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MERCOSUR / MERCOSUL 
PRESIDENCIA pro tempore BRASIL 
 
 
XXII REUNIÃO ORDINARIA DO SGT4 – Assuntos Financeiros 
 
 
Ata da Reunião da Comissão do Sistema Financeiro 
Rio de Janeiro, 25 a 27 de outubro de 2006 
 
 
Comissão do Sistema Financeiro 
 
Na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 25 e 27 de outubro de 2006, no Banco 
Central do Brasil, realizou-se a XXII Reunião do SGT-4 Mercosul. Reuniram-se os 
delegados da Comissão do Sistema Financeiro da Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai, com a participação dos representantes da Venezuela, nos termos do disposto 
no art. 7º da Decisão CMC Nº 28/05 do Acordo Marco para adesão da República 
Bolivariana da Venezuela ao Mercosul. 
 
Foram abordados os temas que se seguem. 
 
 
1 - Cumprimento dos 25 Princípios Básicos para uma Supervisão Bancária Eficaz 
 
A delegação brasileira abriu a reunião, ressaltando a divulgação, pelo Bank for 
International Settlements - BIS, da versão preliminar da nova redação dos 25 Princípios 
Básicos para uma Supervisão Bancária Eficaz (Core Principles for an Effective Banking 
Supervision), juntamente com a metodologia de avaliação do cumprimento de tais 
princípios (Core Principles Methodology), destacando que o novo documento é mais 
abrangente e explícito que o anterior, principalmente quanto à gestão de risco 
(Princípios 12, 13, 14, 15 e 16). 
 
A delegação uruguaia manifestou que a importância dada aos princípios relativos à 
gestão de risco está em consonância com as práticas adotadas pela supervisão 
naquele país. Informou que se está trabalhando na elaboração de padrões para 
administração de riscos, o que será comunicado às entidades supervisionadas.  
 
Com respeito ao tema home/host information, o Uruguai destaca a importância da 
celebração de memorandos de entendimento (MOU) e mencionou ter acordos 
específicos com a Venezuela, Espanha, com o supervisor do Estado de Nova Iorque 
(Estados Unidos da América do Norte-EUA) e com o Federal Deposit Insurance 
Corporation - FDIC (EUA). Acrescentou que estão em negociações memorandos de 
entendimento com países do Mercosul. 
 
As delegações comentaram que os países da América Latina, em sua maioria, são host 
supervisors, tendo sido destacado que, nas reuniões da Associação dos Supervisores 
Bancários das Américas - ASBA para discutir potenciais sugestões de aprimoramento 
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normativo doméstico, os supervisores da Espanha e dos EUA (na condição de home 
supervisor) estão se empenhando essencialmente em identificar formas de solucionar 
os principais problemas enfrentados.  
 
A delegação da Venezuela informou que, em 2003, a superintendência dos bancos 
emitiu regulamentação sobre os principais tipos de riscos financeiros (mercado/crédito/ 
operacional), com base nos 25 Princípios de Basiléia. Ressaltou que tais princípios, em 
sua forma atual, estão incluídos de forma não detalhada em sua legislação bancária, 
que está em processo de alteração, para incorporar, entre outros aspectos, a 
supervisão baseada em riscos. A lei bancária venezuelana permite ao regulador 
estabelecer regulamentação prudencial (baseados nos 25 Princípios, por exemplo), e 
sua flexibilidade permitirá incorporar os novos princípios sem necessidade de alteração 
legal. Foi ressaltado que, também para a Venezuela, a questão home-host é relevante 
e seu tratamento é dado em memorandos de entendimento. 
 
A discussão do tópico foi concluída com o consenso acerca da importância do avanço 
representado pelos novos princípios e do aprofundamento da discussão do tema home-
host information (princípio 25).  
 
A delegação do Brasil manifestou seu entendimento que a referência ao capital mínimo 
contida no princípio 6 engloba todos os riscos previstos no novo Acordo de Capital de 
Basiléia  (crédito/mercado/operacional). 
 
