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1. Introdução 

1.1 O que é o SINCAD - Sistema Integrado de Cadastro BM&F 
Bovespa 

O SINCAD - Sistema Integrado de Cadastro BM&FBOVESPA é um sistema para a 

inclusão e manutenção de dados de comitentes, de suas contas e seus vínculos e de 

profissionais que serão utilizados nos ambientes de negociação e pós-negociação da 

BM&FBOVESPA.  

As principais funcionalidades do sistema são: 

• Inclusão, manutenção e consulta de contas;  

• Inclusão, manutenção e consulta de vínculos;  

• Inclusão, manutenção e consulta de profissionais. 

A B3 divulgará aos usuários que receberam este Manual as atualizações com eventuais 

revisões nos capítulos, sempre que necessário.  

O atendimento aos participantes envolvidos no processo de cadastro será realizado pela 

Central de Atendimento da B3 pelo telefone: (+55 11) 2565 5070 ou pelo e-mail: 

cadastro@b3.com.br  

1.2 Divisão do Manual 

Para facilitar o entendimento do usuário, o manual foi dividido da seguinte forma: 

- Acesso ao sistema – explica ao usuário como fazer o login nas telas do sistema 

de Controle de Acesso Unificado – CAU, para que ele possa acessar o sistema 

SINCAD. 

- Tipos de comitentes, contas, vínculos e perfis – descreve os conceitos do 

cadastro dentro de tabelas com o objetivo de facilitar o entendimento do manual 

do usuário 

- Contas – mostra aos usuários como incluir e manter uma conta passando pelas 

telas necessárias para a inclusão, consulta e controle de situação das contas. 

- Vínculo – mostra aos usuários como incluir e manter vínculos passando pelas 

telas necessárias para a inclusão, consultar e controle de situações de vínculos. 

Também descreve a particularidade de cada vínculo, quando necessário. 

- Perfil – mostra aos usuários como incluir um perfil. 

- Profissionais – descreve os conceitos e regras utilizadas para cadastrar um 

profissional vinculado a instituição, como realizar a manutenção em seus dados, 

incluir certificações e habilitações, incluir e dar manutenção em mapeamentos e 

descredenciar esse profissional da instituição. 

mailto:cadastro@b3.com.br
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1.3 Abreviações utilizadas neste manual 

Abreviação Descrição 

BVMF  Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros ou BM&FBOVESPA. 

CHIPS Clearing House Interbank Payment System. 

CME Chicago Mercantil Exchange. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

GSN Gerencia de Suporte e Negociação. 

IF Instituição Financeira. 

PNP Participante de Negociação Pleno. 

PL Participante de Liquidação. 

PN Participante de Negociação 

ACST Agente de Custódia 

SINCAD Sistema Integrado de Cadastro 
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2. Acesso ao Sistema 

Para acesso ao SINCAD o usuário privilegiado da instituição deverá incluir os demais usuários no 

sistema de Controle de Acesso (CAU) e liberar os acessos ao sistema de cadastro. 

As senhas são de uso pessoal, devendo ser mantido seu sigilo. O manual de usuário e as 

características de uso ao sistema CAU estão disponíveis no link https://cau.bvmfnet.com.br/ 

 

Abrirá a tela para informar a identificação do usuário e senha. 

 

Login: Campo do ID do usuário no SINCAD. Fornecido pelo sistema de controle de acesso da 
BM&FBOVESPA.  

Senha: Código de acesso do usuário no SINCAD. A senha é do tipo ”Case Sensitive”, aceita letras 
maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.  

Posterior ao fornecimento do login e da senha, o sistema apresentará a tela: 

 

Participante: Código operacional do participante pelo qual o usuário está acessando o sistema. 

Categoria: Categoria do participante pelo qual o usuário está acessando o sistema (ACST, PNP, 
PL ou PN). 

 

https://cau.bvmfnet.com.br/
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Após selecionar os dados de participante e categoria e clicar no botão , será 
carregada a tela inicial do SINCAD. 

 

3. Tipos de Comitentes, Contas, Vínculos e Perfis 

Os tipos de pessoas e documentos que podem ter contas cadastradas no SINCAD são: 

Tabela 1 – Tipos de Pessoa x Documento 

Tipo de pessoa 
Documento 

principal 
Tamanho 

Pessoa Física Residente CPF 999.999.999-99 

Pessoa Física não Residente 
Outros 

Código 88 999999.99999999-9 

Pessoa Física não Residente 
com CVM 

CVM 99999.999999.999999.9-9 

Pessoa Jurídica Residente CNPJ 99.999.999/9999-99 

Pessoa Jurídica não Residente 
Outros 

Código 88 999999.99999999-9 

Pessoa Jurídica não Residente 
com CVM 

Código CVM 99999.999999.999999.9-9 

 

Os tipos de contas existentes no SINCAD são: 
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Tabela 2 – Tipos de Conta x Categoria 

Tipo de 
conta 

Descrição do tipo da conta 
Categoria 

ACST PNP PL PN 

Normal Conta de carteira própria dos participantes ou de seus comitentes.    

Master 

Conta transitória, agrupadora de contas de comitentes que possuem 
vínculo especifico entre si, como o de gestão comum ou o de representação 
pelo mesmo intermediário internacional, registradas sob o mesmo 
participante de negociação pleno, participante de liquidação ou participante 
de negociação. 

   









Brokerage 

Conta transitória utilizada para possibilitar o vínculo de repasse entre dois 
participantes de negociação plenos ou entre um participante de negociação 
pleno e um participante de liquidação sem a necessidade de identificar o 
comitente final no participante-origem.  

   



Erro 

Conta automaticamente criada pela câmara, para os participantes de 
negociação plenos e participantes de liquidação, que recebem operações 
não alocadas para comitentes na forma e no prazo estabelecidos pela 
câmara, em decorrência de erro operacional. As operações de compra e 
venda de um mesmo ativo alocadas para a conta erro não são 
compensadas para fins de liquidação. As operações de compra e venda do 
mesmo derivativo são compensadas para fins de liquidação. 

  



Erro 
Operacional 

Conta automaticamente criada pela câmara e utilizada pelos participantes 
de negociação plenos e participantes de liquidação para realocação de 
operações por motivo de erro operacional. As operações de compra e 
venda de um mesmo ativo ou derivativo, alocadas para a conta erro 
operacional, são compensadas para fins de liquidação. 

  



Captura 
Conta transitória automaticamente criada pela câmara de titularidade do 
participante de negociação pleno, utilizada para recebimento de operações 
que não tenham uma conta atribuída no ambiente de negociação. 

  



Admincon 

Conta transitória de titularidade do participante de negociação pleno ou 
participante de liquidação, utilizada para indicação de operações oriundas 
de ordens administradas concorrentes do mercado de renda variável. A 
partir de uma conta do tipo admincon, seguindo as regras e os prazos de 
alocação, é possível alocar as operações para as contas dos comitentes. 
A conta do tipo Admincon deve ser criada entre a faixa 9999601 a 9999800. 

  



Fintermo 

Conta transitória de titularidade do participante de negociação pleno ou 
participante de liquidação, utilizada para indicação de operações de 
financiamento do mercado a termo. Este tipo de conta pode ser indicado 
somente para operações de compra do mercado a vista ou de venda do 
mercado a termo. A partir de uma conta do tipo fintermo seguindo as regras 
e os prazos de alocação, é possível alocar as operações para as contas 
dos comitentes. 
A conta Fintermo deve ser criada entre a faixa 8884001 a 8885000. 

  



Intermediária 

Conta transitória de titularidade do participante de negociação pleno ou 
participante de liquidação, utilizada para indicação de operações 
pertencentes a comitentes não residentes. A partir de uma conta do tipo 
intermediária, seguindo as regras e os prazos de alocação, é possível 
alocar as operações para a(s) conta(s) do(s) comitente(s). 
A conta Intermediária deve ser criada entre a faixa 8881000 a 8882000. 
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Tipo de 
conta 

Descrição do tipo da conta 
Categoria 

ACST PNP PL PN 

Transitória 
para 
Formador de 
Mercado 
 

Conta transitória de titularidade do participante de negociação pleno 
utilizada no ambiente de negociação para indicação de ofertas no âmbito 
dos programas de formador de mercado. No ambiente de pós–negociação 
para fins de alocação, as regras e os prazos aplicáveis às operações 
capturadas em contas do tipo formador de mercado é o mesmo das 
capturadas em contas do tipo captura. 
A conta Transitória para Formador de Mercado deve estar cadastrada sob 
o ID 999100. 

