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Produção Paralela
FIQUE ATENTO! As datas dos ciclos 11 e 12 de produção paralela foram alteradas. As novas datas
são:




Ciclo 11: 14/11 a 01/12
Migração de dados: 03/12 e 04/12
Ciclo 12: 05/12 a 14/12

As novas datas também podem ser acessadas no site IPN em “O Projeto > Cronograma Geral de
Implantação”.
MANUAL OPERACIONAL DA PRODUÇÃO PARALELA: O Manual Operacional da Produção Paralela foi
atualizado dia 25/11, e está disponível no site IPN em “Certificação/ Produção > Produção Paralela >
Documentos > Manual Operacional da Produção Paralela”.

Conciliação da Alocação
Com a implantação da fase 2 do programa de integração da pós-negociação (IPN), após a
realização das alocações e repasses, a conciliação da alocação se dará da seguinte forma:
I.

Solicitação do arquivo Hash. Este arquivo utilizará o algoritmo Hash SHA-256, que possibilita uma
representação resumida, com criptografia de tamanho fixo, de um conjunto de dados de tamanho
variável.
a)

O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação deverá solicitar o arquivo via
mensagem AllocationHashRequest (bvmf.186.01) à BM&FBOVESPA para iniciar o processo de
conciliação;
b) A BM&FBOVESPA envia o arquivo AllocationHashResponse (BVBG.081.01) para o Participante de
Negociação Pleno ou Participante de Liquidação;
c) O Participante compara o Hash recebido da BM&FBOVESPA com o Hash calculado pelo seu
sistema, com o objetivo de identificar os registros conciliados e não conciliados no pregão
alocado;
d) Identificadas as diferenças, inicia-se a segunda etapa do processo.
II.

Solicitação dos arquivos de conciliação.
a)

O Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação deverá solicitar os arquivos
via mensagem TradeManagementReportRequest (bvmf.018.02). Para isto, é necessário informar
os números das contas apontadas pela comparação (registros não conciliados) entre o Hash
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calculado pelo participante e o Hash enviado pela BM&FBOVESPA. Cada mensagem bvmf.018.02
aceita uma lista de até 50 contas;
b) A BM&FBOVESPA encaminha, de acordo com o arquivo e contas contidos na mensagem
bvmf.018.02, os arquivos de conciliação aos participantes, via Secure Client:
 BVBG012.02 - Trade Leg Notification,
 BVBG013.02 - Securities Allocation Details,
 BVBG014.02 - Give Up Trade Details, e
 BVBG015.02 - Take Up Trade Details.
Mais detalhes técnicos e conceituais sobre o arquivo Hash (BVBG.081) podem ser obtidos no
documento “Manual Técnico”, no site do IPN em “Novo Modelo > Catálogos de Mensagens e Arquivos >
Especificação Técnica > Manual Técnico”.
Mais detalhes sobre o fluxo de conciliação e seus arquivos podem ser obtidos no documento
“Catálogo de mensagens de captura, alocação e repasse“, no site do IPN em “Novo Modelo > Catálogos
de Mensagens e Arquivos > Captura, alocação e repasse > Catálogo de mensagens de captura, alocação e
repasse”.

Contingência dos processos de alocação
O processo de contingência desenvolvido pela BM&FBOVESPA para atender os fluxos de
alocação e repasse de operações se dá pela impossibilidade de comunicação do sistema do participante
com a estrutura da Clearing BM&FBOVESPA, privando a realização dos procedimentos necessários de
alocação e repasse de negócios.
A solução de contingência será disponibilizada aos participantes via menu na interface do sistema
RTC. O acesso a esse menu é exclusivo aos participantes em situação de contingência e será consentido
previamente pela Clearing BM&FBOVESPA. A tela de contingência possibilita ao participante realizar o
envio (upload) de arquivos em formato CSV, que serão processados pelo sistema RTC, realizando as ações
de alocação e repasse.
Possíveis erros no processo de alocação serão informados ao participante na tela de
contingência, bem como a conclusão com sucesso das alocações dispostas no arquivo processado. Após
a realização das alocações e repasses, e reestabelecida a comunicação com a BM&FBOVESPA, o
participante deverá realizar o processo de conciliação de alocação via Hash e demais arquivos de
reconciliação.
Os demais detalhes sobre o processo (telas de acesso, leiaute de arquivos e resultados) estão
disponíveis no documento “Contingência dos processos de alocação”, no site IPN em “Novo Modelo >
Catálogos de Mensagens e Arquivos > Captura, Alocação e Repasse > Contingência dos processos de
alocação”.