 
2 - Identificação dos tópicos de maior relevância para o Mercosul 
 
A delegação do Uruguai informou não ter recebido do Brasil o documento sobre a 
avaliação dos 25 princípios básicos para uma supervisão bancária eficaz, selecionados 
pela Comissão do Sistema Financeiro. A delegação do Uruguai sugeriu e foi aceito que 
o Brasil agregue sua avaliação do cumprimento dos 25 Princípios ao quadro 
consolidado, que deverá ser enviado ao Uruguai para os ajustes necessários e 
posterior distribuição. 
 
As delegações ressaltaram o caráter sigiloso do documento consolidado, dado o seu 
conteúdo ser de interesse restrito aos reguladores. Tal caráter foi objeto de consenso 
em reunião anterior da Comissão do Sistema Financeiro. 
 
Foi acordado que, tendo em conta a recente divulgação do documento pelo Comitê de 
Basiléia, cada país fará avaliação da documentação e dos princípios mais relevantes. 
 
 
3 - Harmonização das Normas que Regulam os Sistemas Bancários 
 
A delegação do Uruguai informou acerca da modificação do requerimento de capital 
para risco de mercado, que entrou em vigor em junho de 2006, incorporando 
exigências para opções (Circular 1956). 
 
Por sua vez, o comunicado 2006/195 estendeu para todas as pessoas jurídicas a 
necessidade de informação dos fluxos de caixa, informação relevante para a avaliação 
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quanto ao risco de crédito. As informações devem ser mantidas pelas instituições para 
verificação pela supervisão.  
 
A delegação do Paraguai ressaltou os efeitos da valorização da moeda local sobre o 
risco de crédito de suas instituições financeiras. Informou ainda acerca da edição da 
Resolução 187/2005, que trata da baixa de ativos não pagos (operações de crédito, 
basicamente), mas já 100% provisionados. As operações com valor correspondente a 
até dois salários mínimos devem ser mantidas no balanço por até dois anos, enquanto 
as operações com valor acima de cinco salários mínimos dependem de decisão judicial 
para a baixa. As informações de cada operação baixada são enviadas para a central de 
risco, permitindo manter o histórico de crédito dos tomadores de recursos e controlar o 
acesso ao sistema financeiro daqueles considerados maus devedores. 
 
A delegação brasileira informou sobre um projeto de convergência contábil para 
aqueles critérios recomendados pelo International Accounting Standards Board - IASB, 
que não fixa prazos (quantidade de dias) ou critérios rígidos para baixa de ativos, mas 
considera o nível de risco da operação (modalidade, existência de colateral e garantias 
etc).  
 
A delegação da Venezuela informou que as informações sobre tarifas e taxas cobradas 
e pagas por suas instituições financeiras são divulgadas na página web do Banco 
Central de Venezuela - BCV (http://www.bcv.org.ve). Informou também que os valores 
máximos e mínimos das taxas de juros a serem observadas pelas instituições 
financeiras venezuelanas em suas operações ativas e passivas são fixadas pelo BCV 
por meio de resolução (Resolução nº 06-09-01, de setembro de 2006).  
 
Com respeito às tarifas bancárias, a delegação venezuelana informou que são 
regulamentadas pelo BCV (Resolução nº 06-08-01, de agosto de 2006). Caso haja 
elevação de custos ou modificação das tarifas existentes, as instituições financeiras 
devem solicitar autorização ao BCV. 
 
A delegação brasileira informou acerca da isenção da cobrança de tarifas sobre 
determinados os produtos ou serviços financeiros, bem como da existência de limitação 
para taxas e tarifas cobradas em operações de crédito rural e de crédito habitacional. 
As demais tarifas sobre operações financeiras são livremente pactuadas. O Banco 
Central do Brasil divulga em sua página web a lista das tarifas cobradas sobre produtos 
e serviços financeiros (http://www.bcb.gov.br/?TARIFAS).  
 
