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XXX REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4  
“ASSUNTOS FINANCEIROS” DO MERCOSUL 

  
COMISSÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 
 
Na cidade de Brasília, nos dias 22 a 24 de novembro de 2010, realizou-se a 
XXX Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 4 “Assuntos Financeiros” 
do Mercosul, com a presença das Delegações de Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai. A Delegação da Venezuela participa na presente reunião nos termos 
dispostos no Artigo 7º da Decisão CMC Nº 28/05, complementada pela Decisão 
CMC Nº 29/05, e no Acordo para a Adesão da República Bolivariana da 
Venezuela ao Mercosul. 
 
Foram tratados os temas previstos na Agenda consensual, a saber: 
 
 
 
1) Novo Acordo de Capital (Basileia II). 
 
Relativo à adequação de cada país membro da CSF ao Novo Acordo de 
Capital, a delegação da Argentina informou que não houve avanços 
significativos desde maio até a data desta reunião. Quanto à proposta para 
aumentar a qualidade do capital dos bancos (Basileia III), foi destacado que a 
Argentina, como membro do Comitê da Basileia, tem participado das 
discussões. Este novo conjunto de recomendações não trará um impacto 
significativo relativo às exigências atuais de capital na Argentina, uma vez que 
suas instituições não costumam utilizar instrumentos híbridos para compor 
capital regulatório. Além disso, as instituições argentinas não costumam 
realizar operações complexas (por exemplo, envolvendo securitização). 
 
A delegação brasileira comentou sobre as propostas do Comitê de Basileia e 
seus eventuais impactos. Informou que ainda está em estudo a 
operacionalização das propostas, principalmente no que se refere à definição 
de capital (componentes e deduções). Seus estudos indicam um maior impacto 
da nova definição de capital sobre os bancos brasileiros, dada a importância 
das deduções no cálculo do capital. O prazo de implementação das propostas 
foi considerado grande o suficiente para a adequação das instituições. Foi 
comentado que, a princípio, nenhuma instituição sediada no Brasil seria 
considerada sistemicamente importante (SIFI) – ou seja, não teria o Brasil 
como „home supervisor‟. Entretanto, existe uma demanda por cooperação 
internacional, uma vez que existem SIFIs com forte presença no Brasil, pondo 
este último na condição de „host supervisor‟. 
 
A delegação do Paraguai comentou que está trabalhando no aumento do 
requerimento de capital para suas instituições, dentro dos critérios de Basiléia 
II. 



 
A delegação do Uruguai mencionou que em relação à “Hoja de Ruta Hacia 
Basilea II”, já existe uma proposta em consulta interna relativa ao cálculo de 
risco operacional seguindo a abordagem do indicador básico do Acordo de 
Basileia. O Banco Central do Uruguai contratou serviços de consultoria para 
avaliar seus normativos e compará-los com os requerimentos de Basileia II. 
Esta avaliação subsidiará uma revisão normativa a ser realizada durante o ano 
de 2011, conjuntamente com uma revisão dos normativos referentes às 
provisões para risco de crédito. 
 
A delegação da Venezuela informou que, apesar do país não adotar Basileia II, 
existem requisitos de capital para instituições financeiras (índices de solvência 
contábil de 8% e ponderado por risco de 12%). Estes requisitos podem ser 
complementados com base na avaliação da suficiência das provisões feitas 
pela supervisão. Além disso, existe verificação do risco operacional por parte 
da supervisão bancária, por meio da avaliação dos processos e das 
deficiências dos controles internos, assim como das medidas de mitigação.  Foi 
informado que foram feitas 20 intervenções em instituições financeiras entre 
novembro de 2009 e junho de 2010, sendo que algumas foram liquidadas e 
outras estão em processo de recuperação – através da fusão com instituições 
financeiras governamentais e criação de outra empresa. Foram tomadas 
medidas com o objetivo de proteger os correntistas, causando uma depuração 
no sistema de instituições que operavam de forma especulativa. 
 
