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MERCOSUL//SGT Nº 4/ATA Nº 02/2008 

 

 

XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 – 

ASSUNTOS FINANCEIROS DO MERCOSUL 

  

COMISSÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 

 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 21 de novembro de 2008, realizou-se a XXVI 

Reunião Ordinária Subgrupo de Trabalho Nº 4 – Assuntos Financeiros do Mercosul, com presença 

das Delegações da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.  

 

A Delegação da Venezuela participa da presente reunião nos termos do Artigo 7º da Decisão CMC 

Nº 28/05, complementada pela Decisão CMC Nº 29/05, e no Acordo Marco para Adesão da 

República Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL. 

 

Foram tratados os temas previstos na Agenda acordada, a saber: 

 

1. NOVO MARCO DE CAPITAL (BASILÉIA II) 

 

 Comentários das delegações sobre o seminário sobre Risco Operacional realizado em Agosto de 

2008, em São Paulo (Brasil) 

 

No final de agosto de 2008, foi promovido em São Paulo (Brasil) seminário sobre Risco Operacional, 

que foi considerado pela delegação brasileira como o seminário objeto do compromisso assumido 

pelo Brasil no programa de trabalho de 2008. Houve palestras de reguladores bancários e de 

representantes de diversas instituições bancárias.  

A delegação do Uruguai e o representante da Febraban consideraram produtivo o seminário, em que 

foram avaliados os diversos modelos de mensuração utilizados nos países, sendo intenção da 

Febraban realizar seminário análogo em 2009. Entre os documentos apresentados foram divulgados, 

aqueles autorizados a serem publicados estão disponíveis no endereço web: 

 

http://www.febraban.org.br/acervo.asp?id_pagina=81&id_paginaDe=78 

 

O representante da Febraban informou ainda que a coordenação de riscos operacionais da entidade 

realizou análise de todos os eventos de perdas conforme preconizado em Basiléia II, de que resultou 

a padronização dos eventos de perda por risco operacional para todas as instituições financeiras 

associadas. 

 

 Novos Documentos sobre Risco de Mercado publicados pelo Comitê de Basiléia – Comentários e 

situação de cada país em relação ao tema 

 

As delegações compartilharam seus pontos de vista sobre as mudanças introduzidas em relação aos 

modelos internos de cálculos de capital para Risco de Mercado. 

 

 Basiléia II – Comentários e situação de cada país em relação ao tema 
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A Delegação do Brasil informou sobre os subgrupos de trabalhos constituídos para tratamento 

específico do Risco de Crédito, de Mercado e Operacional segundo as recomendações de Basiléia II. 

Os referidos subgrupos contam com representantes da autoridade reguladora e de entidades da 

indústria financeira. As propostas resultantes da interação entre os subgrupos de trabalho são levadas 

à audiência pública antes de serem submetidas à consideração da Diretoria do Banco Central do 

Brasil (circulares) ou ao Conselho Monetário Nacional (resoluções). 

A Delegação do Brasil informou também que, a exemplo do ocorrido em relação às normas de gestão 

do risco operacional e do risco de mercado, atualmente está em audiência pública proposta de norma 

de gestão do risco de crédito. Essa proposta de norma, que contempla princípios de gestão, está 

baseada nas recomendações do Comitê de Basiléia para Supervisão Bancária. Foi exibida 

apresentação em Powerpoint sobre os tópicos principais a serem contemplados na norma. Essa 

apresentação será enviada aos demais participantes. 

Foi mencionada a possibilidade de alteração da norma brasileira que trata da gestão do risco de 

liquidez, em decorrência das novas recomendações do Comitê d Basiléia sobre a matéria. 

A Delegação do Brasil entregou aos demais participantes lista contendo os normativos editados no 

âmbito da Fase 1 da implementação do Projeto Basiléia II, relativo às abordagem padronizadas de 

requerimento de capital. Foi mencionado ainda o estágio atual do cronograma de implementação, 

objeto de comunicado editado pelo Banco Central do Brasil em 2007.  

