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CHAMADO DE BPO DE CADASTROS E PREÇOS, ESSE SERVIÇO 
UTILIZA O MITRA E A EQUIPE DE PRECIFICAÇÃO DA LUZ:

CENÁRIO ATUAL 

Equipe de Precificação
Realiza pesquisa e consulta dos dados de mercado 
para manutenção do cadastro e validação diária 
dos preços. 

MITRA
Sistema integrado front to back, que tem sob 
processamento  R$ 1,8 Tri de PL em fundos.  

O cadastro dos contratos de crédito privado de instituições financeiras é uma atividade 

bastante onerosa, especialmente para CRIs, CRAs e debêntures, justamente pela 

conhecida falta de padronização e a própria dinâmica desses contratos, que envolve 

muitos pagamentos e eventos, sobretudo aqueles não planejados que se confirmam ao 

longo do dia. 

A atividade é ainda bastante operacional porque essas informações não estão disponíveis 

ao mercado de uma forma organizada e sistemicamente acessível, portanto, o 

crescimento do negócio, com um volume maior de contratos, está naturalmente 

associado a um aumento de headcount para a custódia dessas operações.

Apesar dessas dificuldades, nenhuma custódia pode renunciar a este trabalho, já que 

mesmo que não seja um item de competição direta ao seu core business, a manutenção do 

cadastro de contratos de crédito é uma atividade essencial para o funcionamento do 

negócio, principalmente para apuração do preço atualizado.

Neste contexto, a LUZ passou a fornecer, via SaaS – Software as a Service,  a terceirização 

do BackOffice, com a atualização de cadastros e o processamento de preço desses 

contratos, com o objetivo de conferir mais eficiência aos bancos e custódias, e, sobretudo, 

desenvolver o mercado de crédito no Brasil, já que estamos trabalhando com o 

compartilhamento de dados processados em uma base centralizada e com uma memória 

de cálculo que permite a reprodução do preço.



CONHEÇA  O BPO
DE CADASTROS
E PREÇOS
BPO, Business Process Outsourcing, é a 

terceirização de processos de 

negócios que usam a tecnologia da 

informação. Destinado aos bancos e 

custódias, o BPO de Cadastros e 

Preços é um serviço de captura de 

informações de contratos e eventos 

de CRIs, CRAs e debêntures para 

precificação diária do PU Par, ou seja, o 

valor nominal atualizado com eventuais 

amortizações descontadas, com juros 

pagos e com a soma daqueles juros 

acruados, trazendo mais agilidade e 

consistência na liquidação desses 

papéis. A solução busca:

• Eficiência operacional com
 a redução do headcount.

• Equipe voltada para o 
 estratégico do negócio.

• Automação de processos,    
 diminuindo o risco operacional.

• Maior transparência pela    
 memória de cálculo.

• Baixo custo.
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SECURITIZADORAS

Conheça o processo envolvido
na prestação deste serviço:

Batimento
dos preços

Ajustes nos
cadastros

PREÇO

AT UA LIZ A DO
Diariamente, são capturadas informações dos contratos das diversas fontes do mercado: 

Securitizadoras, Agentes Fiduciários, Registradoras, Depositárias e da própria Custódia, 

através da integração do MITRA com o sistema de registro das liquidações do banco.

Nosso time busca através de todas essas fontes as características de novas emissões no 

mercado e os eventos programados que foram confirmados, além dos eventos 

extraordinários que podem aparecer ao longo do dia.

Conforme as informações são capturadas, é realizado o batimento do preço ao longo do 

dia, tendo ou não tendo pagamento ou evento, e, eventualmente, a manutenção do 

cadastro para a atualização do preço.

Todo esse processo acontece no MITRA, que busca a maior automatização possível no 

cadastro e validação dos preços, em conjunto com a equipe especializada em precificação 

da LUZ. Os preços atualizados são enviados ao cliente ao longo do dia. 



Diariamente, o serviço calcula o preço de 

todos os ativos assinados (contratos que 

estão sendo requisitados pelo cliente), 

gerando uma provisão dos eventos 

previstos para o dia. Essa prévia se torna 

a referência para confirmação dos 

eventos que estão sendo de fato 

liquidados (provisionados ou 

extraordinários). Caso a prévia fique 

diferente do pagamento realizado 

(informação extraída  de qualquer uma 

das fontes, sendo uma das fontes a 

própria custódia), revisamos o contrato 

para reprocessamento do preço no 

mesmo dia. 

ROTINA DE 
PROCESSAMENTO



A partir da própria custódia;

Sob iniciativa da LUZ,

consultando dados

disponíveis no mercado;

O cadastro de novas 
emissões pode acontecer 
de três maneiras: 

PREMISSASPREMISSAS
A partir do compartilhamento da 

base de dados do BPO de 

Cadastros e Preços, que tem 

outros clientes conectados. Todo 

novo cadastro assinado pelo 

cliente será validado pela nossa 

equipe de BackOffice tomando as 

referências disponíveis de 

mercado (agentes fiduciários, 

securitizadoras e outras fontes). 

A  validação diária dos preços é uma prática essencial da rotina de processamento, por 

isso, contornamos da melhor forma possível a conhecida “insuficiência de dados”. Para 

tanto, buscamos a proximidade com os agentes fiduciários, para uma maior precisão 

dos dados em menor tempo e o fortalecimento da parceria com os clientes, para 

disponibilização de informações ou dados que contribuam com o cadastro e a 

metodologia de precificação.



DADOS CARACTERÍSTICAS: 
Traz os termos e condições do contrato de forma estruturada. Os 

dados presentes neste arquivo são: Código SNA, Tipo ISIN, 

Emissor, CNPJ Emissor, Data Emissão, Data Início, Rentabilidade, 

Data Vencimento, Valor Nominal de Emissão, Instrução CVM, 

Clearing, Agente Fiduciário, Possibilidade de Resgate Antecipado, 

Conversível em ação, Debênture Incentivada, Critério de Cálculo do 

Indexador, Critério de Cálculo Juros, Indexador, Taxa Pré, Taxa Pós, 

Projeção, Tipo Amortização, Periodicidade Correção, Unidade 

Indexador, Defasagem Indexador, Dia Referência do Indexador, Mês 

Referência do Indexador, Devedor, Tipo Regime e Tipo Aniversário. 

DADOS FLUXO PARCELAS:
Fluxo de pagamentos atualizado do contrato. Os dados presentes 

neste arquivo são: Código SNA, Data Base, Data Liquidação, Tipo 

Evento, Taxa e Amortização.

DADOS INCORPORAÇÃO:
Preço atualizado do contrato e memória de cálculo em quebra 

contábil. Os dados presentes neste arquivo são: Código SNA, Tipo, 

Indexador, Taxa Pós, Taxa Pré, Data Evento, Valor Nominal Base, 

Valor Nominal Atualizado, Fator de Correção, Fator de Juros, PU 

Abertura, Pagamentos, PU Fechamento, Principal, Inflação, Juros, 

Incorporado, Incorporar, Amortização, Amex, Vencimento e Prêmio. 

ENTREGÁVEIS
Os dados do contrato (Terms & Conditions), o fluxo 
de pagamentos atualizado e os componentes do 
preço (memória de cálculo contábil) formam o 
conjunto de informações disponibilizadas pelo 
BPO de Cadastros e Preços.



Fomentando
o mercado
secundário
de crédito.

luz-ef.com

11 3799.4700

contato@luz-ef.com

Siga a LUZ no LinkedIn

https://www.luz-ef.com/
https://www.linkedin.com/company/luz-solucoes-financeiras/
mailto:contato@luz-ef.com