 
 
2) 25 Princípios Básicos para uma Supervisão Bancária Eficaz. 
 
Em relação ao grau de cumprimento dos 25 Princípios Básicos para uma 
Supervisão Bancária Eficaz do Comitê de Basileia, a delegação brasileira 
comentou sobre a conclusão exercício do Self-Assessment e resultou numa 
lista de pontos a serem aprimorados. Esses pontos estão sendo discutidos em 
reuniões internas com o objetivo de melhorar o processo de supervisão 
bancária até 2012, quando provavelmente será realizado um exercício de 
FSAP. 
 
A delegação argentina comentou que realizou um exercício de auto-avaliação 
dos Princípios Básicos, com base na metodologia aprovada no ano de 2006. 
Como resultado, está prevista a possível emissão de uma norma de gestão de 
riscos, abrangendo a gestão e cobertura de todos os riscos. 
 
A delegação paraguaia comentou que está realizando um exercício de FSAP. 
Além disso, mencionou a criação de uma área (intendência) para a avaliação 
de estabilidade financeira – em particular, permitindo a realização de testes de 
estresse. 
 
A delegação uruguaia informou que não houve novidades em relação ao 
informado anteriormente sobre a avaliação FSAP executada por peritos do FMI 
e do Banco Mundial, a pedido expresso das autoridades governamentais. 



 
A delegação da Venezuela informou que a melhoria na aplicação dos princípios 
se concentrou nos âmbitos legal e de supervisão. Destacou que em função dos 
processos de intervenção ocorridos naquele país, buscou-se aumentar o 
processo de supervisão, inclusive com uma maior integração da supervisão 
bancária considerando outras empresas financeiras e não financeiras (em 
particular, entidades seguradoras e do mercado de capitais) visando a reduzir 
problemas relacionados à supervisão de grupos econômico-financeiros.  
 
 
 
3) Avaliação do grau de harmonização das principais normas que regulam 

os sistemas bancários dos 4 países membros. 
 
O quadro comparativo de Normas sintetizado atualizado até Dezembro de 2009 
foi publicado na página do Mercosul na internet. Para completar a informação 
do quadro completo falta atualizar as informações relativas ao Paraguai. 
 
Os representantes do Brasil informaram que após a última reunião da CSF foi 
editada regulamentação facultando a adoção de regime prudencial simplificado 
às cooperativas de crédito de menor porte e complexidade operacional. Essa 
regulamentação teve o objetivo de simplificar o processo de remessa e 
acompanhamento de informações relativas a risco de crédito, de mercado e 
operacional por parte das entidades optantes por esse regime e será 
implementada a partir de 2011. Foram editadas, ainda, normas relacionadas a 
risco de mercado (inclusão do cálculo do VAR estressado para modelos 
internos e recalibragem dos modelos padronizados) e à inclusão financeira. 
  
A representante argentina mencionou a edição de norma obrigando instituições 
financeiras que operem ao menos dez caixas eletrônicos a abrirem Contas 
Universais Gratuitas (sem encargos de manutenção ou movimentação) em 
nome de pessoas físicas que não tenham outras contas. Também foi aprovada 
a instrumentação do cheque cancelatorio - para evitar problemas de segurança 
- para montantes superiores 5.000 pesos (ou U$S 2.500) e inferior o igual a 
400.000 pesos (ou U$S 100.000). Por fim, foram regulamentados limites de 
tarifas sobre transferências. Foram entregues para os representantes das 
demais delegações cópias em CD da síntese dos normativos editados desde a 
última reunião pelo Banco Central da República Argentina (BCRA), assim como 
marcos normativo e de normas cambiais vigente em setembro de 2010. 
 
