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Produção Paralela
Para que os participantes e Bolsa alcancem um nível satisfatório de execução e qualidade da
1
Produção Paralela , reprogramamos os ciclos! Fique atento às novas datas acessando o cronograma
geral, no site IPN em “O projeto > Cronograma geral de Implantação”. As principais alterações foram:
1.
2.

O ciclo 3 será um ciclo piloto, iniciando dia 25/07 e encerrando dia 03/08.
Redistribuição dos demais ciclos, aumentando a quantidade de períodos maiores de
execução (8 dias).

O foco neste ciclo deverá estar na interação com os processos da pós negociação e início da
validação das posições e cálculos de liquidação financeira.
BTB: FIQUE ATENTO! Diariamente, entre 11h e 12h, o Sistema de Contratação de Empréstimos BTB permanecerá indisponível para novas contratações em função do processamento da janela de
entrega de ativos.
GRADE DE REPASSE: neste ciclo se encerrará às 19h50 e a de alocação às 21h30.
SITE ALTERNATIVO (DR): FIQUE ATENTO! Entre 01 e 05/08/2016, a Produção Paralela IPNv2 será
processada no site alternativo, utilizando-se a infraestrutura tecnológica de contingência. Os
endereços de conexão para os serviços da Bolsa em contingência estão disponíveis no site IPN em
“Certificação/Produção > Produção Paralela > Documentos > Clearing BM&FBOVESPA - Produção
Paralela”. É imprescindível que os endereços estejam devidamente configurados e liberados. Em
01/08/2016, os serviços estarão disponíveis para testes de conectividade a partir das 7h00, quando
será iniciado o atendimento da equipe de Suporte à Pós-Negociação.
ATUALIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL – SECURE TRANSPORT: haverá renovação de certificado
digital do Secure Client que atende as duas instâncias, Clearing e Simulador de Risco. Para que o
sistema possa aceitar esta atualização no dia 01/08/2016, é necessário seguir os procedimentos
detalhados no site IPN em Certificação/Produção Paralela > Produção Paralela > Instalações e
Manuais.
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A Produção Paralela é a reprodução dos processos de produção em ambiente de teste e tem como principais
objetivos:

Submeter a plataforma da câmara integrada a cenários reais de Produção, com operação plena pelo mercado;

Validar o processo de migração de dados da atual Câmara de Derivativos para a nova Câmara; e
 Prover à BVMF e aos participantes a oportunidade de exercitar processos de Produção.
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MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO PARALELA: O Manual de Produção Paralela foi atualizado
e pode ser visualizado no site IPN em Certificação/Produção > Produção Paralela > Documentos >
Manual Operacional da Produção Paralela.
CHECK LIST: FIQUE ATENTO! O check list criado para acompanhar a prontidão dos participantes na
Produção Paralela foi atualizado, no dia 25/07, e divulgado com uma nova versão que está
disponível para download, no site IPN em “Transição Externa > Check List > Documento de Apoio:
Check List de Acompanhamento Diário - Produção Paralela”.
AUTOMAÇÃO DE REGISTRO DE INCIDENTES/ DÚVIDAS: está disponível em Produção Paralela o
processo de registro de incidentes e dúvidas de forma automática. Os participantes deverão enviar
e-mail para sspv2@bvmf.com.br conforme abaixo:
- Para registrar um incidente, coloque no início do campo "Assunto" do e-mail o código
#INCPROD//.
- Para registrar uma dúvida, coloque no início do campo "Assunto" do e-mail o código
#REQPROD//.
Um e-mail de resposta será enviado com o número do chamado registrado.
CONFERÊNCIAS TELEFÔNICAS: Com periodicidade quinzenal, às sextas-feiras, das 15h30 às 16h30,
ocorrerão conferências telefônicas com o mercado para esclarecer dúvidas sobre o processo de
produção paralela da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação (IPN). Participe pelo
telefone (11) 3137-8050 e antecipe seus questionamentos ao seu Ponto Focal da Transição Externa
ou pelo e-mail sspv2@bvmf.com.br.

