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1 MERCOSUL/SGT N° 4/ATA N°01/2015 

XXXVIII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO N° 4 – 

“ASSUNTOS FINANCEIROS” 

Entre os dias 20 e 22 de maio de 2015, os membros da Comissão do Sistema Financeiro 

reuniram-se na cidade de São Paulo, República Federativa do Brasil, no âmbito da 

XXXVIII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 4 (SGT-4) – Assuntos 

Financeiros. 

Em face ao exposto, se fizeram representar na Reunião da Coordenação Nacional as 

delegações da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, conforme detalhado na 

lista de participantes que passa a fazer parte da presente Ata na forma do “Anexo I”. 

A Bolívia foi convocada para as reuniões, nos termos do Artigo 3º da Decisão CMC 

Nº 68/2012, e sua participação se dá nos termos da Decisão CMC Nº 18/2004, alterada 

pela Decisão CMC Nº 11/2013, porém não enviaram representante para a CSF. 

A lista completa dos Anexos que formam a presente Ata está detalhada no final da ata. 

Destes anexos, antecipa-se: 

 A Lista de Participantes consta do Anexo I. 

 Os temas tratados constam do Anexo II. 

 O Resumo Executivo da Ata desta reunião consta do Anexo III. 
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A reunião foi iniciada tendo por base os temas listados na Agenda de Trabalho enviada 

por ocasião da Convocatória. 

 

1. Mapa de Assimetrias:  

 

- Sessão conjunta das Comissões de Sistema Financeiro, do Mercado de Valores 

Mobiliários e de Seguros.  

Após a abertura da sessão conjunta, a Comissão de Sistema Financeiro (CSF) por meio da 

representante da Argentina apresentou o mapa elaborado por essa Comissão e foram 

abordados os pontos que representavam dúvida. E desse modo ficou esclarecido que 

“guarda de valores” se refere a cofres de segurança existentes nos bancos, portanto 

assunto afeto a CSF, e que “custódia de valores” refere-se à custódia de títulos ou 

valores mobiliários em agentes de custódia ou instituições financeiras, logo ponto de 

competência da Comissão de Valores Mobiliários (CVMo). Também ficou elucidado que 

a regulamentação relativa à administração de fundos de pensão não é atribuição nem 

da Comissão de Sistema Financeiro e nem da CVMo. Decidiu-se então que quando o 

assunto não for de responsabilidade da CSF, deve-se informar somente não ser assunto da 

Comissão e não fazer a indicação a quem compete a questão. 

Também, as demais Comissões argumentaram que o nome Sistema Financeiro era muito 

amplo uma vez que mercado de valores e seguros também faz parte do sistema financeiro. 

Assim, decidiu-se alterar o nome do Mapa de Assimetrias do Sistema Financeiro para 

Mapa de Assimetrias Bancário, pois reflete mais adequadamente o propósito do mapa. 

- Discussão na comissão após a sessão conjunta 

A delegação do Paraguai informou que atualizou o mapa de assimetrias, Nota 

Horizontal (3) "Estabelecimento de subsidiárias", pois em 18 de julho de 2013 foi editada 

a Resolução nº 14, Lei nº 51, que estabeleceu requisitos adicionais para as subsidiárias de 

entidades estrangeiras, determinando que o grupo controlador possua uma classificação 

de risco igual ou superior ao grau de investimento local, emitido por agência avaliadora 

de risco reconhecida internacionalmente e aceita pela Superintendência de Bancos do 

Banco Central do Paraguai. 

A delegação do Brasil consignou que procedeu a atualização de vários itens do mapa 

especialmente das notas horizontais em função de alterações normativas ocorridas.  

A delegação da Venezuela informou que a atualização do Mapa de Assimetrias está bem 

adiantada e poderá ser enviada brevemente. Foi lembrado que as informações devem estar 

atualizadas para 2014. 

Tendo em vista as discussões ocorridas na sessão conjunta e objetivando aprimorar o 

trabalho acertou-se que os países farão os ajustes em suas respectivas informações e 
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também que será agregada uma coluna identificando as assimetrias entre os países. 

Acordou-se nesse sentido que as atualizações devem ser enviadas até 30 de setembro de 

2015. 

Além disso, definiu-se que a comissão irá trabalhar na elaboração de um quadro que 

apresente de forma consolidada as assimetrias entres os países para futura publicação na 

página do Mercosul.  

 

2. Seminário: “Uso regional de moedas do Mercosul, impactos nos mercados 

financeiros, consequências e riscos (incluindo as ações de PLDFT)”.  

 

Foi informado que as apresentações estarão disponíveis no site 

http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br/ 

 

3. Harmonização das normas que regulam os sistemas bancários.  

 

Quadros Comparativo de Normas (CCN).   

A delegação da Argentina sugeriu que após alterações normativas relevantes, cada País 

poderia atualizar o CCN e enviá-lo para a Secretaria do SGT-4 do Mercosul solicitando 

sua publicação, ao tempo em que também comunicaria aos demais.  

 

Nesse sentido, acordou-se que idealmente se faça a atualização normativa em seguida a 

sua edição, enquanto que as informações numéricas por seu caráter de indisponibilidade 

imediata continuariam a ser atualizadas anualmente. Tendo em vista a sistemática 

operacional para publicação de informações ficou acertado que os representantes da 

Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela enviarão o quadro atualizado para a 

representante do Brasil que se encarregará de encaminha-la à Coordenação Nacional 

Brasileira que é responsável pela publicação na página web. 

 

Então, a delegação da Venezuela entregou o quadro comparativo de normas atualizado 

com suas informações. 

 

Tendo em vista o tempo decorrido desde a concepção dos quadros comparativos discutiu-

se a oportunidade de sua reformulação. Então, as delegações decidiram atualizar o 

formato do CCN a partir de 2016, objetivando a apresentação de um quadro mais 

eficiente no sentido de facilitar aos usuários a busca de informações. Adicionalmente, 

intenciona-se divulgar um quadro mais conciso, que facilite a atualização permanente dos 

aspectos regulatórios. Porém, as informações quantitativas, caso sejam mantidas, devem 

continuar a ser informadas anualmente pelo motivo exposto no parágrafo anterior. 

Nesse sentido a delegação da Argentina aventou a possibilidade de incorporar a 

regulamentação sobre proteção ao consumidor ao novo quadro. Então os representantes 



                        

XXXVIII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 4 (SGT-4) – 
Assuntos Financeiros 

Mercosul/SGT N° 4/Ata N° 01/2015 

COMISSÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 

Página 4 de 23 

da Venezuela que também participam da Subcomissão de Demonstrações Contábeis 

informaram que tal tema já é abordado naquela subcomissão que trata das disposições 

sobre os direitos do consumidor no contexto da transparência (divulgação de 

informações). 