O representante paraguaio informou que foi editada regulamentação relativa 
aos requisitos para autorização de funcionamento de bancos e financeiras pelo 
Banco Central do Paraguai (BCP). Também foram editadas normas 
relacionadas à lavagem de dinheiro pela SEPRELAD, em particular, a 
Resolução nº 333/10, de 10 de outubro de 2010, que aprova e regulamento de 
prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo para empresas 
do setor de transferência de recursos (não-reguladas). 
 



A delegação uruguaia relatou a modificação na forma de captação de recursos 
(funding) da categoria de empresa financeira denominada empresas de 
serviços financeiros, que não fazem intermediação financeira. Anteriormente, 
somente bancos e organismos internacionais de crédito podiam aportar 
recursos. Com a modificação, passaram a poder aportar recursos outros 
investidores institucionais, tais quais fundos de investimento e fundos de 
pensão, e pessoas físicas associadas (diretores ou acionistas). Por fim, 
mencionaram que, por meio da Circular Nº 2.066, foi incorporada como 
requisito de uma governança corporativa eficaz a existência de políticas e 
procedimentos para avaliar a idoneidade moral e técnica dos integrantes da 
alta administração das instituições financeiras. 
 
Os representantes venezuelanos indicaram que se encontra em discussão na 
Assembléia Nacional a reforma da lei dos bancos, assim como algumas 
modificações de normativos prudenciais, abrangendo modificações 
substanciais às atribuições do Organismo Supervisor. Além disso, 
mencionaram a aprovação de normas prudenciais para a proteção dos 
usuários bancários e restrição de operações com instituições situadas em 
países de baixa carga fiscal, sem supervisão ou regulação financeira 
adequada. Por fim, o Banco Central da Venezuela (BCV) implementou um 
esquema de tarifas para diminuir os níveis de risco nos sistemas de pagamento 
de alto e baixo valor, como um marco da modernização do Sistema de 
Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR), visando seu uso eficiente. Esta 
medida entrará em vigor em 1º de dezembro de 2010.  
 
 
 
4) Harmonização da classificação de serviços financeiros. 
 
A demanda pela harmonização dos serviços financeiros entre as comissões de 
seguros, de mercado de capitais e de serviços financeiros do SGT-4 foi 
motivada pela constatação, durante a 7ª rodada de negociação do Mercosul, 
que o Brasil utiliza uma classificação distinta dos outros países em sua lista de 
oferta de serviços financeiros. Em função disto, a Coordenação Nacional do 
SGT-4 solicitou, durante a última reunião realizada em Buenos Aires, a 
harmonização dessa lista de serviços. Nesse sentido, a CSF discutiu formas de 
aproximar a posição brasileira daquela dos demais países. 
 
Em particular, foi discutida a abertura feita pelo Brasil nos serviços referentes 
às participações em emissões (letra “g”) e à administração de ativos (letra “i”) 
em “Mercados de Capitais” e “Setor Bancário”. Foi acordado que, no 
preenchimento do Mapa de Assimetrias (MA), a delegação brasileira procederá 
à eliminação dessa abertura, permitindo uma maior comparabilidade com as 
informações disponibilizadas pelos outros países. Também foi acordado que os 
representantes da Comissão do Sistema Financeiro manterão contato com os 
representantes da Comissão de Mercado de Capitais visando à padronização 
da classificação. 
 
 



 
5) Mapa de Assimetrias em relação a serviços financeiros. 
 
Relativamente ao preenchimento do MA, a representação argentina destacou 
que o preenchimento do modo 4 deve ser revisado. A delegação uruguaia 
esclareceu que a CSF já havia decidido que, na elaboração do MA, não seriam 
informadas notas horizontais relacionadas ao registro de entrada e saída de 
capitais.  
 
Além disso, foi consensuada a necessidade de uniformização das notas 
horizontais, de maneira a permitir a comparabilidade entre os países membros. 
A padronização deverá ser feita com a intenção de definir assuntos e 
respectivos números para cada nota. Nesse sentido, a delegação da Argentina 
se comprometeu a apresentar a proposta de temas a serem padronizados. 
 
