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Circular 3.591/12 

• Operações realizadas no mercado interbancário são aquelas 
realizadas entre instituições autorizadas a operar no mercado 
de câmbio (1-4-1); 

• Soc. corr. tít. e val. mob., soc. dist. tít. e val. mob. e soc. corr. 
câmbio: operações no mercado interbancário e arbitragens 
no País para liquidação pronta (1-2);  

• Operações de passagem de linha e giro financeiro: devem ser 
contratadas apenas por bancos (1-4-1); 

• Não distinção entre op. interb. não eletrônica e op. interb. 
eletrônica (1-4-2: revogado); 

Entrega da moeda nacional: sem alterações (1-4-1); 

 

 



Circular 3.591/12 

• Grade padrão do interbancário (inclui arbitragens): das 9h às 
17h (1-3-2-1);  

• Operações após fechamento da grade – a data de 
contratação, para fins de registro, é a do movimento 
subsequente: admitidas em casos específicos. Ex.: câmbio 
manual aeroportos, arbitragens (1-3-2-1);  

As operações de câmbio devem ser registradas no Sistema 
Câmbio devendo a data de registro do contrato no Sistema 
Câmbio corresponder ao dia da celebração de referido contrato 
(1-3-1: sem alterações). 

 



Alterações nas transações do Sistema 
Câmbio atual  

• Transações que sofrerão alterações a partir de 2/7: 
 

– PCAM300 e 500:  desabilitação da opção de contratação de operações tipos 5 e 
6; mantidas as desabilitações hoje existentes para o mercado primário; na 
PCAM300 , para as operações tipo 5 e 6, será mantida a opção de vinculação de 
contratos; 

– PCAM380:  será mantida a opção 7 – liquidação de operações; desabilitadas as 
demais; 

– PCAM383: todas as opções desabilitadas; 
– PCAM390:  sem alterações, consultas limitadas a operações registradas até 

29/6; 
– PCAM385: mantida a opção 4 (consulta), desabilitadas as demais. 

 

 



Alterações nas transações do Sistema 
Câmbio atual  

• Visualização das alterações no ambiente de homologação: 

 
– As alterações produzidas nas transações PCAM300, 500, 380, 390 e 385, já 

estão disponíveis no ambiente de homologação; 
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Mensageria – Versão 3.06 do Catálogo 

• Início dos testes no ambiente de homologação 
03/08/2012 

• Entrada em vigor no ambiente de produção 
25/08/2012 
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Mensageria – Versão 3.06 do Catálogo 

• CAM0009 – IF informa contratação de interbancário sem 
câmara: incluídos os campos Código Identificador 
Negociação e Código Forma Entrega Moeda. 

 

• CAM0011 – CAM informa contratação de operações 
conjugadas: retirado o campo Código Moeda ISO do Grupo 
Contratação. 
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Mensageria – Versão 3.06 do Catálogo 

• CAM0013 - IF informa operação de arbitragem com 
parceiro no País e CAM0014 - IF informa confirmação de 
operações de arbitragem com parceiro no País: exclusão da 
cláusula de “ou exclusivo” dos Grupo Exterior e Grupo País 
na resposta a terceiros. 

 

• CAM0044 - IF consulta detalhamento de contrato 
interbancário: foi tornado opcional o campo Data Entrega 
Moeda_Nacional na mensagem de resposta à consulta. 
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Mensageria – Versão 3.06 do Catálogo 

• CAM0051 - IF requisita atualização ou inclusão de 
instruções de pagamento 
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Mensageria – Versão 3.06 do Catálogo 

• CAM0057 - Consulta desempenho cambial do cliente 

• Novo filtro opcional: TpContrtoCAM (1,2,3,4 e todos) 

• Resposta: 
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Mensageria – Versão 3.06 do Catálogo 

• Comunicação de alteração de grade: GEN0021 



Tarifação no novo Sistema Cambio 

Introdução - Situação Anterior 
 

  

 

 

 



Tarifação no novo Sistema Cambio 

Mercado Primário 

 Arrecadação com Ressarcimento de Custos nos 5 primeiros 

meses de operação (Out/2011 a  Fev/2012): 
 

 

26% da arrecadação anterior a Out/2011. 
 

 

 Redução de custos de 74%. 

