
   
XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 

4 – SGT-4 – Assuntos Financeiros do Mercosul) 

Mercosul/SGT N° 4/Ata N° 02/2017 

COORDENAÇÃO NACIONAL 

Página 1 de 44 

MERCOSUL/SGT N° 4/ATA N°02/2017 

XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO MERCOSUL FINANCEIRO (SUBGRUPO DE 
TRABALHO N° 4 – “ASSUNTOS FINANCEIROS”) 

Entre os dias 8 e 10 de novembro de 2017, os Coordenadores Nacionais reuniram-se na 

cidade de Brasília, República Federativa do Brasil, no âmbito da XLII Reunião 

Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4 – Assuntos 

Financeiros do Mercosul). 

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

Delegações da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 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 da Decisão CMC Nº 18/2004, 

alterada pela Decisão CMC Nº 11/2013, mas apesar de ter enviado representantes para 

as quatro Comissões e uma Subcomissão, não enviou representante para a Coordenação 

Nacional. 

A lista completa dos Anexos que formam a presente Ata está detalhada no ponto 13. 

Incluem-se, entre estes anexos: 

 A Lista de Participantes como Anexo I. 

 A Agenda com os temas tratados como Anexo II. 

 O Resumo Executivo da Ata desta reunião como Anexo III. 

A reunião foi iniciada tendo por base os temas listados na Agenda de Trabalho enviada 

por ocasião da Convocatória em 24.8.2017. 
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1 Parâmetros do Mercosul para integração financeira Intra e Extra-
Mercosul. 

1.1. Finalização do Anexo sobre Serviços Financeiros Intra-
Mercosul. 

Foram trabalhados os pontos que ficaram pendentes da 41ª Reunião 

Ordinária do Mercosul Financeiro (SGT-4) e da videoconferência de 

16.8.2017. Os Coordenadores Nacionais trabalharam os textos abaixo. 

i. Definição de Provedor de Serviços Financeiros. 

 Português: “Por provedor de serviços financeiros se entende 

toda pessoa física ou jurídica de um Estado Parte que deseje 

prestar ou que preste serviços financeiros, mas a expressão 

"provedor de serviços financeiros" não inclui as entidades 

públicas. Para efeitos do presente Protocolo e apenas em relação 

os serviços cobertos neste anexo, não são cobertos: i) os Shell 

Banks (banco de fachada) e ii) os provedores de serviços 

financeiros constituídos com o objeto principal de realizar 

operações com instituições estabelecidas em "jurisdições 

refúgio" ou em jurisdições cuja legislação não permite acesso às 

informações sobre a estrutura societária de pessoas jurídicas, 

titulares de suas ações ou a identificação do beneficiário final. 

Os Estados partes podem excluir outros prestadores de serviços, 

tais como os "offshore", em suas respectivas listas de 

compromissos específicos.” 

 Espanhol: “Por proveedor de servicios financieros se entiende 

toda persona física o jurídica de un Estado Parte que desee 

suministrar o que suministre servicios financieros, pero la 

expresión “proveedor de servicios financieros” no comprende 

las entidades públicas. Para el propósito de este Protocolo, y 

sólo en relación con los servicios amparados en este Anexo, no 

están cubiertos: i) los “Shell Banks” (banco cáscara o pantalla) y 

ii) los proveedores de servicios financieros constituidos con el 

objeto principal de realizar operaciones con instituciones 

establecidas en “jurisdicciones refugio” o en jurisdicciones cuya 

legislación no permite el acceso a la información sobre la 

estructura societaria de personas jurídicas, los titulares de sus 

acciones o la identificación del beneficiario final. Los Estados 

Partes podrán excluir otros prestadores de servicios, como los 
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“off shore”, en sus respectivas Listas de Compromisos 

Específicos.” 

a) Jurisdição Refúgio: 

 Português: “Se entende por Jurisdição Refúgio um 

território que não cobra impostos ou que cobre apenas a 

uma taxa nominal fixa, com falta de transparência fiscal e 

com leis ou práticas administrativas que impeçam o 

efetivo intercâmbio com outros países de informação 

sobre questões fiscais vinculadas aos contribuintes que se 

beneficiam com o regime fiscal preferencial”. 

