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RELATÓRIO DESCRITIVO 

Patente de Invenção para "SISTEMA PARA FACILITAR O 

PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES" 

Campo da Invenção 

A presente invenção se refere a um sistema para facilitar o 

processamento e realização de transações ·de títulos e valores e, mais 

especificamente, a um sistema que automatiza e faz circular o processo de 

gerenciamento da transação, desta forma reduzindo o tempo e esforço envolvidos 

no processamento das transações de títulos e valores, enquanto aumenta a 

1 O confiabilidade do processo de gerenciamento das transações e mantêm todas as 

partes da transação informadas com relação ao estado da transação enquanto a 

mesma está sendo processada. 

Histórico da Invenção 

Foram desenvolvidos vários sistemas para automatização das 

15 porções da indústria de transações de títulos e valores. Por exemplo, as 

publicações de patentes Britânicas GB 2.161.003A e GB 2.210.714 A são 

direcionadas aos sistemas para distribuição, processamento e mostra de 

infonnações financeiras. De modo semelhante, a Patente US número 4.949.248 

revela uma rede de área local para acesso compartilhado de serviços e 

20 informação ou controle compartilhado de aplicações, sendo desejadas, 

especificamente nas salas de transação das empresas de títulos e valores. Outros 

sistemas incluem as Patentes US números 4.346.442, 4.376.978 e 4.774.663 que 

são direcionadas aos sistemas para operação e manutenção das contas de 

gerenciamento de corretagem-dinheiro em caixa das transações de títulos e 

25 valores e as Patentes US números 4.674.044, 4.823.265 e 5.101.353 que revelam 

sistemas eletrônicos de fechamento de transações. 

Nenhum dos sistemas da técnica anterior acima descrita, contudo, 

está voltado ao aperfeiçoamento da velocidade e exatidão da comunicação das 

instruções para câmbio do valor da compra e dos títulos e valores para realizar 

30 uma transação fechada. Assim, nenhum dos sistemas da técnica anterior agiliza 

adequadamente a realização da transação que é feita, se no todo, por uma 
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miscelânea de faxes, telexes e ligações telefônicas entre as partes envolvidas na 

transação. 

Os sistemas para automatizar a realização das transações de títulos 

e valores e a liberação das comunicações da transação foram desenvolvidos para 

5 remediar quaisquer deficiências dos sistemas da técnica anterior discutidos 

acima. Estes sistemas, geralmente conhecidos como sistemas para Confirmação 

de Transações Eletrônicas (Eletronic Trade Confirmation - "ETC"), reduzem o 

número de tarefas necessárias para confirmação de uma transação e automatizam 

a maioria das tarefas restantes, as quais teriam de ser realizadas manualmente se 

I O tal sistema ETC não fosse usado. Assim, os sistemas ETC correntemente em uso 

reduzem o tempo e os esforços necessários para estabelecer uma transação de 

títulos e valores, em comparação ao processo tradicional manual e trabalhoso de 

troca seqüencial de mensagens por telefone ou telex. Contudo, estes sistemas 

ETC da técnica anterior ainda sofrem, propriamente, de determinadas 

15 deficiências. 

A Patente US número 5.497.317 revela um sistema que se baseia 

em uma série de mensagens em fluxo de ida e volta entre as instituições, 

corretoras e custódias. Este sistema da técnica anterior assim automatiza muitas 

das tarefas que anteriormente requeriam intervenção humana e, portanto, reduz o 

20 tempo necessário para realizar as transações, tipicamente dentro de três dias da 

data da transação, assim denominado "T + 3". Contudo, "T + 3" foi visualizado 

na indústria de transações de títulos e valores como uma fase transitória, não 

como um objetivo final. É antecipado que a Comissão de Títulos e Valores e 

Câmbio necessitará que a realização ocorra logo dentro de um dia da data da 

25 transação "(T + I") e possivelmente no mesmo dia da data da transação ("T + 0"). 

O dispositivo da técnica anterior descrito acima trabalha bem para a realização de 

T + 3, porém pode ser suscetível em suas concretizações manuais ao 

estabelecimento de falhas no regime T + 1 ou T +O, devido ao grande número de 

interações humanas que consomem tempo e que são necessárias para cada 

30 realização. Uma destas interações humanas é a confirmação dos termos da 

realização final, de acordo com os padrões de informação que são arbitrários ou 

conhecidos apenas das partes. 
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O que é desejado, portanto, é um sistema para facilitar o 

processamento e realização de transações de títulos e valores que reduza o tempo 

necessário para realização, reduza a quantidade de informações necessárias que 

precisam ser fornecidas pelas partes para cada transação, reduza o número de 

5 interações humanas no processo de realização, permita que as partes definam os 

padrões de realização para automatizar e desta forma, agilizar as realizações das 

transação, forneça as partes os dados adicionados de valor, que sejam mais capaz 

de obter a realização dentro de menos de três dias da data da transação, permita 

que todas as partes da transação visualizem o estado da transação em tempo real 

10 e que seja capaz de calcular uma quantia líquida de transação com intervenção 

mínima das partes que realizam o negócio. 

Sumário da Invenção 

Conseqüentemente, é um objetivo da presente invenção prover um 

sistema para facilitar o processamento e realização de transações de títulos e 

15 valores que reduzem o tempo necessário para a realização. 

Outro objetivo da presente invenção é prover um sistema para 

facilitar o processamento e realização das transações de títulos e valores 

possuindo as características acima e que reduza a quantidade de informações 

necessárias a serem fornecidas pelas partes, por disponibilizar estas informações 

20 no sistema, sem precisar da entrada de dados pelo usuário. 

Um objetivo adicional da presente invenção é o de prover um 

sistema para facilitar o processamento e realização de transações de títulos e 

valores possuindo as características acima e que reduza o número de interações 

humanas no processo de realização. 

25 Ainda outro objetivo da presente invenção é o de prover um sistema 

30 

para facilitar o processamento e realização das transações de títulos e valores 

possuindo as características acima e que permita que as partes definam os 

padrões de realização para automatizar e desta forma, agilizar a realização das 

transações. 

Ainda outro objetivo da presente invenção é o de prover um sistema 

para facilitar o processamento e realização das transações de títulos e valores 

possuindo as características acima e que forneça às partes os dados adicionados 
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de valor usados para alertar, de forma lógica, os usuários das informações 

pertinentes que afetariam a realização da transação de títulos e valores. 

Ainda outro objetivo da presente invenção é o de prover um sistema 

para facilitar o processamento e realização das transações de títulos e valores 

5 possuindo as características acima e que seja mais confiavelmente capaz de 

chegar à realização da transação dentro de menos de três dias da data da 

transação. 