Previsão : 71% 

 

 

(Não inclui o Sistema Antigo) 



Tarifação no novo Sistema Cambio 

 
 

  

 

 

 



Tarifação no novo Sistema Cambio 
Interbancário 

Tipos de Tarifas 
 

 

1. Tarifa por operação (evento); 

2. Tarifa por consulta mensagem CAM0057 
(Desempenho cambial – antiga PCAM415); 

3. Incorporação (por contrato); 

4. Tarifa por consulta geral: 
 Resposta por mensagem; 

 Resposta por arquivo. 

 

 

 



Tarifação no novo Sistema Cambio 
Interbancário  

Valores de Tarifas 
 

1. Tarifa por operação (evento):   R$ 1,00; 

2. Tarifa por consulta de desempenho cambial:  R$ 6,00; 

3. Tarifa de incorporação:  R$ 0,10 (por contrato); 

4.  Tarifa por consulta geral: 
 Resposta por mensagem:                        R$ 3,00;       

 Resposta por arquivo:                              R$ 3,00 + custo do arquivo em                        
      bytes. 

 

 

 

 



CIRCULAR 3.546 - 
Ressarcimento Sisbacen 

      ... 

 5.   O  ressarcimento  pelo  registro  e  consultas   de  operações  no Sistema Câmbio será 

realizado  mediante  a utilização dos seguintes valores:                            
                                                                   

         a)  registro  de  evento de câmbio:  R$ 1,00  (um  real), sendo  isentos os primeiros 5.000      

(cinco mil) efetivados no mês;                                              

         b)  consulta  ao desempenho do exportador: R$ 6,00  (seis reais);                                               

         c)  incorporação  de  contrato de  câmbio:  R$0,10  (dez centavos de real) por contrato; e   

         d) consulta geral:                                           

            Resposta por mensagem: R$ 3,00 (três reais)                 

                   Resposta  por arquivo:      R$ 3,00 (três reais) + custo do arquivo em bytes. 



Tarifação no novo Sistema Cambio 
Interbancário 

Franquia de Operações  
 

Incluído limite de isenção para todas as IFs: 

 5.000 operações (eventos) isentas por mês; 

 Franquia única abrangendo os mercados Primário e Interbancário; 

 A Câmara também terá a mesma franquia. 

 

 

 

 



Tarifação no novo Sistema Cambio 
Interbancário 

Exemplos de Custos de Ressarcimento 

1. Contratação Interbancário Sem Câmara: 

 Cada IF pagará R$  2,00 

 Um evento de contratação; 

 um evento de liquidação. 

 

 

 

 



Tarifação no novo Sistema Cambio 
Interbancário 

Exemplos de Custos de Ressarcimento 

2. Contratação Interbancário com Câmara: 

 Cada IF pagará R$  2,00 

 um evento de contratação; 

  um evento de liquidação.  

 A Câmara R$  4,00 

 dois eventos de contratação; 

  dois eventos de liquidação.  

 

 

 



Tarifação no novo Sistema Cambio 
Interbancário 

Exemplos de Custos de Ressarcimento 

3. Reativação: 

• Cobrado de quem solicita (IF ou Câmara); 

• Equivale a uma tarifa de evento; 

• Os novos eventos necessários serão tarifados . 

 

 

 

 



Tarifação no novo Sistema Cambio 
Interbancário 

 

Estimativa de Arrecadação:   

 

   17% da arrecadação anterior a Out/2011. 

 

   Redução de custos de 83%. 

 

 

 



Tarifação no novo Sistema Cambio 

Situação Atual 
 

  

 

 

 



Sistema Leilão 

Mudanças na PCOT700 

  

 Mensagens do Sistema Leilão 



 

 Sistema Leilão – Fase 1 
 2/julho/2012 

 Sistema leilão sem alterasções 

 Contrato registrado via mensageria CAM0011 / CAM0015 

 

 Sistema Leilão – Fase 2 
 Entrada do novo sistema leilão via mensageria  

 Homologação em 3/setembro/2012 

 Produção prevista para 19/novembro/2012 

 Contrato registrado via mensageria CAM0011 / CAM0015 

 Sistema Leilão 



Leilão (BACEN) 

1 – Leilão avisa abertura de leilão à vista ou a termo 
(LEI0001)  

Dealer 2 – Dealer informa propostas para o leilão  
(LEI0002)  

3 – Leilão avisa aceitação das propostas 
(LEI0002R1)  

4 – Leilão informa propostas aceitas 
(LEI0003)  

5 – Leilão avisa resultado do leilão 
(LEI0004)  

Fluxo leilão à vista ou a termo 

Obs: A LEI0003 é enviada mesmo quando nenhuma proposta é aceita.  
O câmbio envia CAM0015 referente ao registro dos contratos de câmbio das propostas aceitas. 