 Espanhol: “Se entiende por Jurisdicción Refugio un 

territorio que no impone impuestos o que imponga sólo a 

una tasa nominal fija, con falta de transparencia fiscal y 

con leyes o prácticas administrativas que impidan el 

intercambio efectivo con otros países de información 

sobre cuestiones fiscales vinculadas a los contribuyentes 

que se benefician con el régimen fiscal preferente.” 

b) Provedor de serviços financeiros Offshore: 

 Português: “Qualquer provedor de serviço financeiro, 

estabelecido em conformidade com a legislação de uma 

jurisdição, cujas atividades se desenvolvem 

principalmente com não residentes e são, em geral, em 

uma escala fora de proporção em relação ao tamanho da 

economia do país onde se encontra estabelecido”. 

 Espanhol: “Cualquier proveedor de servicios financieros, 

establecido de conformidad con la legislación de una 

jurisdicción, cuyas actividades se desarrollan 

principalmente con no residentes y son, por lo general, de 

una escala fuera de proporción respecto del tamaño de la 

economía del país donde se encuentra establecido”. 

ii. Artigo sobre “Comércio Transfronteiriço por meio eletrônico”. 

Nas 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do Mercosul Financeiro, as 

delegações de Argentina, Brasil e Paraguai manifestaram 

concordância com a redação do artigo estabelecendo que o comércio 

eletrônico de serviços eletrônicos seria considerado como “Modo 1” 
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do AGCS/OMC. Na 39ª Reunião, o Uruguai manifestou que este tema 

ainda não foi resolvido no marco da Organização Mundial de 

Comércio (OMC) e considerou que uma definição neste sentido 

poderia estabelecer precedentes para o tratamento de serviços não 

financeiros. Por tanto, assinalou que a solução mais adequada seria 

consignar os aspectos relacionados com o comércio eletrônico de 

serviços financeiros nas Listas de Compromissos Específicos de cada 

país. 

Nesta 42ª Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (SGT-4), todas 

as delegações reiteraram as manifestações anteriores supracitadas. A 

Delegação do Brasil, em relação ao risco levantado pelo Uruguai, de 

estabelecer precedentes para serviços não financeiros, acrescentou que 

o risco de ser estendido para serviços não financeiros seria anulado 

com uma explicitação de que a normativa se restringia a serviços 

financeiros. 

Após uma série de tentativas de buscar uma redação que atendesse, 

também, ao Uruguai, optou-se em não incluir um artigo sobre a 

classificação de comércio eletrônico de serviços eletrônicos como 

“Modo 1”, deixando o tema restrito ao mencionado nas “Novas bases 

para negociações de serviços financeiros no Mercosul” (Mercosul/XC 

GMC/DI Nº 43/2012). 

Os Coordenadores Nacionais acordaram os textos na forma da redação 

acima apresentada. Com isso, concluiu-se a redação dos oito artigos que se 

vinha trabalhando, desde a 34ª Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro. 

Os Coordenadores Nacionais acordaram incluir, na proposta de novo Anexo 

Intra-Mercosul, os avanços obtidos nas recentes negociações do Bloco, com 

destaque para a com a União Europeia. Assim, resolveu-se incorporar os 

artigos de Transparência Regulatória, Processamento de Informações no 

Exterior e Autorreguladas (respectivamente, artigos 37, 39 e 41 do Acordo 

com a União Europeia). 

Serão feitas consultas internas de cada país tanto das redações acordadas, 

quanto dos textos incorporados do Acordo com a União Europeia. O não 

envio de comunicação antes de 8.12.2017 será interpretado como aceitação 

das redações e incorporações supracitadas. Eventual comunicação de não 

aceitação por uma Delegação deverá ser enviada aos demais Coordenadores 
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Nacionais do Mercosul Financeiro (SGT-4) já com proposta de alteração de 

texto em linha com o que essa Delegação possa aceitar. 

Em relação aos países que ainda necessitam de validação jurídica sobre o 

novo texto de Anexo Intra-Mercosul, o não envio de comunicação antes de 

15.3.2018 será interpretado como validação da proposta de Anexo Intra-

Mercosul apresentada. 

Ainda, os Coordenadores Nacionais concordaram em avaliar a possibilidade 

de trazer para o contexto do Mercosul os avanços obtidos em Transferência 

e Movimento de Capitais na negociação com a União Europeia, e que foi 

aprovado por todos os países do Mercosul. O Brasil vai circular o texto 

antes de 8.12.2017. Ter-se-á de avaliar previamente se o texto acordado com 

a União Europeia sobre o tema representaria um avanço em relação ao que 

existe atualmente sobre o tema no Mercosul – incluindo o novo Protocolo 

de Cooperação e Facilitação de Investimentos Intra-Mercosul (PCFI) –, o 

alcance (restrito a financeiro ou transversal) e como se daria uma eventual 

inserção dessa parte no contexto do Mercosul. As Delegações que fizerem 

essa avaliação se comprometem a dar conhecimento às demais Delegações 

da conclusão. 