Ainda um objetivo adicional da presente invenção é o de prover um 

sistema para facilitar o processamento e realização de transações de títulos e 

1 O valores possuindo as características acima e que permita que todas as partes em 

uma transação visualizem o estado da transação em tempo real. 

Ainda outro objetivo da presente invenção é o de prover um sistema 

para facilitar processamento e realização das transações de títulos e valores 

possuindo as características acima e que seja capaz de calcular a quantia líquida 

15 da transação com mínima entrada de dados pelas partes que realizam a transação. 

Estes e outros objetivos da presente invenção são obtidos pela 

provisão de um sistema para facilitar o processamento e realização das transações 

de títulos e valores. O sistema inclui um computador que recebe informações de 

execução de transação indicativas de uma transação fechada por uma primeira 

20 parte que realiza a transação e informações de alocação de transação indicativas 

de uma transação fechada por uma segunda parte. O sistema também inclui uma 

base de dados de perfis das partes que realizam a transação disponibilizada pelo 

computador, os perfis das partes que realizam a transação sendo indicativos de 

parâmetros de transação aceitáveis para cada parte que realiza a transação. O 

25 computador opera um programa de combinação que compara as informações de 

fechamento da transação com as informações de alocação da transação e que 

determina que existe uma combinação se as informações de fechamento de 

transação e as informações de alocação de transação corresponderem aos 

parâmetros de transação aceitáveis fornecidos nos perfis das partes que realizam 

30 a transação para a primeira parte que realiza a transação e a segunda parte que 

realiza a transação. 
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Preferivelmente, as informações de fechamento da transação e as 

informações de alocação da transação incluem os dados de paridade mínima, que 

mais preferivelmente, compreendem um indicador se as ações estão sendo 

compradas ou vendidas, a data da transação, um identificador dos títulos e 

5 valores, e um indicador do número de ações transacionadas. O computador opera 

um programa de paridade para comparar as informações de fechamento da 

transação com as informações de alocação da transação e determinar se existe 

uma paridade em caso dos dados de paridade mínima das informações de 

fechamento da transação corresponderem aos dados de paridade mínimos das 

1 O informações de alocação da transação. Se for encontrada uma paridade, as 

informações de fechamento da transação e as informações de alocação da 

transação são passadas ao programa de combinação para determinar se existe 

uma combinação. 

Também, preferivelmente, as informações de fechamento da 

15 transação incluem identificação de uma primeira parte que realiza a transação e 

as informações de alocação da transação incluem identificação da segunda parte 

que realiza a transação e o computador recupera a partir da base de dados os 

perfis da parte que realizam a transação com base nas identificações da primeira 

e segunda partes que realizam a transação. 

20 O computador do sistema preferivelmente gera uma afirmação se 

existe uma determinada combinação e transmite a afirmação às partes que 

realizam a transação confirmando que uma combinação foi detectada pelo 

programa de combinação. A afinnação contém todos os dados necessários para 

realizar a transação. Mais preferivelmente, os perfis da parte que realiza a 

25 transação incluem uma indicação de um formato de afirmação desejado e 

protocolo especificado nos perfis da parte que realiza a transação antes de 

transmitir a afirmação para as partes que realizam a transação. 

Preferivelmente, o sistema também inclui várias bases de dados de 

melhoramento possuindo dados de melhoramento armazenadas no mesmo. Um 

30 programa de melhoramento que opera no computador é provido para enriquecer a 

informação de fechamento da transação e a informação de alocação da transação 

com dados de melhoramento recuperados das várias bases de dados de 
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melhoramento. Mais preferivelmente, o sistema inclui um programa de 

gerenciamento de dados para permitir que as partes que realizam a transação 

acessem, modifiquem e confirmem seus perfis da parte que realiza a transação e 

bases de dados de melhoramento e uma das bases de dados de melhoramento 

5 possui dados de taxas de comissão armazenadas lá. 

Também preferivelmente, a primeira parte que realiza a transação é 

um corretor e as informações de fechamento da transação são extraídas de uma 

notificação de fechamento da solicitação recebida pelo computador, e a segunda 

parte que realiza a transação é um gerente de investimentos e as informações de 

1 O alocação de transação são extraídas de uma alocação recebida pelo computador. 

Mais preferivelmente, o sistema também inclui um programa de tradução que é 

operado no computador para extrair as informações de fechamento da transação 

da notificação de fechamento da solicitação e as informações de alocação de 

transação da alocação e que traduz as informações de fechamento da transação e 

15 as informações de alocação da transação em um formado que pode ser utilizado 

pelo computador. 

20 

A invenção e suas características específicas e vantagens ficarão 

claras da descrição detalhada que se segue, considerada com referência aos 

desenhos anexos. 

Breve Descrição dos Desenhos 

A figura 1 é um diagrama de bloco de um sistema para facilitar o 

processamento e realização das transações de títulos e valores de acordo com a 

presente invenção; 

A figura 2 é um diagrama de bloco ilustrando a operação do 

25 programa de paridade do sistema para facilitar o processamento e realização das 

transações de títulos e valores da figura 1; 

A figura 3 é um diagrama de bloco ilustrando a operação do 

programa de combinação do sistema para facilitar o processamento e realização 

das transações de títulos e valores da figura 1; 

30 A figura 4 é um diagrama de bloco ilustrando a porção do sistema 

para facilitar o processamento e realização das transações de títulos e valores 

mostrando o processamento de exceção; e, 
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A figura 5 é um diagrama de bloco de uma porção do sistema para 

facilitar o processamento e realização das transações de títulos e valores da figura 

1 mostrando como o gerenciamento dos dados é realizado. 

Descrição Detalhada da Invenção 

5 Com referência, primeiro, à figura 1, é mostrado um sistema para 

facilitar o processamento e realização das transações de títulos e valores 1 O de 

acordo com a presente invenção. O sistema 1 O recebe as informações de 

transação de duas partes que realizam a transação indicando que uma transação 

foi fechada. Tipicamente, uma das partes que realiza a transação é um corretor 12 

1 O possuindo um programa de sistema de transação 14 que fornece informações de 

fechamento da transação no formato de uma notificação de fechamento da 

solicitação 16. A outra parte que realiza a transação é tipicamente um gerente de 

investimento 18 possuindo um programa de concordância e alocação 20 que 

fornece infonnações de alocação de transação na forma de alocações 22. Deve 

15 ser observado, contudo, que a situação do corretor e do gerente de investimentos 

mostrada nas figuras e discutida aqui é apenas ilustrativa, e que as partes que 

realizam a transação não estão limitadas aos corretores e gerentes de 

investimento. É previsto que qualquer indivíduo ou instituição que participa das 

transações de títulos e valores pode usar o sistema 1 O, à medida que os ajustes 

20 das informações de transação são fornecidos ao sistema. 

