
 
 

   

   

16 de janeiro de 2020 
005/2020-VOP 

C O M U N I C A D O  E X T E R N O  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA 

Ref.: Sessão de Negociação Simulada no 1º Trimestre de 2020 – PUMA 
Trading System BM&FBOVESPA 

Visando auxiliar o planejamento de mudanças e de implementações pelos 
participantes de mercado, informamos que, em 28/03/2020, será realizada sessão 
de negociação simulada com participação do mercado para teste do PUMA Trading 
System BM&FBOVESPA, devido a alterações de sistemas e de infraestrutura; e, 
em 25/01/2020 e 29/02/2020, sessões internas de negociação simulada.  
 
O escopo de validação das sessões de negociação simulada com participação do 
mercado será divulgado oportunamente. A participação de corretoras, provedores 
de software e vendors será obrigatória, sendo necessária a validação de todas as 
modalidades de acesso com a B3. 
 
Esclarecemos que as sessões internas de negociação simulada serão realizadas 
para avaliação de componentes de infraestrutura da plataforma de negociação em 
ambiente de produção e que, por esse motivo, pode eventualmente ser necessária 
a utilização das sessões de conectividade (entrada de ordem, drop copy e market 
data) dos participantes de negociação plenos para a obtenção de resultados mais 
assertivos. 
 
Ressaltamos que os participantes de mercado deverão realizar os ajustes em seus 
sistemas, de modo que os resultados da simulação da sessão de negociação em 
modalidade interna sejam devidamente segregados das sessões reais de 
negociação do participante. 
 
Destacamos que o calendário poderá ser alterado durante o trimestre. Nessa 
hipótese, comunicaremos, de imediato, eventual mudança aos participantes de 
mercado. 
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Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de 
Suporte à Negociação, pelo telefone (11) 2565-5021 ou pelos e-mails 
suporteanegociacao@b3.com.br ou tradingsupport@b3.com.br, e com a 
Superintendência de Plataforma de Negociação, pelos telefones (11) 2565-
5022/5023/5024 ou pelo e-mail negociacao@b3.com.br.  

Cícero Augusto Vieira Neto 
Vice-Presidente de Operações, Clearing e Depositária 
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