SINACOR
Com o intuito de melhoria na atuação dos participantes na Produção Paralela, o Sinacor
recomenda a adoção das melhores práticas:
Carga Incremental: A carga incremental deve ser executada no sábado que antecede o início de
cada ciclo e possui diversos passos que precisam ser sequencialmente executados.
Parametrização dos Arquivos e Operação do Módulo de Ordens: Foram disponibilizados dois
guiras rápidos para facilitar o entendimento das configurações dos arquivos e utilização do novo
Módulo de Ordens, no site do IPN em “Downloads > Documentos > SINACOR”.
Operacional de Produção Paralela: O novo módulo de Ordens permite o recebimento das ordens e
negócios ainda que o módulo não esteja aberto na data atual. Esta peculiaridade consente ao
participante avançar com as validações do ciclo sem necessariamente ter efetuado os fechamentos
dos módulos para o dia anterior.
Para realizar o fechamento dos módulos, é preciso:
1. Replicar o cadastro dos clientes e de operadores da produção para produção paralela;
2. Os processos de produção, como por exemplo, importação dos arquivos e tratamento de
pendências, sejam elas relativas à ativação de clientes, cadastro de clientes ou operadores,
entre outras.
Conforme solicitado pelo mercado, a equipe do SINACOR disponibilizou alguns documentos
para auxílio nos processos de Produção Paralela, no site IPN em “Downloads > Documentos > Sinacor”.
Além desses documentos, a equipe realizou liberações importantes:
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Guia de Utilização de Cadastro de Clientes – PCIN/GCIN: Como alternativa à solução de
conectividade do arquivo HASH de cadastro de clientes, foi disponibilizado o uso dos arquivos PCIN
e GCIN para o sincronismo do cadastro de clientes SINACOR entre produção e produção paralela, no
site IPN em “Downloads > Documentos > SINACOR > Guia – Cadastro de Clientes – Utilização do
arquivo PCIN-GCIN”.
Liberação de versão SINACOR (16.5.2.212): No dia 21/07, foi disponibilizada uma nova versão
SINACOR que deve ser instalada no ambiente de Produção Paralela. Está disponível no link:
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/atualizacoes-sinacor.aspx?idioma=pt-br.
Essa
liberação ocorrerá a cada 15 dias.
Registro de Incidentes – Produção Paralela: Foi disponibilizada uma automação no registro dos
incidentes e os e-mails destinados à caixa ipn-sinacor@bvmf.com.br devem estar padronizados,
contendo no assunto do e-mail: o “Módulo”– “Processo” - “versão atual do SINACOR” e, no corpo
do e-mail: as palavras “Registrar chamado” ou “Abrir chamado”, a breve descrição do problema e
de preferência anexar print do erro.
Acompanhamento de Correções SINACOR - Produção Paralela: Para facilitar o acompanhamento
das correções do SINACOR para Produção Paralela do IPN V2, foi disponibilizado um documento, no
site IPN em “Downloads > Documentos > Sinacor”.
Revisão e divulgação dos requisitos de infra do SINACOR para Produção Paralela: No último GT –
TE, foi informada a necessidade de revisão dos requisitos de ambiente.

Testes Livres
O período de Testes Livres foi estendido! O ambiente permanecerá aberto do dia 18/07/2016
a 11/08/2016, devido à antecipação do 3º período de Testes Livres.
O compartilhamento do ambiente de testes internos da BVMF com os participantes iniciou em
Junho/16, com massa reduzida análoga à massa inserida durante o período de Certificação. Em relação à
massa de Renda Fixa, esta será enviada sob demanda dos Participantes. Nestes períodos de
compartilhamento, o ambiente funcionará de segunda a quinta-feira.
Cronogramas de testes de exercício e bloqueio de opções de ações, vencimentos de futuros e
swap cambial, e eventos corporativos serão divulgados na próxima semana.
Esse período também é indicado para a realização dos retestes que ficaram pendentes. Ao
longo das próximas semanas a equipe de Transição Externa entrará em contato com os participantes
que possuem chamados pendentes de reteste para alinhamento. Os chamados pendentes de reteste do
participante serão encerrados a partir de 15/08 caso não haja retorno.
Participantes poderão registrar chamados com a equipe do CTC pelo telefone 2565-4400 ou
utilizando o processo de abertura de incidentes automática por meio do envio do e-mail para
cert.ipn@bvmf.com.br, incluindo no assunto do e-mail “IPNv2” antes da descrição desejada, além da
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inclusão de “AbrirChamadoCert” antes do texto a ser enviado. Mantenha-se atualizado acompanhando,
também, os comunicados da equipe do CTC.

Treinamento IPN – Transição Externa
Ao longo de 2016, a BM&FBOVESPA promoveu treinamentos aos profissionais do mercado,
com o intuito de divulgar e explicar as principais alterações ocorridas nos seus processos em decorrência
da 2ª fase do Projeto de Integração das Clearings. Até o final de julho/16, a BM&FBOVESPA terá
realizado 29 turmas do Treinamento IPN, com participação de mais de 1300 funcionários do mercado
em 350 horas/aula ministradas por superintendentes, gerentes e consultores da BM&FBOVESPA.
Não fique de fora! A última turma será destinada a todos os Participantes, ocorrerá em Agosto,
no prédio da BM&FBOVESPA, em São Paulo, e será transmitida via streaming. Serão 9 aulas, cada uma
com duração de duas horas.
Para confirmar sua presença, acesse o site IPN em “Notícias (página inicial) > Treinamento IPN –
Transição Externa (27/07/2017)”.
Para quem for participar via Streaming não é necessário confirmar a presença basta acessar o
link da transmissão no dia e horário agendado.

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”.













25/07 a 03/08/2016: Ciclo 3 (Piloto) – Produção Paralela
18/07 a 11/08/2016: Período de testes livres Julho e Agosto
02/08/2016: Treinamento IPN – Aula 1: Infraestrutura do Sistema Financeiro e Cenário
Internacional
04/08/2016: Workshop SINACOR (09h00 às 12h00)
04/08/2016: Treinamento IPN – Aula 2: O modelo de negócio de pós-negociação da
BM&FBOVESPA
05/08/2016: GT Transição Externa
06 a 07/08/2016: Migração de dados para o Ciclo 4
08 a 10/08/2016: Ciclo 4 (Ações) – Produção Paralela (A partir desse ciclo haverá um
acompanhamento formal de aderência dos participantes)
09/08/2016: Treinamento IPN – Aula 3: Estrutura de contas e processos de liquidação
11/08/2016: Treinamento IPN – Aula 4: Processos de liquidação e iMercado
12/08/2016: Call quinzenal para esclarecimento de dúvidas de produção paralela (15h30 às
16h30)
15 a 17/08/2016: Ciclo 5 (Ações) – Produção Paralela
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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, a partir de 04/07/2016).



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 estão com Pontos Focais da Transição Externa para monitoramento e apoio
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 estão apoiando os participantes também na priorização
de resolução de chamados e interface com áreas internas.

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) 2565-5302 ou te.ipn@bvmf.com.br.
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