  



 

As situações existentes para a conta são: 

Tabela 3 – Situações de Conta 

Situação Descrição 

Em Aprovação 
A conta não está habilitada para operar. Podem ser cadastrados tipos de vínculos 
específicos para contas nessa situação, como vínculo de Por Conta e Ordem e Repasse 
com contas do tipo Brokerage. 

Ativo Situação que habilita a conta a operar e vínculos podem ser cadastrados para a conta. 

Suspenso Parcial A conta está habilitada apenas para a redução de posições na câmara. 

Suspenso Situação temporária que não permite nenhum tipo de movimentação na conta. 

Em Inativação 
Situação transitória no processo de inativação, na qual o sistema verifica a existência de 
posição. Caso não exista posição, o sistema efetiva a inativação. Caso contrário, a 
situação da conta retorna para a situação anterior. 

Inativo Situação que desabilita a conta a operar. 

 

Os tipos de vínculos são: 

Tabela 4 – Tipos de Vínculo 

Tipo de Vínculo Descrição 

Conta Máster 

Vincula uma conta máster a contas normais, cujos comitentes possuam gestão 
comum ou representação por um mesmo intermediário internacional. Este vínculo 
garante, no processo de alocação, que uma operação originalmente alocada para 
uma conta máster seja distribuída somente para contas a ela vinculadas. 

Consolidação de Margem 

Objetiva a centralização da chamada de margem (exigência de prestação de 
garantias), das operações realizadas pelo titular, em uma única conta do 
comitente. Vincula uma conta normal cadastrada sob um participante de 
negociação pleno ou participante de liquidação a outra conta normal, de mesma 
titularidade, cadastrada sob o mesmo participante. 

Custodiante 

Para o mercado à vista ou de liquidação futura em que seja prevista a entrega de 
ativos, este vínculo possibilita o direcionamento automático do ativo no processo 
de alocação das operações. Vincula uma conta de tipo normal cadastrada sob um 
participante de negociação pleno ou participante de liquidação a uma conta de 
tipo normal, de mesma titularidade, cadastrada sob um agente de custódia. 
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Exercício de Opções 

Vínculo necessário para possibilitar que opções registradas em conta sob 
participante de negociação pleno ou participante de liquidação e cujo exercício 
implique na realização de uma nova operação sejam exercidas por outro 
participante de negociação pleno. Este vínculo é estabelecido entre uma conta 
normal sob o participante de negociação pleno ou participante de liquidação 
detentor da posição e uma conta normal, de mesma titularidade, sob o participante 
de negociação pleno estabelecido para fins de exercício. As contas erro sob o 
participante de liquidação devem possuir vínculo de exercício de opções com uma 
conta normal, de mesma titularidade, sob um participante de negociação pleno. 
Os vínculos de exercício de opções são limitados a dez por conta, sendo um 
deles, necessariamente, o principal, utilizado nos casos de exercício automático 
ou exercício de posição lançadora. Contas que tenham vínculo de exercício de 
opções devem ter, obrigatoriamente, vínculo de repasse. O vínculo de exercício 
de opções principal somente pode ser inativado se não houver posição de opções 
na conta sob o participante de negociação pleno ou participante de liquidação. 

Por Conta e Ordem 

Vínculo realizado entre uma conta normal em um participante de negociação 
pleno, participante de liquidação ou participante de negociação e uma conta do 
mesmo tipo, normal, conforme o caso, de mesma titularidade sob o participante 
de negociação pleno que executará a ordem, sem a identificação do comitente 
perante este participante de negociação pleno. Os participantes de negociação 
plenos, participantes de liquidação e participantes de negociação que recebem a 
ordem do comitente são responsáveis pelo cadastro dos comitentes perante a 
BM&FBOVESPA. 

Repasse 

Vínculo entre conta cadastrada sob um participante de negociação pleno e conta 
de mesma titularidade cadastrada sob outro participante de negociação pleno ou 
participante de liquidação. Vínculos de repasse podem ser estabelecidos entre 
duas contas brokerage, duas contas normais, duas contas másteres ou entre uma 
conta normal e uma conta máster. 

 

4. Conta 

Tem a finalidade de permitir que o participante realize a inclusão e a manutenção dos dados dos 

comitentes e de suas contas, alteração da situação da conta e consulta das informações 

cadastradas. 

 

4.1 Manter Contas 

1. Para incluir/manter uma conta, clicar no menu Contas → Manter Contas. 
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2. Preencher os campos indicados na tabela 5, com exceção do “Cód Participante” e “Nome”, que 

serão preenchidos automaticamente de acordo com o login da instituição. 

 

3. Para incluir/manter uma conta, clicar no menu Contas → Manter Contas. 

 

 

4. Preencher os campos indicados na tabela 5, com exceção do “Cód Participante” e “Nome”, que 

serão preenchidos automaticamente de acordo com o login da instituição. 

 

 

Tabela 5 – Dados Básicos Obrigatórios da Conta 

Tela Manter Contas 

Nome do Campo Descrição 

(A) Tipo Tipo de pessoa na qual a conta será atribuída.  

(B) Documento Documento relacionado ao tipo de pessoa informado no campo (A).  

(C) Número do 

Documento 
Informar o número do documento escolhido no campo (B). 

(D) Tipo da Conta Tipo de conta que será cadastrada  

(E) ID. da Conta Número de identificação da conta. 

5. Após o preenchimento dos dados obrigatórios da conta, clicar em . 

 

6. Caso não seja informado o ID da Conta, o sistema irá exibir todas as contas existentes para 

aquele comitente debaixo do participante. 
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7. Ao clicar em uma das contas o sistema abrirá os dados da conta cadastrada. 

 

Inclusão da Conta 

Caso a conta não exista no SINCAD, o sistema abre a tela de Manter Contas com o indicador 

inclusão. 

 

1. Caso o documento do comitente não exista no SINCAD, o participante deve preencher todos os 

campos obrigatórios conforme o tipo de comitente. 

 

2. Caso o documento exista no SINCAD, o participante só poderá preencher os campos que são 

obrigatórios e não estão preenchidos e os campos que podem ser alterados, como é o caso do 

estado civil para pessoa física. 
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Inclusão dos dados de comitente para Pessoa Física Residente / 
Não Residente 

1. Clicar na aba “Titular de Conta” para a inclusão dos dados. 

 

2. No quadro “Dados do titular da conta”, o campo “Pessoa Vinculada” deve ser preenchido de 

acordo com a norma da CVM através da instrução 505. 

 

3. Os campos “Emancipado” e “Documento de Identificação” devem ser preenchidos nas seguintes 

situações: 

▪ Emancipado: Preencher quando o comitente tem menos de 18 anos e é 

emancipado. 

 

▪ Documento de Identificação: O campo só é exibido e de preenchimento obrigatório 

para comitentes PF Residentes. 

Deve ser indicado qual é o documento de identificação do comitente. Este campo é apenas um 

indicador e o tipo de documento selecionado deve ser cadastrado no quadro Documentos conforme 

item de Manutenção de Documento.  

 
 

4. Preencher os campos básicos obrigatórios indicados na Tabela 6. 

 

(A) 

 
(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

(G) 

(H) 
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5. Apesar de ser um dado do titular de conta (o participante pode trocar sempre que for necessário), 

o campo “Ocupação” também deve ser preenchido (a aba de Ocupação é “Dados 

Profissionais/Patrimoniais”). 

 

 

Tabela 6 – Dados Básicos Obrigatórios para PF 

Tela Dados Básicos 

Nome do Campo Descrição 

(A) Nome Completo Nome completo do comitente. 

(B) Sexo Selecionar o sexo da lista pré-estabelecida. 