A delegação argentina informou quais são os avanços em matéria de regime de 
transparência, que estão disponíveis na página web do BCRA (http://www.bcra.gov.ar/). 
Além disso, a delação argentina entregou a cada membro da Comissão do Sistema 
Financeiro um arquivo contendo todas as normas aprovadas pelo BCRA desde janeiro 
de 2006 até a data presente.  
 
As delegações sugeriram ampliar o debate sobre este assunto, de grande interesse 
para a sociedade, comprometendo-se a enviar aos demais membros um resumo dos 
pontos de maior relevância voltados ao tema. A delegação brasileira sugeriu discutir o 
tratamento regulamentar dado a esse tema, incluindo a relação entre supervisores 
financeiros e os órgãos de defesa do consumidor. 
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A delegação uruguaia informou que as taxas e tarifas sobre serviços financeiros são 
livres, embora haja limitação, nos termos da lei de usura. O Banco Central del Uruguay 
- BCU divulga as taxas de juros médias praticadas no mercado financeiro doméstico 
em sua página web (http://www.bcu.gub.uy/a26239.html), mas não há informação 
sobre taxas e tarifas sobre produtos e serviços financeiros.  
 
A delegação do Paraguai informou que o país tem um bom sistema de divulgação de 
informações, mas que sempre busca o seu aprimoramento. 
 
 
4 - Quadro Comparativo de Normas (Cuadro Comparativo de Normas – CCN). 
 
Foram prestadas informações sobre o estágio atual de atualização do CCN por parte 
de cada país membro. 
 
A delegação argentina apresentou proposta de substituição de informações prestadas 
em arquivos ligados por hipervínculos por informações no próprio quadro, eliminação 
de questões cuja resposta que não acrescenta conteúdo informativo para identificação 
de assimetrias, e aclaração/ reformulação de algumas questões. As propostas foram 
aceitas pelos demais membros. 
 
Foi fixada a data de 30 de novembro de 2006 como data final para envio dos dados 
segundo as novas diretrizes à delegação argentina, responsável pela consolidação das 
informações. A delegação da Venezuela deverá receber o CCN, o que permitirá 
avanços em seu preenchimento, sem compromisso com a data de 30 de vovembro de 
2006 para encaminhamento das informações. 
 
Foi comentada a existência de nova pesquisa conduzida pelo Banco Mundial sobre a 
qual se basearam os membros para confeccionar o CCN. Foi acordada a avaliação do 
teor da nova pesquisa, para possível incorporação de novos elementos ao CCN. 
 
 
5 - Nova Estrutura de Capital (Basiléia II) 
 
A delegação da Venezuela informou acerca da obrigatoriedade de unidade específica 
para gestão de riscos por parte dos bancos venezuelanos, estabelecida pela 
Resolução nº 136-03, de junho de 2003. Trimestralmente, os bancos devem enviar um 
matriz de riscos, para cada tipo de risco financeiro. A delegação venezuelana destacou 
a condução do processo de mapeamento das necessidades de adaptação normativa 
para efetiva implementação de Basiléia II, ressaltando sua intenção de trabalhar em 
conjunto com as instituições do setor financeiro. Está prevista a escolha do modelo de 
gestão de risco por parte das instituições, prevendo-se que a maioria utilizará modelos 
internos. Atualmente, a supervisão venezuelana analisa a regulamentação do uso de 
modelos internos, que subsidiará a edição de norma consolidada, baseada em Basiléia 
II. Foi destacado que, na Venezuela, 35% do patrimônio dos bancos é estrangeiro. 
Além disso, entre 45% e 50% dos ativos estão concentrados em quatro bancos, sendo 
dois estrangeiros. Espera-se que 70% dos bancos adotem a metodologia baseada em 
modelos internos prevista em Basiléia II. São desafios na Venezuela a identificação da 
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informação (especialmente risco de mercado) a ser utilizada e compartilhada entre o 
BCV e a supervisão, além do processo de capacitação dos reguladores e supervisores. 
 
