
IF compradora 

Câmara 

Câmbio (BACEN) 

1 – Câmara informa 
registro (CAM0053)  

2 – Câmbio retorna 
registro recebido 
(CAM0053R1) [DtHrSit] 

3 – Câmara solicita registro da operação 
no Câmbio (BMC0015) [ChaCAM] 
[DtHrBCOr] 

3 – Câmara solicita registro da operação no 
Câmbio (BMC0015) [ChaCAM][DtHrBCOr] 

4 – IF vendedora confirma registro 
(CAM0054) [ChaCAM] 

4 – IF compradora confirma 
registro (CAM0054) [ChaCAM] 

7 – Câmara confirma registro da 
operação (BMC005) 

7 – Câmara confirma registro 
da operação (BMC005) 

4A - Câmbio avisa operação não confirmada por 
decurso de prazo (CAM0055) [ChaCAM] 

4A - Câmbio avisa operação não 
confirmada por decurso de prazo 
(CAM0055) [ChaCAM] 

5 - Câmbio retorna registro da 
operação (CAM00054R1) (operação 

não confirmada pela contraparte) 

5 - Câmbio retorna registro da 
operação (CAM00054R1) 
(operação não confirmada pela 
contraparte) 

Contratação com câmara e “tela cega”  

(com liquidação automática) 

IF vendedora 

Obs.: a mensagem CAM0055 só é enviada caso uma ou ambas as IFs não confirmem o registro por meio da mensagem  
CAM0054, no prazo de 30 minutos. 
Obs.: A primeira IF a confirmar receberá duas mensagens CAM0054R1, sendo que apenas a segunda, referente ao passo 6,  
conterá a posição cambial. A segunda IF a confirmar receberá apenas uma CAM0054R1, do passo 6, contendo a posição cambial.  

4A - Câmbio avisa operação  não confirmada por 
decurso de prazo (CAM0055) [ChaCAM] 

5 - Câmbio avisa registro da operação 
(2 msgs CAM0054R2: vendedor e 

comprador) 

6 - Câmbio retorna registro da operação e a 
nova posição na moeda (CAM0054R1) 
(operação confirmada pela contraparte) 

6 - Câmbio retorna registro da operação e a 
nova posição na moeda (CAM00054R1) 
(operação confirmada pela contraparte) 

Fluxo Câmbio nº 01 



Contratação com câmara sem “tela cega” 

(com liquidação automática) 

Fluxo Câmbio nº 02 



Contratação com câmara sem “tela cega” 

(com liquidação automática e sem reativação) 

Fluxo Câmbio nº 02a 



Contratação com câmara sem “tela cega” 

(com liquidação automática e  

com reativação antes da confirmação da IF Vendedora) 

Fluxo Câmbio nº 02b 



Contratação com câmara sem “tela cega” 

(com liquidação automática e  

com reativação antes da confirmação da Câmara) 

Fluxo Câmbio nº 02c 



IF compradora 

Câmbio (BACEN) 

1 – IF compradora informa 
registro (CAM0009) 

4 - Câmbio  retorna operação confirmada e a 
nova posição na moeda (CAM0010R1)  

4 - Câmbio avisa operação confirmada e a 
nova posição na moeda(CAM0010R2) 

Contratação de interbancário sem câmara 

(sem liquidação automática) 

(BACEN não é parte) 
IF vendedora 

2 – Câmbio avisa registro da operação 
(CAM0009R2)  
 

3 – IF vendedora confirma 
operação (CAM0010) 

3A - Câmbio avisa operação não confirmada 
por decurso de prazo (CAM0055) 

3A - Câmbio avisa operação não confirmada por 
decurso de prazo (CAM0055) 

3A.1 – IF compradora requisita 
reativação de operação (CAM0005) 

3A.2 – Câmbio retorna operação 
reativada (CAM0005R1) 

3A.2 – Câmbio avisa operação 
reativada (CAM0005R2) 

Obs.: Após execução do passo 3A.2, o fluxo retorna para o passo 3, com novo prazo para a IF Vendedora confirmar. 