 Avisa aos dealers de câmbio a abertura de leilão à vista ou a termo. 

 Durante o leilão, cada dealer deverá informar suas propostas, enviando uma 

mensagem LEI0002. 
 

 CNPJBasePart CNPJ Base Participante    

 CNPJBaseDealer CNPJ Base Dealer  opcional   

 IdentdLei  Identificador Leilão    

 TpAgtLeiCam Tipo Agente Leilão Câmbio    

 TpModLeiCam Tipo Modalidade Leilão Câmbio    

 TpLeiCam  Tipo Leilão Câmbio    

 CodMoedaISO Código Moeda ISO    

 DtHrAbert  Data Hora Abertura    

 DtHrFcht  Data Hora Fechamento    

 DtContr  Data Contratação   

 DtLiquid  Data Liquidação   

 QtdMaxProp Quantidade Máxima Propostas    

 VlrVolMinProp Valor Volume Mínimo Proposta 
    

 Quando o participante for o próprio dealer, o campo CNPJ Base Dealer não será preenchido. 

LEI0001 - LEI avisa abertura de leilão à vista ou a termo 



 Dealer informa as propostas de compra ou de venda de moeda estrangeira 

para um leilão à vista, a termo ou conjugado. 

 Caso seja enviada mais de uma mensagem LEI0002, será avaliada apenas a 

última mensagem recebida durante o leilão. 
 

 NumCtrlIF  Número Controle IF    

 CNPJBasePart CNPJ Base Participante    

 CNPJBaseDealer CNPJ Base Dealer  opcional   

 CNPJIF  CNPJ IF    

 IdentdLei  Identificador Leilão    

 Grupo Proposta    

 TaxCamProp Taxa Câmbio Proposta    

 VlrVolProp Valor Volume Proposta    

 NumSeqInstcPgto Número Seqüência Instrução Pagamento 
    

 Quando o participante for o próprio dealer, o campo CNPJ Base Dealer não será preenchido. 

 O campo CNPJ IF deve ser preenchido com o CNPJ completo do campo CNPJ Base Dealer, quando este 

estiver preenchido, ou com o CNPJ completo do campo CNPJ Base Participante, para os demais casos. 

 Uma mesma taxa não pode ser repetida em propostas diferentes. 

 

LEI0002 - Dealer informa propostas para o leilão 



 Confirma o recebimento de propostas. 

 

 NumCtrlIF  Número Controle IF    

 CNPJBasePart CNPJ Base Participante  

   

LEI0002R1 - Resposta ao Informa propostas para o leilão 



 Informa ao dealer de câmbio as propostas aceitas de um leilão à vista, a 

termo ou conjugado. 

 Enviada mesmo quando nenhuma proposta for aceita. Neste caso, o campo 

de quantidade de propostas aceitas conterá o valor zero. 

 

 CNPJBasePart CNPJ Base Participante    

 CNPJBaseDealer CNPJ Base Dealer  opcional   

 IdentdLei  Identificador Leilão    

 NumCtrlIFOr Número Controle IF Original opcional   

 QtdPropActo Quantidade Propostas Aceitas    

 IndrPropComprio Indicador Proposta Compulsória    

 Grupo Proposta Aceita    opcional   

 TaxCamProp Taxa Câmbio Proposta    

 VlrVolProp Valor Volume Proposta    

 VlrVolActo Valor Volume Aceito  

   
 Quando o participante for o próprio dealer, o campo CNPJ Base Dealer não será preenchido 

 

LEI0003 - LEI informa propostas aceitas 



 Informa ao dealer de câmbio o resultado de leilão à vista, a termo ou 

conjugado. 

 

 CNPJBasePart CNPJ Base Participante    

 CNPJBaseDealer CNPJ Base Dealer  opcional   

 IdentdLei  Identificador Leilão    

 TaxCamCorte Taxa Câmbio Corte    

 QtdPropActo Quantidade Propostas Aceitas opcional   

 VlrVolActo  Valor Volume Aceito  opcional   

   
 Quando o participante for o próprio dealer, o campo CNPJ Base Dealer não será preenchido. 