A delegação uruguaia informou que ainda não há decisão quanto à implantação da 
estrutura prevista em Basiléia II, mas a atualização das normas baseia-se em seus 
princípios, a exemplo da norma de capital. O pilar 3 da estrutura de Basiléia II é a 
referência para a regulamentação da divulgação de informações e dos aspectos 
voltados à governança corporativa.   
 
A delegação paraguaia informou o estabelecimento da obrigatoriedade de criação de 
departamentos de risco por parte dos bancos, embora ainda não seja possível avançar 
par a adoção da estrutura de Basiléia II.  
 
A delegação argentina entregou aos membros da comissão quatro documentos 
relativos às etapas 1 e 2 do projeto relativo aos sistemas de informação para 
administrar riscos de crédito e risco operacional, que estão disponíveis na página web 
http://www.brca.gov.ar, no link “documentos de trabajo”.  
 
Da mesma forma, a delegação argentina comentou que apresentou à diretoria do 
BCRA uma proposta relativa ao Pilar 1, para adotar o enfoque padronizado simplificado 
para tratamento do risco de crédito. Ainda se encontra em estudo o enfoque a ser 
adotado com respeito ao risco operacional. A proposta contempla também a adoção 
dos Pilares 2 e 3. Todas a medidas a serem adotadas seriam aplicadas a partir de 
2010.  
 
A delegação brasileira informou que o Comunicado 12.746, de 2004, do Banco Central 
do Brasil, definiu o cronograma para a alteração normativa voltada ao atendimento das 
recomendações de Basiléia II, com etapas previstas até 2011. Especificamente com 
respeito ao risco operacional, a Resolução 3.380, de 2006 estabeleceu a adoção de 
estrutura de controle do risco, bem como a definição interna das respectivas políticas e 
processos de gestão.   
 
A delegação brasileira ressaltou que o tratamento do risco de crédito deve ser 
aprimorado, prevendo-se a adoção inicial do modelo padronizado simplificado segundo 
as recomendações de Basiléia II. Está prevista ainda a incorporação de novas parcelas 
de requerimento de capital para cobertura dos riscos de mercado ainda não 
contemplados (ações commodities, por exemplo), tendo as minutas de regulamentação 
sido objeto de audiência pública (disponíveis na página web do Banco Central do 
Brasil). As propostas levadas a audiência pública foram debatidas no âmbito de grupos 
de trabalho integrados pelo Banco Central do Brasil e representantes das instituições 
financeiras. 
 
Com respeito à proposta de aperfeiçoamento do tratamento do risco de crédito, foi 
ressaltado que a regulamentação brasileira já reconhecia o papel dos mitigadores de 
crédito, o que permitiu rápido avanço na adoção das recomendações de Basiléia II 
sobre a matéria. O atraso no cumprimento do cronograma inicialmente estabelecido 
(devido a fatores externos e internos) não deve afetar os demais prazos fixados. 
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A delegação brasileira informou a expectativa de que os modelos internos para 
avaliação do risco de crédito sejam adotados pelos 15 maiores bancos brasileiros, 
ressaltando ainda que não há impedimentos a adoção dessa metodologia por parte de 
bancos menores. 
 
 
6 - Evento Outreach 
 
A delegação brasileira prestou informações acerca do evento Outreach AIGV/AIGOR – 
Regional Supervisors, a ser promovido no Brasil, em dezembro de 2006, por iniciativa 
do Grupo de Implementação do Acordo (Accord Implementation Group – AIG), do 
Comitê de Basiléia, em conjunto com a ASBA e com o Financial Stability Institution – 
FSI. 
 
Foi ressaltado que o evento será focado na avaliação dos modelos internos para risco 
de crédito e para risco operacional, contando com os maiores especialistas mundiais 
no assunto. Foi lembrado ainda, que o evento destina-se aos supervisores e 
reguladores nacionais, não estando prevista a participação do setor privado. 
 
