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Produção Paralela
FIQUE ATENTO! O ciclo 5 iniciou dia 15/08 e se encerra dia 17/08.
O foco neste ciclo deverá estar na interação com os processos da pós negociação e validação
das posições e cálculos de liquidação financeira. Não será contemplada a validação dos cálculos de
margem.
FIQUE ATENTO! A grade de repasse neste ciclo se encerrará às 20h30 e a de alocação às 21h30
e, para os negócios do mercado a vista que podem ser alocados em D+1, o repasse se encerrará às
15h00 e a alocação às 16h00.
Ao final deste ciclo será gerado relatório, para envio às áreas técnicas dos participantes, que
comparará as atividades de alocação nos ambientes de produção e produção paralela, bem como as
posições ao final de cada dia.

Novo! Guia de Rotinas e Processos de validação - Check List Produção Paralela: No dia
09/08, foi disponibilizado um Guia para facilitar o entendimento das atividades listadas no
check list de Produção Paralela. Está disponível no site IPN em “Transição Externa > Check
List > Guia de Rotinas e Processos de validação - Check List Produção Paralela”
Guia Rápido SINACOR: Foi disponibilizado um guia rápido para facilitar o entendimento da
utilização dos módulos do SINACOR, no site do IPN em “Downloads > Documentos >
SINACOR > Guia Rápido SINACOR”.
ARQUIVO BVBG.013 - CUSTODIANTES: FIQUE ATENTO! Neste ciclo, o arquivo BVBG013 destinado
aos custodiantes com as informações da migração (operações do pregão de 12/08), não será
enviado na segunda-feira (15/08). Este erro será corrigido para o próximo ciclo. Os custodiantes
receberão apenas a partir de terça-feira (16/08) com operações do pregão de segunda (d-1). Por
este motivo, orientamos que, para o pre-matching das operações dos pregões de quinta e sexta
feira, os custodiantes o façam com base nas informações apuradas no ambiente de produção,
rejeitando em produção paralela as indicações que forem rejeitadas em produção e aceitando todas
as demais indicações.
MOVIMENTAÇÕES DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS: Com o objetivo de registrar as movimentações
de Títulos Públicos Federais no sistema de garantias (NGAV2), evitando que as operações sejam
rejeitadas, solicitamos adotar os procedimentos abaixo:
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Verificar se a conta a ser movimentada está ativa no ambiente de Homologação da SELIC;
As contas (cedente e cessionária) deverão possuir saldo disponível;
Para o movimento de retirada, o participante deverá solicitar a criação do saldo
correspondente na conta cessionária;
O horário de funcionamento do ambiente de Homologação da SELIC é das 09h30 as 16h30

CHECK LIST: O check list criado para acompanhar a prontidão dos participantes na Produção
Paralela foi atualizado, no dia 08/08, 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”.
PAINEL DE ERROS CONHECIDOS: A lista de erros conhecidos da Produção Paralela foi atualizada e
está disponível no site IPN em “Certificação/Produção > Produção Paralela > Documentos > Painel
de Erros – Produção Paralela”.
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
FIQUE ATENTO! No próximo final de semana (20 e 21/08), será necessário executar a Carga
Incremental do SINACOR. Reforçamos a necessidade dessa execução durante o final de semana, mais
precisamente aos sábados, essa atividade é de suma importância para o início de cada ciclo da produção
paralela. Avisos Importantes:
1.
2.
3.

A carga incremental deverá ser executada no sábado e com os módulos fechados;
Recomendamos que sejam enviados os logs, à BM&FBOVESPA, após finalização da execução;
Orientamos os participantes a realizar o processo de abertura do Ordens somente pelo Novo
Módulo de Ordens.

Link para scripts de carga incremental via BVMFNET: http://www.bvmfnet.com.br/ptbr/downloads/atualizacoes-sinacor/Carga-Incremental-SINACOR-12082016.aspx?idioma=pt-br
Link
para
scripts
de
carga
incremental
via
site
http://ipn.bmfbovespa.com.br/Downloads/V2-%96-Clearing-de-Renda-Variavel-e-Renda-FixaPrivada/Documentos-189

IPN:

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:
Liberação de versão SINACOR (16.5.2.232): No dia 04/08, 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.
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”.
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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”.

Treinamento IPN – Transição Externa
Não fique de fora, a última turma do Treinamento IPN já começou! O treinamento é
destinado a todos os Participantes e está acontecendo no prédio da BM&FBOVESPA, em São Paulo, e
será transmitido 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 material e vídeo das Aulas 1 e 2 estão disponíveis no site IPN, em “Transição Externa >
Treinamento IPN”.

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”.












15 a 17/08/2016: Ciclo 5 (Ações) – Produção Paralela
16/08/2016: Treinamento IPN – Aula 5: Empréstimo de Ativos
18/08/2016: Treinamento IPN – Aula 6: Modelo de risco e garantias
19/08/2016: GT – Transição Externa
22/08/2016 a 31/08/2016: Ciclo 6 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela
23/08/2016: Treinamento IPN – Aula 7: Infraestrutura tecnológica IPN
25/08/2016: Treinamento IPN – Aula 8: Cadastro
26/08/2016: Call quinzenal para esclarecimento de dúvidas de produção paralela (15h30 às
16h30)
30/08/2016: Treinamento IPN – Aula 9: SINACOR

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.
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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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