Por fim, os Coordenadores Nacionais decidiram estudar vantagens e 

desvantagens de Lista Negativa para serviços financeiros no Mercosul. Tal 

estudo fará parte do Programa de Trabalho do Mercosul Financeiro nas 

próximas reuniões. 

1.2. Finalização do Anexo sobre Serviços Financeiros Extra-
Mercosul. 

Reiterou-se que, uma vez concluído o Anexo Intra-Mercosul, o Mercosul 

Financeiro (SGT-4) trabalhará no Modelo para negociação de Serviços 

Financeiros Extra Mercosul levando em consideração os avanços do texto 

do Anexo Intra-Mercosul e das negociações do Mercosul com outros blocos 

econômicos e países, com destaque para a com a União Europeia. 

Decidiu-se que a Argentina assumiria a coordenação desta atividade em 

função desta atividade estar muito vinculada ao Anexo Intra-Mercosul a 

cargo do país. 
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2 Projeto de Decisão CMC sobre Comércio Eletrônico de Serviços 
Financeiros ser classificado exclusivamente como Comércio 
Transfronteiriço (Modo 1) nas negociações Intra e Extra-Mercosul. 

Nesse quesito, com base nas manifestações registradas no ponto 1.1 – ii desta Ata, 

os Coordenadores Nacionais decidiram não elevar o Projeto de Decisão, deixando 

o tema restrito ao mencionado nas “Novas bases para negociações de serviços 

financeiros no Mercosul” (Mercosul/XC GMC/DI Nº 43/2012). 

3 Relacionamento Externo do Mercosul ou com impactos em serviços 
financeiros no Mercosul. 

3.1. Negociações Mercosul – União Europeia. 

A PPTB registrou que – no contexto da intensificação do ritmo das 

negociações entre a União Europeia e o Mercosul – tem sido muito 

importante o trabalho em estreita coordenação entre os reguladores 

financeiros do Mercosul com o objetivo de tentar finalizar um texto de 

Acordo que não traga riscos às estabilidades financeira e monetária, nem 

limite a capacidade de atuação desses Reguladores Financeiros a tempo de 

uma possível assinatura em dezembro, na Reunião Ministerial da OMC de 

dezembro de 2017, em Buenos Aires, na Argentina. 

Ademais, lembrou que as partes do Acordo em negociação mais 

relacionadas aos reguladores financeiros são, ademais da subseção de 

serviços financeiros e a seção de transferências e conta de capitais. 

Por fim, informou que, como resultado do XXX CNB (Comitê de 

Negociações Birregionais) entre Mercosul e União Europeia, que aconteceu 

em Brasília exatamente na mesma semana deste Ciclo de Reuniões 

Ordinárias do XLII Mercosul Financeiro Ordinário (SGT-4), conseguiu-se 

finalizar a seção de transferências e conta de capitais e quase finalizar o 

texto relacionado aos reguladores financeiros (pequenos pontos nos artigos 

de processamento de informações no exterior e de autorreguladas) e, com 

um esforço final ao longo de novembro e dezembro, este deverá estar pronto 

a tempo da citada Reunião Ministerial da Argentina. 

3.2. Negociações Mercosul – EFTA. 

Foi informado pela PPTB que as negociações do Mercosul com a 

Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) estão ainda em estágio 
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inicial, mas avançando. EFTA apresentou uma proposta de Anexo 

Financeiro para o que, à semelhança das negociações entre a União 

Europeia, também será importante um trabalho em estreita coordenação 

entre os reguladores financeiros do Mercosul. 

3.3. Negociações Mercosul – Canadá. 

Foi informado pela PPTB que as negociações do Mercosul com o Canadá 

estão sendo retomadas, com a previsão de uma rodada de negociações em 

março de 2018, em Ottawa no Canadá. Foi reforçado que nesta negociação 

será fundamental que os reguladores do Mercosul Financeiro trabalhem de 

maneira coordenada, porque o Acordo inclui serviços financeiros, comercio 

eletrônico, transferência e conta de capitais e, principalmente, pode haver a 

proposta pelo Canadá de lista negativa, inclusive para serviços financeiros. 

3.4. Diálogos Mercosul – Aliança do Pacífico. 

A PPTB informou que, nas tratativas do Mercosul com a Aliança do 

Pacífico, ainda não se trata de negociações e sim de Diálogos. Acrescentou 

que não são discutidas questões que demandam a atenção dos Reguladores 

Financeiros. Caso as tratativas avancem para incluir serviços financeiros, o 

Mercosul Financeiro (SGT-4) avaliará possíveis impactos em sua área de 

competência. 