Uma vez que estão disponíveis muitos programas de sistema de 

transação 14 e programas de concordância e alocação 20, as notificações de 

fechamento da solicitação 16 e alocações 22 podem ter quaisquer dos vários 

formatos de mensagem (por exemplo, troca de informações confidenciais (FIX), 

25 câmbio financeiro aberto (OFX, etc.) e/ou protocolos (por exemplo, arquitetura 

de rede de sistemas (SNA), protocolo de controle de transmissão/protocolo da 

Internet (TCP/IP), etc.). Por esta razão, é um programa de tradução 24 que opera 

no computador central 26 do sistema 10. O programa de tradução 24 recebe a 

notificação de fechamento da solicitação 16, extrai as informações de fechamento 

30 da transação 28 da mesma e converte as informações de fechamento da transação 

28 em um formado que é utilizável pelo computador central 26 e os programas 

que operam no mesmo. De modo semelhante, o programa de tradução 24 recebe 
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alocações 22, extrai as informações de alocação da transação 30 do mesmo e 

converte as informações de alocação da transação 30 em um formato utilizável. 

O programa de tradução 24 então passa as informações de fechamento da 

transação 28 e as informações de alocação da transação 30 para uma programa de 

5 paridade 32 que é operado no computador central 26. Deve ser observado que o 

computador central 26 não está limitado a um computador simples e pode 

compreender um computador simples ou um sistema de computadores. 

Conforme melhor visto na figura 2, o programa de paridade 32 

recebe as informações de fechamento da transação 28 e as informações de 

1 O alocação da transação 30 e extrai de cada, um conjunto de dados de paridade 

mínima 34, 36 (etapa ilustrada como bloco 38). Os dados de paridade mínima 34, 

36 compreendem as características essenciais e mais básicas de uma transação, 

tais como, um indicador se as ações estão sendo compradas ou vendidas, os 

dados da transação, um identificador dos títulos e valores e o número de ações 

15 comercializadas. Os dados de paridade mínima 34 das informações de 

fechamento de transação 28 e dados de paridade mínima 36 das informações de 

alocação da transação 3 O são então compartilhados no bloco 40 e uma paridade é 

encontrada se os dados de paridade mínima 34, 38 correspondem um com o 

outro. Por exemplo, se as informações de execução da transação 28 indicam que 

20 100 ações da IBM foram vendidas em 1 o de janeiro de 1999, e as informações de 

alocação de transação 30 indicam que 100 ações da IBM foram compradas em 1 o 

de janeiro de 1999, existirá uma paridade. Se a paridade existir, as informações 

de paridade de fechamento da transação 42 e as informações de paridade de 

alocação de transação 44 são passadas ao bloco 46 a um programa de 

25 combinação 48 que é operado no computador central 26. Se não existir paridade, 

o sistema 1 O compara as informações de fechamento da transação 28 com outros 

conjuntos de informações de alocação de transação e compara as informações de 

alocação de transação 30 com outros conjuntos de informações de fechamento de 

transação. Se não ocorrer uma paridade após um período de tempo 

30 predeterminado, a parte que realiza a transação é avisada de que nenhuma 

paridade foi encontrada e que a transação não foi realizada. 
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Conforme mostrado em detalhes na figura 3, as informações de 

fechamento de transação em paridade 42 e informações de alocação de transação 

em paridade 44 são recebidas pelo programa de combinação 48. O programa de 

combinação 48 extrai as identificações da parte que realiza a transação das 

5 informações de fechamento da transação em paridade 4 2 e informações de 

alocação de transação em paridade 44 e utiliza estas identificações da parte que 

realiza a transação para solicitar a uma base de perfis da parte que realiza a 

transação 50 a restauração dos perfis da parte que realiza a transação para cada 

parte (etapa ilustrada como bloco 52). Os perfis da parte que realiza a transação, 

1 O que são discutidos mais completamente a seguir, incluem os parâmetros de 

transação aceitáveis para cada parte. Os parâmetros de transação aceitáveis são 

completamente configuráveis por cada parte que realiza a transação para cada 

transação individual e podem se basear em qualquer número de vários critérios. 

Exemplos destes critérios nos quais os parâmetros de transação aceitáveis podem 

15 ser especificados incluem, sem limitação, identidade da contra-parte, identidade 

dos títulos e valores, tipo de moeda, condições de barganha, dados de realização, 

agência, preço médio, e comissão líquida, preço, remuneração bruta, quantia da 

comissão, porcentagem da comissão, razão de comissão por ação, remuneração 

bruta de contrato, comissão para o contrato, imposto local, taxas locais, outras 

20 taxas, impostos da empresa, remuneração bruta e juros vencidos. Os parâmetros 

de transação aceitáveis podem especificar simplesmente se ou não a satisfação de 

um critério é necessária para que uma combinação ocorra. Por exemplo, a parte 

que realiza a transação pode especificar que uma combinação pode ocorrer 

apenas se a realização for feita na moeda específica estabelecida nestas 

25 informações de fechamento de transação ou de alocação de transação. Para outros 

critérios que se baseiam em valores numéricos, a parte que realiza a transação 

pode especificar uma faixa, tipicamente expressa tanto como um valor absoluto 

quanto em tolerância percentual, para que a combinação ocorra. Por exemplo, a 

parte que. realiza a transação pode especificar que, para que uma combinação 

30 ocorra, a quantia da comissão deve estar dentro de mais ou menos $100.00 do 

valor da quantia de comissão identificado em suas informações de fechamento de 

transação ou alocação de transação. Alternativamente, a parte que realiza a 
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transação pode especificar que, para que uma combinação ocorra, a quantia da 

comissão deve estar dentro de mais ou menos 5% do valor da quantia de 

comissão identificada nestas informações de fechamento de transação ou 

alocação de transação. Naturalmente, a parte que realiza a transação pode 

5 especificar que apenas uma tolerância zero seja aceitável, o que necessitaria que 

os critérios correlacionem-se exatamente para que uma combinação ocorra. Além 

disto, a parte que realiza a transação pode não estar relacionada a um ou mais 

critérios, e pode especificar que aqueles critérios não sejam examinados para 

determinar a existência de uma combinação. Deve ser observado que será dada 

1 O preferência à parte que realiza a transação e que solicita a transação. Portanto, se 

os dados fornecidos nas informações de fechamento de transação melhoradas 

com perfis anexados 76, da parte que realiza a transação, entrarem em conflito 

com os dados fornecidos nas informações de alocação de transação melhoradas 

com os perfis anexados 78, da parte que realiza a transação, serão usados os 

15 dados fornecidos nas informações de alocação de transação melhoradas com os 

perfis anexados 78, da parte que realiza a transação. Assim, no caso de uma 

transação entre um gerente de investimentos e um corretor, as preferências do 

gerente de investimento comandarão. 