(C) Data de Nascimento Informar a data de nascimento. Informar a data de fundação. A figura  ao lado 

direito do campo aciona a função calendário para auxilio na escolha de datas. 

(D) País de residência Escolher um País da lista pré-estabelecida. 

(E) Nacionalidade Informar a nacionalidade. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova 
tela para auxilio na escolha da informação. 

(F) Estado Civil Escolher o estado civil da lista pré-estabelecida. 

(G) Nome do cônjuge ou 
companheiro 

Se casado ou união estável. 

(H) Pessoa politicamente 
exposta. 

Escolher Sim ou Não. Quando SIM, indica que o investidor se enquadra na 
definição constante do art. 2º. da Inst. CVM 463.  

(I) Ocupação Deve ser preenchido com o dado de Ocupação do comitente. A figura  ao 
lado direito do campo aciona uma nova tela para auxilio na escolha da informação 

 

6. Para comitentes não residentes outros campos são obrigatórios, conforme indicado na Tabela 7. 

(I) 
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Tabela 7 - Dados Básicos Obrigatórios Complementares para PF Não Residente  

Tela Dados Básicos 

Nome do Campo Descrição 

(J) Titularidade da Conta Informa o tipo da conta do comitente não residente. 

(L) Private Bank 
Identifica se o cotista investidor do fundo tem sua conta originária de um private 
bank. 

(M) NIF 
Informa se o comitente não residente tem o documento NIF. Se informado SIM o 
documento NIF deve ser cadastrado conforme o item Manutenção de Documento. 

 

Inclusão dos dados de comitente para Pessoa Jurídica Residente 
/ Não Residente 
 

1. Clicar na aba “Titular de Conta” para a inclusão dos dados. 

 

2. No quadro “Dados do titular da conta”, o campo “Pessoa Vinculada” deve ser preenchido de 

acordo com a norma da CVM através da instrução 505. 

 

 
 

 

 

 

 

(J) 

(L) 

(M) 
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3. Preencher os campos básicos obrigatórios indicados na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Dados Básicos Obrigatórios para PJ 

Tela Dados Básicos 

Nome do Campo Descrição 

(A) Nome Completo Nome completo do comitente. 

(B) País de Registro Escolher um país da lista pré-estabelecida. 

(C) Estabelecimento 
É de preenchimento exclusivo de Pessoa Jurídica Residente. Escolher Matriz ou 
Filial.  

(D) Data de Fundação / 
Constituição 

Informar a data de fundação. A figura  ao lado direito do campo aciona a função 
calendário para auxilio na escolha de datas. 

(E) Atividade Econômica 

Principal 
Informar Atividade Econômica Principal.  

(F) Forma de Constituição 
Informar a forma de Constituição. Campo obrigatório na manutenção de conta de 
comitente não residente. 

(F) ICVM 286 Indica se o comitente se enquadra na constituição CVM 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 
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4. Para comitentes não residentes outros campos são obrigatórios, conforme indicado na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Dados Básicos Obrigatórios Complementares para PJ Não Residente 

Tela Dados Básicos 

Nome do Campo Descrição 

(G) Titularidade da Conta Informa o tipo da conta do comitente não residente. 

(H) Forma de Constituição Identifica a forma de constituição do comitente não residente. 

(I) NIF 
Informa se o comitente não residente tem o documento NIF. Se informado SIM o 
documento NIF deve ser cadastrado conforme o item de manutenção de 
documentos. 

 

5. Se o campo “Forma de Constituição” for preenchido com os valores: 

▪ Sociedade anônima, sociedade limitada ou outros tipos societários empresariais, exceto 

holding / sociedade controladora de grupo econômico; ou 

▪ Holding / sociedade controladora de grupo econômico. 

O campo Sociedade com Títulos ao Portador deve ser preenchido. 

 

 
 

 

 

 

(G) 

(H) 

(I) 
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6. Se o campo “Forma de Constituição” for preenchido com o valor “Condomínios dotados ou não 

de personalidade jurídica” (por exemplo, fundos de investimento ou clubes de investimento), o 

campo “Fundo Exclusivo” deve ser preenchido. 

 

 
 
 
7. Se o campo “Fundo Exclusivo” for preenchido com “Sim” e o campo “Identificação do Cotista” for 

preenchido com “Pessoa Física”, então outros campos serão obrigatórios, indicado na tabela 10. 

 

 
 
 
8. Se o Fundo Exclusivo for preenchido com Sim e o campo Identificação do Cotista for 

preenchido com Pessoa Jurídica, então outros campos serão obrigatórios, indicado na tabela 

10. 

 

 
 

Tabela 10 - Dados Básicos Obrigatórios Complementares para PJ Não Residente  

Tela Dados Básicos 

Nome do Campo Descrição 

(J) Identificação do Cotista Identifica se o cotista é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. 

(L) Nome do Cotista Deve ser informado o nome do cotista. 

(M) Cotista é PPE 
Escolher Sim ou Não. Quando SIM, indica que o investidor se enquadra na 
definição constante do art. 2º. da Inst. CVM 463. 

(N) Cotista Origem Private 
Bank 

Identifica se o cotista investidor do fundo tem sua conta originária de um private 
bank. 

 

 

 

(J) 

(L) 

(M) 

(N) 

(J) 

(L) 
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Manutenção de Documentos 
Inclusão de Documento 

1. Para cadastrar um documento clicar no botão  e preencher os campos exibidos na 

tela. 

 

 

2. Preencher os campos indicados na tabela 11. 

Tabela 11  – Dados de Documentos 

Tela Documentos 

Nome do Campo Descrição 

(A) País Informar um País da lista pré-estabelecida. A figura  ao lado direito do campo 

aciona uma nova tela para auxilio na escolha da informação. 

(B) Tipo 

Selecionar um tipo de documento da lista pré-estabelecida. 

Importante ressaltar que dependendo do tipo de documento e o tipo de comitente em 

operação, este campo poderá habilitar outros campos possíveis na configuração de 

um documento como órgão emissor, estado emissor, data de emissão, data de 

validade, entre outros. Verificar a tela o exemplo da tela para tipo de documento 

“Carteira Nacional Habitação” para pessoa física abaixo. 

(C) Número/Código Informar o número do documento referente ao tipo escolhido. 

(D) Órgão Emissor Selecionar o Orgão Emissor do documento referente ao tipo escolhido. 

(E) Estado Emissor Selecionar o estado do Orgão Emissor do documento do comitente. 

(F) Data de Emissão Informar a data em que o documento do comitente foi emitido. 

 

3. Clicar no botão . 

 

 

 

 

 

 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 
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4. Pode haver variação de campos conforme o tipo de documento. Por exemplo, o NIF tem os 

campos mostrados na figura a seguir. 

 

 

 
 
 

Alteração/Exclusão de Documento 

1. Para alteração de um documento cadastrado, clicar sobre o documento que deseja alterar e 

mudar os dados necessários. Realizar a alteração do documento e clicar no botão . 
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2. Para exclusão de um documento, clicar no botão posicionado na linha do documento que 

deseja excluir e clicar no botão .  

  

 

Manutenção de Dados Patrimoniais 
 

Inclusão/Manutenção de Dados Patrimoniais Pessoa Física 
Residente/Não Residente  

1. As informações patrimoniais não são obrigatórias. O participante pode cadastrar os dados 

patrimoniais preenchendo os campos indicados na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Dados Patrimoniais de PF 

Dados Patrimoniais 

Nome do Campo Descrição 

(A) Moeda Escolher a moeda dentre as oferecidas na lista. A figura  ao lado direito do 

campo aciona uma nova tela para auxilio na escolha da informação. 

(B) Valor renda anual Informar o valor da renda anual. 

(C) Em 

Informar a data de referência do valor renda anual.  

A figura  ao lado direito do campo aciona a função calendário para auxilio na 
escolha de datas. 

(D) Valor Situação 
Patrimonial 

Informar o valor da situação patrimonial. 

(E) Em Informar a data de referência do valor de situação patrimonial. A figura  ao lado 
direito do campo aciona a função calendário para auxilio na escolha de datas. 