3.5. Negociações financeiras na OMC, incluindo o “Trade in 
Services Agreement” (TiSA). 

A PPTB relatou que se intensificaram as discussões referentes à 

regulamentação doméstica na OMC com vistas a se tentar algum acordo 

para a Reunião Ministerial de dezembro de 2017, em Buenos Aires. As 

discussões incluem uma ampla revisão de regulamentação doméstica e 

serviços financeiros, incluindo medidas macroprudenciais e marco 

regulatório. 

Ademais, atualizou as informações à cerca da iniciativa de um grupo de 

países em criar um grande acordo plurilateral em serviços – incluindo o 

setor financeiro – independentemente dos demais temas em discussão na 

OMC, o “Trade in Services Agreement” (TiSA). 

Os Coordenadores Nacionais de Argentina, Brasil e Paraguai destacaram a 

importância de estarem atentos a essas discussões. 
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4 Seminário Internacional “Desafios e Oportunidades para a Integração 
Financeira e Monetária na Região” 

Em linha com a orientação do Mercosul Financeiro (Ata N° 01/15, Ponto 12 

“Instruções e Recomendações”, XXXVIII SGT N° 4) – de se promover 

seminários internos que contribuam para um efetivo avanço dos trabalhos de 

integração – foi realizado o Seminário Internacional “Desafios e Oportunidades 

para a Integração Financeira e Monetária na Região”. 

O Seminário contou com palestrantes da University of Oxford, FMI, University of 

Liverpool, BID/BRAiN,
1
 University of Leeds, PUC/Rio

2
, que apresentaram e 

compararam os resultados e recomendações dos três estudos sobre a Integração 

Financeira e Monetária na América Latina conduzidos pelo FMI, pelo 

BID/BRAiN e pelo Projeto da Embaixada Britânica. 

Os Coordenadores Nacionais elogiaram a qualidade do evento e agradeceram ao 

BCB, no exercício da PPT do Mercosul Financeiro, por sua realização. 

O material referente aos três estudos e às apresentações do Seminário serão 

publicados na página WEB do Mercosul Financeiro, explicitando-se que as 

apresentações e conclusões não representam o posicionamento do Mercosul 

Financeiro, das instituições que dele participam, e que a publicação tem o único o 

objetivo de fomentar o debate sobre o aprofundamento da integração financeira 

regional. 

5 Cooperação Técnica no âmbito do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

Os Coordenadores Nacionais trataram do “Programa de convergência regulatória 

aos padrões prudenciais internacionais em matéria de serviços financeiros para a 

promoção da estabilidade financeira do Mercosul”, que foi aprovado na 38ª 

Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (SGT-4) e que foram apresentados ao 

GMC, que dele tomou conhecimento em sua XC Reunião (GMC/Ata Nº4/2012/DI 

N°44/2012 – Anexo XII). 

Em linha com o ponto 7.2 de Mercosur/SGT N°4/Acta N°01/14, reiterou-se que o 

projeto está estruturado na forma de adesão voluntaria, no sentido em que cada 

país identifica – individualmente – os subprojetos que necessita e quer 

desenvolver. 

                                                 
1
 Brasil Investimentos & Negócios. 

2
 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
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Em relação a financiamentos, a Coordenação brasileira informou que a mais 

efetiva oportunidade é a de se tentar trabalhar com o programa RPG (Regional 

Public Goods) do BID. Continuando o relatado no ponto 6 de Mercosur/SGT 

N°4/Acta N°01/17, foi no âmbito do RPG que se aprovou o “Programa de 

Cooperação Regional para o Desenvolvimento de um Marco de Resolução 

Bancária de Crises Financeiras Regionais”. Nesse RPG, ter-se-á de estruturar um 

projeto com as ações selecionadas dentro do “Programa de convergência 

regulatória” do SGT-4 e este deverá ser formalizado ao BID por intermédio de 

uma carta da Diretoria do BC (ou outro regulador). Reitera-se que o RPG não 

exige contrapartida financeira das partes, apenas o compromisso em efetivamente 

se dedicar ao projeto e conduzir as atividades programadas. 

A Coordenação brasileira, também, informou da possibilidade de se formatar um 

projeto de menor proporção com alguma ação mais limitada selecionada dentro do 

“Programa de convergência regulatória” do SGT-4 para financiamento de outra 

instituição, como a CAF. 