Considerando tal fato decidiu-se solicitar a realização de uma reunião conjunta com a 

Subcomissão para o próximo encontro do SGT-4 que ocorreria na quarta-feira (último dia 

de presença dessa comissão e primeiro da subcomissão).  

 

Seguindo-se com as discussões relativas à reformulação do CCN, a delegação da 

Argentina sugeriu pesquisar as informações constantes no quadro comparativo do Banco 

Mundial para ponto de partida da concepção desse novo produto da Comissão. 

 

As delegações sugeriram ainda que nesse novo modelo fosse elaborado um único quadro 

mais semelhante ao atual sintetizado, contendo informações de caráter público. 

 

E nesse momento foi lembrado que deveria ser perguntado à Coordenação Nacional se há 

algum empecilho à mudança do formato do quadro a partir de 2016, principalmente por 

quebra de série estatística. 

 

Comentários sobre a atualização normativa desde a última reunião da CSF. 

 

Argentina 

A delegação da Argentina informou as normas editadas no período de outubro de 2014 a 

abril de 2015, listadas a seguir:  

Comunicação “A” 5641 (7.10.2014): Alteração das regras relativas à “Aplicação do 

sistema de garantia de depósitos” no tocante a: (1) elevação do aporte mensal que as 

entidades financeiras participantes devem efetuar ao Fundo de Garantia dos Depósitos de 

Seguro S.A., elevando-se de 0,015% para o máximo admitido pela Lei n° 24.485 de 

0,06% da média mensal dos saldos diários dos itens cobertos pelo sistema; e (2) elevação 

do valor máximo garantido de $120.000 para $350.000.       

Comunicação “A” 5642 (7.10.2014): Em linha com os princípios e recomendações do 

G20, se cria o Registro de Identificação de Instituições (Código BCRA-LEI), com a 

função de conferir códigos de identificação únicos e globais, LEI (por sua sigla em inglês, 

Legal Entity Identifier). E será adotado também pela Superintendência de Instituições 

Financeiras e Cambiais. As instituições financeiras deverão solicitar o Código BCRA-

LEI, inscrevendo-se no mencionado Registro de acordo com procedimentos a ser 

oportunamente divulgados. Em função desse requisito, os dados básicos de cada 

instituição financeira estarão disponíveis na página WEB BCRA-LEI.  
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Comunicação “A” 5671 (7.10.2014): editadas regras para “avaliação de crédito”, que 

estabelecem diretrizes que as instituições financeiras devem observar ao avaliar o risco de 

crédito de suas exposições. Como critério geral, se dispõe que o emprego por parte das 

instituições financeiras de avaliações de crédito externas nunca deve substituir a própria 

avaliação que cada instituição financeira deve realizar de sua contraparte. Somente se não 

for possível utilizar a própria avaliação é que se pode usar a nota externa. 

Comunicação “A” 5685 (23.12.2014): altera regras sobre proteção dos consumidores de 

serviços financeiros, estabelecendo que as tarifas de novos produtos e/ou serviços 

financeiros que desejem comercializar e os aumentos das tarifas que desejem 

implementar necessitam de autorização prévia do Banco Central. E as alterações dos 

encargos também devem ser informados.     

Comunicação “A” 5691 (8.1.2015): Alteração das regras sobre “Serviços 

complementares das atividades financeiras e atividades autorizadas” (Seção 2) a fim de 

adequa-las às disposições da Lei 26.831 do Mercado de Capitais (LMC). E nesse 

sentido, a atividade de agente “bursátil” ou “extrabursátil” em bolsas ou mercados de 

valores é substituída pela de agente de negociação, liquidação e compensação, produtor 

e/ou corretagem de valores negociáveis; a atividade de administração de carteiras de 

fundos comum de investimento (FCI) se substitui pela de agente de administração de 

produtos de investimento coletivo de FCI, e se agregam as atividades de agente de 

custódia, de colocação, distribuição e/ou colocação e distribuição  integral; a atividade 

de “fiduciário de fideocomissios financeiros” é substituída pela de agente de 

administração de produtos de investimento coletivo; a atividade de serviços de 

liquidação de operações com títulos e valores mobiliários é substituída pela de mercado 

ou câmara de compensação de títulos e valores, e por último se esclarece, que a 

atividade de assessoramento em matéria financeira e de investimentos inclui a de agente 

assessor do mercado da capitais.   

Comunicação “A” 5693 (8.1.2015): Editadas regras sobre “Indicador de Liquidez de 

Curto Prazo” (LCR), cujo objetivo é assegurar que as instituições financeira contém com 

ativos líquidos de alta qualidade suficiente, para superar um episódio de estress 

significativo. As novas regras tem vigência a partir de 30/1/2015, valendo ressaltar que na 

primeira etapa somente seriam aplicáveis para as instituições de maior envergadura 

(Grupo “A”). 

Comunicação “A” 5694 (8.1.2015): É feita uma exigência de adicional de capital para as 

instituições financeiras classificadas como de “importância sistêmica local (D-SIBs)”. 

Nessa situação, as instituições financeiras devem observar uma exigência de capital 

adicional de 1% de ativos ponderados pelo risco (RWA), devendo ser composta 

unicamente de capital principal (CET1). Estabeleceu-se um cronograma de implantação 

gradual que deve ser seguido pelas instituições enquadradas nesses parâmetros, que se 
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inicia em janeiro de 2016 (coeficiente de 0,075%) e que vai sendo incrementado 

progressivamente até janeiro de 2019, momento a partir do qual o coeficiente chega a 1%.  

Comunicação “A” 5718 (27.2.2015): Com vigência a partir de 9/3/2015 se alteram as 

importâncias máximas que as entidades financeiras podem receber por tarifação de 

transferência de fundos. As transferências realizadas até $50.000 devem ser gratuitas. 

Comunicação “A” 5733 (27.2.2015): Em linha com as disposições do Comitê de Basileia 

sobre índices de liquidez e ferramentas de acompanhamento de risco de liquidez se 

estabeleceu uma obrigação de informação relativa “Ferramentas de acompanhamento do 

risco de liquidez” com parâmetros que indiquem precocemente possíveis dificuldades de 

liquidez dos bancos. 

Comunicação “A” 5734 (27.2.2015): Em cumprimento as disposições do Comitê de 

Basileia são divulgados os requisitos mínimos de índice de liquidez. 

Comunicação “A” 5737 (1.4.2015): Exigência de capital mínimo por risco operacional. 

São definidos limites específicos para as instituições financeiras que tem menos de 1% 

dos depósitos. 

 

Brasil 

 

A representação do Brasil informou que as principais alterações normativas, entre julho 

de 2014 e abril de 2015, em relação a serviços financeiros, foram: 

 

Alteração na regulamentação sobre Investimento estrangeiro nos mercados 

financeiro e de capitais 

 

Resolução n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 - Dispõe sobre aplicações de investidor 

não residente no Brasil nos mercados financeiro e de capitais no País inclusive os 

realizados por meio de Depositary Receipts (DRs), que podem ser emitidos para 

instrumento elegíveis a compor o Patrimônio de Referência das instituições financeiras. 