 

(A) 

(B) (C) 

(D) (E) 
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2. As informações preenchidas nesses campos pertencem ao titular e são visualizadas somente 

pelo participante que as inseriu. O participante pode alterar ou excluir os dados já cadastrados 

quando desejar. 

 

Inclusão/Manutenção de Dados Patrimoniais Pessoa Jurídica 
Residente/Não Residente  

1. As informações patrimoniais não são obrigatórias. O participante pode cadastrar os dados 

patrimoniais preenchendo os campos indicados na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Dados Patrimoniais de PJ 

Dados Patrimoniais 

Nome do Campo Descrição 

(A) Moeda Escolher a moeda dentre as oferecidas na lista. A figura  ao lado direito do 

campo aciona uma nova tela para auxilio na escolha da informação. 

(B) Valor Patrimônio 

Líquido 
Informar o valor do patrimônio líquido da empresa. 

(C) Em 

Informar a data de referência do valor de patrimônio líquido.  

A figura  ao lado direito do campo aciona a função calendário para auxilio na 
escolha de datas. 

(D) Capital de Giro Próprio Informar o valor do Capital de Giro Próprio da empresa. 

(E) Em 

Informar a data de referência do valor de Capital de Giro Próprio da empresa. A 

figura  ao lado direito do campo aciona a função calendário para auxilio na 
escolha de datas. 

(F) Valor Capital Social Informar o valor do capital social da empresa. 

(G) Em Informar a data de referência do valor de capital social da empresa. A figura  ao 
lado direito do campo aciona a função calendário para auxilio na escolha de datas. 

 

2. As informações preenchidas nesses campos pertencem ao titular e são visualizadas somente 

pelo participante que as inseriu. O participante pode alterar ou excluir os dados já cadastrados 

quando desejar. 

Inclusão/Manutenção de Composição de Capital Pessoa Jurídica 
Residente/Não Residente  

1. Os dados de composição de Capital não são obrigatórios O participante pode cadastrar os 

dados patrimoniais preenchendo os campos indicados na tabela 14. 
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Tabela 14 – Dados da Composição Geral para PJ 

Dados Composição do Capital 

Nome do Campo Descrição 

(A) País 

Escolher um País da base cadastrada. Ao iniciar a digitação pausada do campo, o 

sistema carregará em forma de lista para escolha, as informações que combinarem 

com o digitado. A figura  ao lado direito do campo aciona uma nova tela para 

auxilio na escolha da informação. 

(B) Percentual Informar o percentual da composição do capital no País informado. 

2. Clicar no botão  para a exibição da listagem dos percentuais cadastrados. 

 

3. Para exclusão dos dados de Composição de Capital, clicar no botão da informação que deseja 

excluir e clicar no botão  . 

 

 

Manutenção dos dados de endereço (eletrônico, físico e e-mail) do 
comitente 

1. O participante pode incluir dados de endereços físico, eletrônico e e-mail no cadastro da conta. 

O cadastro de pelo menos um endereço físico com a finalidade Principal é obrigatório. 
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Endereço Eletrônico (e-mail) 
Inclusão 

1. Clicar em para cadastrar o endereço eletrônico. 

 

2. Preencher os campos indicados na tabela 15.  

 

Tabela 15 – Dados de Endereço Eletrônico 

Endereço Eletrônico 

Nome do Campo Descrição 

(A) Finalidade 
Campo obrigatório. Finalidade que o endereço eletrônico será 

empregado, se principal, se de cobrança entre outros. 

(B) Email Campo obrigatório. Informar o endereço eletrônico do titular da conta 

(C) Informações complementares Campo para livre preenchimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 (A) 

(B) 

(C) 
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3. Clicar em  para a exibição da listagem dos endereços eletrônicos cadastrados. 

 

Manutenção/Exclusão 

1. Para alteração de um e-mail cadastrado, clicar sobre o e-mail que deseja alterar e mudar os 
dados necessários. Após alterar o e-mail, clicar no botão . 

 

2. Para exclusão de um e-mail, clicar no botão e clicar no botão . E-mail com a 

finalidade Principal não pode ser excluído, somente alterado. 

 

 

Endereço Físico 
Inclusão 

1. Clicar em  para cadastrar o endereço físico. 

 

2. Preencher os campos indicados na tabela 16. 
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Tabela 16 – Dados de Endereço Físico 

Endereço Físico 

Nome do Campo Descrição 

(A) Finalidade Finalidade do endereço. 

(B) País 

País do endereço. É possível selecionar o país diferente de Brasil 

somente quando selecionada finalidade Estrangeiro. A figura  ao 

lado direito do campo aciona uma nova tela para auxilio na escolha da 

informação 

(C) CEP 
Informar o Código do Endereçamento Postal. A figura  ao lado 

direito do campo aciona uma nova tela para auxilio na escolha da 

informação 

(D) Estado/Província Após o CEP informado, este campo será carregado automaticamente.  

(E) Cidade Após o CEP informado, este campo será carregado automaticamente. 

(F) Bairro Após o CEP informado, este campo será carregado automaticamente. 

(G) Logradouro Após o CEP informado, este campo será carregado automaticamente. 

(H) Número Informar o número do logradouro. Campo obrigatório. 

(I) Complemento Informar o complemento do endereço, se necessário. 

(J) Informações Complementares Campo para livre preenchimento. 

 

3. Clicar em  para a exibição da listagem dos endereços físicos cadastrados. 

 

 
 

Manutenção/Exclusão 

1. Para alteração de um endereço cadastrado, clicar sobre do endereço que deseja alterar e mudar 

os dados necessários. Após alteração do endereço, clicar no botão . 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

(G) 

(H) 

 (I) 

 (J) 
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2. Para exclusão de um endereço, clicar no botão e clicar no botão . Endereço 

com a finalidade Principal não pode ser excluído. 

 
 

Telefone 
Inclusão 

1. Clicar em para cadastrar o telefone. 

 

2. Preencher os campos indicados na tabela 17.  
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Tabela 17 - Dados de Telefone 

Telefones 

Nome do Campo Descrição 

(A) Tipo Escolher o tipo da finalidade do telefone. 

(B) Sequência Número sequencial do telefone. 

(C) DDI Código Internacional de área de discagem do telefone. 

(D) DDD / Código de Área Código de local de área de discagem do telefone. 

(E) Número Informar o número do telefone. 

3. Clicar em  para a exibição da listagem dos telefones cadastrados. Por existir número 

sequencial, é possível cadastrar mais de um telefone por finalidade. 

 

 

Manutenção/Exclusão 

1. Para alteração de um telefone cadastrado, clicar sobre o telefone que deseja alterar e mudar os 

dados necessários. Após alterar o endereço, clicar no botão . 

 (A) 

 (B) 

 (C) 

 (D) 

 (E) 
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2. Para exclusão de um telefone, clicar no botão e clicar no botão .  

 

 

 

Manutenção de Dados da Conta 

1. Clicar na aba “Contas” para a inclusão dos dados. 

 

0 
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2. O quadro “Dados da Conta” permite que o participante visualize os dados da conta inseridos no 

início do cadastramento. 

 

3. Caso seja necessário alterar o ID da Conta durante a inclusão, o participante pode fazer pelo 

campo ID da Conta. 

 

 

4. Dados específicos da conta devem ser preenchidos no quadro “Informações”, conforme tabela 

18. 

 

Tabela 18 – Informações Específicas para Conta Normal. 

Tela Dados da Conta 

Nome do Campo Descrição 

(A) Tipo de 

Colateralização 

Informa quem assumirá as responsabilidades de garantias. 
Se indicado INVESTIDOR, o comitente assume as responsabilidades de garantias. 
Se indicado PARTICIPANTE, a corretora assume as responsabilidades de garantias do 
investidor.  

(B) LIFO/FIFO 

Indicador sobre qual regra de movimentação será utilizada para ativos de renda fixa. 

LIFO – último a entrar, primeiro a sair. 

FIFO – primeiro a entrar, primeiro a sair. 

(C) Por Conta 
Indica se a conta é origem de um vínculo de Por Conta e Ordem. Se o indicador for 
marcado com a opção Sim, a conta será cadastrada com a situação “Em Aprovação” e 
só será ativada quando for cadastrado um vínculo de Por Conta e Ordem. 