Com relação às abordagens avançadas previstas em Basiléia II, a Delegação do Brasil comentou 

sobre o trabalho desenvolvido para definição dos pontos básicos necessários para a formação da 

respectiva base de dados, dos requerimentos mínimos para os modelos internos utilizados no cálculo 

do requerimento de capital, com vista a obter a autorização do Banco Central para serem utilizados. 

 

A Delegação da Argentina informou sobre o estágio atual do plano de trabalho relativos a Basiléia II, 

especialmente sobre o avanço de projetos de normas de requerimento para as instituições financeiras 

de construção de base de dados homogênea de risco operacional. Também informou que analisa a 

possibilidade de emitir norma geral de gestão de riscos que contemple todos os riscos (crédito, 

mercado, liquidez etc), semelhante à implementada pelo Uruguai, de Estándares Mínimos de Gestión 

para Instituciones Financieras. 

 

A Delegação do Paraguai informou que emitiu em setembro de 2008 a ”Pauta Básica para a Gestão 

de Risco de Crédito”, definindo os aspectos qualitativos requeridos para constituição de provisões 

genéricas. Paralelamente, está em desenvolvimento a pauta básica para a gestão de risco de mercado, 

cuja aplicação foi promovida anteriormente em caráter de recomendação. Em relação ao risco 

operacional, serão promovidos seminários com vista a gerar o conhecimento inicial para utilizar o 

mesmo processo empregado na implementação de outras normas.  

A delegação do Paraguai informou também que o processo de adequação à Basiléia II será efetuado 

em etapa posterior à avaliação do cumprimento dos 25 Princípios Básicos para uma Supervisão 

Bancária Eficaz. 

A Delegação do Paraguai informou ainda que se pretende modificar lei de agências de classificação 

de risco, na qual se revoga o artigo da lei de bancos que obriga as instituições financeiras a prestar 

informações meramente quantitativas, sem definir a gestão. 

 

A Delegação do Uruguai informou que em breve será publicada a Hoja de Ruta de Basilea II, que 

conterá o cronograma para a adoção das recomendações do Comitê de Basiléia. Ademais, comentou 

em termos gerais o conteúdo proposto para o mencionado documento. 
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A Delegação da Venezuela informa que está analisando todas as normas existentes em nível 

internacional em relação a implementação de Basiléia II. Atualmente, está em vigor a normativa 

emitida pela Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (nr.136.03/2003), que 

aborda, genericamente, conceitos sobre a administração integral de riscos, bem como a 

obrigatoriedade de o Sistema Financeiro estabelecer e manter procedimentos, com enfoque em 

matéria de riscos. 

A Superintendência de Bancos está aprimoramento a referida norma, com vistas a implementar uma 

revisão conjunta entre a supervisão e o Banco Central da Venezuela. Quanto ao risco operacional, a 

Delegação da Venezuela informou que continua avaliando os mecanismos implementados pelas 

instituições financeiras quanto a gestão de riscos, particularmente aquelas com controle acionário 

estrangeiro e que já desenvolveram modelos em suas matrizes. 

 

 Recomendações do Financial Stability Fórum 

 

As coordenações nacionais encaminharam à CSF o documento resultante da reunião do grupo G-20 

ocorrida em Washington (DC), em 15 de novembro de 2008. Foi solicitado à CSF avaliar a 

possibilidade de incorporar às discussões da comissão as matérias de sua competência discutidas no 

âmbito daquele grupo e identificar possíveis pontos de interesse dos países membros do Mercosul. 

Neste sentido, as delegações entenderam conveniente incorporar ao plano de trabalho de 2009 o 

acompanhamento das boas práticas de gestão de riscos em cada país, bem como os planos de 

convergência às normas contábeis internacionais e as medidas de transparência em matéria 

financeira. 