Entrada em vigor em 30/03/2015. 

 

Alterações na regulamentação sobre Aperfeiçoamento e inovação na 

regulamentação do SFN 

 

Circular nº 3.709, de 18 de julho de 2014 - Estabelece prazo para o registro de títulos e 

valores mobiliários e dispõe sobre a remessa de informações pelos sistemas de registro e 

de liquidação financeira, nos termos previstos na Resolução nº 3.272, de 24 de março de 

2005. Entrada em vigor em 02/03/2015 
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Circular nº 3.730, de 18 de novembro de 2014 - Promoveu o aprimoramento dos 

requerimentos mínimos de capital aplicáveis às cooperativas de crédito, de forma a 

reduzir seus custos operacionais e dotá-las de melhores condições para crescimento. 

 

Circular nº 3.736, de 27 de novembro de 2014 - Estabelece cronograma e condições para 

registro das operações de cessão de créditos, nos termos da Resolução nº 3.998. 

 

Alterações na Regulação Prudencial 

 

Resolução nº 4.382, de 18 de novembro de 2014 - Dispõe sobre a possibilidade de as 

cooperativas de crédito emitirem letra financeira exclusivamente para fins de composição 

do Patrimônio de Referência (PR). 

 

Circular nº 3.714, de 20 de agosto de 2014 – Altera procedimentos para o cálculo da 

parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições ao risco de 

crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada 

(RWACPAD). 

 

Circular nº 3.741, de 29 de dezembro de 2014 - Dispõe sobre a fixação do valor do 

Adicional de Capital Principal (ACP), de que trata a Resolução nº 4.193. Entrada em 

vigor em 01/01/2016. 

 

Resolução nº 4.401, de 27 de fevereiro de 2015 - Dispõe sobre os limites mínimos do 

indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) e as condições para sua observância. 

 

Circular nº 3.748, de 27 de fevereiro de 2015 - Dispõe sobre a metodologia para 

apuração da Razão de Alavancagem (RA), remessa ao Banco Central do Brasil e 

divulgação das respectivas informações. 

 

Circular nº 3.751, de 19 de março de 2015 - Dispõe sobre a apuração das informações 

para avaliação da importância sistêmica global (IAISG) de instituições financeiras e sobre 

a remessa ao Banco Central do Brasil e a divulgação das referidas informações. 

 

Paraguai  
 

Informou que desde a última reunião da Comissão, prosseguiram concentrando seus 

esforços na revisão do marco legal que rege o sistema financiero, motivo pelo qual se 

mencionam apenas as normas de maior relevância. 

 

Em 28 de outubro de 2014, o Banco Central do Paraguai editou a Resolução 3, Ata 74, 

tendo em vista que o papel desempenhado pelas agências avaliadoras de risco foi revisto 

internacionalmente em funçao da recente crise financeira. Desse modo, reconhecendo a 
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importância para o desenvolvimento do sistema financiero nacional e do sistema de 

seguros, e buscando a mitigação de riscos próprios das atividades financeira e de seguros 

intenciona-se utilizar para ese efeito, essa ferramenta válida, com objetivo de estabelecer 

parámetros prudentes para proporcionar uma opinião objetiva e indepedente sobre as 

entidades bancárias, financeiras e de seguros do País. 

 

Com tal objetivo, a regulamentação estabelece que tais sociedades não podem prestar 

serviços de classificação a uma mesma entidade bancária, financeira ou de seguros, por 

um período superior a seis anos consecutivos, devendo alterar a composição de analistas, 

pessoal especializado e do Comitê de classificação pelo menos a cada três anos. 

O período para contagem da rotatividade das sociedades contratadas conta a partir da data 

do contrato, podendo ser novamente contratada após transcorridos dois anos. 

 

Também, com o objetivo de desestimular a ocorrência de atos contra os meios de 

pagamentos colocados à disposição do público em geral, aliada à necessidade de adotar 

procedimentos que mitiguen o impacto de eventos dessa natureza no sistema financiero, 

foi editada a Resolução N° 22, Ata  N° 84 de 27 de novembre do 2014 que regulamenta a 

utilização de dispositivos anti furto como o tingimento de cédulas. E com tal objetivo, 

resolveu o Banco Central do Paraguai receber das instituições financeiras, cédulas de 

moeda nacional afetados pelo acionamento dispositivos anti furto, sempre de acordo com 

as condições previstas no Regulamento para Retirada de Circulação de Cédulas 

danificadas pelo Mecanismo de Tingimento.  
 

Quanto a operações de emprestimo via caixas automáticos, a Superintendência de Bancos 

editou a Circular SB.SG N° 00065 de 13 de janeiro de 2015 com o objetivo de requerer 

àquelas entidades que operam com tais empréstimos dinámicos, ageis, para que tal 

produto seja oferecido dentro de um marco de transparencia informativa. Nesse sentido, 

para garantir o exposto anteriormente, determina-se que a informação seja oferecida aos 

clientes através de meios tecnológicos, que devem conter os dados básicos relacionados 

as características e condições do citado produto, tais como a linha de crédito concedida, o 

montante de capital concedido, a taxa vigente, o prazo de amortização, o valor da parcela, 

gastos asociados e qualquer outro dado adicional relacionada com as características da 

operação, ou outra condição particular do empréstimo solicitado.  

Também, pela Resolução N° 13, Ata ° 8 de 29 de janeiro de 2015, face a necessidade de 

adequar o depósito compulsório em moeda nacional e estrangeira, como instrumento de 

regulação monetária com o objetivo de prover um caráter mais dinâmico, funcional e que 

permita sua utilização como fonte de liquidez temporária, a Diretoria do Banco Central 

aprovou sua regulamentação. 

Tal regulamentação estabelece que a Gerência de Operações e Pagamentos procederá sua 

integração no primeiro dia útil de cada mês. O cálculo se realiza tomando como base a 
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média de depósitos sujeitos a encaixes legais, do mês imediatamente anterior, declarado 

pelas instituições financeiras partipantes. Os saldos, podem ser utilizados a partir do 

primeiro dia de sua incorporação e até o equivalente do percentual estabelecido pela 

Diretoria do BCP. Obrigatoriamente, ao final de cada período, o saldo médio mantido 

deverá ser igual ao maior saldo do Encaixe Legal incorporado inicialmente.      

Prosseguindo no ámbito da política monetária, o Banco Central do Paraguai emitiu a 

Resolução n° 16, Ata n° 8 de 30 de janeiro de 2015, que dispõe que as instituições 

financeiras podem utilizar diariamente a Facilidade Permanente de Depósito até o 

montante resultante de aplicação de uma taxa percentual a média de todos os Depósitos 

do público declarados através do Sitema de Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR) 

correspondente ao mês imediatamente anterior para cada instituição financeira. 