Depósito de Títulos Públicos em Produção Paralela
O processo de depósito de Títulos Públicos está disponível para testes em Produção Paralela,
desde 28/11.
Para isso, o Participante precisa informar, à BM&FBOVESPA, a necessidade de realização de uma
operação de bloqueio de títulos em garantia, por meio do e-mail td.operacional@bvmf.com.br ou pelo
telefone (11) 2565-4033. A BM&FBOVESPA, por sua vez, irá informar ao Participante um número de
comando do SELIC.
Com esse número de comando do SELIC, o Participante deve acessar o sistema NGA de produção
paralela, incluir a operação e informar a BM&FBOVESPA para que esta possa ser aprovada no SELIC de
homologação.
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Em caso de dúvidas sobre o TD, entre em contato com a área responsável pelo telefone (11)
2565-4033 ou td.operacional@bvmf.com.br; e em caso de dúvidas sobre o NGA e o processo de garantias,
entre em contato pelo telefone (11) 2565-5622.

Emissão e Resgate de ETF em Produção Paralela
Em produção paralela já é possível carregar as cestas dos ETFs e, com isso, permitir que o agente
autorizado solicite, via mercado primário, emissões e resgates nesse ambiente.
Vale dizer que a disponibilidade estará condicionada a atuação dos Administradores de ETFs, pois
é necessário que seja enviado por eles, através do MTA de produção paralela, os novos arquivos, abaixo
listados:
ID

Descrição

Arquivo

1

Cesta de Emissão e Resgate - Paridade

EMPF

2

Movimentos e Saldos da Propriedade Fiduciária da BM&FBOVESPA

EMSE

Subscrição
Com o intuito de auxiliar os Participantes a testarem o processo de subscrição em Produção
Paralela, a BM&FBOVESPA está confeccionando um documento detalhado que será disponibilizado no
site IPN até a primeira quinzena de Dezembro.
Além disso, serão disponibilizados cenários de subscrição no ambiente de testes livres, com
previsão para a segunda quinzena de Dezembro. As orientações e confimação de datas serão comunicadas
previamente a todo o mercado.

SINACOR
Liberação de versão SINACOR: No dia 01/12, será disponibilizada uma nova versão SINACOR que
deverá ser instalada no ambiente de Produção Paralela. Estará disponível no link:
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/atualizacoes-sinacor.aspx?idioma=pt-br.
Manuais de Usabilidade SINACOR: Afim de minimizar dúvidas a respeito de parametrizações de
arquivos e do módulo de Custódia, foram disponibilizados alguns documentos de apoio como o “Guia
- Custódia Fiduciária”, no site IPN em “Downloads > Documentos > SINACOR”.

Testes Livres
O ambiente de testes livres está aberto, desde o dia 05/09, e será disponibilizado continuamente,
nos dias úteis, exceto às sextas-feiras.
A inserção de massa de dados continuará sendo realizada e as informações serão comunicadas
previamente pelo CTC.
Participantes poderão registrar chamados com a equipe do CTC pelo telefone 2565-4400 ou por
meio do envio do e-mail para cert.ipn@bvmf.com.br. Mantenha-se atualizado acompanhando, também,
os comunicados da equipe do CTC.
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O cronograma geral do projeto, com todas as datas de implantação, pode ser visualizado de
forma dinâmica no site IPN. Por meio dele é possível exportar cada evento para a sua agenda, fique por
dentro das datas, no site IPN em “O Projeto > Cronograma Geral de Implantação”.







14/11/2016 a 01/12/2016: Ciclo 11 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela
02/12/2016: Call quinzenal para esclarecimento de dúvidas de produção paralela (15h30 às
16h30) – Telefone: (11) 3137-8050
05/12/2016 a 14/12/2016: Ciclo 12 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela

SSP – Equipe de Suporte à Pós-Negociação: Suporte técnico ao ambiente, serviços e sistemas da
produção paralela.
E-mail: sspv2@bvmf.com.br
Telefone: (11) 2565-5000, opção 9 (durante produção paralela).



SPN – Equipe de Suporte à Negociação: Dúvidas sobre Drop Copy
E-mail: suporteanegociacao@bvmf.com.br
Telefone: (11) 2565-5000, opção 2



SINACOR: Suporte técnico ao SINACOR.
E-mail: ipn-sinacor@bvmf.com.br
Telefone: (11) 2565-5000, opção 5, grupo 4 (atendimento direcionado para o IPN)



BVMFSolution: Contrato, aspectos comerciais e auxílio para solicitação e entrega de serviços.
E-mail: bvmfsolution@bmfbovespa.com.br
Telefone: (11) 2565-7102

Os participantes contam com o apoio de Pontos Focais da Transição Externa durante toda a fase
de produção paralela.
As informações estão sendo capturadas via check list de execução, com os principais processos
(alinhado entre Ponto Focal da BM&FBOVESPA e Ponto Focal do participante, trazendo uma visão única
sobre evolução dos testes).
Os Pontos Focais da Transição Externa apoiam os participantes também na priorização de
resolução de chamados e interface com áreas internas.
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As dúvidas devem ser encaminhadas para a seu Ponto Focal da Transição Externa IPN v2.
Caso a sua instituição ainda não tenha um ponto focal da BM&FBOVESPA para apoiá-los ou
necessite de maiores esclarecimentos sobre a atuação da Transição Externa, entre em contato através do
telefone (11) 2565-7291 ou te.ipn@bvmf.com.br.
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