(D) Observações Campo para livre preenchimento. 

 
Inclusão/Manutenção de Negociações Autorizadas 

1. Para restringir as negociações autorizadas em uma conta, clicar no botão  e depois 

no botão . 

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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2. O SINCAD irá exibir todas as negociações autorizadas existentes no sistema. O participante deve 

escolher quais negociações deseja permitir alocar na conta e clicar no botão . No 

exemplo abaixo a conta só pode alocar negociações autorizadas de Equities. 

 

3. Clicar em  para a exibição da listagem de negociações cadastradas. 

 

4. Para excluir qualquer negociação autorizada, clicar no botão  e na sequência no botão 

.  
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Indicação de e-mail, endereço físico e telefone para a conta  

1. Clicar na aba “Contas” para a inclusão dos dados. 

 

2. O quadro “Endereços/Telefones” permite que o participante visualize os registros de endereço e 

telefone inseridos no início do cadastramento, na aba de “Titular de Conta”. 

 

3.  Selecionar os endereços/telefones clicando na figura  localizada ao lado da coluna 

“Finalidade”. Se necessário desmarcar alguma seleção, clicar no botão . 

 

4. Se nenhum endereço/telefone for selecionado para a conta, automaticamente o sistema 

considerará a finalidade Principal, conforme indicado no comitente. 

 

 

 

4.2 Listar Contas 

  

1. Para consultar as contas, clicar no menu Contas → Listar Contas. 

 

2. Podem ser utilizadas diversas combinações de filtros para consultar as contas. Caso existam 

mais de 1000 registros cadastrados, o SINCAD retornará os 1.000 primeiros de acordo com a 

numeração do ID da Conta.  

3. Preencher os filtros conforme a tabela 19. 
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Tabela 19 – Filtros para Consulta de Contas 

Tela Dados da Conta 

Nome do Campo Descrição 

(A) Tipo  
Identifica um comitente específico, se informado o número do documento, ou o tipo 
de comitente, se apenas selecionado o tipo de pessoa. 

(B) Cód. Participante 
Identifica o participante – o preenchimento é automático de acordo com o participante 

que está logado no sistema. 

(C) Tipo de conta Identifica qual é o tipo de conta. 

(D) ID da Conta 
Identifica a faixa da conta que deve ser retornada. Se for informado apenas o 

primeiro campo, retorna uma conta específica. 

(E) Situação  Identifica qual é a situação da conta que deve ser retornada. 

(F) Perfil Identifica os perfis que a conta deve ter. 

(G) Pessoa Vinculada 
Retorna apenas contas que tem titulares com o campo Pessoa Vinculada preenchido 
com Sim. 

(H) Inclusão Retorna todas as contas que foram incluídas na faixa de data especificada. 

(I) Alteração 
Retorna todas as contas que sofreram algum tipo de manutenção na data 
especificada 

(J) Conta Bancária Retorna as contas que tem o tipo de conta bancária selecionada no filtro cadastrada 

 

4. Ao clicar sobre um registro de conta retornada na busca, o sistema exibe alguns dados do 

cadastro da conta. 

 

5. Para gerar relatório da(s) conta(s) pesquisada(s), selecionar o checkbox da(s) contas e clicar 

no ícone de pdf ou xls (excel). O layout dos relatórios é diferente. 

(A) 

(B) 

(C) (D) 

(F) (G) 

(I) (H) 

(J) 

(E) 
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4.3 Controlar Situação de Contas 

1. Para alterar a situação das contas, clicar no menu Contas → Controlar Situação de Contas. 

 

 
2. Preencher os campos indicados na tabela 20. Em seguida, clicar no botão . 

 

Tabela 20 – Filtros para Alteração de Situação de Contas 

Tela Controlar Situação das Contas 

Nome do Campo Descrição 

(A) Tipo 
Identifica um comitente específico, se informado o número do documento, ou o 
tipo de comitente, se apenas selecionado o tipo de pessoa. 

(B) Documento Documento relacionado ao tipo de pessoa informado no campo (A). 

(C) Número do Documento Informar o número do documento escolhido no campo (B). 

(D) Tipo da Conta Identifica qual é o tipo de conta. 

(E) ID da Conta Número de identificação da conta. 

 

3. O sistema retornará a tela com os dados da consulta. 

 
4. No lado esquerdo da tela, clicar sobre o checkbox para selecionar a conta que deseja alterar sua 

situação. 

(A) 

(B) (C) 

(D) (E) 
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5. O sistema exibirá o modo “Alteração”. Selecionar a situação da conta desejada e clicar no botão 

. 

 

 
6. Caso a situação da conta seja alterada de Ativo para Inativo, o sistema irá salvar a conta para 

que ela fique com a situação Em Inativação e passe por batch noturno para verificar posição. Se 

a conta não tiver posição, a situação será alterada para Inativo, se tiver, sua situação voltará para 

Ativo. 

 

7. Caso exista algum vínculo na conta (com exceção do vínculo de Por Conta e Ordem) com 

situação Ativa, o sistema não permitirá a inativação da conta. 

 

4.4  Solicitação de Conta SELIC 
 

1. Para solicitar a inclusão de conta SELIC, clicar no menu Contas → Solicitação de Conta 

SELIC→Solicitação de Inclusão 
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2. Preencher os campos indicados na tabela 21. Em seguida, clicar no botão.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21 – Filtros para Solicitação de Inclusão de Conta SELIC 

Tela de Solicitação de Conta SELIC 

Nome do Campo Descrição 

(A) Modalidade da 
Conta 

- Própria do Custodiante 
- Individualizada  

(B) Câmara 
- BMFBOVESPA 
- Câmbio 

(C) Destinação da 
Conta 

- Garantias 

(D) Tipo de Cliente - Tipo do cliente SELIC (apenas para modalidade Individualizada) 

(E) iCliente - Identificação do cliente no SELIC (cód. Gerado pelo SELIC) (apenas 

para modalidade individualizada) 

(F) CNPJ/CPF - Documento do cliente (apenas para modalidade individualizada) 

(G) Nome - Nome do cliente (apenas para modalidade individualizada) 

 

O sistema retornará a mensagem abaixo. 

 

3. Para solicitar a exclusão de conta SELIC, clicar no menu Contas → Solicitação de Conta 

SELIC→Solicitação de Exclusão. 

 

(B) 
(C) 

(A) 

(D) 

(F) 

(G) 

(E) 



SINCAD – SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO BM&FBOVESPA 

37 
 

INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

4. Preencher os campos indicados na tabela 22. Em seguida, clicar no botão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22 – Filtros para Solicitação de Exclusão de Conta SELIC 

Tela de Solicitação de Conta SELIC 

Nome do Campo Descrição 

(A) Conta SELIC * - Número da conta SELIC a ser excluída  

(B) Modalidade da 
Conta * 

- Própria do Custodiante 
- Individualizada  

(C) Câmara * 
- BMFBOVESPA 
- Câmbio 

(D) iCliente * 
- Identificação do cliente no SELIC (cód. Gerado pelo SELIC) (apenas 

para modalidade individualizada) 

(E) CNPJ/CPF - Documento do cliente (apenas para modalidade individualizada) 

(F) Nome - Nome do cliente (apenas para modalidade individualizada) 

 

O sistema retornará a mensagem abaixo. 

 

(A) 
(B) 
(C) 

(D) 

(F) 
(E) 
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2 Para realizar o cancelamento de alguma solicitação de inclusão e/ou exclusão de conta SELIC, que 

ainda não tenha sido finalizada pela B3, clicar no menu Contas → Solicitação de Conta 

SELIC→Pesquisa. 

 

Informar as características da solicitação ou utilizando o filtro de “Status da Solicitação” como 

“Solicitado pelo Custodiante, lembrando de alterar a data de início para o dia em que a solicitação 

foi realizada, ou próximo dela, caso contrário, o sistema não retornará à solicitação. 

Após localizar a solicitação, clicar no ícone lixeira  informar o motivo do cancelamento no 

campo “Observação” e Clicar em “Cancelar Item. 

 

Em seguida o status da solicitação mudará para “Cancelada pelo custodiante”. 