 
7 - Página Web Mercosul 
 
Na reunião anterior, foi decidido publicar o Quadro Comparativo de Normas (Cuadro 
Comparativo de Normas – CCN) simplificado na web, com dados de natureza pública 
atualizados até dezembro de 2005. A delegação do Paraguai comprometeu-se a 
atualizar os dados relativos ao país até 30 de novembro de 2006. As delegações 
entenderam que a publicação do CCN simplificado somente se justifica se o quadro 
estiver completo. 
 
A delegação da Venezuela foi convidada a se inteirar dos quadros e tarefas do 
Mercosul o mais breve possível, com vistas à sua efetiva integração, contando com o 
total apoio das demais delegações.  
 
A delegação da Argentina reiterou que consolidará o CCN simplificado e o enviará aos 
integrantes da Comissão do Sistema Financeiro para revisão, buscando confirmar a 
natureza e qualidade das informações prestadas. Em seguida, o CCN será enviado à 
respectiva Coordenação Nacional de cada país.  
 
Ademais, as delegações se comprometeram a incorporar no CCN simplificado as 
referências normativas (hipervínculos) e a enviar o quadro à delegação argentina, para 
elaborar o documento consolidado, com informações de Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai.   
  
 
8 - Documentos “Mapa de Assimetrias - Acesso a Mercados” e “Mapa de 
Assimetrias - Tratamento Nacional” 
 
As delegações se esforçarão para trabalhar coordenadamente com outras agências 
envolvidas com os temas do mapa. Ainda, será necessária uma cuidadosa revisão do 
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conteúdo das duas versões do citado documento, “Acesso a Mercados” e “Tratamento 
Nacional”, do ponto de vista normativo, especialmente tendo em conta as mudanças na 
forma de apresentar a informação no referido quadro. 
 
 
9 - Avaliação do Cumprimento do Programa de Trabalho para 2006 e Elaboração 
do Plano de Trabalho para 2007 
 
As delegações têm a informar o cumprimento do Plano de Trabalho de 2006 e o 
estabelecimento do Plano de Trabalho de 2007, que se encontra anexo à presente ata. 
 
 
10 - Outros Assuntos  
 
A delegação venezuelana ressaltou a disposição de transmitir e incluir nos respectivos 
quadros todas as informações relativas àquele país, com a maior brevidade possível. 
Foi decidido que serão encaminhados os arquivos magnéticos correspondentes para 
tornar mais ágil esse processo. 
 
  
 
Anexos 
 
Os anexos que compõem a presente ata são os seguintes: 
 
Anexo I Lista de Participantes 
Anexo II   Avaliação do cumprimento do Programa de Atividades 2006 da CSF   
Anexo III  Programa de Atividades 2007 da CSF  
Anexo IV Resumo da Ata 
 
 
Pela Delegação da Argentina 
Liliana Conci 

Pela Delegação do Brasil 
Amaro Luiz de Oliveira Gomes 
 
 
 

 
Pela Delegação do Paraguai 
Julio González Caballero  

 
Pela Delegación do Uruguay 
Gabriela Requiterena 
 
 

Pela Delegação da Venezuela 
 
 
Luis Laviosa 
 
 
 
Edison Carrero 

 



                                                                                        
 

8 

Anexo I Lista de Participantes 
 
 
 
Argentina 
Liliana Conci (BCRA) 
Edgardo Acuña (ABAPPRA) 
Ezequiel Osimani (ADEBA) 
Maria Elena Deligiannis (ABA) 
 
 
 
Brasil 
Amaro Luiz de Oliveira Gomes (BCB) 
David Salles de Barros Valente (BCB) 
Luiz Celso de França Ferreira (BCB) 
Cláudio Aparecido Neves (Febraban) 
Edison Antonio Mansano (Febraban) 
Rogério Guimarães (Febraban) 
Mary Carmen Mendez (Andima) 
 
 
Paraguai 
Julio González Caballero (BCP) 
 
 
Uruguai 
Gabriela Requiterena (BCU) 
 
 
Venezuela 
Luis Laviosa (BCV) 
Edison Carrero (Sudeban) 
Amalizta Frias (Sudeban) 
Isbett Camero Zerpa (BCV)  
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Anexo II   Avaliação do cumprimento do Programa de Atividades 2006 da CSF 
 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO  NATUREZA ORIGEM PRAZO 
AVALIAÇÃO DO  
CUMPRIMENTO 

DOS TRABALHOS 
1. Cumprimento dos 
Princípios Básicos para uma 
Supervisão Bancária Eficaz. 
 