Os perfis da parte que realiza a transação podem ser configurados 

20 para dependerem da outra parte para a transação em paridade ou podem ser 

independentes da outra parte que realiza a transação. Por exemplo, uma parte que 

realiza a transação pode configurar um primeiro perfil possuindo um primeiro 

conjunto de critérios de combinação se a outra parte para a transação for a 

Companhia A, um segundo perfil possuindo um segundo conjunto de critérios de 

25 combinação se a outra parte para a transação for a Companhia B, e um perfil de 

falha genérico possuindo um terceiro conjunto de critérios de combinação, se a 

outra parte para a transação for uma para a qual nenhum perfil específico foi 

colocado, Companhia C ou Companhia D, por exemplo. 

Também na etapa 52, o programa de combinação 48 solicita um 

30 programa de melhoramento de dados 54, que por sua vez solicita várias bases de 

dado de melhoramento 56 a restauração dos dados relevantes para as partes que 

realizam a transação e para a transação. As bases de dados de melhoramento 56 
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podem prover informações que permanecem relativamente constantes de uma 

transação para a outra e que da mesma forma terão de ser colocadas pelas partes 

que realizam as transações para várias transações, tais como dados de imposto 

fixo 60, instruções para entrega e referências cruzadas 62, taxas de comissão 64, 

5 detalhes dos títulos e valores 66 e formatos de mensagem 68. Tradicionalmente, 

tais informações teriam de ser colocadas pelas partes que realizam a transação 

para cada transação através de "alocações" e "confirmações". As bases de dados 

de melhoramento 56 podem também prover informações que sejam relacionadas 

à transação ou aos títulos e valores sendo negociados, e a parte que realiza a 

1 O transação pode desejar ter conhecido durante ou após o processo de realização da 

transação, tal como desempenho da companhia 70, estado da transação 72 e 

ações perdidas ou furtadas 74. Assim, as bases de dados de melhoramento 58 

suplementam as informações fornecidas pelas partes que realizam a transação 

com dados adicionados de valor e reduzem a quantidade de informações que 

15 deve ser apresentada pelas partes que realizam a transação para cada transação. 

20 

Deve ser entendido que as bases de dados de melhoramento 56 podem ou não ser 

co-localizadas com o computador central 26, e podem por exemplo compreender 

bases de dados mantidas por organizações independentes e acessadas pelo 

computador central 26. 

As informações de fechamento de transação melhoradas com perfis 

da parte que realiza a transação anexos 76 e as informações de alocação de 

transação melhoradas com perfis da parte que realiza a transação anexados 78 são 

então comparados pelo programa de combinação 48 no bloco 80, para determinar 

se existe uma combinação. Uma combinação existirá se os dados fornecidos nas 

25 informações de fechamento da transação melhorados com os perfis da parte que 

realiza a transação anexos 7 6 correlacionarem-se com os dados fornecidos nas 

informações de alocação de transação melhorados com os perfis da parte que 

realiza a transação anexos 78 dentro dos parâmetros fornecidos com os perfis da 

parte que realiza a transação para cada parte. Um exemplo ilustrativo é como se 

30 segue. As informações de fechamento de transação melhoradas com perfis da 

parte que realiza a transação anexos 7 6 indicam que as ações da IBM foram 

vendidas a $1.000,00 US com uma comissão de $100,00 USe que os critérios de 
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combinação são a identificação dos títulos e valores e o preço dentro de 5%. As 

informações de alocação da transação melhoradas com perfis da parte que realiza 

a transação anexos 78 indica que as ações da IBM foram vendidas a $1.010,00 

US com uma comissão de $87,00 US e que os critérios de combinação são 

5 identificação dos títulos e valores e quantia de comissão dentro de 5%. Uma 

combinação ocorreria neste momento porque todos os critérios de combinação 

foram satisfeitos. A identificação dos títulos e valores combina exatamente, as 

duas quantias de preço são entre 5% uma da outra e as duas quantias de comissão 

estão dentro de 5% uma da outra. 

1 O Quando da existência de uma combinação, o programa de 

combinação no bloco 82 utiliza informações de fechamento de transação 

melhoradas com perfis da parte que realiza a transação anexos 76 e informações 

de alocação de transação com perfis da parte que realiza a transação anexos 78 

para calcular a quantia líquida da transação. Deve ser observado que o cálculo da 

15 quantia líquida foi realizado por uso das informações armazenadas nas bases de 

dados de melhoramento 56, sem precisar de dar entrada manual destas 

informações pelas partes, como tem sido feito tradicionalmente através da 

entrada manual de "alocações" e "confirmações". O programa de combinação 82 

também utiliza informações de fechamento de transação enriquecidas com perfis 

20 da parte que realiza a transação anexos 7 6 e informações de alocação da 

transação melhorada com perfis da parte que realiza a transação anexos 78 para 

gerar afirmações 84, que incluem toda a informação necessária para realizar a 

transação e os dados adicionados de valor restaurados das bases de dados de 

melhoramento 56. Uma vez que as partes que realizam a transação podem usar 

25 muitos sistemas de computador diferentes, o sistema 1 O inclui um programa de 

tradução 86 que traduz afirmações 84 em um formato de mensagem e protocolo 

que pode ser lido pelas partes que realizam a transação. O formato e o protocolo 

dentro do qual as afirmações 84 são traduzidas podem ter sido restaurados, por 

exemplo, da base de dados dos perfis da parte que realiza a transação 50 ou da 

30 base de dados de formatos de mensagem 68 durante o melhoramento dos dados. 

Com referência agora à figura 4, se, contudo, as informações de 

fechamento da transação em paridade 42 e as informações de alocação de 
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transação em paridade 44 combinarem, uma mensagem de notificação de 

exceção 94 é gerada e transmitida para as partes que realizam a transação 

envolvidas. Neste ponto, a intervenção humana manual é necessária. As partes 

que realizam a transação podem decidir, por exemplo, rejeitar a transação, forçar 

5 a combinação se existirem critérios da parte que não foram satisfeitos ou alterar 

algumas das informações para satisfazer os critérios da outra parte. As instruções 

para processamento da exceção 96 são enviadas pelas partes que realizam a 

transação para um programa de processamento de exceção 98 operando no 

computador central 26. O programa de processamento de exceção 98, então, 

1 O executa as instruções das partes que realizam a transação com relação a como 

processar a transação. Por exemplo, o programa de processamento de exceção 

pode terminar o processamento da transação, continuar o processamento da 

transação a despeito dos critérios não combinados de modificação das 

informações de fechamento da transação em paridade 42 e/ou das informações de 

15 alocação de transação em paridade 44 para satisfazer os critérios de combinação 

das partes e, então, continuar a processar a transação, dependendo das instruções 

para processamento de exceção recebidas das partes que realizam a transação. 