 

A Delegação do Brasil se compromete a elaborar um modelo de quadro informativo do grau de 

aderência de cada país às recomendações contidas no documento resultante do grupo G-20. O 

modelo de quadro será encaminhado a cada país até 31 de dezembro de 2008 para prestação das 

respectivas informações, que serão devolvidas até 31 de março de 2009 à Delegação do Brasil para 

consolidação e apresentação na reunião da CSF a ocorrer em maio de 2009. 

 

 

2. CUMPRIMENTO DOS 25 PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA UMA SUPERVISÃO 

FINANCEIRA EFICAZ. 

 

A Delegação do Brasil informou que a auto-avaliação da conformidade com os 25 Princípios Básicos 

está a cargo da área de supervisão, no Banco Central do Brasil, embora alguns tópicos seja relativos à 

área de normas. Por enquanto, a supervisão ainda não se manifestou quanto ao exercício de avaliação 

segundo a nova formatação dos 25 Princípios, de forma que a avaliação atualmente disponível refere-

se à formatação anterior. 

 

A Delegação da Argentina informou que a avaliação interna dos 25 Princípios Básicos contribuiu 

para a elaboração dos projetos de normas de gestão de risco mencionadas no tópico anterior. 

 

A Delegação do Uruguai informou que não há novidades em relação ao informado anteriormente 

sobre a avaliação Financial Sector Assessment Program (FSAP), atividade conduzida pelo Banco 

Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional com vistas a avaliar o grau de adesão aos 25 

Princípios Básicos. Informou ainda que em relação à supervisão consolidada, foi firmado 
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Memorando de Entendimento com o Brasil, de maneira a consolidar a cooperação com todos os 

países do Mercosul e ainda com a Venezuela. 

 

A Delegação do Paraguai informou que o cumprimento dos 25 Princípios Básicos não é elevado, 

sendo atualmente desenvolvidos trabalhos com o objetivo de ampliar o seu cumprimento. Esses 

trabalhos foram objeto de decisão institucional. Foram realizados acordos internos de cooperação, 

bem como modificações legislativas que possibilitem incrementar o cumprimento. 

 

A Delegação da Venezuela informou a realização de auto-avaliação dos 25 Princípios Básicos 

segundo os critérios essenciais e alguns critérios complementares, concluindo que alguns princípios 

devem ser reforçados. As diferenças existentes estão em processo de análise para a emissão de uma 

nova regulamentação prudencial. 

 

 

3. HARMONIZAÇÃO DAS NORMAS 

 

A versão sintética do CCN 2007 – Quadro Comparativo de Normas 2007 publicada no endereço web 

do SGT Nº 4 estava desatualizada. O problema foi corrigido e o CCN 2007 sintético pode ser 

acessado no endereço eletrônico: http://www.bcb.gov.br, clicando no ícone Economia e Finanças ou 

em 

http://www.bcb.gov.br/Rex/SGT4/Ftp/Quadro_Comp_Sint_012007.xls 

 

A delegação venezuelana se comprometeu a prestar as informações relativas ao Cuadro Comparativo 

de Normas (CCN) por ocasião de seu ingresso oficial no Mercosul. 

 

 

 

Atualização normativa desde a última reunião do CSF 

 

Com respeito às normas editadas desde a reunião anterior, a Delegação do Brasil informou que as 

alterações normativas mais relevantes no âmbito do Conselho Monetário Nacional e do Banco 

Central do Brasil dizem respeito à crise financeira. Foram adotadas medidas de política monetária 

que visaram ao aumento da liquidez mediante a redução do recolhimento compulsório, sob condições 

especificadas.  

Foi mencionada também a proposta de instrumento legal, sob a forma de Medida Provisória, que 

requer a apreciação do Congresso Nacional. Tal medida autoriza os bancos públicos federais a 

comprar integral ou parcialmente outras instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional 

(SFN). 