Avaliação do grau de cumprimento dos 
Princípios Básicos para uma Supervisão  
Bancária Eficaz, utilizando a metodologia 
proposta pelo Comitê de Basiléia. (D) 
 

 
 

Permanente 

 
CMC 

Decisão  
Nº 10/93 

 

Em andamento 

1.1 Análise da versão 
preliminar elaborada pelo 
Grupo de Trabalho 
específico constituído pelo 
Comitê de Basiléia na qual 
se realiza uma revisão de 
tais  Princípios e a 
metodologia de  avaliação. 

 
Avaliação e identificação de possíveis  
pontos de interesse em comum para o  
MERCOSUL. 

 
 
 
 
 

Específico 

 
 
 
 

CMC  
Decisão Nº 10/93 

 
 
 
 
 

Dezembro 
 
 

Cumprido. Quando 
publicado o 

documento final 
pelo Comitê, será 

objeto de 
reavaliação para 
identificação dos 

principais pontos de 
interesse. 

2. Harmonização das normas 
que regulam os sistemas 
bancários. 
 

Avaliação dos avanços da harmonização 
de normas que regulam os sistemas 
bancários. (D) 
 

 
Permanente 

 
Programa de 

Trabalho CSF 2006 

 

Em andamento 

 2.1. Atualização do Quadro 
Comparativo de Normas 
(sintetizado). 

Atualizar com informação de dezembro de 
2005 para publicação na página web do 
SGT Nº 4. 
 

 
Permanente 

 
Programa de 

Trabalho CSF 2006 

 
Junho 2006 

Previsão de 
cumprimento até 30 

de novembro de 
2006 

2.2. Atualização do Quadro 
Comparativo de Normas 
(completo) 

Atualizar com informação de dezembro  de 
2005 e completar o processo de 
uniformidade dos conceitos numéricos e 
outros. 

 
Permanente 

 
Programa de 

Trabalho CSF 2006 

 
Dezembro de 2006 

Previsão de 
cumprimento até 30 

de novembro de 
2006 

3. Novo Acordo de Capital de 
Basiléia. 
 

Avançar o entendimento e aplicação do  
Novo Acordo de Capitais de Basiléia (D). 

 

 
Específica 

 

 
Programa de 

Trabalho CSF 2006 

 
Dezembro 2006 Cumprido. 

3.1. Realização dos 
seminários sobre temas 

Intercâmbio de processos de 
implementação, validação e transparência. 

 
Específica 

 
Programa de 

 
Dezembro  

Cumprido no 
seminário de 
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ATIVIDADE DESCRIÇÃO  NATUREZA ORIGEM PRAZO 
AVALIAÇÃO DO  
CUMPRIMENTO 

DOS TRABALHOS 
relacionados ao Novo Acordo 
de Capitais. 
 

Trabalho CSF 2006 2006 Buenos Aires, de 8 
e 9 de maio 2006.  

4. Página Web do SGT Nº 4 Revisar e traduzir para o espanhol o  
conteúdo da página web do SGT Nº 4, dos 
temas específicos desta Comissão. 
 

 
Permanente 

 
Programa de 

Trabalho CSF 2006 

 
Dezembro  

2006 
Cumprido 

5. Mapa de Assimetrias. 
  

Elaboração de um quadro comparativo que 
precise o alcance das assimetrias em 
matéria de serviços financeiros do  
Mercosul. 
 