Deve ser entendido que esta situação de falha de combinação é a exceção e não a. 

norma, e que em situação normal, onde ocorre uma combinação, não é necessária 

20 intervenção humana. 

Além dos parâmetros de transação aceitáveis, os perfis da parte que 

realiza a transação podem incluir dados adicionais relacionados a cada parte que 

realiza a transação. Tais dados, que podem incluir informações tais como, regras 

de melhoramento de dados e regras de processamento de transação, se refere ao 

25 modo no qual o sistema 1 O manuseia o processo de realização. Por exemplo, as 

regras de melhoramento de dados podem especificar quais bases de dados devem 

ser acessadas para melhoramento com os dados adicionados de valor ou pode 

especificar uma base de dados a partir da qual extrair informações que não foram 

fornecidas nas informações de transação para uma transação específica. As regras 

30 de processamento de transação podem referir-se ao sistema de processamento 10 

sendo a de realizar uma transação (por exemplo, uso de sistema com base em 

mensagem antiga para uma transação específica ao invés da combinação ou 
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aceitar informações fornecidas pela outra parte para critérios específicos) ou pode 

relacionar-se ao sistema de modo 10 sendo para comunicar-se com a parte que 

realiza a transação (por exemplo, afinnações que se deseja sejam enviadas a 

vários locais). Assim, estas regras de melhoramento de dados e regras de 

5 processamento de transação permitem que as partes que realizam a transação 

tenham maior flexibilidade para selecionar precisamente como o sistema 1 O 

funciona com relação a cada transação individual e permitir que as partes que 

realizam a transação integrem totalmente o sistema 1 O em seus sistemas 

existentes. Adicionalmente, as bases de dados de melhoramento 56 e regras de 

1 O melhoramento fornecem uma plataforma para conexão às bases de dados de 

informações pré-acordadas e/ou informações que são padrão na indústria. 

Conforme o sistema recebe e processa as informações, o estado e 

detalhes do estado da transação são continuamente monitorados e armazenados 

na base de dados de estado da transação 72 ou em alguma outra forma de 

15 memória não volátil. Isto permite que as partes que realizam a transação 

visualizem o estado das transações em base de tempo real. Isto também permite 

que o sistema recupere as informações relacionadas a transação e continue o 

processamento de todas as transações pendentes no caso de uma falha do sistema. 

Com referência agora à figura 5, o gerente de investimentos 18 e o 

20 corretor 12 podem acessar, modificar e confirmar seus perfis de parte que realiza 

a transação armazenados na base de dados de perfis da parte que realiza a 

transação 50 e os dados de melhoramento armazenados nas bases de dados de 

melhoramento 56 usando um programa de gerenciamento de dados 88. O 

programa de gerenciamento de dados 88 pode ser usado para restaurar e editar 

25 dados armazenados na base de dados de perfis da parte que realiza a transação 50 

e suplementar a base de dados dos perfis da parte que realiza a transação 50 com 

novos dados (indicado como 90). De modo semelhante, o programa de 

gerenciamento de dados 88 pode ser suado para restaurar e editar dados 

armazenados em muitas das bases de dados de melhoramento 56 e suplementar 

30 estas bases de dados de melhoramento 56 com novos dados (indicado como 92). 

Além disto, as bases de melhoramento podem ser acessadas, modificadas e 

confirmadas por outras partes autorizadas. Por exemplo, a base de dados de 
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desempenho das companhias 70 pode ser continuamente modificada por um 

serviço de informações da empresa, de modo que a base de dados 70 contém 

informações do último minuto. Preferivelmente, quando uma parte que realiza a 

transação modifica seu perfil na base de dados de perfil da parte que realiza uma 

5 transação 50 ou qualquer uma das bases de dados de melhoramento 56, quaisquer 

outras partes que possam ser afetadas por tal modificação serão notificadas da 

modificação pelo programa de gerenciamento de dados 88. 

Deve ser entendido da descrição detalhada acima que todos os 

dados e fluxos de mensagem entre o sistema e cada parte que realiza a transação 

1 O pode ser assíncronos. Em outras palavras, a despeito dos sistemas da técnica 

anterior, que fiam-se em séries em seqüência de mensagens trocadas de ida e de 

volta entre o sistema e as partes que realizam a transação, a presente invenção 

provê um sistema pelo qual o sistema comunica-se com cada parte que realiza a 

transação independentemente. Tal sistema aumenta em muito a agilidade na qual 

15 as transações são realizadas. Deve ser entendido que, embora a presente invenção 

auxilie em muito na realização das transações de títulos e valores, o sistema não 

efetua realmente as realizações propriamente. Deve também ser entendido que a 

capacidade de configuração dos parâmetros de transação e formatos de 

mensagem permite maior flexibilidade na interface com as partes que realizam a 

20 transação. Por exemplo, uma parte para uma transação pode configurar o sistema 

conforme descrito acima com relação à concretização preferida. Contudo, a outra 

parte pode estar habituada a usar um sistema da técnica anterior, por exemplo, o 

sistema revelado na Patente US número 5.497.317, desta forma incorporado aqui 

como referência e desejar receber mensagens conforme descrito aqui. Tal usuário 

25 pode configurar seus parâmetros de transação e formatos de mensagem conforme 

descrito acima para rivalizar com tal sistema. 

A presente invenção, portanto, provê um sistema para facilitar o 

processamento e realização de transações de títulos e valores que reduz o tempo 

necessário para realização, reduz a quantidade de informações necessárias que 

30 devem ser fornecidas pelas partes para cada transação, reduz o número de 

interações humanas no processo de realização, permite que as partes definam os 

padrões de realização para automatizar e desta fonna, agilizar as realizações das 
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transação, fornece as partes os dados adicionados de valor que são mais capazes 

de obter a realização dentro de menos de três dias da data da transação, permite 

que todas as partes da transação visualizem o estado da transação em tempo real 

e que é capaz de calcular uma quantia líquida de transação com intervenção 

5 mínima das partes que realizam o negócio. 