O período válido em que entrará em vigência dito limite é a partir do quinto dia útil de 

cada mês. A taxa percentual será determinada pelo Comitê de Mercados e informada por 

meio de uma Circular da Gerência de Mercados. A instituição que ultrapasar o limete 

estabelecido não poderá colocar seus fundos na Facilidade Permanente de Depósito pelo 

prazo de 30 dias corridos e deverá devolver ao Banco Central do Paraguai os juros 

cobrado pela fração que ultrapassa o limite estabelecido. 

 

Apesar de a Superintendência de Bancos já contar com normas de valorização de bens 

(peritos), em 23 de fevereiro de 2015 decidiu emitir a Resolução SB.SG n° 0019 para 

atualizar certos criterios. O perito registrado por uma instituiçao não pode prestar serviço 

a outra instituição financeira. 

 

Tal regulamentação expõe a necessidade de propiciar as instituições financeiras um 

modelo padrão para certificar os valores consignados no relatório e assim considerá-los 

para mitigar os efeitos da constituição de provisões. 

 

Nesse sentido, decidiu-se ampliar o disposto no artigo de “Apresentação do Informe de 

Transação”, incluindo a necessidade de apresentar a solicitação de serviço da instituição 

financeira, o recibo da entrega do relatório, além de incorpor outras atividades, como 

semoventes, matérias primas e insumos.  

 

De se destacar, em relação à proteção dos consumidores, a edição da Resolução N° 2, 

Ata 19 de 30 de março de 2015, “Norma de Transparência de Informações para Cobrança 

de Tarifas e Penalidades”, que objetiva dar transparência a forma de determinação das 

diferentes tarifas a fim de posibilitar a verificação ex ante dos custos reais e permitir a 

comparação dos preços praticados.  
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Por fim, em conexão com a regulamentação de avaliação de bens, foi atualizada a 

regulamentação sobre peritos avaliadores independentes com a edição da Resolução nº 

69, de 24 de abril de 2015. 

 

Dessa forma, com a firme convicção de que órgão supervisor deve assegurar que os 

peritos que fazem parte do registro se encontrem em condições de desempenhar suas 

funções libres de situações que possam gerar comflitos de interesse, foram introduzidas as 

modificações informadas. 

 

A delegação do Paraguai entregou um CD com as normas acima comentadas, além dos 

projetos em andamento. 

 

Venezuela 

 

A delegação da Venezuela informou sobre a promulgação da Lei de Instituições do 

Setor Bancário aprimorando aspectos sobre o direito de acesso ao serviço bancário, 

retrições a habilitação de acionistas e diretores, requerendo experiencia prévia e reputação 

ilibada, proibição de formação de conglomerados financeiros, propriedade de bancos, 

além de facultar a SUDEBAN determinar o coeficiente de adequação patrimonial para 

risco de crédito, mercado e operacional. Adicionalmente, foram implementadas novas 

regras para a participação acionária. Foram estabelecidos novos limites de exposição para 

operações “fiduciarias” (trust). Foi também aprimorada a regulação de proteção ao 

supervisor bancário. A nova regulamentação visa reforçar os aspectos de regulação e 

supevisão, resultado nas seguintes revisões: 

Resolução Nro. 054.15, de 7 de maio de 2015, alterando o manual de contabilidade do 

sistema bancário das contas patrimoniais relativa a moedas estrangeiras. 

Resolução Nro. 113.14, de 13 de agosto de 2014, sobre limites de empréstimo 

interbancário. 

Resoluçao Nro. 117.14, de 25 de agosto de 2014, alterando a Resolução 145.13, de 10 de 

setembro de 2013, sobre o índice de adequação patrimonial. 

Resolução Nro. 167.14, de 19 de maio de 2014, sobre funções e responsabilidades da 

auditoria externa. 

Resolução Nro. 146.13, de 10 de setembro de 2013, a respeito das provisões anticíclicas. 

Circular Nro. SIB-II-GGR-GNP-03660, de 3 de fevereiro de 2015, define a obrigação de 

manter 50% do lucro líquido para o aumento de capital ou constituição de provisões ou 

perdas.  
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Uruguai 

A delegação do Uruguai informou que as principais modificações normativas 

aconteceram entre o último trimestre de 2014 e o primeiro trimestre de 2015. 

Foram consolidadas a Circular N°2200 e Comunicação N°2014/173 y 2014/174, 

implementado o requerimento de informação para a medição de risco de liquidez e de 

risco de taxa de juros, em uma perspectiva contábil e económica para essa última. A 

remessa de informações refere-se a prazos residuais, com frequência trimestral. São 

instituições obrigadas os bancos, bancos de investimento, casas financeiras (captadoras de 

depósitos a prazo de não residentes), instituições financeiras externas (captadores de 

depósitos de não residentes, emprestadora a não residentes) e cooperativa de 

intermediação financeira. As cooperativas de poupança e empréstimo não estão sob a 

supervisão do BCU. 

A Circular N° 2.201, regulamenta a lei N° 19.210 del 29.04.2014 de inclusión 

financiera.  

A Circular No. 2203 e comunicação 2014/191 sobre avaliação de capital em 31 de 

dezembro de cada ano.  Os bancos são instituições obrigadas a apresentem informações 

sobre o assunto. A Comunicacão No. 2014/191estabelece as instruções para avaliação de 

capital. 

As Comunicações Nos 2014/176 y 2014/205 aprimoram as instruções de envio de 

informações para a Central de Riscos, referentes ao setor de atividade do devedor, 

destinação do crédito.  

A Comunicação No. 2014/177 aprimora os requerimentos para o recebimento de 

operações da carteira de negociação das instituições (trading book), permitindo a 

identificação do valor, do setor de atividade principal, o emissor e a contraparte das 

operações (no caso de derivativos), conforme o criterio de ONU para a Classificação 

Internacional Padronizada Industrial. 

A Circular N° 2.204 regulamentou o registro no BCU de empresas de tranporte de 

valores e de empresas prestadores de serviços de aluguel de cofres de segurança. As 

referidas empresas passam a ser obrigadas a cumprir os requerimentos de prevenção a 

lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, assim como o obrigação de 

comunicação de operações suspeitas e comunicaçoes obrigatórias.  

A Circular N° 2.207, que dispõe sobre taxas de juros, da lei de usura (Lei Nº 18.212 de 

05.12.2007) aplicada para as instituições de intermediação financeira, empresas 

administradoras de crédito e serviços financeiras, amplia a sua aplicação para os 

grupos de consórcio. 
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A Comunicação N° 2014/210  aprimora os requerimentos de informações a serem 

mantidas pelas instituições financeiras sobre as operações de crédito consignado 

estabelecidos pela Lei de Inclusão Financeira (Lei n 19.210 del 29.04.2014). 

