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Produção Paralela
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O Ciclo 1 da Produção Paralela iniciou em 04/07 e vai até o dia 06/07! O Ciclo 1 é um ciclo
piloto e terá como escopo a dupla operação para o Mercado de ações.
Neste ciclo não serão contemplados os processos de empréstimos de ativos, monitoramento
de risco intradiário e mensageria de risco e vale destacar que:


As movimentações de garantias podem ser realizadas no ambiente de produção paralela,
porém focaremos em alguns processos e neste momento não manteremos ligada a integração
com o cálculo de risco. Portanto, a chamada de margem no ambiente de produção paralela,
neste ciclo, ainda não irá refletir o novo modelo de risco;



As posições de opção e termo que estejam cobertas em produção estarão sem a cobertura no
ambiente de produção paralela.

O acesso aos sistemas de produção paralela deverá ser realizado por meio do site BVMFnet, em
"Acesso a Sistemas > BM&FBOVESPA".
Conforme divulgado pela Transição Externa, a BM&FBOVESPA criou um check list de
acompanhamento da prontidão dos participantes na Produção Paralela, que deverão preenchê-lo ao
final de cada dia. O check list está disponível para download no site IPN em “Transição Externa >
Informativos > Documento de Apoio: Check List de Acompanhamento Diário - Produção Paralela”.

Boletim de Negócios e de Índices disponíveis em produção
Os novos arquivos BVBG.086 (Boletim de Negócios, que unificará as versões eletrônicas dos
boletins diários BD e BDI) e BVBG.087 (Boletim de Índices) estão disponíveis para download em
ambiente de produção, desde 01/07, no site BM&FBOVESPA em “Serviços > Market Data > Histórico >
Derivativos > Pesquisa por pregão”.
Os arquivos de Negócios Realizados em Pregão (BD Pregão – Segmento BM&F) e de Cotações
do Histórico Regular (BDI – Segmento BOVESPA) terão sua publicação descontinuada após a
implantação da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação.
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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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BSM: Concessão de acessos durante a Produção Paralela
Conforme divulgado nas últimas semanas, a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados
(BSM) informa que os participantes dos mercados da Bolsa poderão conceder acesso a seus sitemas
para funcionários que auxiliarão suas equipes internas durante o período de produção paralela da
2ª fase do Projeto IPN.
Saiba mais acessando o Comunicado Externo 011/2016-DP de 01/07/2016.

Testes Livres
O compartilhamento do ambiente de testes internos da BVMF com os participantes iniciou em
Junho/16, e ocorrerá nas duas últimas semanas de cada mês. O próximo período de testes livres está
programado para iniciar dia 18/07 e a programação para o período será divulgado oportunamente.
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.

SINACOR
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:


Versão 16 para produção paralela: Está disponível a versão 16.5.1.268 do SINACOR para
produção paralela do IPN V2 e deverá ser instalada somente no ambiente de produção paralela
utilizado pelo participante.
Acesse o link abaixo para obter a versão SINACOR (16.5.1.268):
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/atualizacoes-sinacor.aspx?idioma=pt-br



Orientações e Artefatos para Produção Paralela: Estão disponíveis documentos contendo
orientações e artefatos relativos à Produção Paralela no SINACOR, confira no link abaixo!
http://www.bvmfnet.com.br/pt-br/downloads/atualizacoes-sinacor/Artefatos-producaoparalela.aspx?idioma=pt-br



Guia de orientações para utilização de dois ambientes simultâneos do SINACOR na mesma
estação: Conforme divulgado no workshop de produção paralela, realizado em 08 de Junho de
2016, é possível realizar a abertura simultânea de instâncias distintas do SINACOR em uma
mesma máquina. Entre em contato com a equipe do SINACOR em caso de dúvidas.

BVMFSolution
Caso não tenham recebido as licenças do Secure Client, as sessões Drop Copy e SMP ISO e/ou
necessitem de auxílio para adesão ao iMercado, favor entrar em contato com a Gerência de
Desenvolvimento de Serviços da BM&FBOVESPA através do e-mail bvmfsolution@bvmf.com.br ou pelo
telefone (11) 2565-7102.
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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”.







04 a 06/07/2016: Ciclo 1 (Piloto - Ações) – Produção Paralela
07/07/2016: Workshop sobre Riscos e Garantias durante a Produção Paralela
08/07/2016: GT Transição Externa
11 a 20/07/2016: Ciclo 2 (Piloto – Ações) – Produção Paralela
18 a 28/07/2016: Período testes livres Julho/2016
25 a 29/07/2016: Ciclo 3 (Ações) – Produção Paralela (A partir desse ciclo haverá um
acompanhamento formal de aderência dos participantes)



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 especialista da Bolsa e ponto focal do participante, trazendo uma visão única sobre
evolução dos testes).
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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 Bolsa 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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