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Produção Paralela
FIQUE ATENTO! A BM&FBOVESPA divulgou o novo cronograma de implementação da 2ª fase
do Projeto de Integração da Pós-Negociação, por meio do Comunicado Externo 105/2016-DO.
O novo cronograma foi estruturado da seguinte forma:

O ambiente de produção paralela estará disponível para testes, pelos participantes, de
02 a 10/01/2017.

As atividades de produção paralela serão retomadas em 16/01/2017, onde será
realizado um ciclo de pré-abertura, em preparação ao ciclo 13. No fim de semana de 14/01/2017, será
feita uma migração completa de dados.

O ciclo 13 terá início em 23/01/2017 estendendo-se até 01/02/2017, com a migração
de dados no fim de semana de 21/01/2017.
Em 03/02/2017, será feita nova avaliação do nível de prontidão tanto da BM&FBOVESPA como
de seus participantes. Caso o nível de prontidão necessário tenha sido atingido, a implementação ocorrerá
dois meses depois do fim do ciclo 13, em data a ser divulgada pela Bolsa. Caso esse nível não tenha sido
atingido, serão realizados o ciclo 14 e nova avaliação de prontidão no fim desse ciclo.
Para que seja possível alcançar o elevado nível de prontidão com a maior brevidade possível, é
fundamental que a Bolsa e os participantes continuem a realizar as atividades de produção paralela com
empenho e dedicação.
Para mais detalhes, acesse o Comunicado Externo 105/2016-DO, no site IPN em “Downloads >
Comunicados Externos / Ofícios Circulares”, ou o Cronograma Geral de Implantação em “O Projeto >
Cronograma Geral de Implantação”.
MANUAL OPERACIONAL DA PRODUÇÃO PARALELA: O Manual Operacional da Produção Paralela
foi atualizado dia 28/12, e está disponível no site IPN em “Certificação/ Produção > Produção
Paralela > Documentos > Manual Operacional da Produção Paralela”
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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.
Acesse os vídeos no site http://clearing.com.br/.

Cadastro de vínculo de exercício em contas com posição de opção
Contas que possuem posição de opção em PNP’s/PL’s necessitam de, pelo menos, um vínculo de
exercício cadastrado. As instituições devem avaliar internamente a necessidade e realizar os ajustes
necessários. Caso contrário, os sistemas da BM&FBOVESPA não aceitarão alocações ou repasses de
opções na entrada da V2.
Os vínculos de exercício podem ser cadastrados, em lote, por meio do arquivo BVBG.004.

Testes Livres
O ambiente de testes livres está aberto, desde o dia 05/09, e será disponibilizado continuamente,
nos dias úteis, exceto às sextas-feiras.
A inserção de massa de dados continuará sendo realizada e as informações serão comunicadas
previamente pelo CTC.
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 CTC.

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”.





02/01/2017 a 10/01/2017: Ambiente de Produção Paralela aberto para testes
16/01/2017 a 19/01/2017: Ciclo de pré-abertura – Produção Paralela
23/01/2017 a 01/02/2017: Ciclo 13 (Ações + Derivativos) – Produção Paralela
03/02/2017: 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) 2565-7291 ou te.ipn@bvmf.com.br.

A Transição Externa deseja BOAS FESTAS
a todo o mercado!
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