 

 

 
 

3 Para realizar pesquisas referentes as solicitações de conta SELIC, clicar no menu Contas → 

Solicitação de Conta SELIC→Pesquisa. 

Lembrando que essa pesquisa apresenta apenas as solicitações realizadas a partir da implantação 

desta funcionalidade no SINCAD, 27/08/2018. 

 

          

Nesta funcionalidade é possível realizar pesquisas e acompanhar as solicitações realizadas.  

 

Segue abaixo a descrição de cada status das solicitações de acordo com a ação realizada em cada 

item. 
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Status da Solicitação 

Nome do Campo Descrição 

Solicitado pelo 
Custodiante 

- Solicitação realizada pelo Custodiante aguardando atendimento da B3  

Cadastro Iniciado pela 
B3 

- Solicitação já está em atendimento pela B3  

Cadastrada no SELIC 
- Solicitação atendida e conta cadastrada no SELIC 
 

Cancelada pela B3 
- Solicitação cancelada pela B3 sendo obrigatório o preenchimento do 

campo “observação” 

Cancelada pelo 

Custodiante 

- Solicitação cancelada pelo próprio custodiante sendo obrigatório o 

preenchimento do campo “observação” 

Exclusão de conta 
iniciada pela B3 

- Solicitação de exclusão de conta já em atendimento pela B3 

Conta excluída no 
SELIC 

 

- Solicitação atendida e conta excluída no SELIC 
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5. Vínculos 
 

5.1 Manter Vínculos 

1. Para incluir/manter um vínculo, clicar no menu Vínculos → Manter Vínculos. 

 

2. Informar o tipo de vínculo e as contas conforme a tabela 23 e clicar no botão  

 

 

Tabela 23 – Tela Manter Vínculo  

Tela Manter Vínculos 

Nome do Campo Descrição 

(A) Tipo de Vínculo 

Nome do Vinculo Características 

Repasse 
Informar o ID da conta da contraparte e o código do 
Participante e ID da conta da parte (origem).  

Exercício de 
opções 

Informar o ID da conta da parte e o código do 
Participante e ID da conta da contraparte (destino). 

Conta Máster 
Informar o ID da conta máster (parte), seu código de 
Participante e o ID da conta filhote (contraparte).  

Por conta e ordem 
Informar o ID da conta da parte e o código do 
Participante e ID da conta da contraparte (destino). 

Consolidação de 
Margem 

Informar o ID da conta consolidada (parte), seu 
código de Participante e o ID da conta consolidadora 
(contraparte). 

Custodiante 
Informar o ID da conta da parte e o código do 
Participante e ID da conta da contraparte (destino). 

As particularidades de cada tela por tipo de vinculo serão descritos abaixo. 

 

 

 

 

 

 

(A) 
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3. Após preenchimento das informações do vínculo, clicar no botão  da contraparte do 

vínculo e depois no botão . 

 

Repasse  

1. O vínculo de Repasse é cadastrado pelo participante da contraparte (destino) do vínculo e sua 

situação inicial é Em Aprovação. 

 

2. O participante da conta da parte (origem) é o responsável pela aprovação do vínculo, alterando 

a situação para Ativo, conforme descrito em Controlar Situação de Vínculos. 

 

.  

Exercício de Opções 

1. O vínculo de Exercício de Opções é cadastrado pelo participante da parte (origem) do vínculo e 

sua situação inicial é Ativo. 

 

2. Se o participante da origem do vínculo for da categoria PL, deverá existir um vínculo de Repasse 

com situação Ativo entre as duas contas. 

 

3. Ao cadastrar o vínculo de Exercício de Opções, preencher o atributo classificação com 

PRINCIPAL ou SECUNDÁRIO. 
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4. Para uma mesma conta conta origem é permitido somente um vínculo com a classificação 

PRINCIPAL e até 10 vínculos com a classificação SECUNDÁRIO. 

 

5. Para transformar um vínculo com classificação SECUNDÁRIO em PRINCIPAL, alterar o atributo 

Classificação do vínculo para PRINCIPAL. O vínculo alterado assume a classificação PRINCIPAL 

e o vínculo, que anteriormente era PRINCIPAL, passa a ter sua classificação igual a 

SECUNDÁRIO. 

 

Conta Máster  

1. O vínculo de Conta Máster é cadastrado com a situação Ativo se: 

a. O comitente da conta filhote for um clube de investimento. 

b. O comitente da conta filhote tiver um vínculo de Gestor de Fundo de Investimento 

com o comitente da Conta Master. 

c. O comitente da conta filhote for um Não Residente. 

 

2. Se não enquadrado nas condições acima, o vínculo será cadastrado com a situação Em 

Aprovação podendo ser alterado para Ativo, somente, pela Central de Cadastro da 

BM&FBOVESPA. 

 

Por Conta e Ordem 

1. O vínculo Por Conta e Ordem é cadastrado pelo participante origem do vínculo e sua situação 

inicial é Ativo. 
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Consolidação de Margem 

1. O vínculo de Consolidação de Margem é cadastrado com situação Ativo. 

 

2. As contas origem e destino devem ter situação ativa e estar cadastradas sob o mesmo código 

operacional. 

 

3. A conta destino das posições (consolidadora) é a “contraparte” e a conta origem (consolidada) é 

a “parte”. 

 

Custodiante 
1. O vínculo de Custodiante é cadastrado pelo participante da conta origem com situação inicial 

Em Aprovação. 

 

2. O participante da conta destino é o responsável pela aprovação do vínculo, alterando a situação 

para Ativo, conforme descrito em Controlar Situação de Vínculos. 

 

  

5.2 Controlar Situação de Vínculos 
1. Para controlar um vínculo, clicar no menu Vínculos → Controlar Situação de Vínculos. 

 

 

2. Preencher os campos indicados na tabela 24. Em seguida, clicar no botão . 

 

 

(A) 

(B) (C) 

(D) 

(E) 
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Tabela 24 – Tela Controlar Situação de Vínculos  

Tela Controlar Situação dos Vínculos 

Nome do Campo Descrição 

(A) Tipo de Vínculo 
Indicar tipo de vínculo conforme definição Tabela Manter Vínculos. A figura  
ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxilio na escolha da 
informação. 

(B) Situação 
Selecionar a situação atual dos vínculos que devem retornar na pesquisa. 
Exemplo: pode ser escolhido retornar todos os vínculos com a situação Em 
Aprovação 

(C) Parte do Vínculo 
Identificar em qual ponta do vínculo a conta está cadastrada, na origem (parte) ou 
destino (contraparte). Se selecionada Ambas, a consulta retornará os vínculos em 
que a conta escolhida está na parte e na contraparte. 

(D) Consultar por Escolher sempre Conta. 

(E) ID da Conta Informar o ID da Conta que a ser pesquisada. 

 

3. O sistema retornará a tela com os dados da consulta. Selecionar o checkbox do vínculo que 

terá a situação alterada. 

 

 

4. Alterar a situação do vínculo para a situação desejada e clicar no botão . 

 

5.3 Consulta de Vínculos 

1. Para consultar um vínculo, clicar no menu Vínculos → Consultar Vínculos. 

 

 



SINCAD – SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO BM&FBOVESPA 

45 
 

INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

 

2. Preencher um dos filtros indicados na tabela 25. Em seguida, clicar no botão . 

 

 

Tabela 25– Consultar Vínculos 

Tela Consultar Vínculos 

Nome do Campo Descrição 

(A) Tipo de Vínculo 
Indicar tipo de vínculo conforme definição Tabela Manter Vínculos. A figura  
ao lado direito do campo aciona uma nova tela para auxilio na escolha da 
informação. 

(B) Situação 
Selecionar a situação atual dos vínculos que devem retornar na pesquisa. 
Exemplo: pode ser escolhido retornar todos os vínculos com a situação Em 
Aprovação 

(C) Parte do Vínculo 
Identificar em qual ponta do vínculo a conta está cadastrada, na origem (parte) ou 
destino (contraparte). Se selecionada Ambas, a consulta retornará os vínculos em 
que a conta escolhida está na parte e na contraparte. 

(D) Consultar por Escolher sempre Conta. 