2 – Câmbio retorna registro da 
operação (CAM0009R1) 

Fluxo Câmbio nº 03 



Contratação de interbancário sem câmara 

(sem liquidação automática) 

(BACEN é vendedor) 

excluído 

Fluxo Câmbio nº 04 



Contratação de interbancário sem câmara 

(sem liquidação automática) 

(BACEN é comprador) 

excluído 

Fluxo Câmbio nº 05 



1 – Câmbio informa dados das operações conjugadas, e a 
nova posição na moeda (CAM0011) 

Contratação conjugada BACEN x IF 

(sem liquidação automática) 

Obs.: o Câmbio informa os dados dos dois pares de operações, de D+2 e de D+N. 

Câmbio (BACEN) 

IF 

Fluxo Câmbio nº 06 



IF 

Câmbio (BACEN) 

1 – IF informa registro (CAM0012) 

2 – Câmbio retorna registros das operações e 
as novas posições nas moedas (CAM0012R1) 

Contratação de arbitragem com parceiro no exterior 

(sem liquidação automática) 

Obs.: Os dados das duas operações são informados na mensagem CAM0012. 

Fluxo Câmbio nº 07 



IF A 

Câmbio (BACEN) 

1 – IF A informa operações 
CAM0013) 

4 - Câmbio  retorna operações confirmadas  e as 
novas posições nas moedas (CAM0014R1)  

4 - Câmbio avisa operações confirmadas e 
as novas posições nas moedas 
(CAM0014R2) 

Contratação de arbitragem com parceiro no país 

(sem liquidação automática) 

(BACEN não é parte) 
IF B 

2 – Câmbio avisa registros das operações 
(CAM0013R2)  
 

3 – IF B confirma operações e envia suas 
instruções de pagamento (CAM0014) 

2 – Câmbio retorna registros das 
operações (CAM0013R1) 

3A - Câmbio avisa operação não confirmada 
por decurso de prazo (CAM0055) 

3A - Câmbio avisa operação não confirmada por 
decurso de prazo (CAM0055) 

3A.1 – IF compradora requisita reativação 
de operação (CAM0005) 

3A.2 – Câmbio retorna operação 
reativada (CAM0005R1) 

3A.2 – Câmbio avisa operação 
reativada (CAM0005R2) 

Fluxo Câmbio nº 08 



Contratação de arbitragem com parceiro no país 

(sem liquidação automática) 

(BACEN é IF B) 

excluído 

Fluxo Câmbio nº 09 



Contratação de arbitragem com parceiro no país 

(sem liquidação automática) 

(BACEN é IF A) 

excluído 

Fluxo Câmbio nº 10 



1 - Câmbio informa dados da operação via 
leilão, e a nova posição na moeda  
(CAM0015) 

Contratação de interbancário BACEN x IF 

(sem liquidação automática) 

Câmbio (BACEN) 

IF 

Fluxo Câmbio nº 11 



Liquidação não automática de interbancário 

Câmbio (BACEN) 

1 – IF informa liquidação 
interbancária (CAM0016) 

2 - Câmbio retorna operação  
interbancária liquidada (CAM0016R1) 

IF 

Obs.: A IF compradora deve liquidar a sua operação via mensagem CAM0016; o mesmo deve ser feito pela IF vendedora. Fluxo Câmbio nº 12 



1 – IF informa dados do contrato 
para registro (CAM0021) 

2 – Câmbio retorna registro da operação e 
a nova posição na moeda (CAM0021R1) 

Contratação no mercado primário informada 

pela IF sem intermediação 

IF 

Câmbio (BACEN) 

Fluxo Câmbio nº 13 



Edição de contrato do mercado primário 

pela corretora

com confirmação da IF

2 - Câmbio retorna que a edição de

contrato foi encaminhada (CAM0022R1)

Corretora IF

1 – Corretora envia edição

de contrato (CAM0022)

3 - Câmbio avisa edição

de contrato (CAM0022R2)

4 – IF informa dados do contrato para registro
com confirmação da edição (CAM0023)

6 - Câmbio avisa confirmação do registro
(CAM0023R2)

5 - Câmbio retorna registro da operação e 
a nova posição na moeda (CAM0023R1)

Câmbio (BACEN)

Fluxo Câmbio nº 14 
Obs.: O Câmbio não controlará o envio ou não da mensagem CAM0023 pela IF. O não envio corresponde à rejeição da edição. 