Foi informado que regulamentação financeira no âmbito do Banco Central do Brasil está sob a 

responsabilidade de distintas unidades. O Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de 

Pagamentos (Deban) é o responsável pelas normas relativas à política monetária. A Gerência de 

Câmbio e Capitais Estrangeiros (Gence) é a responsável pelas normas de câmbio e todas as outras 

normas que regulam o SFN são de responsabilidade do Departamento de Normas do Sistema 

Financeiro (Denor). 

A representante da Andima presente à reunião informou que aquela entidade realiza a compilação 

das normas financeiras brasileiras. Essa compilação está disponível no endereço eletrônico: 

http://www.andima.com.br/ .  
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O representante da Febraban presente informou que uma empresa privada realiza a compilação do 

Manual de Normas e Instruções (MNI), do Banco Central do Brasil. Esse produto chama-se MNI 

Eletrônico.  

A Delegação do Brasil informou ainda sobre a não existência de regulamentação legal sobre cartões 

de crédito, embora haja intenção do Congresso Nacional de estender a fiscalização do Banco Central 

do Brasil a esse segmento. Com relação às tarifas bancárias, não há fixação de limites máximos de 

cobrança, embora a regulamentação determine um pacote de serviços padronizado, cujas tarifas não 

podem ser alteradas no período de seis meses após sua divulgação. Esse pacote de serviços e 

respectivas tarifas pode ser consultado no endereço eletrônico do banco central do Brasil e no 

endereço eletrônico da Febraban:  http://www.febraban-star.org.br/ 

 

A Delegação da Argentina informou que foram emitidas normas vinculadas ao tratamento contábil 

de títulos, redução de encaixes bancários em moeda estrangeira, conta básica (padronizada) de 

poupança, entre outras.  

Ademais, a Delegação da Argentina entregou as demais delegações um CD contendo as normas 

aprovadas posteriormente à XXV Reunião do SGT-4, Marco Normativo vigente até outubro 2008 e 

trabalhos de pesquisa da Gerencia de Investigación y Planificación Normativa (Teste de Estresse – 

Pesquisa no Sistema Financeiro Argentino – A Previsão para Devedores Duvidosos no IAS 39 e na 

regulação prudencial – Modelos para Perdas Extremas Mais Prováveis em Risco de Crédito). 

 

A Delegação do Paraguai informou que a regulação bancária é feita pela Supervisão e pelo Banco 

Central do Paraguai (BCP) e a política monetária, pela Gerência Monetária do BCP. Diante da 

preocupação paraguaia com o aperto de crédito para as grandes empresas e o aumento dos custos de 

produção, foram emitidas recentemente resoluções sobre a diminuição do encaixe bancário, posição 

de câmbio, e facilidades de liquidez.  

Recentemente, o BCP editou, entre outras, resoluções que regulam a abertura de casas de câmbio e a 

central de riscos, visto que a lei dizia que tais informações não podiam ser consignadas a um 

“terceiro”, mesmo que o próprio cliente. 

Finalmente, a Delegação do Paraguai entregou aos demais membros CD contendo as normas 

aprovadas desde a XXV Reunião do SGT-4. 

 

A Delegação do Uruguai informou a aprovação da nova Carta Orgânica del Banco Central del 

Uruguay (Ley nº 18.401, de 13.11.2008). Entre outras modificações, criou a Superintendência de 

Servícios Financieros, agrupando as diversas superintendências de bancos, mercados de valores e 

seguros em uma só entidade.  

A delegação uruguaia informou que regulamentou as empresas de transferências de fundos (Circular 

nº 1.995, de 2008) e emitiu novas instruções de informações obrigatórias sobre transações financeiras 

que devem ser enviadas para a base de dados centralizada do Banco Central de Uruguay (BCU) 

(Comunicación nº 116, de 2008). As normas mencionadas anteriormente e outras aprovadas 

posteriormente à XXV Reunião do SGT-4 podem ser consultadas no endereço eletrônico  

http://www.bcu.gub.uy/autoriza/sieras/boletin/boletines.htm e no boletim trimestral. 