A Circular nº 2.210, aprimora os requerimentos “Libro V" que trata da transparencia e 

condutas de mercado para todas as instituições reguladas, no intuito de coibir a 

arbritragem regulória, reforçando os requerimentos de conduta e do código de ética, de 

classificação de riscos, publicidade e de fatos relevantes. 

A Circular N° 2.214 trata das garantias emitidas por bancos multilaterais de 

desenvolvimento e agências de crédito para exportação utilizadas no cálculo das 

provisões para risco de crédito e do limite de exposição.  

 

 

4. Princípios Básicos para uma Supervisão Bancária Eficaz.  

 

A delegação da Argentina informou que iniciou a preparação para o Regulatory 

Consistency Assessment Programme (RCAP), com previsão de conclusão do relatório 

final do Comitê para junho de 2016. Os reguladores estão revisando especialmente os 

requerimentos de capital e liquidez de Basileia II, II.5 e III, e os aspectos de transparência 

a eles relacionados.  

 

A delegação do Brasil infomou que o Brasil será submetido ao Financial Sector 

Assessement Programme (FSAP) em 2016 e se prepara para a realização do exercício de 

autoavaliação preliminar, a ser conduzido ao longo de 2015. 

A delegação do Paraguai informou que a adequação do sistema bancário avaliada no 

FSAP de 2010 era de 63%. De acordo com Plano Estratégico do Banco Central do 

Paraguai para o período 2014 a 2016, planeja-se incrementar a adequação até 74%. 

Destaca-se o forte movimiento de adequação realizado pelo Paraguai, cuja primeira 

avaliação em 2005 verificou uma adequação de apenas 17%. 

A delegação do Paraguai informou que trabalha com uma consultoria do FMI, com o 

apoio do Brasil, para aprimorar a supervisão direta, indireta e supervisão consolidada. 

 

Venezuela 

A delegação da Venezuela informou que as alterações normativas implementadas 

objetivam não só o aprimoramento normativo, mas o aumento da solidez do sistema 

bancário. A SUDEBAN pretende realizar uma pré-avaliação sobre o sistema bancário no 
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modelo do FSAP, inclusive com a colaboração de outros países, propondo a troca de 

informações a respeito da metodologia a ser aplicada. 

Em relação ao capital regulamentar exigido, estão sendo desenvolvidos estudos sobre as 

estruturas patrimoniais dos bancos. Encontram-se em discussão também as normas de 

liquidez, crédito e microcrédito. 

O aprimoramento da regulação sobre governança corporativa visa reforçar os requisitos 

de idoniedade de acionistas e diretores das instituições bancárias. 

A delegação da Venezuela informou que o aprimoramento regulatório visa aumentar a 

implementação das melhores práticas de regulação e supervisão emanadas pelo Comitê e 

Basileia, espeficamente em relação aos processos de supervisão, independência da 

supervisão, processo de autorização e governança corporativa, além do poder corretivo da 

supervisão. 

Uruguai 

A delegação do Uruguai informou que continua com o proceso de implementar as 

recomendações de Basileia. O Uruguai realizou a avaliação FSAP em 2012, cujo relatório 

detalhado foi publicado em abril de 2013, informando sobre o cumprimento de grande 

parte dos principios. Desde então, não houve grandes alterações normativas em relação ao 

cumprimentos dos principios de supervisão. 

 

 

5. Recomendações internacionais de regulamentação prudencial (Basileia II e III, 

FSB):  

 

Visando obter de forma rápida a normatização referente às recomendações de Basileia foi 

sugerida a criação de um novo quadro, uma espécie de índice com toda a regulamentação 

existente em cada país sobre a implementação de Basileia. E nesse sentido a delegação da 

Argentina informou que enviará para a delegação brasileira uma proposta para o novo 

quadro onde cada país listará os normativos relacionados a assunto regulado, 

evidenciando o tratamento atual, para sua revisão antes do envio aos demais países para 

preenchimento. Ficou acertado, também, que tal quadro deve ser atualizado assim que 

uma nova regulamentação for editada. 

 

Em seguida os países informaram a situação das recomendações internacionais. 

 

A delegação da Argentina destacou os normativos anteriormente mencionados, editados 

entre outubro de 2014 a abril de 2015, especificamente as Comunicaciones “A” 5642, 

5671, 5693, 5694, 5733, 5734 e 5737.  
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A delegação do Brasil informou: 

 

- Estrutura de capital: definição e requerimentos: implementou os aprimoramentos na 

estrutura de capital recomendados em Basileia III, tanto com relação à definição de 

capital quanto aos requerimentos de capital. Seguindo o cronograma acordado, as 

regras para apuração dos montantes constitutivos do capital serão introduzidas 

gradualmente até 2019. Os três requerimentos de capital também observam o 

cronograma de implementação acordado; 

- Buffers de capital (conservação, contracíclico): introduziu na estrutura de capital o 

requerimento de manutenção dos montantes adicionais, cujos percentuais seguem o 

cronograma gradual de implementação conforma acordado. Seguem em andamento os 

estudos e trabalhos relativos à metodologia de determinação do valor do 

countercyclical buffer;  

- Adicional de capital para G-SIBs (globais) e D-SIBs (domésticas): Embora não sedie 

instituições classificadas como G-SIBs, o Brasil participa do processo de coleta de 

dados ao Comitê para avaliar a importância sistêmica de suas instituições, com vistas 

a identificar possíveis candidatas a integrar a lista de G-SIBs. Os dados são enviados 

ao Comitê de Basileia para decisão final quanto à composição da lista. Os estudos e 

trabalhos relativos à introdução do requerimento adicional aplicado às instituições 

identificadas como D-SIBs estão em andamento, para implementação de acordo com 

o cronograma acordado; 

- Índices de Liquidez: LCR (curto prazo) e NSFR (longo prazo): As regras para 

implementação do índice de liquidez de curto prazo (LCR) foram adotadas pelo 

Brasil, conforme o cronograma estabelecido pelo Comitê. Os estudos e trabalhos 

relativos à introdução do índice de liquidez de longo prazo (NSFR) estão em 

andamento, para implementação de acordo com o cronograma acordado; 

- Razão de alavancagem:  O Brasil iniciou o processo de implementação da razão de 

alavancagem, passando a requerer sua apuração, informação e divulgação de acordo 

com as recomendações do Comitê.  

- Limite para grandes exposições: O Brasil já adotava limites de exposição a um 

mesmo cliente (limite de 25% do Patrimônio de Referência para exposições a uma 

mesma contraparte e limite de 600% do PR para a soma das exposições que 

representem mais de 10% do PR) e deverá alterar as regras para apuração e 

verificação do cumprimento do limite segundo o cronograma estabelecido pelo 

Comitê de Basileiasobre o andamento dos requerimentos de capital do Comitê do 

Basileia. 