Edição de contrato do mercado primário 

pela corretora

com edição modificada pela IF

2 - Câmbio retorna que a edição de

contrato foi encaminhada (CAM0022R1)

Corretora IF

1 – Corretora envia edição

de contrato (CAM0022)

3 - Câmbio avisa edição

de contrato (CAM0022R2)

4 – IF informa dados do contrato para registro

com modificação na edição (CAM0023)

6 - Câmbio avisa dados do registro
(CAM0023R2)

5- Câmbio retorna registro da operação e 
a nova posição na moeda (CAM0023R1)

Câmbio (BACEN)

Fluxo Câmbio nº 15 
Obs.: O Câmbio não controlará o envio ou não da mensagem CAM0023 pela IF. O não envio corresponde à rejeição da edição. 



1 – IF informa dados do contrato 
para registro (CAM0021) 

2 – Câmbio retorna registro da operação e 
a nova posição na moeda (CAM0021R1) 

Contratação no mercado primário informada 

pela IF com intermediação sem informação de edição 

IF 

Câmbio (BACEN) 

Corretora 

2 – Câmbio avisa todos os dados do 
registro (CAM0021R2) 

Fluxo Câmbio nº 16 



1 – IF informa alteração de 
registro(CAM0024) 

2 – Câmbio retorna alteração efetivada 
(CAM0024R1) 

Alteração de registro no mercado primário informada 

pela IF sem edição 

 

2 – Câmbio avisa alteração efetivada 
(CAM0024R2) 

IF 

Câmbio (BACEN) 

Obs.: A mensagem CAM0024R2 é enviada para a corretora apenas se a operação envolvê-la. 

Corretora 

Fluxo Câmbio nº 17 



Edição de alteração de contrato do mercado 

primário pela corretora

com confirmação da IF

Câmbio (BACEN)

2 - Câmbio retorna que a edição de

alteração foi encaminhada (CAM0025R1)

Corretora IF

1 – Corretora envia edição

de alteração (CAM0025)

3 - Câmbio avisa edição

de alteração (CAM0025R2)

4 – IF informa dados para alteração de registro
com confirmação da edição de alteração (CAM0026)

6 - Câmbio avisa confirmação da alteração
(CAM0026R2)

5 - Câmbio retorna edição de alteração
efetivada (CAM0026R1)

Fluxo Câmbio nº 18 
Obs.: O Câmbio não controlará o envio ou não da mensagem CAM0025 pela IF. O não envio corresponde à rejeição da edição. 



Edição de alteração de contrato do mercado 

primário pela corretora

com edição modificada pela IF

Câmbio (BACEN)

2 - Câmbio retorna que a edição de

alteração foi encaminhada (CAM0025R1)

Corretora IF

1 – Corretora envia edição

de alteração (CAM0025)

3 - Câmbio avisa edição

de alteração (CAM0025R2)

4 – IF informa dados para alteração de registro
com mofificação na edição de alteração (CAM0026)

6 - Câmbio avisa confirmação com mofificação

na alteração (CAM0026R2)

5 - Câmbio retorna edição de alteração
efetivada (CAM0026R1)

Fluxo Câmbio nº 19 
Obs.: O Câmbio não controlará o envio ou não da mensagem CAM0026 pela IF. O não envio corresponde à rejeição da edição. 



1 – IF informa liquidação de valor a 
liquidar (CAM0027) 

2 – Câmbio retorna liquidação  efetivada 
(CAM0027R1) 

Liquidação no mercado primário 

IF 

Câmbio (BACEN) 

Fluxo Câmbio nº 20 

3 – Câmbio avisa  dados do sumário 
do registro (CAM0027R2) 

Corretora 



1 – IF informa baixa  (CAM0028) 

2 – Câmbio retorna baixa efetivada e a 
nova posição na moeda (CAM0028R1) 

Baixa de valor a liquidar 

IF 

Câmbio (BACEN) 

Fluxo Câmbio nº 21 

3 – Câmbio avisa  dados do sumário 
do registro (CAM0028R2) 

Corretora 



1 – IF informa restabelecimento de baixa 
(CAM0029) 