 
Específica 

 
Programa de 

Trabalho CSF 2006 

 
Dezembro  

2006 

Em andamento. O 
mapa foi 

completado e será 
objeto de revisão.  
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Anexo III  Programa de Atividades 2007 da CSF   
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIPO ORIGEN PLAZO 

1. Cumplimiento de 
los Principios 
Básicos para una 
Supervisión 
Bancaria Eficaz. 
 

Evaluación del grado 
de cumplimiento de 
los  Principios Básicos 
para una Supervisión 
Bancaria Eficaz, 
utilizando la 
metodología 
propuesta por el 
Comité de Basilea. 
(D) 

 
 
 
Permanente 

 
CMC 
Decisión 
Nº 10/93 

 

1.1 Análisis del 
documento 
divulgado por el 
Comité de Basilea, 
con revisión de 
dichos Principios y 
la metodología de  
evaluación.  

 
Evaluación e 
identificación de 
posibles puntos de 
interés en común para 
el MERCOSUR. 
 
 
 

 
Específico 

 
CMC  
Decisión Nº 
10/93 
 
 
 

 
Diciembre 
2007 
 
 
 

2. Armonización de 
las normas que 
regulan los 
sistemas bancarios. 
 

Evaluación de los 
avances de la 
armonización de 
normas que regulan 
los sistemas 
bancarios. (D) 
 

 
Permanente 

 
Plan de Trabajo 
CSF 2007 

 

 2.1. Actualización 
del Cuadro 
Comparativo de 
Normas 
(sintetizado) 

Actualizar con 
información a 
diciembre de 2006 
para su publicación en 
la página web del 
SGT Nº 4. 

 
Permanente 

 
Plan de Trabajo 
CSF 2007 

 
Junio 2007 

2.2. Actualización 
del Cuadro 
Comparativo de 
Normas (completo) 

Actualizar con 
información a 
diciembre de 2006 y 
completar el proceso 
de uniformidad de los 
conceptos numéricos 
y otros. 

 
Permanente 

 
Plan de Trabajo 
CSF 2007 

 
Diciembre 
2007 

3. Nuevo Acuerdo 
de Capital de 
Basilea 
 

Avanzar en el 
entendimiento y 
aplicación del Nuevo 
Acuerdo de Capitales 

 
Específico 
 

 
Plan de Trabajo 
CSF 2007 

 
Diciembre 
2007 
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de Basilea (D). 
3.1. Realización de 
dos seminarios 
sobre temas 
relacionados al 
Nuevo Acuerdo de 
Capitales. 

Intercambio de 
procesos de 
implementación, 
validación y 
transparencia. 

 
Específico 

 
Plan de Trabajo 
CSF 2007 

 
Diciembre 
2007 

4. Página Web del 
SGT Nº 4 

Revisar y traducir al 
español el contenido 
de la página web del 
SGT Nº 4, en lo que 
respecta a los temas 
específicos de esta 
Comisión. 

 
Permanente 

 
Plan de Trabajo 
CSF 2007 

 
Diciembre 
2007 

5. Listas de Ofertas 
de Servicios 
Financieros. 
  

Elaborar un 
documento 
consolidado de la 
CSF  de “Mapa de 
asimetrías – Acceso a 
Mercados “ y “Mapa 
de Asimetrías – Trato 
Nacional”  
 
 

 
Específica 

 
Plan de Trabajo 
CSF 2007 

 
Diciembre 
2007 

6.Regimen de 
Transparencia – 
Productos y 
Servicios 
Financieros 
 
 
 
 

Evaluar informaciones 
divulgadas por los 
supervisores en el 
que respecta al 
consumidor de 
productos y servicios 
financieros 

Especifica Plan de Trabajo 
CSF 2007 

Diciembre  
2007 
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Anexo IV Resumo da Ata  
 
Foram abordados os seguintes pela CSF: 
 
 
1 - Cumprimento dos 25 Princípios Básicos para uma Supervisão Bancária Eficaz 
 
Ressaltada a divulgação, pelo Bank for International Settlements - BIS, da versão 
preliminar da nova redação dos 25 Princípios Básicos para uma Supervisão Bancária 
Eficaz (Core Principles for an Effective Banking Supervision), juntamente com a 
metodologia de avaliação do cumprimento de tais princípios (Core Principles 
Methodology), destacando que o novo documento é mais abrangente e explícito que o 
anterior, principalmente quanto à gestão de risco (Princípios 12, 13, 14, 15 e 16) e 
acordando com a oportunidade de aprofundamento da discussão do tema home-host 
information (princípio 25).  
 