(E) ID da Conta Informar o ID da Conta que a ser pesquisada. 

 

3. O sistema irá retornar todos os vínculos de acordo com o filtro informado. 
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6. Perfil 
O perfil pode ser incluído tanto na aba de titular de contas, quanto na aba de contas. Os perfis 

incluídos na aba de titular de conta são perfis válidos para qualquer conta que o comitente tenha 

sob um determinado código operacional. Os perfis incluídos na aba de conta são específicos para 

uma determinada conta. 

 

6.1 Perfil de Titular de Conta  
 
Cadastro Simplificado 

1. Para incluir/manter um perfil, clicar no menu Contas → Manter Contas.  

 

2. Acessar a conta para qual deseja cadastrar o perfil. 

 

3. Clicar na aba Titular de Conta → Perfil.  

 

 
 

4. Clicar no botão . 

 

5. Escolher a opção Cadastro Simplificado. 
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6. Preencher os campos do perfil Cadastro Simplificado, conforme tabela 24.  

 

.  

Tabela 24 – Cadastro Simplificado 

Tela Consultar Vínculos 

Nome do Campo Descrição 

(A) Tipo Tipo do perfil escolhido dentre as opções disponíveis na caixa de diálogo. 

(B) Data Início 
Data inicial do contrato entre o participante e o intermediário estrangeiro do 
comitente. 

(C) Data Fim 
Data final do contrato entre o participante e o intermediário estrangeiro do 
comitente. 

(D) País País do intermediário estrangeiro. 

(E) Identificação do 
Contrato 

Nome/identificação do contrato entre o participante e o intermediário estrangeiro. 

(F) Nome do 
Intermediário Estrangeiro 

Nome do intermediário estrangeiro.  

(G) Tipo de Documento Tipo de documento do intermediário estrangeiro. 

(H) Documento 
Número do documento do intermediário estrangeiro de acordo com o tipo 
selecionado no campo Tipo de Documento. 

(I) Observação Campo aberto para preenchimento. 

(J) Situação Indica se o perfil está ativo ou inativo. 

 

7. Clicar no botão . 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

(G) 

(H) 

(I) 

(A) 

(J) 
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8. Clicar no botão . 

 

9. Se o perfil for incluído em uma conta já existente é necessário clicar no botão   para 

concluir a alteração na conta. 

 

6.2 Perfil de Conta  
 

1. Para incluir/manter um perfil, clicar no menu Contas → Manter Contas.  

 

2. Acessar a conta para qual deseja cadastrar o perfil. 

 

3. Clicar na aba Conta → Perfil.  

 

 

4. Escolher o tipo de perfil Tesouro Direto. 

 

 

Tesouro Direto 

1. Preencher os campos indicados na tabela 28. 
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2. Clicar em  para a exibição da listagem dos perfis. 

Tabela 28 – Tesouro Direto 

Tesouro Direto 

Nome do Campo Descrição 

(A) Tipo 
Tipo do perfil da conta escolhido dentre as opções disponíveis na 

caixa de diálogo. 

(B) Email Email do comitente cadastrado no Tesouro Direto. 

(C) Taxa de Custódia Taxa percentual de cobrança para custódia. Varia entre 00,00 e 99,99. 

(D) Adesão WebService 

Indica se a adesão do Tesouro Direto foi feito via webservice. No caso 

de inclusão na conta pelo participante, a informação virá fixada como 

Não. 

(E) Operador Tesouro 
Identifica quem executa as operações 

- Investidor 
- Custodiante 

(F) Situação Indica se o tipo de perfil está ativo ou inativo. 

 

 

7 Profissionais 
 

7.1 Definições 
 

Cadastro do profissional: processo executado pelo participante, no SINCAD, referente ao 

registro dos profissionais que atuam nas áreas passíveis de certificação pela B3, nos termos da 

regulamentação vigente.  

Certificação: processo executado pelo profissional, com o objetivo de atestar seu conhecimento 

relacionado aos mercados administrados pela B3. A certificação visa a estabelecer processo 

contínuo de atualização de conhecimento, a fim de manter o padrão de qualidade operacional na 

indústria de intermediação. Esse processo é obrigatório para os profissionais que atuam junto à 

(A) 

(C) 

(D) 

(E) 

(B) 

(F) 
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B3 em uma das áreas de conhecimento definidas no Manual de Certificação sendo um item 

obrigatório do Programa de Qualificação Operacional (PQO).   

A certificação é um dado atrelado ao CPF do Profissional, independentemente da instituição a 

qual está (ou esteve) vinculado, a informação se mantém no cadastro do profissional. 

Habilitação: Deve ser informada pelo Participante no cadastro do Profissional para indicar a(s) 

atividade(s) que o Profissional exerce na instituição. 

Descredenciamento: processo por meio do qual o Participante informa a data de término na 

habilitação no SINCAD, quando o profissional é desvinculado do participante ou deixa de atuar 

em determinada função.  

Sigla do profissional: código alfanumérico, vinculado ao número do CPF (cadastro de pessoa 

física) do profissional, gerado a partir do cadastro do profissional na área de operações. Utilizado 

para a transmissão de ofertas ao sistema de negociação. A sigla é atrelada ao CPF, 

independentemente da instituição a qual está (ou esteve) vinculado.  

 
8 Cadastro e Manutenção de Profissionais 
  

8.1 Manter Profissionais  
 

O Participante deve realizar o cadastro no SINCAD de todos os profissionais que atuam nas 

áreas que estão sujeitas à certificação e manter todos os dados atualizados nos termos da 

regulamentação vigente.  

Para realizar o vínculo de um profissional, o participante deve preencher os seguintes campos:   

Dados básicos do profissional (documento de identificação, nome, e-mail etc.);  

Data de Admissão na Instituição;  

“Tipo de Vínculo” (empregado, sócio, estagiário, sócio de empresa de agente autônomo de 

investimento ou agente autônomo de investimento – pessoa física);  

“CNPJ Empresa de Agente Autônomo”;   

“Empresa de Agente Autônomo” (nome);  

Incluir a(s) certificação(ões) que o profissional possui; e  

Incluir a Habilitação correspondente.  
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Para os profissionais de operações, a data de início na habilitação informada será a mesma 

considerada para liberação de acesso do profissional à plataforma de negociação. Quando se 

tratar de Operador, também será considerado o tipo de Tela de Negociação informada no 

SINCAD.  

Procedimento para cadastro/manutenção do Profissional:   

I. No SINCAD, acessar o menu Profissionais > Manter Profissionais, informar o 

CPF e clicar em Enviar:  

 

Observação:  

• Se surgir a mensagem “Profissional cadastrado em outro Participante”, o profissional deverá 

contatar o Participante anterior a qual era vinculado e solicitar seu descredenciamento no 

SINCAD. Somente após o descredenciamento será possível que a instituição atual realize seu 

cadastro;  

 

• Caso o sistema apresente a mensagem “Profissional/Empresa de AAI (Agente Autônomo de 

Investimento) inabilitado”, não será possível realizar o vínculo em razão da inabilitação do 

profissional ou da empresa de Agente Autônomo de Investimento em que o Profissional é sócio.. 

Os participantes terão acesso ao relatório de consulta aos documentos inabilitados.  

 

II. Preencha os dados do profissional de acordo com as abas: (todos os campos 

obrigatórios estão sinalizados com “ * “) 

Dados pessoais: Informar todos os dados pessoais do Profissional, como Nome, Data de 

Nascimento, entre outros. 
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Dados do Profissional: Informar a Data de admissão/contratação do profissional na instituição e 

o Tipo de Vínculo empregatício. Caso o Tipo de Vínculo informado seja o tipo “Agente Autônomo”, 

deverá ser informado também o CNPJ da empresa de Agente Autônomo e caso o nome da 

Empresa de Agente Autônomo não seja preenchido automaticamente, este deverá ser informado 

manualmente. 

 

  

Endereço/Telefone: Informar o endereço eletrônico do profissional (campo obrigatório) com a 

finalidade exclusiva “Profissional de Mercado”, endereço físico e telefone são opcionais. Para isso, 

basta clicar em Adicionar, preencher os campos com os dados necessários, em seguida clicar 

em Confirmar.   
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Certificação: Aba onde deverá ser informada todas as certificações do Profissional, 

acompanhada das datas de validade de cada uma.  