 

A Delegação da Venezuela informou que o Banco Central de Venezuela (BCV) é responsável pela 

regulação da política monetária do Sistema Bancário e a Superintendência de Bancos (Sudeban) é 

responsável pela supervisão e regulação do setor bancário. 

A delegação venezuelana informou também que o BCV emitiu um aviso por meio da Gazeta Oficial 

nº 39.045, de 27.11.2008, que informa as tarifas internacionais máximas que os bancos poderão 
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cobrar aos seus clientes. Os bancos têm uma grande liquidez financeira, mantendo níveis adequados 

de reservas bancárias.  

A delegação venezuelana informou ainda que a Assembléia Nacional aprovou a lei de cartão de 

créditos, débitos e demais cartões de financiamento eletrônico, possibilitando ao BCV fixar 

mensalmente uma taxa. Deve-se publicar também um estudo comparativo para que o cliente possa 

conhecer os diversos tipos de cartões de crédito, de cobertura, de taxas etc. O BCV também fixa a 

taxa de desconto paga pelo banco adquirente podem cobrar do estabelecimento comercial. 

Houve também uma ordem do Ministério de Economia e Finanças de venda imediata de todos os 

títulos estrangeiros emitidos em bolívares pelas instituições estrangeiras , detidos pelas instituições 

financeiras venezuelanas. Neste sentido, a Sudeban emitiu normativa exigindo um cronograma de 

venda e aumentando a provisão para no mínimo 50% do valor dos títulos. A Sudeban também 

implementou um controle sobre o estoque de moeda estrangeira de todas as instituições financeiras. 

 

4. MAPA DE ASSIMETRIAS EM RELAÇÃO A SERVIÇOS FINANCEIROS 

 

Os países membros, depois de consultados os coordenadores nacionais, concordaram 
com os seguintes critérios para homogeneizar as informações do Mapa de Assimetrias: 

 No caso do quadro Trato Nacional, não é necessário repetir as informações constantes 
do quadro Acesso a Mercados, apenas identificar as restrições específicas de trato 
nacional. 

 Nos casos dos quadros Acesso a Mercados e Trato Nacional, somente devem 
identificados os serviços prestados por instituições financeiras, e não por entidades do 
mercado de capitais; 

 Em cada serviço, salvo se expressamente mencionado, devem ser considerados como 
consumidores apenas pessoas físicas e pessoas jurídicas não financeiras. 

 
As delegações se comprometem a revisar o Mapa de Assimetrias conforme os critérios 
assinalados nesta ata e na ata da XXV Reunião do SGT-4 e enviar as novas informações à 
coordenação da Argentina até 31 de dezembro de 2008. 
 
As delegações também se comprometem a identificar, para cada serviço e modo de prestação, a 

existência ou não de assimetria. A informação deve ser enviada à coordenação da Argentina até 31 

de março de 2009, para ser compilada e discutida na reunião a ocorrer no primeiro semestre de 2009. 

 

A delegação venezuelana se comprometeu a prestar as informações relativas ao Mapa de Assimetrias 

por ocasião de seu ingresso oficial no Mercosul. 

  

 

5. OUTROS ASSUNTOS 
 

 A Subcomissão de Demonstrações Contábeis convidou os representantes da Comissão 
Financeira para a palestra sobre o IFRS, ressaltando que a norma contábil brasileira, 
especialmente quanto às provisões, conflita com o estabelecido pelo IFRS, criando um 
problema de harmonização. No dia 19 de novembro de 2008, os membros das 
delegações assistiram à palestra proferida pelo senhor Artur Gigueira, membro da 
Febraban e funcionário do banco Santander Brasil, relatando a experiência na 
implementação do padrão IFRS no banco ABN Amro Real. 
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 No dia 20 de novembro de 2008, foi realizada apresentação pelo Departamento de Relações 

Internacionais (Derin) do Banco Central do Brasil sobre o Sistema de Moedas Locais (SML), 

adotado para a liquidação de transações entre Argentina e Brasil. 