 

LEI0004 - LEI informa resultado de leilão 



Leilão (BACEN) 

1 – Leilão avisa abertura de leilão conjugado 
(LEI0006)  

Dealer 2 – Dealer informa propostas para o leilão  
(LEI0002)  

3 – Leilão avisa aceitação das propostas 
(LEI0002R1)  

4 – Leilão informa propostas aceitas 
(LEI0003)  

5 – Leilão avisa resultado do leilão 
(LEI0004)  

Obs: A LEI0003 é enviada mesmo quando nenhuma proposta é aceita.  
O câmbio envia CAM0011 referente ao registro dos contratos de câmbio das propostas aceitas. 

Fluxo leilão conjugado 



 Avisa aos dealers de câmbio a abertura de leilão conjugado. 

 Durante o leilão, cada dealer deverá informar suas propostas, enviando uma 

mensagem LEI0002. 

 

 CNPJBasePart CNPJ Base Participante    

 CNPJBaseDealer CNPJ Base Dealer  opcional   

 IdentdLei  Identificador Leilão    

 TpAgtLeiCam Tipo Agente Leilão Câmbio    

 TpModLeiCam Tipo Modalidade Leilão Câmbio removido   

 TpLeiCam  Tipo Leilão Câmbio    

 CodMoedaISO Código Moeda ISO    

 DtHrAbert  Data Hora Abertura    

 DtHrFcht  Data Hora Fechamento    

 DtContr  Data Contratação    

 DtLiquidCurto Data Liquidação Curta    

 DtLiquidLongo Data Liquidação Longa  

   
 Quando o participante for o próprio dealer, o campo CNPJ Base Dealer não será preenchido. 

 

LEI0006 – avisa abertura de leilão conjugado 



 

 TaxCamPartd  Taxa Câmbio Partida   

 VlrVolOfer   Valor Volume Oferta   opcional   

 VlrVolMaxTotProp  Valor Volume Máximo Total Propostas opcional   

 PercMaxVolTotProp Percentual Máximo Volume Total Propostas opcional   

 QtdMaxProp  Quantidade Máxima Propostas    

 VlrVolMinProp  Valor Volume Mínimo Proposta    

   

 

 

LEI0006 – avisa abertura de leilão conjugado 



Leilão (BACEN) 

Dealer 

1 – Leilão avisa cancelamento de leilão 
(LEI0005)  

Fluxo cancelamento de leilão 



 Avisa os dealers de câmbio sobre o cancelamento de leilão à vista, a termo 

ou conjugado 

 O cancelamento do leilão pode ocorrer a qualquer momento, seja durante a 

sua duração ou após o seu término. 

 

 CNPJBasePart CNPJ Base Participante    

 CNPJBaseDealer CNPJ Base Dealer opcional   

 IdentdLei  Identificador Leilão    

   
 Quando o participante for o próprio dealer, o campo CNPJ Base Dealer não será preenchido. 

 

LEI0005 – avisa cancelamento de leilão 



 Destinado a comunicados gerais gerados pelos prestadores de serviço. 

 

 ISPBEmissor ISPB Emissor    

 CodGrpServc Código Grupo Serviço opcional   

 TxtComncd Texto Comunicado    

   
 Substitui as mensagens PCOT700. 

 

 A partir do dia 2/julho não será mais informados o VOLUME e ULT. TAXA DIA ANT. na PCOT700. 

 

 

 

GEN0005 - Prestador avisa Comunicado 



Pcot700 

 

• Dia 2 de julho deixa de ser informado o volume D2 
e a última taxa registrada. Passando a ser informado 
no sítio do Banco Central na internet na Séries 
Temporais. 

• Dia 19 de novembro encerramento da Pcot700. 

 



Agenda  

• Dias 28 e 29/6: cadastro prévio das instruções de 
pagamento e consulta – CAM0051 e CAM0052 no 
novo horário padrão; 

• Dia 30/6: plantão para mensagem CAM0052 
(consulta) das 10 h às 13h e dúvidas. 

• Desig (3215-7305); Deinf (3414-2156); Gence 
cambio.gence@bcb.gov.br  

• 2 de julho: entrada em produção. 

 

mailto:cambio.gence@bcb.gov.br
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