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Pauta

• Ajustes nas mensagens. 

• Dicionário de domínios.

• Mensagens de erro.

• Catálogo de críticas.

• Plano de contingência.

• Plano de testes.

• 2ª pesquisa: acompanhamento, divulgação 
assistência técnica. 

• Agenda.



Ajustes nas mensagens

• CAM0021/R2, CAM0022/R2 e CAM0023/R3
Tag Nome do Campo Mult. Ou

13 <TpPessoaCli> Tipo Pessoa Cliente [1..1] 
14 <IdentdPessoaCli> Identificador Pessoa Cliente [1..1] 
15 <NomCli> Nome Cliente [0..1] 
27 <NomPagdr_RecbdrExtr> Nome Pagador ou Recebedor Exterior [1..1]

13 <Grupo_CAM0021_CliNacnl> Grupo Cliente com Cadastro na RFB [1..1] (
14 <TpPessoaCli> Tipo Pessoa Cliente [1..1]
15 <CNPJ_CPFCli> CNPJ ou CPF Cliente [1..1]
16 </Grupo_CAM0021_CliNacnl> Fim Grupo Cliente com Cadastro na RFB [1..1] )OU
17 <Grupo_CAM0021_CliEstgrio> Grupo Cliente sem Cadastro na RFB [1..1] (
18 <IdentdPessoaCli> Identificador Pessoa Cliente [1..1]
19 <NomCli> Nome Cliente [1..1]
20 </Grupo_CAM0021_CliEstgrio> Fim Grupo Cliente sem Cadastro na RFB [1..1] )

32 <NomPagdr_RecbdrExtr> Nome Pagador ou Recebedor Exterior [0..1]



Ajustes nas mensagens

• CAM0057
Tag Nome do Campo Mult. Ou

6 <TpPessoaCli> Tipo Pessoa Cliente [1..1]

• CAM0022R2
Tag Nome do Campo Mult. Ou

2 <NumCtrlCortr> Número Controle Corretora [1..1]

• CAM0040R2
Tag Nome do Campo Mult. Ou

2 <NumCtrlIF> Número Controle IF [1..1]



Ajustes nas mensagens

• CAM0037
Tag Nome do Campo Mult. Ou

4 <CNPJIF> CNPJ IF [0..1] 
5 <CPFDirtrCAM> CPF Diretor Câmbio [0..1] 
6 <NomDirtrCAM> Nome Diretor Câmbio [0..1]

Tag Nome do Campo Mult. Ou
4 <CNPJIF> CNPJ IF [1..1] 



Dicionário de domínios

• O tipo CodMoedaISO já existe no catálogo atual para o 
SML, estamos apenas acrescentando os domínios não 
existentes.

• O tipo SitCons será unificado com o tipo já existente 
SitReqDDA.

• O tipo TpLiquidCAM será utilizado apenas pelo 
Interbancário e não terá seus domínios divulgados neste 
momento. 



Mensagens de erro

Mensagens que serão reutilizadas

ECAM0007 Interbancário Eletrônico Encerrado

ECAM0105 Instituição não É Cliente Interbancário

ECAM0114 Data de Movimento Inválida

ECAM0117 Data de Entrega na Moeda Estrangeira Difere da Data de Entrega na Moeda Nacional

ECAM0121 Data Entrega Moeda Nacional É Feriado Internacional

ECAM0126 Valor em Moeda Estrangeira, Taxa Cambial e Valor em Moeda Nacional Incompatíveis

ECAM0127 Data de Contratação é Feriado Nacional

ECAM0218 Instituição não Cadastrada no SISBACEN    

ECAM0401 Número de Contrato Inválido

ECAM0300 Mensagem Fora do Horário



Mensagens de erro

Mensagens de erro das críticas dinâmicas

ECAM1001 Erro da Crítica Dinâmica 1

ECAM1002 Erro da Crítica Dinâmica 2

ECAM1003 Erro da Crítica Dinâmica 3

ECAM1004 Erro da Crítica Dinâmica 4

ECAM1005 Erro da Crítica Dinâmica 5

ECAM9999 Erro da Crítica Dinâmica 9999



Catálogo de Críticas

• Versão 0.01 divulgada em 05/11/2010 

 contratação

• Versão 0.02 divulgada em 07/12/2010

 alteração, conversão de créditos, ouro instrumento 
cambial



Contingência de transmissão dos agentes

• PSTAW10

• Valorização de operações



Plano de Testes

• 1º Fase: testes exaustivos.

• Divulgação: GT-Câmbio.

• Objeto: envio e resposta de todas as mensagens do catálogo e 
transmissão (RSFN e internet).

• Previsão: 21/fev a 31/mar/11.

• Universo: instituições selecionadas e representativas do 
mercado e das diversas soluções implementadas.

• Assistência técnica: negócios e TI.



Plano de Testes

• 2º Fase: comprovação da capacidade tecnológica e 
operacional para acesso ao sistema câmbio.

• Divulgação: janeiro/11 - carta-circular estabelecendo etapas, 
prazo de elaboração e execução do plano a ser elaborado pelas 
próprias instituições. 

• Universo: todas as instituições. 

• Validação: ao final do processo, as IFs declaram o cumprimento 
do teste e o gestor valida a declaração. Somente estarão 
disponíveis, na produção, os serviços testados com êxito.



Plano de Testes

• 2º Fase: comprovação da capacidade tecnológica e 
operacional para acesso ao sistema câmbio.

• Entrega do plano de teste ao Bacen: fevereiro.

I. forma principal de acesso.

II. testes de infra-estrutura e de sistemas – março-maio: 
verificação da conectividade ao Banco Central com a 
conexão dos equipamentos e aplicativos instalados, da 
certificação digital e de mensagem criptografada e 
validação de mensagens; e

III. testes de simulação de operações diárias – junho-
setembro: simulação de operação do requerente.



2ª pesquisa de acompanhamento das IFs

Construção do sistema

• Qual o percentual de conclusão da etapa Mensageria pela instituição?
_______%

• Como está sendo desenvolvida a solução de sistema a ser adotada pela 
instituição?
 Construção de novo sistema  Integração de sistema já existente

• A solução de sistema a ser adotada pela instituição está sendo
 Desenvolvida internamente  Adquirida  Alugada de um prestador 

de serviços

• Qual o estágio de conhecimento da instituição sobre as críticas dinâmicas 
divulgadas?
 Assimilado  Em estudo  Desconhece



2ª pesquisa de acompanhamento das IFs

Construção do sistema

• Conhecimento da instituição sobre as regras de transição divulgadas pelo 
Comunicado XXXX
 Conhece  Desconhece

• Conhecimento da instituição sobre o Plano de Testes divulgado pela 
Carta-Circular XXXX
 Conhece  Desconhece

• Qual a expectativa de conclusão de todas as etapas necessárias para a 
implantação na data prevista da solução de sistema a ser adotada pela 
instituição?
 Totalmente positiva  Parcialmente positiva
 Parcialmente negativa  Negativa



Agenda 2011

• VII Reunião do GT-Câmbio:

• Data:

• 18 de fevereiro de 2011

• Pauta:

• Desempenho cambial do exportador

• Testes

• Assistência técnica para grupos



FIM