2 – Câmbio retorna restabelecimento de 
baixa efetivado e a nova posição na 
moeda (CAM0029R1) 

Restabelecimento de baixa 

IF 

Câmbio (BACEN) 

Fluxo Câmbio nº 22 

3 – Câmbio avisa  dados do sumário 
do registro (CAM0029R2) 

Corretora 



1 – IF informa  cancelamento de valor a 
liquidar (CAM0030) 

2 – Câmbio retorna cancelamento 
efetivado e a nova posição na moeda 
(CAM0030R1) 

Cancelamento de valor a liquidar no mercado primário  

informado pela IF sem edição 

 

2 –Câmbio avisa cancelamento efetivado 
(CAM0030R2) 

IF 

Câmbio (BACEN) 

Obs.: A mensagem CAM0030R2 é enviada para a corretora apenas se a operação envolvê-la. 

Corretora 

Fluxo Câmbio nº 23 



Edição de cancelamento de valor a liquidar

pela corretora

com confirmação da IF

Câmbio (BACEN)

2 - Câmbio retorna que a edição de

cancelamento foi encaminhada (CAM0031R1)

Corretora IF

1 – Corretora envia edição

de cancelamento (CAM0031)

3 - Câmbio avisa edição

de cancelamento (CAM0031R2)

4 – IF informa cancelamento de valor a liquidar
com confirmação da edição de cancelamento (CAM0032)

6 - Câmbio avisa confirmação do cancelamento
(CAM0032R2)

5 - Câmbio retorna edição de cancelamento efetivado
e a nova posição na moeda  (CAM0032R1)

Fluxo Câmbio nº 24 
Obs.: O Câmbio não controlará o envio ou não da mensagem CAM0032 pela IF. O não envio corresponde à rejeição da edição. 



Edição de cancelamento de valor a liquidar

pela corretora

com edição modificada pela IF

Câmbio (BACEN)

2 - Câmbio retorna que a edição de

cancelamento foi encaminhada (CAM0031R1)

Corretora IF

1 – Corretora envia edição

de cancelamento (CAM0031)

3 - Câmbio avisa edição

de cancelamento (CAM0031R2)

4 – IF informa cancelamento de valor a liquidar
com modificação na edição de cancelamento (CAM0032)

6 - Câmbio avisa confirmação com modificação

no cancelamento (CAM0032R2)

5 - Câmbio retorna edição de cancelamento efetivado
e a nova posição na moeda  (CAM0032R1)

Fluxo Câmbio nº 25 
Obs.: O Câmbio não controlará o envio ou não da mensagem CAM0032 pela IF. O não envio corresponde à rejeição da edição. 



1 – IF informa vinculação  de registros 
(CAM0033) 

2 – Câmbio retorna vinculação  
efetivada (CAM0033R1) 

Vinculação de registros 

IF 

Câmbio (BACEN) 

Fluxo Câmbio nº 26 

3 – Câmbio avisa  dados do sumário 
do registro (CAM0033R2) 

Corretora 



1 – IF informa anulação  de evento 
(CAM0034) 

2 – Câmbio retorna anulação efetivada 
e, se o evento anulado afetar a posição, a 
nova posição na moeda (CAM0034R1) 

Anulação de evento 

IF 

Câmbio (BACEN) 

Fluxo Câmbio nº 27 

3 – Câmbio avisa  dados do sumário 
do registro (CAM0034R2) 

Corretora 



Solicitação de cláusulas contratuais específicas da IF 

pela corretora

Câmbio (BACEN)

Corretora IF

1 – Corretora envia solicitação

de cláusulas (CAM0035)
3 - Câmbio avisa solicitação

de cláusulas (CAM0035R2)

4 – IF informa cláusulas

(CAM0036)

5 - Câmbio retorna confirmação de cláusulas
(CAM0036R1)

6 - Câmbio avisa cláusulas
(CAM0036R2)

2 - Câmbio retorna confirmação da solicitação
(CAM0035R1)

Obs.: A IF pode informar as cláusulas independentemente da solicitação da Corretora. Fluxo Câmbio nº 28 



IF 

1 – IF informa credenciamento ou descredenciamento de 
agência centralizadora de câmbio – Res. 3.568 (CAM0037) 

