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Produção Paralela
FIQUE ATENTO! De acordo com o Cronograma de Implementação da 2ª fase do Projeto de
Integração da Pós-Negociação (CE 004/2017-DP), encerramos na última semana o Ciclo 14 da Produção
Paralela.
O Ciclo 15 será realizado de 13 a 22/03/2017, e a migração de dados ocorrerá no final de semana
do dia 11/03/2017. O ciclo tem como escopo todos os mercados (ações, renda fixa privada e derivativos),
e devem ser replicadas todas as rotinas realizadas em Produção no ambiente de Produção Paralela.
É fundamental que os participantes continuem a realizar as atividades de Produção Paralela com
empenho e dedicação.

Glossário
Disponibilizamos a versão em inglês da minuta do Glossário (versão 09/12/2016).
O documento está disponível no site do IPN > Novo Modelo > Regulamentos e Normas.

Estratégia de Implantação e Plano de Retorno
Com o objetivo de validar os processos da estratégia de implantação, a capacidade de retorno
dos participantes aos seus sistemas legados, e as Câmaras de Ações e BM&FBPVESPA V1, realizaremos
dia 24/03/2017 uma sessão simulada e plano de retorno.
O material do workshop realizado está disponível no site do IPN > Downloads > Workshops, e
possuí toda a agenda para o ensaio.
Disponibilizaremos dia 10/03/2017 um check list contendo as atividades que auxiliarão na
validação de conectividade entre o ambiente dos participantes e o ambiente de Certificação da Bolsa.
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iMercado – Arquivos
A partir do Ciclo 15 a BM&FBOVESPA registrará métricas em relação a adesão e utilização do
arquivo IMBARQ por parte dos clientes institucionais, tais como gestores, custodiantes e administradores.
Conforme Comunicado Externo 001/2017-DO (disponível no site do IPN > Downloads >
Comunicados Externos), divulgado em 12/01/2017, o arquivo IMBARQ deve ser utilizado nos processos
de conciliação de pós-negociação, substituindo os arquivos CINF, CINF-D e os relatórios COLD que
atualmente são encaminhados aos clientes institucionais e que serão descontinuados a partir da
implantação da nova versão da Câmara BM&FBOVESPA.
Informações adicionais sobre o IMBARQ, tais como os layouts dos arquivos e o manual do
sistema, podem ser obtidos na página do IPN > Novo Modelo > iMercado > Módulo Arquivos.

Cadastro – Ajustes de Contas e Vínculos
Conforme comunicações feitas ao longo de todo projeto, identificamos que alguns participantes
ainda necessitam fazer ajustes em suas estruturas cadastrais de clientes para o completo batimento da
produção com produção paralela e mitigação de risco para a implantação.
Participantes que possuem uma conta única para clientes que operam tanto “casa” como repasse
devem, obrigatoriamente, possuir DUAS contas, uma para cada modelo.
Solicitamos que façam um processo de adequação de contas e vínculos para o completo
funcionamento dos próximos ciclos.

Fique por dentro do projeto IPN – Legendas em inglês!
Não deixem de compartilhar! Atendemos a uma demanda que recebemos do mercado, e
publicaremos os vídeos com legenda em inglês: http://clearing.com.br/en/
A série de vídeos e conteúdos sobre o projeto tem como objetivo mostrar seus benefícios,
desafios, o novo modelo de cálculo de risco (CORE) e o funcionamento das principais clearings do mundo.
A série de vídeos também traz uma entrevista com nosso Diretor Executivo de Operações, Clearing e
Depositária, Cícero Vieira.

Testes Livres
O ambiente de testes livres está disponível continuamente, nos dias úteis, exceto às sextas-feiras.
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

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”.
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06/03 a 10/03/2017: Ambiente de Produção Paralela Fechado
10/03/2017: Check list Conectividade – Sessão Simulada e Plano de Retorno
13/03 a 22/03/2017: Ciclo 15 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela
22/03/2017: Envio do Checklist de Final de Ciclo – até 14 horas
24/03/2017: Checkpoint de Prontidão com o Mercado



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.

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) 2565-5986 ou te.ipn@bvmf.com.br.
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