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Comunicado ao Mercado
Desenvolvimento de Projetos Estratégicos da BM&FBOVESPA
A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA” ou “Companhia”) comunica os mais recentes avanços de seus
projetos que envolvem a nova plataforma eletrônica de negociação, os sistemas de pósnegociação e a plataforma de registro de operações de mercado de balcão.
Integração e modernização das plataformas eletrônicas de negociação
No dia 24/10/11, foi concluída com sucesso a substituição da plataforma eletrônica de
negociação GTS pelo PUMA Trading System, desenvolvido conjuntamente com o CME
Group. Desta forma, a partir desta data, todos os contratos do segmento BM&F (derivativos
e câmbio spot), passaram a ser negociados na nova plataforma.
No segundo semestre de 2012, será finalizado o módulo de renda variável que substituirá a
atual plataforma Mega Bolsa.
O PUMA Trading System, com tecnologia situada entre as melhores do mundo, oferecerá
ao mercado: ampliação da capacidade de processamento de ofertas e de negócios; redução
do tempo de processamento de ofertas/negócios para prazo inferior a 1 milissegundo; maior
estabilidade da plataforma de negociação; e a integração de diversas plataformas eletrônicas
de negociação em uma única plataforma multimercado, facilitando o desenvolvimento de
operações de arbitragem e gerando importantes sinergias operacionais para o mercado.
Integração e modernização dos sistemas de clearing
No mês de outubro, a Companhia assinou contrato exclusivo com a empresa Cinnober para
licenciamento perpétuo do sistema TRADExpress Real Time Clearing. Tal contrato prevê
(i) o licenciamento do software em caráter perpétuo e irrevogável; (ii) o direito de acesso ao
código fonte para fins de manutenção e de desenvolvimento do software (com o intuito de
preservação da autonomia operacional da Companhia em área estratégica); e (iii) o direito
de comercialização da nova plataforma de clearing.
O desenvolvimento dos projetos relacionados à integração e à modernização das clearings
da BM&FBOVESPA prosseguirá durante 2012. Os testes integrados com o mercado e o
início da implantação dos novos sistemas em produção estão previstos para ocorrer em
2013.
Sobre a Cinnober: A Cinnober oferece soluções de missão-crítica para ambientes de
negociação e de liquidação. As soluções da Cinnober são baseadas na plataforma
TRADExpress™, incorporando todos os elementos necessários para missões-críticas em
termos de performance, robustez e flexibilidade. O portfolio de produtos inclui sistema
eletrônico de negociação, gerenciamento de risco em tempo real, clearing e liquidação,
distribuição de market data e supervisão de mercado. Dentre os clientes da Cinnober
encontram-se Alpha Trading Systems, Borsa Italiana, Burgundy, Chicago Board Options
Exchange, Deutsche Börse, Eurex, Hong Kong Mercantile Exchange, London Metal
Exchange, Markit BOAT, NYSE Liffe and Quadriserv

Expansão e modernização dos sistemas de registro de derivativos de balcão (OTC)
Nessa data, foi assinado contrato com a empresa norte-americana Calypso Technology para
licenciamento de plataforma para registro e gerenciamento operações de balcão (OTC). O
sistema é considerado um dos mais flexíveis e completos do mundo para registro,
precificação, avaliação de risco e gerenciamento do ciclo de vida destes produtos.
Com a nova plataforma, a BM&FBOVESPA pretende modernizar, aperfeiçoar e expandir o
seu serviço de registro de operações de derivativos de balcão, oferecendo qualidade e
agilidade aos clientes e informações completas aos órgãos reguladores.
A BM&FBOVESPA e a Calypso Technology devem concluir a implantação em três
módulos, sendo que o primeiro está previsto para o segundo semestre de 2012, o segundo
para o primeiro semestre de 2013, devendo o cronograma de conclusão do terceiro ser
anunciado futuramente.
Sobre a Calypso Technology: A Calypso Technology oferece às instituições de mercado
uma plataforma integrada de processamento e risco para os derivativos de balcão e para os
produtos de tesouraria, e também fornece a base mais sólida para o crescimento futuro de
negócios. A Calypso Technology é reconhecida por sua inovação e sua capacidade de
cumprir os requisitos dos mercados em desenvolvimento. A empresa tornou-se,
rapidamente, líder de mercado no fornecimento de sistemas para as clearings e membros de
compensação globais com soluções de padrão mundial para a compensação e para o
gerenciamento de produtos de juros, derivativos de crédito e de câmbio
Mais informações podem ser obtidas no Comunicado Externo nº13/2011-DP de 8/11/2011,
disponível no endereço www.bmfbovespa.com.br (Regulação > Comunicados ao Mercado).
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