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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), iniciamos hoje, dia 20/02/2017 o Ciclo 14 da Produção
Paralela, que terá duração de oito dias, e se encerrará dia 01/03/2017. A migração de dados foi realizada
no final de semana do dia 18/02/2017.
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.
CHECK LIST DE ACOMPANHAMENTO: É muito importante recebe-los nos prazos previamente
estipulados, para que possamos dar visibilidade do andamento dos ciclos, tanto internamente,
quanto nas reuniões que realizamos com os participantes.
IMERCADO: A Transição Externa está entrando em contato com todos os participantes que
possuem autorizações pendentes, para que sejam aprovadas ainda essa semana. Durante os
ciclos os participantes devem manter as aprovações atualizadas.
CONTRAPARTES DE EMPRÉSTIMO: Ressaltamos a importância da atuação das contrapartes de
empréstimo na evolução dos ciclos.
SERVIÇO DE DADOS HISTÓRICOS (SDH): Está disponível no BVMFnet de Produção Paralela o
novo sistema de Serviços de Dados Históricos da BM&FBOVESPA. As validações devem ser
realizadas durante os ciclos.
MENSAGERIA DE RISCO: Durante a última semana entramos em contato com diversos
participantes para entendimento do andamento da utilização da mensageria de risco.
DADOS DE REFERÊNCIA/INTEGRIDADE DE DADOS: Mapeamento e apoio na solução de
divergências de dados cadastrais reportados pelos participantes.
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Manual de Administração de Risco – Câmara BM&FBOVESPA
Disponibilizamos a versão em inglês da minuta do Manual de Administração de Risco da Câmara
BM&FBOVESPA (versão 09/12/2016).
Os documentos estão disponpiveis no site do IPN > Novo Modelo > Regulamentos e Normas.

Workshop – Estratégia de Implantação e Plano de Retorno
Na última sexta-feira, dia 17/02/2017, realizamos o Workshop de Estratégia de Implantação e
Plano de Retorno, com o objetivo de apresentar para todo o mercado os procedimentos que serão
adotados.
O material já está disponível no site do IPN > Downloads > Workshops.

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”.








20/02 a 01/03/2017: Ciclo 14 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela
24/02/2017: Call com o Mercado – Telefone: (11) 3137-8050
01/03/2017: Envio do Checklist de Final de Ciclo – até 14 hotas
06/03 a 10/03/2017: Ambiente de Produção Paralela Fechado
13/03 a 22/03/2017: Ciclo 15 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela
22/03/2017: Envio do Checklist de Final de Ciclo – até 14 hotas
24/03/2017: Checkpoint de Prontidão com o Mercado
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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).



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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