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Pauta 

• Ajustes nas mensagens e fluxos do Câmbio   

• Período de transição, migração e repasse  
da base de dados do Sistema Câmbio  

• Andamento dos testes preliminares com  
voluntários  

• Agenda  



Ajustes nas mensagens e fluxos do Câmbio 

• Em função das operações com o BCB 
• Forma de entrega da moeda estrangeira 
• Código identificador da negociação 
• Instruções de pagamento no país 
• Consulta de contrato interbancário 
• Anulação de contratos vinculados (Primário) 
• Aviso de alteração na grade horária 
• Obs.: Estes ajustes farão parte da versão 3.06 do 

Catálogo de Mensagens, com datas previstas: 
• Homologação em meados de julho/2012 
• Produção em meados de agosto/2012 

 



Em função das operações com o BCB 

• Exclusão dos Fluxos Câmbio 4, 5, 9 e 10, pois não mais 
fazem parte do escopo do Projeto Câmbio 

• Exclusão de mensagens abaixo exclusivas desses fluxos 

• CAM0017 - CAM informa operação interbancária confirmada 
 (Fluxos 04 e 09) 

• CAM0018 - CAM informa confirmação de contratação de  
 interbancário sem câmara (Fluxo 05) 

• CAM0019 - CAM avisa operação interbancária reativada  
 (Fluxos 05 e 10)  

• CAM0020 - CAM informa contratação de arbitragem com 
 parceiro no país para IF (Fluxo 10) 



Contratação de interbancário sem câmara (sem liquidação automática) 

(BACEN é vendedor) 

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

IF compradora 

Câmbio (BACEN) 

1 – IF compradora informa 
registro (CAM0009) 

3 - Câmbio avisa operação confirmada e 
a nova posição na moeda (CAM0017) 

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) 

2 – Câmbio retorna registro da 
operação (CAM0009R1) 

Fluxo Câmbio nº 04 



Contratação de interbancário sem câmara (sem liquidação automática) 

(BACEN é comprador) 

Câmbio (BACEN) 

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

IF vendedora 

1 – Câmbio avisa registro da operação 
(CAM0018)  
 

2 – IF vendedora confirma 
operação (CAM0010) 

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

3A.1 – Câmbio avisa operação 
reativada (CAM0019) 

Obs.: Após execução do passo 3A.1, o fluxo retorna para o passo 3, com novo prazo para a IF Vendedora confirmar. 

Fluxo Câmbio nº 05 



Contratação de arbitragem com parceiro no país (sem liquidação automática) 

(BACEN é IF B) 

IF A 

Câmbio (BACEN) 

1 – IF A informa operações  
CAM0013) 

3 - Câmbio avisa operações confirmadas e 
as novas posições nas moedas (CAM0017) 

2 – Câmbio retorna registros das 
operações (CAM0013R1) 

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) 

Fluxo Câmbio nº 09 



Contratação de arbitragem com parceiro no país (sem liquidação automática) 

(BACEN é IF A) 

Câmbio (BACEN) 

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

IF B 

1 – Câmbio avisa registros das operações 
(CAM0020)  
 

2 – IF B confirma operações (CAM0014) 

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

3A.1 – Câmbio avisa operação 
reativada (CAM0019) 

Fluxo Câmbio nº 10 



Em função das operações com o BCB 

• Mover o campo “Código Moeda ISO” para fora  
do “Grupo Contratação” na mensagem “CAM0011 - 
CAM informa contratação de operações conjugadas” 





Forma de entrega da moeda estrangeira 

• Inclusão do campo “Código Forma Entrega Moeda” na 
mensagem “CAM0009 - IF informa contratação de 
interbancário sem câmara” 

• A resposta da mensagem “CAM0044 - IF consulta 
detalhamento de contrato interbancário” já possui o 
campo 

• Até a alteração todos os registros de operação serão 
cadastrados com o código “65 – Teletransmissão” 



Código identificador da negociação 

• Inclusão do campo “Código Identificador Negociação” 
na mensagem “CAM0009 - IF informa contratação de 
interbancário sem câmara” 

• A resposta da mensagem “CAM0044 - IF consulta 
detalhamento de contrato interbancário” já possui o 
campo 



Instruções de pagamento no país 

• Proposta Abracam 
• Mensagem “CAM0009- IF informa contratação de interbancário Sem 

Câmara”: No caso de operações onde a forma de Entrega da Moeda 
Estrangeira seja Espécie ou Travellers Cheques: 

• Que o preenchimento da tag “NumSeqInstcPgto” seja opcional, ou 

• Que seja incluído o campo “Forma de Entrega em Moeda Estrangeira” 

• Contraproposta Banco Central - aprovada 
• O campo “Forma de Entrega em Moeda Estrangeira” já foi incluído na 

mensagem, e 

• Tornar opcional o campo “Número Sequência Instrução Pagamento” 







Instruções de pagamento no país 

• Proposta Abracam 
• Mensagem CAM0051- Requisição de atualização ou inclusão 

de Instrução de Pagamento: Caso a IF“A” celebre operação 
interbancária de compra com uma IF“B”, onde não possua  
conta em moeda estrangeira no Pais, será necessário informar 
à IF“B” o canal bancário do Banco onde a IF“A” mantém conta 
corrente em moeda estrangeira no Pais (Account Holder): 
• Possibilidade de informar os dois grupos da mensagem 

CAM0051:  
• No “Grupo_CAM0051_Extr” informar os dados do 

canal bancário em moeda estrangeira do “Account 
Holder” 