2 – CÂMBIO retorna credenciamento ou 
descredenciamento efetivado (CAM0037R1) 

CÂMBIO (BACEN) 

Credenciamento de agência centralizadora de câmbio 

Res. 3.568, art.16 (exportação e importação de reais) 

Fluxo Câmbio nº 29 



Credenciamento em sistemática de contratação de câmbio de 

operações até USD 3.000,00 (RMCCI 1-2-10C e 10D) 

excluído 

Fluxo Câmbio nº 30 



IF incorporada 

Câmbio (BACEN) 

1 – IF incorporada  informa dados da 
incorporação (CAM0039) 

6 - Câmbio avisa incorporação efetivada pelo BACEN, e as 
novas posições nas moedas (CAM0041)  

Incorporação de registros de operação cambial 

IF incorporadora 

2 – Câmbio avisa dados da incorporação e 
número de sequência da incorporação 
(CAM0039R2)  
 

3 – IF incorporadora confirma  ou rejeita 
os dados da incorporação (CAM0040) 

Obs.: Entre os passos 4  e 5 caberá ao BACEN homologar a incorporação. 
Obs.: se a IF incorporadora rejeitar no passo 3, não há manifestação por parte do BACEN (CAM0041). 

2 – Câmbio retorna validação e número de 
sequência da incorporação (CAM0039R1) 

4 – Câmbio retorna validação (CAM0040R1)  
 

4 - Câmbio avisa incorporação confirmada ou 
rejeitada pela IF incorporadora (CAM0040R2) 

Fluxo Câmbio nº 31 

5 - Câmbio avisa incorporação rejeitada ou iniciada pelo 
BACEN, e, em caso de iniciada, o bloqueio das operações 
(CAM0041)  

6 - Câmbio avisa incorporação efetivada pelo BACEN, e as 
novas posições nas moedas (CAM0041)  

5 - Câmbio avisa incorporação rejeitada ou iniciada pelo 
BACEN, e, em caso de iniciada, o bloqueio das operações 
(CAM0041)  



Consultas pela IF com resposta imediata 

IF 

1 – IF informa critérios de consulta  
(CAM0044/CAM0050) 

2 – CÂMBIO retorna os dados que atendem 
aos critérios de consulta informados  
(CAM0044R1/ CAM0050R1) 

CÂMBIO (BACEN) 

Obs.: As seguintes mensagens de consulta seguem esse mesmo fluxo:  
CAM0044 e  CAM0050. Fluxo Câmbio nº 32 



Consultas pela IF com resposta postergada 

IF 

1 – IF informa critérios de consulta  
(CAM000x) 

2 – CÂMBIO confirma recebimento da 
consulta (CAM000xR1) 

CÂMBIO (BACEN) 

Obs.: As seguintes mensagens de consulta seguem esse mesmo fluxo:  
CAM0042, CAM0043, CAM0045, CAM0047, CAM0048 e CAM0049. Fluxo Câmbio nº 33 

3 – CÂMBIO retorna os dados que 
atendem aos critérios de consulta 
informados ou número do protocolo 
PSTA (CAM000xR1) 



Consulta pela Corretora 

Corretora 

1 – IF informa critérios de consulta  de 
contratos intermediados (CAM0046) 

2 – CÂMBIO confirma recebimento da 
consulta  (CAM0046R1) 

CÂMBIO (BACEN) 

Fluxo Câmbio nº 34 

3 – CÂMBIO retorna os dados que 
atendem aos critérios de consulta 
informados ou número do protocolo 
PSTA (CAM0046R1) 



IF 

1 – IF informa atualização de instruções de pagamento 
(CAM0051) 

2 – CÂMBIO retorna atualização de instruções de 
pagamento (CAM0051R1) 

CÂMBIO (BACEN) 

Atualização de Instruções de Pagamento 

Fluxo Câmbio nº 35 



Consultas a Instruções de Pagamento  

IF 

1 – IF consulta  suas instruções de 
pagamento (CAM0052) 

2 – CÂMBIO retorna os dados que 
atendem aos critérios de consulta 
informados  (CAM0052R1) 

CÂMBIO (BACEN) 

Fluxo Câmbio nº 36 


