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sobre Projeto Câmbio junto às IFs
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Modelo de transição

 Haverá período de coexistência entre o sistema atual 
e o novo

 Durante a coexistência, eventos dos contratos 
existentes no sistema atual continuarão sendo nele 
registrados

 Repasse de  base integral (dos contratos do sistema 
antigo e incorporações) para as IFs após a 
coexistência

 Após a coexistência, migração pontual de registros: 
envio das informações sob responsabilidade da IF 
com verificação de consistência efetuada pelo Bacen



Modelo de transição

 Registro de operações com valorização para data 
anterior ao novo sistema, durante a coexistência, no 
sistema atual

 Criação de mensagens específicas para a migração de 
dados

 Posição de câmbio

• disponibilizada para as IFs  apenas pela mensagem 
CAM0050

• bloqueio das transações atuais de consulta

• dia 1: Bacen apresenta a posição de cada IF e ela 
deverá confirmar ou retificar os dados. No caso de 
retificação, estará sujeita à confirmação do Bacen.



Modelo de transição

 Vinculação de contratos: o conjunto de contratos 
vinculados deverá estar no sistema velho ou no 
sistema novo.

 Grades de movimento serão compatibilizadas



Siscomex - Propostas

 Transações de consulta das IFs

• Transposição para o PCEX

 Transações de vinculação

• Comunicação de desativação antes da entrada em 
produção do novo sistema.

 Conexões Siscomex/Câmbio

• Liberação das críticas de consistência DIs/REs e 
Câmbio.



Registro do contrato no Bacen

 Possibilidade de colher a assinatura do cliente com o 
número de controle da IF e posterior registro da 
operação de câmbio no Bacen

 O Bacen irá definir, em norma específica, um padrão 
mínimo para formalização das operações de câmbio



Ajustes nas mensagens
Interbancário

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

 Incluída uma mensagem de retorno para a IF compradora

 Possibilita a atualização do status do contrato quando alterado

 Possibilita que a mensagem de consulta CAM0056 deixe de ser 
operacional

 Alterado o Fluxo 2 e seus subfluxos

 CAM0056 - IF ou Câmara consulta contratos de câmbio no mercado 
interbancário

 Excluída a tag “SitOpCaml”

 Apenas as operações efetivadas constam da mensagem de 
consulta

 Essa tag estava inconsistente e tornava a mensagem operacional, 
divergindo de seu objetivo de conciliação de informações



Ajustes nas mensagens
Interbancário

 CAM0054 - IF informa confirmação de contratação com câmara e 
"tela-cega“

 As tags de Natureza da operação serão sempre informadas na 
mensagem de resposta à IF



Ajustes nas mensagens
Primário

 CAM0021 - IF informa contratação no mercado primário

 CAM0022 - Corretora informa edição de contratação no mercado 
primário

 CAM0023 - IF informa confirmação de edição de contratação no 
mercado primário

 Acrescentada observação de que os dados de interesse da 
corretora/banco não serão armazenados no sistema Câmbio

 Excluída a tag “PercPrem”

 Não faz parte das informações solicitadas pelas corretoras/bancos

 Alterada a ordem das tags

 “TxtOtrEspecc” (parte do contrato) 

 “CodClausEspfcoIF” (informação de interesse da corretora/banco)



Ajustes nas mensagens
Primário

 CAM0024 - IF informa alteração de contrato 

 CAM0025 - Corretora informa edição de alteração de contrato 

 CAM0026 - IF informa confirmação de edição de alteração de 
contrato 

 Acrescentado observação de que os dados de interesse da 
corretora/banco 

 Não serão armazenados no sistema Câmbio

 Não serão aceitos se não produzirem alteração contratual 

 Excluída a tag “PercPrem”

 Não faz parte das informações solicitadas pelas corretoras/bancos

 Alterada a ordem das tags

 “TxtOtrEspecc” (parte do contrato) 

 “CodClausEspfcoIF” (informação de interesse da corretora/banco)



Ajustes nas mensagens
Primário

 CAM0030 - IF informa cancelamento de valor a liquidar

 CAM0031 - Corretora informa edição de cancelamento de valor a 
liquidar

 CAM0032 - IF informa confirmação de edição de cancelamento de 
valor a liquidar

 Acrescentada observação de que os dados de interesse da 
corretora/banco não serão armazenados no sistema Câmbio

 Alterada a ordem das tags

 “TxtOtrEspecc” (parte do contrato) 

 “CodClausEspfcoIF” (informação de interesse da corretora/banco)



Ajustes nas mensagens
Primário

 CAM0027 - IF informa liquidação no mercado primário

 Incluída a tag “CodFormaEntrMoeda” entre as cláusulas passíveis de 
alteração automática na liquidação

 Excluído o grupo de repetição das parcelas de esquema do RDE

 Facilita o tratamento dessas informações pela área de tecnologia

 Acrescentado o número da alteração automática na resposta para a IF, 
quando existir

 Acrescentadas as informações da alteração automática na resposta 
para a corretora, quando existir

 CAM0045 - IF consulta eventos de um contrato do mercado 
primário

 Excluído o grupo de repetição das parcelas de esquema do RDE

 Facilita o tratamento dessas informações pela área de tecnologia



Ajustes nas mensagens
Primário

 CAM0034 - IF informa anulação de evento 

 Acrescentada a informação de que pode ser gerada alteração 
automática se a anulação for de liquidação com alteração automática

 Acrescentadas as informações sobre alteração automática nas 
respostas, quando existir

 Excluída a tag “DtEvtCAM” na resposta à corretora

 A anulação nunca é valorizada



Validação dos arquivos XSD

 Parceria com instituições para validar os esquemas 
XML



Objetivos da 1ª Pesquisa Câmbio

 Avaliar a assimilação da etapa mensageria do projeto 
câmbio

 Assegurar que todos agentes sejam informados do 
projeto em tempo hábil

 Antes da edição da norma de divulgação do novo 
sistema

 Plano de testes - protocolo e certificação individual



Resultados da 1ª Pesquisa Câmbio
em 8 de setembro de 2010

31
40

3

Fluxos dos dados

27
43

4

Conteúdo das mensagens

24

46

4

Dicionário de campos

23

47

4

Dicionário de tipos

Bancos 84

Responderam 74

Não responderam 10

Assistência técnica para grupos por intermédio das associações de classe

3140
assimilado
em estudo
desconhecem



Resultados da 1ª Pesquisa Câmbio
em 8 de setembro de 2010

1920

2

Fluxos dos dados

18
21

2

Conteúdo das mensagens

14

24

3

Dicionário de campos

14

23

4

Dicionário de tipos

3140
assimilado
em estudo
desconhecem

Corretoras 80

Responderam 41

Não responderam 39

Assistência técnica para grupos por intermédio das associações de classe



Agenda 2010

 Apresentação aos associados da ABRACAM : 
8 de outubro 

 Divulgação da versão 1 do catálogo de críticas: 
5 de novembro

 Inclusão das mensagens de câmbio no Catálogo de 
Mensagens e de Arquivos da RSFN: 
final de novembro (próxima reunião do GT-Mensagens)

 VI Reunião do GT-Câmbio – catálogo de críticas, 
mensagens de erro, informes gerais: 
10 de dezembro (manhã)

 III Encontro do GT-Câmbio com as IFs: 
10 de dezembro (tarde)



FIM


