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Comunicado CETIP no 58/04 – 30 de Junho de 2004 
 
Assunto: Novos Perfis para a Plataforma de Negociação – CETIP21 

 
 

A CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação comunica que a partir de 05/7/2004 
irá adaptar os perfis padrão para acesso a Plataforma de Negociação constituída pelos 
seguintes módulos: Cotação Eletrônica, Negociação e Leilão.  

 
Tais perfis, utilizados pela área de atuação Front Office, passam a ter as seguintes 

configurações: 
 
O perfil atual “Negociador Supervisor” passa a ser denominado 
“NAOLIQUIDANTE_LEILOEIRO_NEGOCIADOR” com as seguintes funções: 

 

Funções Básicas 

Cotação Eletrônica Negociação Leilão 
 

Manutenção de usuários, 
e_mail e grupos 

Lançamento de ofertas 
Criação e apuração de 
leilões 

Criação e apuração de 
cotação 

Fechamento de negócios 

Visualização dos leilões, 
propostas e relatórios 

 

Lançamento de propostas 
Visualização das ofertas e 
relatórios 

 

Visualização das 
cotações, propostas e 
relatórios 

Inclusão de novos 
Usuários 

Inclusão de novos 
Usuários 

Inclusão de novos 
Usuários 

 
 
O perfil atual “Negociador” passa a ser denominado 
“NAOLIQUIDANTE_NEGOCIADOR” com as seguintes funções: 

 

Funções Básicas 

Cotação Eletrônica Negociação Leilão 
 

Lançamento de 
propostas 

Lançamento de ofertas Lançamento de 
propostas 

Visualização das 
cotações, propostas e 
relatórios 

Fechamento de negócios Visualização dos leilões, 
propostas e relatórios Visualização das ofertas 

e relatórios 
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Comunicado CETIP nº 58/04 – fl.02 
 

O perfil atual “Visualizador” passa a ser denominado 
“NAOLIQUIDANTE_CONSULTADOR” com as seguintes funções: 

 

Funções Básicas 

Cotação Eletrônica Negociação Leilão 
 

Visualização das 
cotações, propostas e 
relatórios 

Visualização das ofertas 
e relatórios 

Visualização dos leilões, 
propostas e relatórios 

 
 
Para a área de atuação Front-Office, nesta primeira fase, a criação de perfis 

personalizados pelo Administrador no NoMe CETIP, conforme definido no Comunicado  
CETIP 57/04, não estará disponível. 

 
Para o módulo de Cotação Eletrônica, permanece disponível a atribuição de 

funções para cada usuário com perfil Naoliquidante_Leiloeiro_Negociador ou 
Naoliquidante_Negociador,  através do menu de “Manutenção de Usuários”. Esta 
funcionalidade poderá também ser acessada pelo Administrador de Front Office. 

 
Os leilões de troca realizados periodicamente pela STN - Secretária do Tesouro 

Nacional continuarão a ser realizados no SIM – Sistema Integrado de Mercados, e 
acessados pelos atuais usuários. Este Sistema estará disponível exclusivamente através da 
opção 36 do serviço “TERMINAL”. O link para o SIM na barra de serviços do NoMe CETIP 
será desativado.  

 
Os leilões de Letra Hipotecária e Letra de Crédito Imobiliário deixam de ser 

acessados pelos atuais usuários, e passam a ser disponibilizados somente para os usuários 
credenciados na Plataforma de Negociação.  

 
O credenciamento a Plataforma de Negociação encontra-se disponível no site da 

CETIP (www.cetip.com.br), menu “Serviços”, opção “Negociação Online”.  
 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Área Operacional, através 

dos telefones (011) 3111-1597 ou (021) 2276-7597. 
 

 

 

Antonio Carlos F. Teixeira 
Superintendente Geral  
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