 

A delegação do Brasil realizou a apresentação “Abordagem Padronizada de Risco de 

Crédito no Brasil”, constante no Anexo IV. 

A delegação do Paraguai informou que se decidiu revisar os requerimentos de capital no 

sentido de alinhar com os preceitos de Basileia II e III. Tendo em vista o sistema 
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financeiro paraguaio, onde há grandes instituições mas com a presença de uma grande 

maioria de pequenas instituições,verificou-se fazer sentido exigir capital adicional de 

acordo com o perfil de risco. 

Não obstante a aplicação das melhores práticas de supervisão em relação à governança 

corporativa, verificou-se a falta de medidas corretivas no caso de não cumprimento. 

Foi incorporado na lei de bancos competência para o Banco Central para estabelecer os 

procedimentos padronizados para cálculo do capital. A utilização de modelos internos 

depende de autorização prévia do Banco Central do Paraguai. Essa nova regulamentação 

aproximará o sistema financeiro paraguaio das recomendações internacionais. 

A delegação da Venezuela mencionou que as medidas de reforço de solvência, do 

cálculo do capital regulatório para risco de crédito, mercado, liquidez e operacional. A 

SUDEBAN está revendo a aplicação dos planos estratégicos das instituições financeiras, 

dos resultados operacionais.  Adicionalmente, ressaltou-se que o aprimoramento da 

regulação assegurou que as entidades bancárias apliquem processos sólidos de gestão de 

capital e de risco. 

A delegação do Uruguai informou que implementou o cronograma estabelecido para 

Basileia II e III, conforme publicado no sítio do BCU. 

Porém, o cronograma previsto para 2014 encontra-se atrasado em relação ao 

levantamento dos aspectos pendentes dos requerimentos de Pilar III, cuja previsão de 

implementação é em 2015. 

Planeja-se também para 2015 a implementação do requerimento do índice de liquidez de 

curto prazo (LCR), bem com do adicional de capital principal (buffer de conservação).  

Nesse mesmo ano, se realizará um estudo de viabilidade para a implementação dos 

modelos internos para risco de mercado.  

A rota de implementação de Basileia III para os modelos padronizados de risco 

operacional prevê para 2015 o início de estudos para eventos de perda e por linhas de 

negócio, com edição do normativo em 2016.  
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6. Outros assuntos. 

As delegações conversaram e resolveram que a cada encontro passará a existir um tempo 

dedicado â apresentação de temas técnicos considerados relevantes, denominado “Espaço 

Aberto”. 

As delegações reafirmaram a necessidade de contar com representantes de todos os países 

com dedicação integral durante os encontros de forma a tornar profícua a tarefa e cumprir 

seu mandato. 

Tendo em vista as discussões iniciadas na reunião conjunta descrita no item 1 desta Ata 

sobre o nome Sistema Financeiro ser muito amplo, uma vez que mercado de valores e 

seguros também fazem parte do sistema financeiro, e visando a adequação aos assuntos 

que são foco de discussão, essa comissão propõe a alteração de sua denominação 

Comissão de Sistema Bancário. 

A Coordenação Nacional reiteirou a importância de a ata ser escrita na língua do país da 

presidência pro tempore, porém informou que os documentos constantes dos anexos 

podem ser mantidos na língua original em que foram entregues. 
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Lista de Anexos 

Os anexos que formam a presente ata são os seguintes: 

Anexo I: Lista de Participantes. 

Anexo II: Agenda. 

Anexo III: Sumário Executivo. 

Anexo IV: Apresentação Abordagem Padronizada de Risco de Crédito no 

Brasil. 
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ANEXO I 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

ARGENTINA 

Claudia Lippi - BCRA 

 

BRASIL 

Luciana Moura de Queiroz de Oliveira – BCB 

Luiz Celso de França Ferreira - BCB 

 

PARAGUAY 

Jorge Jiménez – BCP 

 

VENEZUELA 

Jacqueline Da Costa – SUDEBAN 

Rosario Lira Camacho – SUDEBAN 

Jesus Caraballo - BCV 

 

URUGUAY 

Rosario Soares Netto - BCU 
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ANEXO II 

 

AGENDA 

 

1. Mapa de Assimetrias:  

 

- Sessão conjunta das Comissões de Sistema Financeiro, do Mercado de Valores 

Mobiliários e de Seguros.  

- Discussão na comissão após sessão conjunta.  

 

2. Seminário: “Uso regional de moedas do Mercosul, impactos nos mercados 

financeiros, consequências e riscos (incluindo as ações de PLDFT)”.  

 

3. Harmonização das normas que regulam os sistemas bancários.  

 

- Quadros Comparativo de Normas (CCN). Avaliação/atualização das questões 

integrantes dos quadros tendo em vista Basileia II, III e FSB.   

 

- Comentários sobre a atualização normativa desde a última reunião da CSF.  

 

4. Princípios Básicos para uma Supervisão Bancária Eficaz.  

 

- Comentários das delegações sobre a evolução da adoção dos 29 princípios.  

 

5. Recomendações internacionais de regulamentação prudencial (Basileia II e III, 

FSB):  

 

- Situação de cada país em relação aos temas.  

 

6. Atualização das perguntas do Quadro Comparativo de Normas (CCN). 
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ANEXO III 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

I - BREVE INDICAÇÃO DOS TEMAS TRATADOS 

Foram tratados todos os temas da Agenda, que consta como Anexo II da Ata da  

XXXVIII  Reunião do SGT N° 4 “Asuntos Financeiros”. 

Decidiu-se incorporar ao Mapa de Assimetrias as modificações acordadas na sessão 

conjunta. 

Decidiu-se alterar o nome do Mapa de Assimetrias do Sistema Financeiro para Mapa de 

Assimetrias Bancário, pois reflete mais adequadamente o propósito do mapa. As 

delegações se comprometeram a atualizar o Mapa de Assimetrias até 30 de setembro de 

2015, além de acrescentar uma coluna com as assimetrias. Decidiu-se criar um quadro 

adicional resumindo as assimetrias. 

 

Em relação ao Quadro Comparativo de Normas (CCN), acordou-se que idealmente se 

faça a atualização normativa em seguida a sua edição, enquanto que as informações 

numéricas por seu caráter de indisponibilidade imediata continuariam a ser atualizadas 

anualmente. A delegação do Uruguai ressaltou que precisa consultar o BCU sobre a 

possibilidade de realizar essa atualização permanente. Levando em consideração a 

sistemática operacional para publicação de informações ficou acertado que os 

representantes da Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela enviarão o quadro atualizado 

para a representante do Brasil que se encarregará de encaminha-la à Coordenação 

Nacional Brasileira que é responsável pela publicação na página web.  

 

 

Tendo em vista o tempo decorrido desde a concepção dos quadros comparativos discutiu-

se a oportunidade de sua reformulação. As delegações decidiram atualizar o formato do 

CCN a partir de 2016, objetivando a apresentação de um quadro mais eficiente no sentido 

de facilitar aos usuários a busca de informações. Adicionalmente, intenciona-se divulgar 

um quadro mais conciso, que facilite a atualização permanente dos aspectos regulatórios. 