2 - Identificação dos tópicos de maior relevância para o Mercosul 
 
As delegações ressaltaram o caráter sigiloso do documento consolidado, dado o seu 
conteúdo ser de interesse restrito aos reguladores. Tal caráter foi objeto de consenso 
em reunião anterior da Comissão do Sistema Financeiro. Foi acordado que, tendo em 
conta a recente divulgação do documento pelo Comitê de Basiléia, cada país fará 
avaliação da documentação e dos princípios mais relevantes. 
 
3 - Harmonização das Normas que Regulam os Sistemas Bancários 
 
As delegações informaram sobre as principais normas editadas desde maio de 2006, 
elaborados normalmente tendo como base as recomendações do Comitê de Basiléia 
ou de outros organismos, como o International Accounting Standards Board - IASB.  
Foi destacada a questão de transparência de informações sobre serviços e produtos 
financeiros para os consumidores. As delegações sugeriram ampliar o debate sobre 
este assunto, de grande interesse para a sociedade, comprometendo-se a enviar aos 
demais membros um resumo dos pontos de maior relevância voltados ao tema. 
  
4 - Quadro Comparativo de Normas (Cuadro Comparativo de Normas – CCN). 
 
Foram prestadas informações sobre o estágio atual de atualização do CCN. Foi fixada 
a data de 30 de novembro de 2006 como data final para envio dos dados à delegação 
argentina para consolidação das informações.  
 
5 - Nova Estrutura de Capital (Basiléia II) 
 
As delegações detalharam o andamento do processo de adoção das recomendações 
do Comitê de Basiléia.  
 
6 - Evento Outreach 
 
A delegação brasileira prestou informações acerca do evento Outreach AIGV/AIGOR – 
Regional Supervisors, a ser promovido no Brasil, em dezembro de 2006, por iniciativa 



                                                                                     
 

14 

do Grupo de Implementação do Acordo (Accord Implementation Group – AIG), do 
Comitê de Basiléia, em conjunto com a ASBA e com o Financial Stability Institution – 
FSI. 
 
7 - Página Web Mercosul 
 
As delegações se comprometeram a incorporar no CCN simplificado as referências 
normativas (hipervínculos) e a enviar o quadro atualizado e revisado com informações 
de dezembro de 2005 para a delegação argentina elaborar o documento consolidado.  
 
8 - Documentos “Mapa de Assimetrias - Acesso a Mercados” e “Mapa de 
Assimetrias - Tratamento Nacional” 
 
As delegações se esforçarão para trabalhar coordenadamente com outras agências 
envolvidas com os temas do mapa. Ainda, será necessária uma cuidadosa revisão do 
conteúdo das duas versões do citado documento, “Acesso a Mercados” e “Tratamento 
Nacional”, do ponto de vista normativo. 
 
9 - Avaliação do Cumprimento do Programa de Trabalho para 2006 e Elaboração 
do Plano de Trabalho para 2007 
 
As delegações informaram sobre o cumprimento do Plano de Trabalho de 2006 e o 
estabelecimento do Plano de Trabalho de 2007. 
 
 
10 - Outros Assuntos  
 
A delegação venezuelana ressaltou a disposição de transmitir e incluir nos respectivos 
quadros todas as informações relativas àquele país, com a maior brevidade possível. 
Foi decidido que serão encaminhados os arquivos magnéticos correspondentes para 
tornar mais ágil esse processo. 
 

 