Embora a invenção tenha sido descrita com referência a um arranjo 

específico de partes, aspectos e semelhantes, estes não se destinam a exaurir 

todas as disposições possíveis ou aspectos e na realidade, muitas outras 

modificações e variações serão vislumbradas pelos versados na técnica. 
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REIVINDICAÇÕES 

1 - Sistema para facilitar o processamento e gerenciamento de uma 

transação de títulos e valores, caracterizado por compreender: 

um computador; 

informações de fechamento da transação recebidas pelo 

computador, as informações de fechamento da transação indicativas de uma 

transação fechada pela primeira parte que realiza a transação; 

informações de alocação de transação recebidas pelo computador, 

1 O as informações de alocação de transação indicativas de uma solicitação de 

transação feita por uma segunda parte que realiza a transação; 

as referidas informações de fechamento da transação e informações 

de alocação da transação incluindo dados de paridade mínima; 

software operado no computador para comparar as informações de 

15 fechamento da transação com as informações de alocação da transação, o 

software determinando que existe uma paridade se os dados de paridade mínima 

das informações de fechamento da transação corresponderem aos dados de 

paridade mínima das informações de alocação da transação; 

uma primeira base de dados acessível pelo referido computador 

20 compreendendo um conjunto de parâmetros da transação predefinidos e 

aceitáveis; 

software que realiza no computador a comparação das informações 

de fechamento de transação com as informações de alocação de transação e 

determina que existe uma combinação, se as informações de fechamento da 

25 transação e as informações de alocação da transação se correlacionam dentro do 

conjunto de parâmetros da transação predefinidos aceitáveis; 

onde o software de combinação compara as informações de 

fechamento da transação e informações de alocação da transação apenas após ter 

sido confirmada a existência de paridade; 

30 uma base de dados de estado da transação acessível pelo referido 

computador; e 
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em que uma afirmação é gerada pelo referido computador se uma 

combinação existe, a afirmação sendo transmitida para a primeira parte que 

realiza a transação e a segunda parte que realiza a transação confirmando que 

uma combinação foi detectada pelo software de combinação e contendo todos os 

5 dados necessários para estabelecer a transação. 

10 

15 

2 - Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por o 

conjunto de parâmetros da transação predefinidos e aceitáveis depender das 

identidades das primeira e segunda partes que realizam a transação. 

3 - Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por 

compreender, adicionalmente: 

uma base de dados dos perfis da parte que realiza a transação que é 

disponibilizada pelo computador; 

onde as informações de fechamento da transação incluem a 

identificação da primeira parte que realiza a transação e as informações de 

alocação da transação incluem a identificação da segunda parte que realiza a 

transação; 

onde o software do computador recupera da base de dados o 

20 perfil da primeira parte que realiza a transação com base na identificação da 

primeira parte que realiza a transação e um perfil da segunda parte que realiza a 

transação, com base na segunda parte que realiza a transação; e 

onde o conjunto de parâmetros da transação predefinidos e 

aceitáveis é extraído dos perfis das primeira e segunda partes que realizam a 

25 transação. 

4 - Sistema de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por o 

perfil da primeira parte que realiza a transação depender da identificação das 

primeira e segunda partes que realizam a transação e onde o perfil da segunda 

30 parte que realiza a transação depende da identificação das primeira e segunda 

partes que realizam a transação. 
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5- Sistema de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por o 

perfil da primeira parte que realiza a transação depender da identificação da 

primeira parte que realiza a transação e ser independente da identificação da 

segunda parte que realiza a transação e onde o perfil da segunda parte que realiza 

5 a transação ser dependente da identificação da segunda parte que realiza a 

transação e independente da identificação da primeira parte que realiza a 

transação. 

6 - Sistema de acordo com a reivindicação 3, caracterizado por 

1 O compreender, adicionalmente, software operado no computador que permite que 

a primeira parte que realiza a transação acesse, modifique e confirme o perfil da 

primeira parte que realiza a transação e permite que a segunda parte que realiza a 

transação acesse, modifique e confirme o perfil da segunda parte que realiza a 

transação. 

15 

7- Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por no 

caso da combinação não ser encontrada, o software operado pelo computador 

gera e transmite uma notificação de exceção às primeira e segunda partes que 

realizam a transação, informando as mesmas de que uma exceção foi detectada e, 

20 adicionalmente, compreendendo a operação do software no computador para 

receber uma instrução de processamento de exceção de pelo menos uma das 

primeira e segunda partes que realizam a transação e para processar a exceção de 

acordo com a instrução para processamento da exceção. 

25 8 - Sistema de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por a 

instrução para processamento da exceção compreender uma instrução para 

rejeitar a combinação e onde o sistema termina o processamento da transação. 

9 - Sistema de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por a 

30 instrução para processamento da exceção compreender uma instrução para forçar 

a combinação e onde o sistema continua o processamento da transação. 

10- Sistema de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por a 

instrução para processamento da exceção compreender uma instrução para 
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modificar pelo menos uma das informações de fechamento da transação e 

informações de alocação da transação e onde o sistema continua o processamento 

da transação. 

11 - Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por 

os dados de paridade mínima compreenderem um indicador se as ações estão 

sendo compradas ou vendidas, um indicador da data da transação, uma 

identificação dos títulos e valores e um indicador do número de ações 

transacionadas. 

12 - Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por 

compreender: 

várias bases de dados de melhoramento possuindo dados de 

melhoramento armazenados; e 

15 software operado no computador para melhorar as informações de 

fechamento de transação e as informações de alocação de transação com dados 

de melhoramento recuperados das várias bases de dados de melhoramento. 

13 - Sistema de acordo com a reivindicação 12, caraterizado por 

20 compreender, adicionalmente, software operando no computador para calcular 

uma quantia líquida da transação, se for confirmada a existência de uma 

combinação utilizando as informações de fechamento de transação melhoradas e 

as informações de alocação de transação melhoradas. 

25 14 - Sistema de acordo com a reivindicação 12, caraterizado por 

compreender, adicionalmente, software operando no computador para permitir 

que as primeira e segunda partes que realizam a transação acessem, modifiquem 

e confirmem as bases de dados de melhoramento. 

30 15- Sistema de acordo com a reivindicação 12, caracterizado por 

várias bases de dados de melhoramento compreenderem uma base de dados de 

taxas de comissão. 
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16 - Sistema de acordo com a reivindicação 1, caraterizado por 

compreender, adicionalmente, software operando no computador para permitir 

que as primeira e segunda partes que realizam a transação acessem a base de 

dados de estado da transação, a fim de visualizar o estado da transação em tempo 

5 real. 

17- Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a 

primeira parte que realiza a transação ser um corretor e onde as informações de 

fechamento da transação são extraídas de um aviso de fechamento de solicitação 

1 O recebido pelo computador. 

18- Sistema de acordo com a reivindicação 17, caracterizado por 

a segunda parte que realiza a transação ser um gerente de investimentos e onde as 

informações de alocação da transação são extraídas de uma alocação recebida 

15 pelo computador. 