 

  

6. PROGRAMA DE TRABALHO 2008 - 2009 

 

Os quadros a seguir contêm a avaliação do grau de cumprimento do Programa de Trabalho 2008 e o 

Programa de Trabalho de 2009 para a Comissão do Sistema Financeiro. 

 

 

ÓRGÃO: SGT-4 Assuntos Financeiros 

 

Comissão do Sistema Financeiro 

 
  PROGRAMA DE TRABALHO 2008 

Título  

Da  Atividade 

Ref.  

pauta 

Descrição 

da Atividade 

Tipo 

(1) 

Caracterização 

(2) 
Origem Data de 

Conclusão 

Estimada GMC Outro 

1. Cumprimento dos 
Princípios Básicos para 

uma Supervisão Bancária 

Eficaz. 

 N/A 

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

(D) Permanente  

Decisão 

CMC 

Nº 10/93 

 

2. Harmonização das 

normas que regulam os 

sistemas bancários. 

 

N/A Avaliação dos avanços na 

harmonização das normas que 

regulam os sistemas 

bancários.  
 

(D) Permanente  

Plano de 
Trabalho 
CSF 2008 

 

 2.1. Atualização do 

Cuadro Comparativo de 

Normas (CCN) sintetizado. 

N/A Atualizar com informação de 

dezembro de 2007 para 

publicação na página web do 

SGT Nº 4. 

 

 Permanente  

Plano de 

Trabalho 

CSF 2008 

Maio 2008 

2.2. Atualização do Cuadro 

Comparativo de Normas 

(CCN) completo. 

N/A Atualizar com informação de 

diciembre de 2007  

 

 Permanente  

Plano de 

Trabalho 

CSF 2008 

Maio 2008 

3. Novo Acordo de Capital 

de Basiléia (Basiléia II). 

 

N/A Avançar na aplicação do Novo 

Acordo de Capital de Basiléia. 
 

(D) Permanente  

Plano de 
Trabalho 
CSF 2008 
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3.1 Realização de dois 

seminários técnicos sobre 

temas relacionados a 

Basiléia II. 

 

 (D) Específica  

Plano de 
Trabalho 
CSF 2008 

Realizado 
Seminario 

sobre 
Basiléia II 
no BCRA   
em Maio 
de 2008  

 
Realizado 
Seminário 

sobre 
Risco 

Operacion
al em 

Agosto de 
2008, em 
São Paulo 

 

4. Mapa de Assimetrias em 

Serviços Financeiros 

  

 Realizar as tarefas 
conforme as instruções 
fornecidas pela 
Coordenação Nacional 

(D) Específica  

Plano de 
Trabalho 
CSF 2007 

Dezembro 
2008 

(1) Indicar Código, dependiendo de instrucciones del 

GMC: 

 

(A) = Negociación Acuerdo 

(B) = Implementación Acuerdo 

(C) = Diagnóstico 

(D) = Seguimiento 

       (2)   Indicar carácter: 

 

- Específico 

- Permanente 
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ORGÃO: SGT Nº 4 - Assuntos Financeiros 

 

Comissão do Sistema Financeiro 

 

PROGRAMA DE TRABALHO 2009 

Título  

da  Atividade 

Ref.  

pauta 

Descrição 

da Atividade 

Tip

o 

(1) 

Caracterizac

ão (2) 

Origem Data 

de 

conclus

ão 

estima

da 

GMC Outro 

1. Cumprimento dos 

Princípios Básicos 

para uma Supervisão 

Bancária Eficaz 

 N/A 

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 

 

2. Harmonização das 

normas que regulam 

os sistemas bancários 

 

N/A Avaliação dos avanços 

na harmonização das 

normas que regulam os 

sistemas bancários  

 

(D) Permanente  

Plano de 

Trabalho 

CSF 

2009 

 

