
II Reunião do GT-Câmbio
Brasília – 5 de maio de 2010



Agenda

• 10:00 às 12:30 - apresentação das mensagens de 
consulta.

• 12:30 às 14:00  - intervalo almoço.

• 14:00 às 19:00 –

Instruções de pagamento - interbancário

novos fluxos de intermediação – mercado primário 

esclarecimentos e respostas às questões levantadas

próximos passos.



Catálogo de Mensagens e de Arquivos
Câmbio Interbancário 

• CAM0001 - Câmara informa contratação com "tela-cega" 

• CAM0002 - IF informa confirmação de contratação com câmara e "tela-cega" 

• CAM0003 - CAM avisa operação não confirmada por decurso de prazo 

• CAM0005 - IF requisita reativação de operação interbancária 

• CAM0006 - IF informa contratação com câmara sem "tela cega" 

• CAM0007 - IF informa confirmação de operação com câmara sem "tela cega" 

• CAM0008 - Câmara informa aceite ou rejeição de operação sem "tela cega" 

• CAM0009 - IF informa contratação de interbancário sem câmara 

• CAM0010 - IF informa confirmação de operação de interbancário sem câmara 

• CAM0011 - CAM informa contratação de operações conjugadas 

• CAM0012 - IF informa contratação de arbitragem com parceiro no exterior ou arbitragem 
no país na mesma instituição (ALTERADA)

• CAM0013 - IF informa contratação de arbitragem com parceiro no país 

• CAM0014 - IF informa confirmação de operações de arbitragem com parceiro no país 

• CAM0015 - CAM informa contratação de interbancário via leilão 

• CAM0016 - IF informa liquidação interbancária 

• CAM0017 - CAM informa operação interbancária confirmada 

• CAM0018 - CAM informa confirmação de contratação de interbancário sem câmara 

• CAM0019 - CAM avisa operação interbancária reativada 

• CAM0020 - CAM informa contratação de arbitragem com parceiro no país para IF 



Catálogo de Mensagens e de Arquivos

Câmbio Mercado Primário 
• CAM0021 - IF ou Corretora informa contratação no mercado primário  (ALTERADA)

• CAM0022 - Corretora informa edição de contratação no mercado primário (NOVA)

• CAM0023 - IF confirma edição de contratação no mercado primário 

• CAM0024 - IF informa alteração de contrato (RENUMERADA)

• CAM0025 - Corretora informa edição de alteração de contrato 

• CAM0026 - IF confirma edição de alteração de contrato

• CAM0027 - IF informa liquidação no mercado primário

• CAM0028 - IF informa baixa de valor a liquidar 

• CAM0029 - IF informa restabelecimento de baixa 

• CAM0030 - IF informa cancelamento de valor a liquidar 

• CAM0031 - Corretora informa edição de cancelamento de valor a liquidar 

• CAM0032 - IF confirma edição de cancelamento de valor a liquidar 

• CAM0033 - IF informa vinculação de contratos 

• CAM0034 - IF informa anulação de evento 



Catálogo de Mensagens e de Arquivos

Serviços Câmbio 
• CAM0035 - Corretora solicita cláusulas especificas de IF 

• CAM0036 - IF informa cláusulas especificas a corretora 

• CAM0037 - IF requisita manutenção em cadastro de agência centralizadora de câmbio 

• CAM0038 - IF ou Corretora requisita credenciamento ou descredenciamento no 
disposto no RMCCI 1-2-10C e 10D 

• CAM0039 - IF informa incorporação de contratos 

• CAM0040 - IF informa aceite ou rejeição da incorporação de contratos 

• CAM0041 - CAM avisa aceite ou rejeição da incorporação de contratos 

• CAM0042 - IF consulta resumo de contratos de um dia 

• CAM0043 - IF consulta rol de eventos de um dia 

• CAM0044 - IF consulta detalhamento de contrato interbancário 

• CAM0045 - IF consulta detalhamento de contrato primário 

• CAM0046 - Corretora consulta detalhamento de contrato primário 

• CAM0047 - IF consulta resumo de incorporações 

• CAM0048 - IF consulta dados de incorporação 

• CAM0049 - IF consulta cadeia de incorporações de um contrato 

• CAM0050 - IF consulta posição de câmbio por moeda 

• CAM0051 - IF atualiza instruções de pagamento 

• CAM0052 - IF consulta instruções de pagamento 



Próximos passos

• Cooperação técnica

• 3º reunião do GT-câmbio: 
 dia 27 de maio (tarde) - apresentação dos planos de ação 

das entidades: divulgação, comunicação com mercado, 
acompanhamento, projeto piloto.

 dia 28 de maio - homologação dos fluxos e conteúdos das 
mensagens. Encerramento da etapa.

• Próxima etapa: apresentação das críticas