Porém, as informações quantitativas, caso sejam mantidas, devem continuar a ser 

informadas anualmente pelo motivo exposto no parágrafo anterior.  

 

Sugere-se a criação de um novo quadro referente às recomendações de Basileia, contendo 

um índice com a regulamentação em cada país. As delegações acordaram que o quadro 

será atualizado quando uma nova regulamentação for editada, comunicando 

tempestivamente aos outros membros. 
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Propõe-se a realização de reunião conjunta com a Subcomissão do Sistema Contábil 

(CSC) para o próximo encontro do SGT-4, e posteriormente, a cada dois anos. Visto que 

a regulamentação sobre proteção ao consumidor é tema discutido na CSC, propõe-se a 

troca de informações. 

As delegações decidiram dedicar parte do tempo à apresentação de temas técnicos 

relevantes, denominado “Espaço Aberto”. 

As delegações reiteram a necessidade de contar com representantes de todos os países, 

com dedicação integral durante os encontros, de forma a tornar profícua a tarefa e 

cumprir seu mandato. 

Tendo em vista que mercado de valores e seguros também faz parte do sistema 

financeiro, além de adequar aos assuntos foco de discussão, a comissão propõe a 

alteração de sua denominação para Comissão de Sistema Bancário. 

 

 

II - NORMAS E PROJETOS DE NORMAS 

Os países membros apresentaram as atualizações normativas ocorridas. 

 

III - DOCUMENTOS ELEVADOS À CONSIDERAÇÃO DO GMC 

Não foram apresentados. 
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ANEXO IV 

 

Apresentação “Abordagem Padronizada de Risco de Crédito no Brasil”.  

Arquivo em .pdf anexo. 

  



22/05/2015

1

XXXVIII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 4 (SGT-4)

COMISSÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

SÃO PAULO, BRASIL

Abordagem Padronizada de Risco de 
Crédito no Brasil

AGENDA
Contexto

• Econômico e financeiro
• Ativos totais e depósitos totais por origem do capital
• Implementação da regulamentação de Basileia no Brasil

Parcelas de ativos ponderados pelo risco – RWA
Cronograma de deduções e de implementação
Pontos principais da Abordagem Padronizada

• Exposições a soberanos
• Exposições a bancos
• Câmaras de liquidação e custódia sistematicamente importantes
• Corporações
• Varejo
• Crédito imobiliário
• Off-balance-sheet e mitigadores
• Securitização 2’

Contexto econômico financeiro

• Impacto moderado da crise financeira de 2008:

- não houve quebra de banco sistemicamente importante

- não houve socorro financeiro às instituições

• Crescimento moderado do setor imobiliário, apesar de grande
crescimento nos anos anteriores

• Mercado secundário de securitização incipiente

• Empréstimos não-colateralizados com juros altos e alta inadimplência

• Medidas macroprudenciais para crédito

3

F

Ativos Totais por origem de capital das instituições do segmento
bancário2 R$ bilhões

2/ Inclui bancos múltiplos, bancos comerciais e Caixa Econômica Federal.
3/ Inclui bancos privados nacionais com participação estrangeira;   
4/ Inclui filiais de bancos estrangeiros. 

Fonte: BCB. Relatório de Evolução do SFN. Dez/2014. disponível em http://www.bcb.gov.br/?REVSFN

Origem de Capital
2010 2011 2012 2013 2014

Dez % Dez % Dez % Dez % Dez %

Privados Nacionais 3 2.251 54 2.630 53 2.917 52 3.013 49 3.226 47

Controle Estrangeiro4 765 18 893 18 930 16 1.009 16 1.204 17

Públicos 1.186 28 1.447 29 1.795 32 2.108 34 2.465 36

Banco do Brasil 698 17 837 17 974 17 1.119 18 1.255 18

Caixa Econômica Federal 401 10 511 10 703 12 858 14 1.065 15

Bancos Públicos - Outros 86 2 99 2 118 2 131 2 145 2

Total 4.202 100 4.970 100 5.642 100 6.130 100 6.895 100

4
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Saldos de operações de crédito por origem de capital das instituições 
do segmento bancário2 em R$ bilhões

2/ Inclui bancos múltiplos, bancos comerciais e Caixa Econômica Federal. 
3/ Inclui bancos privados nacionais com participação estrangeira;   
4/ Inclui filiais de bancos estrangeiros. 

Fonte: BCB. Relatório de Evolução do SFN. Dez/2014. disponível em http://www.bcb.gov.br/?REVSFN

Origem de Capital 2010 2011 2012 2013 2014

Dez % Dez % Dez % Dez % Dez %

Privados Nacionais 3 461 40,4 546 39,4 725 37,5 687 33,6 727 31,8

Controle Estrangeiro4 208 18,2 244 17,6 341 17,7 313 15,3 332 14,6

Públicos 472 41,4 596 43,0 865 44,8 1.047 51,1 1.225 53,6

Banco do Brasil 272 23,8 321 23,2 451 23,4 507 24,8 567 24,8

Caixa Econômica Federal 165 14,4 234 16,9 361 18,7 485 23,7 597 26,1

Bancos Públicos - Outros 36 3,1 42 3,0 52 2,7 54 2,6 61 2,7

Total 1.141 100 1.387 100 1.931 100 2.047 100 2.284 100

5

Balancete consolidado do Sistema Financeiro Nacional 

(seis maiores IFs: 78,4% do SFN)

em R$ bilhões

Instituições Ativo total %

Banco do Brasil 1.324 17,7%
Itaú 1.118 15,0%
Caixa Econômica Federal 1.065 14,3%
Bradesco 883 11,8%
BNDES 871 11,7%
Santander 598 8,0%

Fonte BCB. Disponível em http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp 6

Contexto: Implementação da regulamentação de Basileia

Basileia I: da metade dos anos 90 até 2007

Basileia II: modelo padronizado implementado em 2007

Regulamentação para modelos internos (2009 a 2013)

Alguns bancos solicitaram autorizam para MI

Até hoje nenhum banco utiliza MI para calcular o requerimento de 
capital

7

Contexto: Implementação da regulamentação de Basileia

Comunicado nº 20.615 (2011): Basel III roadmap

O Brasil está comprometido a implementar integralmente BIII:
– Patrimônio de Referência, Nível I, Capital Principal (Resolução nº

4.192, de 2013)
– Limite para grandes exposições (Resolução nº 2.844, de 2001)
– 3 requerimentos de capital; Adicional de Capital Principal [Buffers]

(Resolução nº 4.193, de 2013)
– Razão de Alavancagem (Circular nº 3.748, de 2015)
– Índice de Liquidez de Curto Prazo – LCR (Resolução nº 4.041, de