 2.1. Atualização do 

Cuadro Comparativo 

de Normas (CCN) 

sintetizado 

N/A Atualização com 

informação para 

dezembro de 2008 para 

publicação na página 

web do SGT Nº 4 

 

 Permanente  

Plano de 

Trabalho 

CSF 

2009 

Maio 

de 2009 

2.2. Atualização do 

Cuadro Comparativo 

de Normas (CCN) 

completo 

N/A Atualização com 

informação para 

dezembro de 2008  

 

 Permanente  

Plano de 

Trabalho 

CSF 

2009 

Maio 

de 2009 

3. Novo Acordo de 

Capital de Basiléia. 

 

N/A Avançar na aplicação do 

Novo Acordo de Capital 

de Basiléia 

 

(D) Permanente  

Plano de 

Trabalho 

CSF 2009 
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3.1 Realização de 

dois seminários 

técnicos sobre temas 

relacionados ao Novo 

Acordo de Capital 

 

 (D) Específica  

Plano de 

Trabalho 

CSF 2009 

Realiza

ção de 

Semina

rios 

sobre 

Basilea 

II en  

BCP  

Maio 

2009 e 

BCU 

Nov 

2009 

 

4. Mapa de 

Assimetrias em 

Serviços Financeiros 

  

 Realizar as tarefas 

conforme as instruções 

fornecidas pela 

Coordenação Nacional 

(D) Específica  

Plano de 

Trabalho 

CSF 2009 

Março 

de 2009 

5. Acompanhamento 

das Recomendações 

Internacionais 

Relativas à Crise 

Financeira 

N/A Acompanhar as boas 

práticas de gestão de 

riscos em cada país, bem 

como os planos de 

convergência às normas 

contábeis internacionais 

e as medidas de 

transparência em matéria 

financeira. 

(D) Específica 

Coord

enado

res 

Nacio

nais 

 

Dezem

bro 

2009 

(1) Indicar Código, dependendo das instruções do 

GMC: 

 

(A) = Negociação Acordo 

(B) = Implementação Acordo 

(C) = Diagnóstico 

(D) = Seguimento 

       (2)   Indicar caráter: 

 

 

Específico 

Permanente 
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7.- Lista de Participantes 

 

A lista dos participantes da reunião encontra-se no Anexo 1. 

 

 

Pela Delegação da Argentina 

 

 

 

 

Claudia Lippi 

 

Pela Delegação do Brasil 

 

 

 

 

David S. B. Valente 

 

 

Pela Delegação do Paraguai 

 

 

 

 

Jorge Jiménez 

 

 

Pela Delegação do Uruguai 

 

 

 

 

Gabriela Requiterena 

Pela Delegação da Venezuela 

 

 

 

 

 

Luis Laviosa (BCV) 

 

 

 

Amalitza Frías (SUDEBAN) 

 

 

 

Jacqueline Da Costa (SUDEBAN) 
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Anexo I  - Lista de participantes 

 

 

Argentina 

  

Claudia Lippi (BCRA) 

 

Setor Privado: 

 

Edgardo Acuña (ABAPPRA) 

 

 

Brasil 

 

David Valente (BCB) 

Luiz Celso de França Ferreira (BCB) 

Verônica de Marino Alves (BCB) 

 

Setor Privado: 

 

Cláudio Neves (FEBRABAN) 

Ivo R. Philipson (FEBRABAN) 

Marcelo Petroni Caldas (FEBRABAN) 

Mary Carmen Mendez (ANDIMA) 

 

 

Paraguai 

 

Jorge Jiménez (BCP) 

 

 

Uruguai 

 

Gabriela Requiterena (BCU) 

 

 

Venezuela 

 

Amalitza Frías (SUDEBAN) 

Daniela Tarbay (SUDEBAN) 

Jacqueline Da Costa (SUDEBAN) 

Luis Laviosa (BCV) 
 

 

 


