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Produção Paralela
FIQUE ATENTO! De acordo com o novo cronograma de implementação da 2ª fase do Projeto de
Integração da Pós-Negociação (CE 105/2016-DO), iniciaremos dia 23/01/2017 o Ciclo 13 da Produção
Paralela, que terá duração de oito dias, e se encerrará dia 01/02/2017. A migração de dados será realizada
no final de semana do dia 21/01/2017.
O ciclo terá como escopo todos os mercados (ações, renda fixa privada e derivativos), serão
contemplados todos os processos da pós-negociação, e deverão 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.

Arquivos BD Pregão e BDI - Descontinuação
Com a implementação da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação (IPN), serão
descontinuados os arquivos de Negócios Realizados em Pregão (BD Pregão – Segmento BM&F) e de
Cotações do Horário Regular (BDI – Segmento Bovespa).
Os arquivos BVBG.086 (Boletim de Negócios) e BVBG.087 (Arquivo de Índices), que substituem
os arquivos acima, estão disponíveis para download em http://www.bmfbovespa.com.br, Serviços,
Market Data, Histórico, Derivativos, Pesquisa por Pregão.

Sistema de Dados Históricos (SDH) – Produção Paralela
Já está disponível desde o Ciclo 11, no BVMFnet de Produção Paralela, o novo sistema de Serviços
de Dados Históricos da BM&FBOVESPA.
O acesso deverá ser solicitado aos usuários privilegiados (CAU), que poderá atribuir os perfis de
acordo com as categorias do participante.
A lista de perfis do sistema encontra-se publicada no site do IPN, em Certificação/Produção,
Produção Paralela, Documentos, Relação Perfis x Menus.
Para atendimento de dúvidas os participantes deverão contatar a SSP - Suporte à Pós-Negociação
IPN v2, por meio do telefone +55 11 2565-5000 opção 9 ou pelo e-mail sspv2@bvmf.com.br.
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Fique por dentro do projeto IPN
A implantação da segunda fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação fará com que o
mercado brasileiro atinja um novo patamar de excelência operacional.
Nesse sentido, a Bolsa lançou uma série de vídeos e conteúdos sobre o projeto, com o objetivo
de 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.
Ao longo das próximas semanas vamos atender a demanda que recebemos do mercado, e
publicaremos os vídeos com legenda em inglês.
Acesse os vídeos no site http://clearing.com.br/. Caso tenha problema em acessar os vídeos no
YouTube, disponibilizamos no próprio site da Clearing uma nova forma de visualização:

SINACOR
A equipe do SINACOR disponibilizará uma nova versão da plataforma para Produção Paralela dia
19/01, visando atender o Ciclo 13.
A Carga Incremental ou Full para o início do próximo ciclo deve ser realizada, impreterivelmente,
durante o dia 21/01, e todos os módulos devem estar fechados. Lembrando que essa atividade é de suma
importância para o início de cada ciclo.

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
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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”.






16/01/2017 a 19/01/2017: Ciclo de pré-abertura – Produção Paralela
19/01/2017: Workshop SINACOR – Versão 17 (Produção)
20/01/2017: Call com o Mercado – Telefone: (11) 3137-8050
23/01/2017 a 01/02/2017: Ciclo 13 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela
03/02/2017: 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.
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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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