2015)
– Instituições sistematicamente importantes: D-SIBS e G-SIBS

(Circular nº 3.751, de 2015)

8
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Parcelas de ativos ponderados pelo risco – RWA:
– Risco de crédito abordagem padronizada - RWACPAD (Circular nº

3.644, de 2013;
– Risco de crédito modelos internos - RWACIRB (Circular nº 3.648, de

2013);
– Risco de mercado abordagem padronizada - RWAMPAD = RWAJUR1 +

RWAJUR2 + RWAJUR3 + RWAJUR4 + RWAACS + RWACOM + RWACAM
(Circulares nº 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 3.639, 3.641 , de
2013;

– Risco de mercado modelos internos - RWAMINT (Circular nº 3.646,
de 2013);

– Risco operacional abordagem padronizada – RWAOPAD (Circular nº
3.640, de 2013);

– Risco operacional abordagem avançada – RWAOAMA (Circular nº
3.647, de 2013);

9

CRONOGRAMA DE DEDUÇÃO
do saldo dos instrumentos autorizados a compor o PR antes das novas 

definições:
• 90% , a partir de 1º de outubro de 2013; 
• 80%, a partir de 1º de janeiro de 2014; 
• 70%, a partir de 1º de janeiro de 2015; 
• 60% ,a partir de 1º de janeiro de 2016; 
• 50%, a partir de 1º de janeiro de 2017; 
• 40%, a partir de 1º de janeiro de 2018; 
• 30%, a partir de 1º de janeiro de 2019; 
• 20%, a partir de 1º de janeiro de 2020; 

• 10%, a partir de 1º de janeiro de 2021; e 
• 0%, a partir de 1º de janeiro de 2022. 

10

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

DO REQUERIMENTO MÍNIMO DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA

O requerimento mínimo para o total do PR corresponde à aplicação do 
fator "F" ao montante RWA, sendo "F" igual a: 

- 11%, de 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2015 

- 9,875%, de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016

- 9,25%, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017

- 8,625%, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018

- 8%, a partir de 1º de janeiro de 2019

11

Pontos principais da Abordagem Padronizada

Utilização limitada de ratings (2013)

Alguns ativos e exposições recebem tratamento Simplified

Standardized Approach (Anexo 11 de Basileia II)

Alguns ativos recebem tratamento particular no sentido de
aumentar a sensibilidade ao risco, devido a características do
mercado de crédito brasileiro

12
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Exposições a soberanos

FPR = 0%

- Títulos públicos federais do Brasil e títulos de Entidades Multilaterais
de Desenvolvimento (MDBs)

- Soberanos estrangeiros: rating superior a AA- ou grau de
investimento

FPR = 10%

- Operações compromissadas com títulos ou entidades que recebem 
FPR de 0%

13

Exposições a bancos

FPR = 20% : exposições até três meses

FPR = 50% : exposições acima de três meses

FPR = 100% : bancos em outras jurisdições

14

Câmaras de liquidação e custódia sistematicamente importantes (CCP)

FPR = 2% : operações com CCP atuando como contraparte central

FPR = 20% : operações de crédito de até três meses com CCP

FPR = 50% : operações de crédito acima de três meses com CCP

15

Exposições a corporações

FPR = 100% : Regra geral

FPR = 85% : contraparte é empresa com faturamento acima de R$100
milhões e a exposição é inferior a 10% do PR

16
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Exposições a varejo (exceto imobiliário)

FPR = 75%

- Empréstimo com características de varejo

- pessoa natural, empréstimos até R$1,5 milhão

- pessoa jurídica de direito privado de pequeno porte, empréstimos até
R$3 milhões, com receita bruta anual inferior a R$15 milhões

- exposição inferior a 0,2% das operações de varejo

17

Exposições a crédito imobiliário

garantidos por alienação fiduciária

imóvel residencial, novo ou usado

FPR = 35% : LTV (loan to value) de até 80%

FPR = 50% :

- LTV de até 50%

- qualquer LTV, se adotado o Patrimônio de Afetação

18

Exposições a crédito imobiliário garantidos por hipoteca;

imóvel residencial, novo ou usado

FPR = 50%

- valor contratado até 80%

- qualquer LTV, se adotado o Patrimônio de Afetação

19

Outras Exposições

FPR = 100% : quando não houver FPR específico.

20
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Itens fora do balanço (OBS)

Exposição não cancelável incondicional e unilateralmente

= (limite concedido – adiantamentos) x Fator de Conversão de Crédito
(FCC)

FCC = 20% : vencimento em até um ano

FCC = 50% : vencimento acima de um ano

21

Itens fora do balanço (off-balance-sheet)

Garantias prestadas

FCC = 20% : operações de comércio internacional

FCC = 50% : garantias de desempenho (bid bonds), de distribuição de
Títulos ou Valores Mobiliários ou de execução (performance bonds)

FCC = 100% : outras garantias

22

Itens fora do balanço (off-balance-sheet)

Derivativos

• Current Exposure Method (CEM)
- Exposição = valor de referência da operação x Fator de

Exposição Potencial Futura (FEPF)

- deve ser acrescido o ajuste associado à variação do valor dos
derivativos em decorrência de variação da qualidade creditícia da
contraparte (CVA)

Mitigadores

- Acordos de netting (Master netting agreements)

- Substituição pelo FPR da garantia, colateral ou do derivativo de crédito
23

Securitização

título ou valor mobiliário com remuneração associada ao fluxo de
recebimentos de direitos creditórios, outros títulos ou valores
mobiliários ou derivativos de crédito.

Banco como comprador

no cálculo da exposição, consideram-se os ativos subjacentes a tais
títulos como se fossem detidos pela instituição aplicadora (look-through
approach) ;
se a identificação dos ativos subjacentes não for possível, aplica-se o
maior FPR existente na norma (1.250%)
FPR = 1.250% para todas as cotas subordinadas de Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

24
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Securitização

Banco como emissor

Se houver retenção substancial de riscos, o banco deve manter os
ativos securitizados no seu balanço, aplicando o FPR conforme a
contraparte emissora desses ativos

25

Muito obrigado!

Banco Central do Brasil

Departamento de Regulação Prudencial e Cambial

Luiz Celso de França Ferreira

luiz.franca@bcb.gov.br

+55 61 3414-4183
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Pela delegação da Argentina 

Claudia Lippi 

Banco Central de la Republica Argentina 

 

 

 

___________________________ 

Pela delegação do Brasil 

Luciana Moura de Queiroz de Oliveira 

Banco Central do Brasil 

___________________________ 

Pela Delegação do Paraguai 

Jorge Jimenez 

Banco Central del Paraguay 

___________________________ 

Pela delegação do Uruguai 

Rosario Soares Netto 

Banco Central del Uruguay 
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Jacqueline Da Costa 

Superintencia de las Instituiciones del 
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