19 - Sistema de acordo com a reivindicação 18, caracterizado por 

compreender, adicionalmente, software operando no computador para extrair as 

informações de fechamento da transação do aviso de fechamento de solicitação e 

20 informações de alocação da transação da alocação e para tradução das 

informações de fechamento da transação e informações de alocação da transação 

para um formato que é utilizado pelo computador. 

20 - Sistema para facilitar o processamento e gerenciamento de 

25 uma transação de títulos e valores, caracterizado por compreender: 

um computador; 

informações de fechamento da transação recebidas pelo 

computador, as informações de fechamento da transação indicativas de uma 

transação fechada pela primeira parte que realiza a transação e incluindo uma 

30 identificação da primeira parte que realiza a transação e dados de paridade 

mínima; 

informações de alocação da transação recebidas pelo computador, 

as informações de alocação de transação indicativas de uma solicitação de 
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transação feita por uma segunda parte que realiza a transação e incluindo uma 

identificação da segunda parte que realiza a transação e dados de paridade 

mínima; 

base de dados contendo vários perfis da parte que realiza a 

5 transação disponíveis pelo computador e recuperáveis por identificação da parte 

que realiza a transação, os perfis que realizam a transação indicativos dos 

parâmetros de transação aceitáveis; 

várias bases de dados de melhoramento possuindo dados de 

melhoramento armazenados nas mesmas; 

1 O software que opera no computador para melhorar as informações de 

fechamento da transação e as informações de alocação da transação com os dados 

recuperados das várias bases de dados de melhoramento; 

software que opera no computador para permitir que a primeira 

parte que realiza a transação acesse, modifique e confirme o perfil da primeira 

15 parte de transação e as bases de dados de melhoramento e para permitir que a 

segunda parte que realiza a transação acesse, modifique e confirme o perfil da 

segunda parte de transação e as bases de dados de melhoramento; 

software que opera no computador a comparação das informações 

de fechamento de transação com as informações de alocação de transação e 

20 determina que existe uma paridade se os dados de paridade mínima das 

informações de fechamento da transação correspondem aos dados de paridade 

mínima das informações de alocação da transação; 

software que opera no computador para comparar as informações 

de execução da transação com as informações de alocação da transação se for 

25 confirmada a existência de uma paridade e para determinar que existe uma 

combinação, se as informações de fechamento de transação e informações de 

alocação de transação correlacionam-se dentro dos parâmetros de transação 

aceitáveis fornecidos no perfil da parte que realiza a transação para a primeira 

parte que realiza a transação e perfil da parte que realiza a transação para a 

30 segunda parte que realiza a transação; 

software operando no computador para calcular uma quantia 

líquida da transação, se for confirmada a existência de uma combinação 
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utilizando as informações de fechamento de transação melhoradas e as 

informações de alocação de transação melhoradas; e 

afirmação gerada pelo computador, se for confirmada a existência 

de uma combinação, a afirmação sendo transmitida para a primeira parte que 

5 realiza a transação e a segunda parte que realiza a transação confirmando que 

uma combinação foi detectada e contendo todos os dados necessários para 

estabelecer a transação. 

21 - Sistema de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por 

1 O várias bases de dados de melhoramento compreenderem uma base de dados de 

estado da transação. 

22 - Sistema de acordo com a reivindicação 21, caraterizado por 

compreender, adicionalmente, software operando no computador para permitir 

15 que as primeira e segunda partes que realizam a transação acessem a base de 

dados de estado da transação, a fim de visualizar o estado da transação em tempo 

real. 

23 - Sistema de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por 

20 o perfil da parte que realiza a transação para cada uma das primeira e segunda 

partes que realizam a transação depender da identidade da parte que realiza a 

transação para a qual o perfil é recebido. 

24- Sistema de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por 

25 o perfil da primeira parte que realiza a transação depender da identificação das 

primeira e segunda partes que realizam a transação e onde o perfil da segunda 

parte que realiza a transação depende da identificação das primeira e segunda 

partes que realizam a transação. 

30 25 - Sistema de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por 

o perfil da primeira parte que realiza a transação depender da identificação da 

primeira parte que realiza a transação e ser independente da identificação da 

segunda parte que realiza a transação e onde o perfil da segunda parte que realiza 

a transação ser dependente da identificação da segunda parte que realiza a 
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transação e independente da identificação da primeira parte que realiza a 

transação. 

26 - Sistema de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por 

5 no caso da combinação não ser encontrada, o software operado pelo computador 

gera e transmite uma notificação de exceção às primeira e segunda partes que 

realizam a transação, informando as mesmas de que uma exceção foi detectada e, 

adicionalmente, compreendendo a operação do software no computador para 

receber uma instrução de processamento de exceção de pelo menos uma das 

1 O primeira e segunda partes que realizam a transação e para processar a exceção de 

acordo com a instrução para processamento da exceção. 

27 - Sistema de acordo com a reivindicação 26, caracterizado por 

a instrução para processamento da exceção compreender uma instrução para 

15 rejeitar a combinação e onde o sistema termina o processamento da transação. 

20 

28 - Sistema de acordo com a reivindicação 26, caracterizado por 

a instrução para processamento da exceção compreender uma instrução para 

forçar a combinação e onde o sistema continua o processamento da transação. 

29 - Sistema de acordo com a reivindicação 26, caracterizado por 

a instrução para processamento da exceção compreender uma instrução para 

modificar pelo menos uma das informações de fechamento da transação e 

informações de alocação da transação e onde o sistema continua o processamento 

25 da transação. 

30 - Sistema de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por 

os dados de paridade mínima compreenderem um indicador se as ações estão 

sendo compradas ou vendidas, um indicador da data da transação, uma 

30 identificação dos títulos e valores e um indicador do número de ações 

transacionadas. 

31 - Sistema de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por 

os vários perfis da parte que realiza a transação incluírem uma indicação do 
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formato de afirmação desejado e protocolo e adicionalmente compreendendo 

software operando no computador para traduzir a afirmação no formato de 

afirmação desejado e protocolo especificado no perfil da primeira parte que 

realiza a transação, antes de transmitir a informação para a primeira parte que 

5 realiza a transação e no formato de afirmação desejado e protocolo especificados 

no perfil da segunda parte que realiza a transação, antes de transmitir a afirmação 

para a segunda parte que realiza a transação. 

32- Sistema de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por 

1 O várias bases de dados de melhoramento compreenderem uma base de dados de 

taxas de comissão. 