• No “Grupo_CAM0051_Pais” informar os dados onde a 
IF“A” mantém conta em moeda estrangeira 



Instruções de pagamento no país 

• Contraproposta Banco Central - aprovada 
• Incluir novo campo “Número Seqüência Instrução Pagamento 

IF” no “Grupo País” da mensagem “CAM0051 - Requisição de 
atualização ou inclusão de Instrução de Pagamento” 
• Este novo campo conterá a instrução de pagamento do 

Banco onde a IF“A” mantém conta em moeda estrangeira 
no Pais 

• Excluir  a opção exclusiva por um dos grupos “Exterior” ou 
“País” das respostas a terceiros das mensagens: 
• CAM0013 - IF informa operação de arbitragem com 

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

arbitragem com parceiro no país 
 







 
 



Instruções de pagamento no país 

• Proposta Abracam 
• Mensagem “CAM0010 - IF informa confirmação de operação de 

interbancário Sem Câmara”: Caso a IF“A” celebre operação interbancária 
de venda com IF“B” onde não possua conta em reais, será necessário 
informar à IF“B”, na mensagem CAM0010,  o canal bancário em moeda 
nacional  onde a IF“A” mantém conta corrente em reais. Neste caso será 
necessário incluir as seguintes tags na mensagem CAM0010, como grupo: 
• CodFormaEntrMN  Código Forma Entrega Moeda_Nacional [0..1]  
• DtEntrMN Data Entrega Moeda_Nacional  [0..1]  
• ISPBIFPgto ISPB IF Pagamento  [0..1]  
• AgIFPaisPgto  Agência IF País Pagamento  [0..1]  
• CtIFPaisPgto  Conta IF País Pagamento [0..1] 

• Posição do Banco Central 
• As mensagens não tratam da liquidação em real, portanto os campos 

propostos não serão incluídos durante o Projeto Novo Câmbio 



Consulta de contrato interbancário 

• O campo “Data Entrega Moeda_Nacional”  
será opcional na resposta da mensagem  
“CAM0044 - IF consulta detalhamento de 
contrato interbancário” 
• Até a alteração será retornado o valor do 

campo “Data Liquidação” 





Anulação de contratos vinculados 
Mercado Primário 

• Inclusão de observação na mensagem  
“CAM0034 - IF  informa anulação de evento” 



Aviso de alteração na grade horária 

Tipo Domínio Descrição 

CodGrd                   CAMCO Consultas ao Sistema Câmbio  
CodGrd                   CAMIB Câmbio Interbancário  
CodGrd                   CAMPR Câmbio Mercado Primário  
CodGrd                   CAMSE Serviços do Sistema Câmbio  



Período de transição 

• 3/10/2011: início do primário e do período de 
transição com a coexistência dos sistemas 

• 2/7/2012: início do interbancário 

• 28/3/2013: final do período de transição (18 
meses após início do primário) 

• Bloqueio das PCAMs (primário e secundário) para 
atualização pelas IFs 



Modelo da migração – mercado primário 

• 1/4/2013: início da migração  
(após final da transição) 

• Todos os eventos dos contratos “em ser” 

• Envolve apenas 517 operações de 3 bancos 

• A ser realizada operação a operação pela IF 

 

 

 

 

>= 
04/2013 2014 2015 Total 

Banco A 143 186 182 511 

Banco B 5 - - 5 

Banco C 1 - - 1 

Total 149 186 182 517 



Modelo da migração – mercado primário 
detalhamento 

1. IF envia CAM00XX ao BCB informando o número de um contrato 
“em ser” para promover a migração  para o novo sistema 

2. BCB extrai os dados todos os seus eventos do contrato 
informado e envia mensagem CAM00YY com as informações 

3. IF envia mensagem CAM00ZZ para cada contrato, confirmando 
ou rejeitando 

4. O BC envia CAM00ZZR1 confirmando a migração 
 

• Modelo pode ser utilizado para migrar contratos do sistema 
antigo que necessitem alterações 

• Apenas contratos realizados após 1993 

 

 

 

 



Modelo da migração – interbancário 

• Será definido após a entrada em produção do 
sistema interbancário 

 

 

 

>= 
04/2013 2014 2015 Total 

Banco 1 44 18 - 62 

Banco 2 38 8 4 50 

Banco 3 36 6 - 42 

Banco 4 22 4 - 26 

Banco 5 16 14 2 32 

Banco 6 8 2 - 10 

Banco 7 6 14 - 20 

Banco 8 6 - - 6 

Banco 9 6 - - 6 

Banco 10 4 - - 4 

Banco 11 4 - - 4 

Total 190 66 6 262 



Repasse da base de dados  
do Sistema Câmbio antigo 

 

• Após 29 de março de 2013 

• Repasse da base de dados (desde 1985) contendo 
todos os eventos de todos os contratos próprios e 
incorporados, via PSTA 

• Bloqueio das PCAMs (primário e interbancário) para 
consulta externa 

 

 



Andamento dos testes preliminares  
com voluntários  
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Andamento dos testes preliminares  
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Agenda 

• Entrega planos de testes: até 30/3/2012  
(Circular 3.526/11) 

• Versão 3.05 do Catálogo de Mensagens em 
produção: 17/3/2012 

• Testes de homologação: de 2/5 a 22/6/2012 
(Circular 3.526/2011) 

• XII Reunião do GT-Câmbio: 11/6/2012 - São Paulo 
• Inclusão e consulta às instruções de pagamento 

(CAM0051 e CAM0052): 28/6/2012 
• Produção interbancário: 2/7/2012 

 



FIM 

 


