
Captação de Informações do Desig 
 

Documento Endereço Eletrônico 
Acam204 – Arquivo consolidado de registros de 
operações de câmbio até USD 3.000,00 

arquivos.cambio@bcb.gov.br 

Acam209 – Arquivo consolidado de registros de 
transferências internacionais em reais 

arquivos.cambio@bcb.gov.br 

Amtf101 – Cartão de Crédito Internacional - Emissivo arquivos.cambio@bcb.gov.br 
Amtf102 - Cartão de Crédito Internacional - Receptivo arquivos.cambio@bcb.gov.br 
Acic001 - Operações de câmbio de até USD 3.000,00 arquivos.cambio@bcb.gov.br 
Acic003 - Ordens de Pagamento do Exterior de até R$ 
10.000,00 

arquivos.cambio@bcb.gov.br 

Captações de Recursos no Exterior dicam.corac.desig@bcb.gov.br 
Amostra da TR amostra-tr@bcb.gov.br 
Cadin - Cadastro Informativo de créditos não quitados do 
Setor Público Federal 

cadin@bcb.gov.br 

Cadinf - Cadastro de Instituições Financeiras unicad@bcb.gov.br 
Cadip - Sistema de Registro de Operações de Crédito 
com o Setor Público 

cadip@bcb.gov.br 

Capef – Mapa de Composição de Capital capef@bcb.gov.br 
CDB/RDB cdb-rdb@bcb.gov.br 
Consultas de agentes autorizados a operar em 
câmbio/TIR/Mertaf 

consultas.cambio@bcb.gov.br 

Consultas referentes ao Sistema Câmbio cambio@bcb.gov.br 
Controle monetário controle-monetario@bcb.gov.br 
Cosif - Plano Contábil das Instituições do SFN cosif@bcb.gov.br 
CRD - Controle de Remessa de Documentos crd@bcb.gov.br 
DDR - Demonstrativo Diário de acompanhamento das 
parcelas de requerimento de capital e dos limites 
operacionais 

ddr@bcb.gov.br 

DLO - Demonstrativo de Limites Operacionais dlo@bcb.gov.br 
DRL - Demonstrativo de Risco de Liquidez - Envio drl-envio@bcb.gov.br 
DRL - Demonstrativo de Risco de Liquidez - 
Preenchimento 

drl-preenchimento@bcb.gov.br 

DRM - Demonstrativo de Risco de Mercado - Envio drm-envio@bcb.gov.br 
DRM - Demonstrativo de Risco de Mercado - 
Preenchimento 

drm-preenchimento@bcb.gov.br 

FGC - Fundo Garantidor de Crédito fgc@bcb.gov.br 
Informações sobre contas simplificadas contas-simplificadas@bcb.gov.br 
Participação societária participacao-societaria@bcb.gov.br 
Poupança diária poupanca-diaria@bcb.gov.br 
Recursos de encargos financeiros consultas.cambio@bcb.gov.br 
Remissivo unicad@bcb.gov.br 
SAG - Posição de Cotas e de Grupos das Operações de 
Consórcios – Bens Imóveis e Móveis 

consorcios@bcb.gov.br 

SCR - Sistema de Informações de Crédito scr.gestao@bcb.gov.br 
SFH – Sistema Financeiro de Habitação sfh@bcb.gov.br 
Tarifas bancárias tarifas-bancarias@bcb.gov.br 
Unicad - Informações sobre entidades de interesse do 
Banco Central 

unicad@bcb.gov.br 

Informações de Cooperados informacoescooperados@bcb.gov.br 
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