Foram discutidos os serviços financeiros que constam do MA, principalmente 
visando identificar quais desses serviços são regulados pelo supervisor 
bancário e pelo supervisor do mercado de capitais. Concluiu-se que não devem 
ser considerados, os modos 1 e 2 nos serviços tipicamente regulados pelo 
supervisor do mercado de capitais no âmbito da CSF. 
 
Foi proposto cronograma para a adequação e atualização das informações dos 
MAs, conforme detalhado abaixo: 
- até o fim de janeiro de 2011: a delegação Argentina apresentará proposta 
para o formato unificado das notas horizontais; 
- até o fim de fevereiro de 2011: os países membros aprovarão o novo formato 
das notas horizontais; 
- até o fim de março de 2011: os demais membros da CSF encaminharão à 
Argentina as notas horizontais preenchidas, de acordo com o novo formato; 
- até o fim de abril de 2011: os países membros da CSF enviarão à delegação 
da Argentina os MAs ajustados, observando (i) os critérios de preenchimento 
do Modo 4, (ii) o novo padrão de notas horizontais, inclusive com as retiradas 
daquelas relacionadas ao registro de entrada e saída de capitais, e (iii) e 
menção à não-consideração, nos modos 1 e 2, de informações relativas a 
serviços financeiros regulados prioritariamente pelos supervisores dos 
mercados de capitais. 
 
 
 
6) Observância das recomendações internacionais relativas à crise 
financeira.  
 
A delegação brasileira informou que uma das ações adotadas como medida 
relacionada ao fluxo cambial foi a majoração da tributação incidente sobre o 
ingresso de divisas para as aplicações em renda fixa, que passou de 2% a 6%. 
Informou também que o Brasil vem estudando as recomendações do Financial 
Stability Board (FSB), inclusive as relacionadas à redução do uso de agências 
de rating. 
 



A delegação da Argentina mencionou estudos referentes ao risco de liquidez. A 
liquidez em situações de estresse tem sido observada pelo Paraguai, conforme 
indicou seu representante, no contexto da estabilidade do sistema financeiro. 
 
A delegação uruguaia informou que o Banco Central do Uruguai (BCU) está 
participando no grupo técnico da ASBA com o objetivo de emitir padrões 
relacionados à liquidez. O normativo atual da matéria será revisado à luz das 
conclusões deste grupo. Além disso, informou que está prevista a criação de 
um comitê de estabilidade financeira formado pelo BCU, Ministério da Fazenda 
e a Corporação de Proteção aos Depósitos Bancários para monitorar o risco 
sistêmico. 
 
Os representantes venezuelanos ressaltaram que a experiência com as 
intervenções de instituições financeiras acontecidas no país culminaram num 
reforço dos critérios de supervisão. O monitoramento dos índices de alerta 
antecipado – com um enfoque na supervisão preventiva – levou à aplicação de 
medidas corretivas que resultaram em requerimentos adicionais de 
capitalização dos bancos. Por fim, o BCV lançou mão, no último semestre, de 
mecanismos de política monetária para regular os níveis de liquidez, de 
maneira a permitir o funcionamento adequado e fluido do mercado monetário e 
interbancário, fator necessário para a estabilidade do sistema financeiro. 
 
 
 
7)  Análise do cumprimento do Programa de Trabalho 2010 e aprovação 

do Programa para 2011. 
 
Segue, no Anexo II, o Programa de Trabalho para 2010 aprovado pela CSF, 
para facilitar a análise de seu cumprimento. Como se observa, as delegações 
têm cumprido os compromissos adotados. 
 
O Programa de Trabalho para 2011, proposto pelos participantes da reunião, 
segue no Anexo III. 
 
 
8) Lista de Participantes 
 
A lista de participantes se encontra no Anexo I. 
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