Para isso, basta clicar em Adicionar, selecionar o Tipo de Certificação, escolher a Certificação e 

incluir a Data da certificação e Data de validada, de acordo com cada certificação e em seguida 

clicar em Confirmar. 

 

 

Nota: No momento da inclusão de uma certificação, ainda é possível excluir o registro totalmente, 

clicando no “X” ao final da linha. Após a confirmação do cadastro e finalização dele, não será 

possível excluir/alterar o registro. 
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Caso o profissional já possua certificações cadastradas, estas serão apresentadas no momento 

do cadastro. 

 

Habilitações: Nesta aba deve ser informada quais as atividades que o profissional exercerá na 

instituição.  

Para isso, basta clicar em Adicionar, selecionar a Habilitação, clicar em Confirmar a inclusão da 

habilitação e em seguida, no final da tela a direita, para finalizar o cadastro do Profissional, clicar 

em Confirmar. 

 

 

Observações:  

• Sempre que um profissional for habilitado como Operador, deverá ser indicado se este 

“Utiliza Tela de Negociação (e-Puma)?”, selecionando a opção “Sim” ou “Não”. 
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• As habilitações de Operador de Renda Fixa, Operador de Sistemas Eletrônicos - Derivativos, 

Operador de Sistemas Eletrônicos - Equities, Assessor e Assessor Bancário Responsável 

não estão disponíveis para credenciamento de Profissionais na categoria de Participante 

ACST (Agente de Custódia). 

Caso o Profissional deixe de exercer a atividade habilitada no Participante, a instituição deverá 

informar a Data fim dessa habilitação no SINCAD. 

Para informar a Data fim da habilitação, basta acessar o cadastro do Profissional através do menu 

Profissionais > Manter Profissionais, informar o CPF do mesmo e clicar em Enviar. 

Abrir a aba de Habilitações e clicar no botão de Editar, a direita na linha da habilitação que será 

encerrada. 

 

Informar a Data fim e clicar em Confirmar a ação.  

Caso seja necessário incluir uma nova habilitação, basta clicar em Adicionar e iniciar o processo 

de inclusão de habilitação conforme descrito anteriormente. 
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Procedimento para descredenciamento do Profissional:   

I. No SINCAD, acessar o menu Profissionais > Manter Profissionais, informar o 

CPF e clicar em Enviar: 

 

 

 

Ao clicar no botão Descredenciar, ao final da tela a direita, o Profissional será descredenciado 

imediatamente do Participante e todas as habilitações receberão automaticamente no campo 

“Data Fim” a data atual do descredenciamento.  

O vínculo do profissional com a instituição deixa de existir neste momento. 

 

8.2 Consultar Profissionais  
 

A consulta dos profissionais vinculados ao Participante é realizada pelo menu Profissionais > 

Consultar Profissionais.   

Basta clicar no botão Enviar, para retornar a pesquisa de todos os profissionais cadastrados no 

participante. Também é possível realizar a consulta de acordo com os filtros disponíveis, como por 

exemplo, inserir o CPF de um profissional específico. 
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O resultado da pesquisa será apresentado na tela do SINCAD e será possível: 

• Clicar em um dos resultados, no botão “+” ao lado direito do registro, e o sistema apresentará 

na mesma tela as informações do Profissional (Dados Pessoais, Dados do Profissional, 

Endereços/Telefones, Certificações e Habilitações) apenas para consulta. 

• Gerar um relatório em Excel com as informações apresentadas, clicando no ícone de Excel, a 

esquerda da tela, abaixo do resultado da pesquisa. 

 

  

9 Mapeamento de Operador, Assessor e Assessor Bancário 

Responsável 

O mapeamento de Profissionais de Operações é necessário para todos os Participante de 

Negociação (PN) que utilizam a estrutura de negociação de um Participante de Negociação Pleno 

(PNP). Esse processo deve ser feito através de um duplo comando no módulo de Profissionais do 

SINCAD, onde o PN, após realizar o cadastro do Profissional, inclui o Mapeamento e o PNP ativa 

esse Mapeamento. 
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9.1 Manter Mapeamento 
 

Procedimento para realizar o Mapeamento (PN):   

I. No SINCAD, acessar o menu Profissionais > Manter Mapeamento e clicar em 

Adicionar: 

 

Selecionar o Tipo de Mapeamento (de acordo com a habilitação que o profissional exerce na 

instituição) em seguida informar o Código do PNP e a Sigla do Operador e clicar em Confirmar. O 

Mapeamento ficará com a situação “Em Aprovação” até que o PNP realize sua ativação. 

 

Procedimento para realizar a aprovação do Mapeamento (PNP):   

I. No SINCAD, acessar o menu Profissionais > Manter Mapeamento, informar os 

dados do mapeamento e clicar em Enviar:  

Pode ser realizado o filtro por Situação, para retornar todos que estão “Em Aprovação”, ou para 

um mapeamento específico, basta informar a Sigla do Operador.  

Ao clicar no botão de Editar, a direita da linha do mapeamento, os dados do mapeamento serão 

apresentados na tela. 
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Confirmar os dados, alterar a Situação para “Ativo” e clicar em Confirmar. 

 

Caso os dados do mapeamento não estejam corretos, basta alterar a Situação para “Não 

Aprovado” e entrar em contato com o PN para esclarecimento. 

Procedimento para realizar a inativação do Mapeamento (PN): 

I. No SINCAD, acessar o menu Profissionais > Manter Mapeamento, informar os 

dados do mapeamento e clicar em Enviar:  

Clicar no botão de Editar, ao lado direito do mapeamento, onde serão apresentados os dados do 

mapeamento. 

   

Basta alterar a Situação para “Em Inativação”, clicar em Confirmar, o sistema apresentará a 

mensagem de “Operação concluída com sucesso”. Após concluído esse passo, o PN deve entrar 

em contato com o PNP para que ele altere a Situação do mapeamento para “Inativo”. 
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Procedimento para realizar a aprovação da inativação do Mapeamento (PNP):   

I. No SINCAD, acessar o menu Profissionais > Manter Mapeamento, informar os 

dados do mapeamento e clicar em Enviar:  

Clicar no botão de Editar, ao lado direito do mapeamento, onde serão apresentados os dados do 

mapeamento. 

 

Basta alterar a Situação do mapeamento para “Inativo” e clicar em Confirmar, o sistema retornará 

a mensagem “Operação concluída com sucesso” . 
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Caso o PNP resolva não alterar para Inativo o mapeamento, é possível voltar a Situação para 

“Ativo” nesse momento. 

9.2 Consultar Mapeamento  
 

A consulta dos mapeamentos é realizada pelo menu Profissionais > Consultar Mapeamentos.   

É possível realizar a consulta de acordo com os filtros disponíveis, inserindo a Sigla do operador, 

Situação, Tipo de Mapeamento ou um período da Data de vigência.  

 



SINCAD – SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO BM&FBOVESPA 

62 
 

INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

O resultado da pesquisa será apresentado na tela do SINCAD e será possível: 

• Visualizar as informações diretamente na tela; 

• Gerar um relatório em Excel com as informações solicitadas, clicando no ícone de Excel, a 

esquerda da tela, abaixo do resultado da pesquisa. 

 

Nota: Nesse relatório o PNP não visualiza os dados básicos (nome e CPF) do profissional vinculado a 

um PN, mapeado em sua instituição.  

 
10 Inabilitados 

A consulta dos profissionais inabilitados pode ser realizada através do menu Profissionais>Consultar 

Inabilitados. 

É possível pesquisar por tipo de documento, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, sem informar o 

número de documento, onde o sistema retornará todos os CNPJs ou CPFs inabilitados ou informar um 

documento específico, onde o sistema retornará as informações da inabilitação e caso não esteja 

inabilitado, não retornará nada. 

Após o resultado da pesquisa ser apresentado em tela, é possível gerar um relatório em Excel 

clicando no ícone de Excel no fim da lista a esquerda. 

 

 