33 - Sistema de acordo com a reivindicação 20, caracterizado por 

a primeira parte que realiza a transação ser um corretor e onde as informações de 

15 fechamento da transação são extraídas de um aviso de fechamento de solicitação 

recebido pelo computador e onde a segunda parte que realiza a transação é um 

gerente de investimentos e onde as informações de fechamento da transação são 

extraídas de uma alocação recebida pelo computador. 

20 34 - Sistema de acordo com a reivindicação 33, caracterizado por 

compreender, adicionalmente, software operando no computador para extrair as 

informações de fechamento da transação do aviso de fechamento de solicitação e 

informações de alocação da transação da alocação e para tradução das 

informações de fechamento da transação e informações de alocação da transação 

25 para um formato que é utilizado pelo computador. 



Computador central 
Programa de . . _ Programa de 

- . Prog d ~ Not1 f1 caça b... s · t d 
concordancl ,... AlocaçÕes .. traduçirrl de fecha/ ~ 15 

:ma _e 
e _ da so 1 i cit açao Rea 11Zacao _ 

alocaçao -t de Transaca 

I Programa de J 
paridade 

+ 
I Programa _de J Corretor 

Combinaçao 
.,.. 

G t d 
....._ Afirmações Prog. d§j _._.A fi rmaçõesl-+ 

eren e e ....- traduçár:: . 1jJ~ 

Investimentos ~ ~ 
PerT1 s ... 
da parLe 
:que rejj li za 

, a lfansaçao 

r
Programa de I 
enri qu.eci/ ~e d~dos 

... 
I 

h: r~~ ~~ l--'c 1 :::~c ::::c 1 _::c _;c l _;i 
Da aos ~de Aç~e~ e d~ ,~-~1~f~ estado taxas de de ta 1 hes ÃçÕes Formu 1 á ri P~ 
entrada not1c1as çoes e re . da . - dos perdidas ~ de 
f

. d · - com1ssao , ,c-J mF ......_ 1xos _: c1a. ~uzada~ .t_ransaç~ .._ ./ ....._títulos ....._furtaday ,ensagens 

-
-~ -- ~ r-ag. ·a 

.... 
..... 
l1l 



InformaçÕes de Extrai os dad s Dados de par -

alocação da ~ 
de paridade m nim dade_m1nima 

· transação 
das i nformaçÕ ~ das 1 nfon:!) · 
de alocação d ~t de a l ocaçaQ ~ 
~ransaci2 e t da transaçao 
1nformaçoes d 
fechamento da 
transação 

InformaçÕes de 
Dados de pa-

fechamento da ___. 

ridade m1nimVs 
~ das i nforniaç es 

transaÇão 
de fechamentp 
da transação 

Fig. 2 

Compara os da~os 
de paridade m~nima 
das informaçÕ~s 
de aloc~ção c~ Se a paridade exi 
transaçao con passar as informa 
os dados de .. de fechamento da 
paridade mh1ta • da transaçio para 
das informaç e~ o programa de 
de fechament combinação 
da transação 1 

para determi~ar 
que a parid~1e ·ex i StP SP OS 

dados correspondem 

s!e, 
çoes 

"' ........ 

U1 



InformaçÕes de 
alocação de tran 
sacão em pari dad 

InformaçÕes de 
fechamento da 
transação em 
paridade 

Extrair as in 
formações da 
parte que rea
liza a transar~ 
das informaçÕ 
de alocação d 
transação e i 
formaçÕes de 
fechamento da 
transação par 
restaurar os 
perfis da par 
que realiza a 
transação cor 
respondente e 

dados d 

InformaçÕes 
fechamento da 
transação en
riquecidas c 
perfis da pa 
que realiza 

Fia .. 3 

Compara as i 
formaçÕes de 
fechamento d 
transação pa a Se a combinação 
determinar q e existir, usar os 
existe combi dados enriquecido 
nação se hou das informaçÕes 
correlação c alocação da tran 
os parâmetro e informaçÕes de 
fornecidos n s fechamento da tr~n- ~ 
perfis da pa te sação p~ra ~al:ular -
que realiza a quant1a l1qu19 ~ 
a transação r·ar afirma o s 



Notificação 
Notificação 

Gerente de ~ de f4-- Computador 1----f> de f--

Exceção Central 
Exceção Corretor 

Investimentos 

I - Programa de Instruções 
Instruçoes 

~ para proces-' processamen JJ para process ~ 
sarnento da da exceção mento da 

lexcecão 

~ -
U1 

Fiq. 4 



Gerente de 
Investimentos Corretor 

Computador 

Centra 1 
c_ --Programa de - Programa de 

gerenciament Dados a rmazE ~ . Dados armaze J. gerenciamentc ... ~ __._ Perfis da ~ r-.. nados e novo ~ de dados . ~ados e novo< de dados 
lrirlnc: parte que n a dados · 

'-.]__i za a tri!).J a ao 

' 
Dados armaze Dados armaze 
nados e novo nados e noVOf:í 
dados dados 

J~ 

f_ 1 t J J t J l 
~ --...r:-. - ~ :::~ 

-... h: -::~ _::.;:: -.. r;: -_. ........: .-:: 

Dados de AçÕes e Liberação JE Estado da Taxas de Detalhes Ações per- Formulários 
entrada not1cias instruçÕes transação - dos titule s didas e de comissao 
fixos da cia. e referên- e valores furtadas mensagem 

ci~s cruza __. '-:-- __./ '- ..._ -- ....._ _...J ..._ - ...... 
---- '- 1:>.:- ~ ....... 

Fig. 5 

U1 

...... 
U1 



RESUMO 

Patente de Invenção para: "SISTEMA PARA FACILITAR O 

PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES" 

É fornecido um sistema (1 O) para facilitar o processamento e 

5 estabelecimento de uma transação de títulos e valores. O sistema inclui um 

computador (26) que recebe informações de execução de transação (16) 

indicativas de uma transação fechada por uma primeira parte que realiza a 

transação (12), e informações de alocação de transação indicativas de uma 

transação fechada por uma segunda parte (18). O sistema também inclui uma 

1 O base de dados de perfis das partes que realizam a transação disponível pelo 

computador, os perfis das partes que realizam a transação sendo indicativos de 

parâmetros de transação, aceitáveis para cada parte que realiza a transação. 

Operação no computador ( 1 O) de um programa de combinação ( 48) para 

comparar as informações de fechamento da transação com as informações de 

15 alocação da transação (22) e para determinar que existe uma combinação, se as 

informações de fechamento de transação (16) e as informações de alocação de 

transação (22) corresponderem aos parâmetros de transação aceitáveis fornecidos 

nos perfis das partes que realizam a transação (50) para a primeira parte que 

realiza a transação (12) e a segunda parte que realiza a transação (18). 
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