Por fim, foi feito pelo BCB uma apresentação do “Programa de Cooperação 

Regional para o Desenvolvimento de um Marco de Resolução Bancária de Crises 

Financeiras Regionais”, com ênfase no processo de estruturação do projeto até sua 

aprovação pelo RPG do BID, com apoio do Mercosul Financeiro (SGT-4). Esta 

apresentação é incorporada à Ata da Coordenação Nacional, na forma do Anexo 

IV. 

6 Mapas de Assimetrias sobre Serviços Financeiros com Trato 
Nacional (TN) e Acesso a Mercados (AM). 

Explicitou-se que o objetivo final é identificar os aspectos que prejudicam o 

processo de integração financeira, já que nem toda assimetria prejudica a 

integração. Nesse sentido, após a finalização do mapa com as assimetrias de Trato 

Nacional e de Acesso a Mercados, se pretende utilizá-lo para identificar quais 

assimetrias – e até simetrias – que prejudicam a integração do Mercosul. É ainda 

interessante, no caso de restrições, verificar se há como criar exceções que 

favoreçam a integração do Mercosul. 

Na linha do tratado na 40ª Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (SGT-4), as 

Comissões estão trabalhando nos Mapas de Assimetrias já identificando os 

aspectos que prejudicam o processo de integração financeira: 

I) Se pode ser retirada facilmente; 

II) Se é de difícil remoção. 
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III) Se não pode ser retirada. 

Na 41ª Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (SGT-4), as Comissões de 

Valores Mobiliários e de Sistema Bancário já apresentaram as assimetrias com 

base nos itens estabelecidos na 40ª Reunião. Os Coordenadores Nacionais 

reforçaram a necessidade de a Comissão de Seguros também o fazer. 

Uma vez que a Comissão de Seguros só vai apresentar seu Mapa de Assimetria 

com os critérios supracitados na 43ª Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro 

(SGT-4), e que as Comissões de Valores Mobiliários e de Sistema Bancário farão 

importantes atualizações até essa reunião, decidiu-se que o trabalho de consolidar 

a identificação de quais assimetrias prejudicam o processo de integração será feito 

nessa ocasião. 

Reiterou-se que os mapas são “Reservados” e não podem ser divulgados fora do 

Mercosul Financeiro (SGT-4) sem consentimento da respectiva Comissão – nem 

publicados na página do Mercosul Financeiro (SGT-4) ou da Secretaria do 

Mercosul (que publica os anexos se estes não estiverem explicitamente listados 

como “Reservados”). 

7 Acompanhamento do processo de Integração da Bolívia aos 
trabalhos do Mercosul Financeiro (SGT-4). 

A PPTB informou que, até novembro de 2017, Argentina, Paraguai e Uruguai 

ratificaram o Protocolo de Adesão da Bolívia ao Mercosul. Em relação ao Brasil, 

o processo está tramitando na Representação Brasileira no Parlamento do 

Mercosul, com parecer favorável do relator. Acrescentou que a Bolívia também 

tem de ratificar. Após o depósito do instrumento de ratificação de todos os países 

do Mercosul, a Bolívia se tornará membro pleno com direito a voz e voto, 

inclusive no Mercosul Financeiro. 

Os Coordenadores elogiaram a participação da Bolívia com delegação presente 

em todas as Comissões e Subcomissão, mas lamentaram a ausência na 

Coordenação Nacional neste Ciclo de Reuniões Ordinárias do 42º Mercosul 

Financeiro (SGT-4). Destacaram que, com a proximidade da transformação da 

Bolívia em membro pleno do Mercosul, essa participação aumenta de 

importância. Nesse sentido, solicitaram à Bolívia que informe a situação do 

processo de ratificação do Protocolo de Adesão em sua Assembleia Plurinacional. 

Os Coordenadores reiteraram à Bolívia a solicitação para que forneça os dados e 

informações para todos os quadros comparativos, tabelas, estatísticas, mapas de 
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assimetrias e demais informações sobre o país. Isso é importante como forma de 

antecipar atividades e facilitar sua incorporação aos trabalhos, tornando mais 

suave sua convergência ao Mercosul. Ressaltaram a importância de as Comissões 

e Subcomissão do Mercosul Financeiro (SGT-4) incorporarem os dados do país. 

8 Análise do Quadro de Avanços dos Trabalhos das Comissões e 
Subcomissão. 

Os Coordenadores analisaram os quadros de avanços, atualizados até a 41ª 

Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro. O quadro será publicado na página do 

Mercosul Financeira. A atualização referente a esta 42ª Reunião será publicada 

assim que disponível. 

9 Informes das Comissões e Subcomissão Mercosul Financeiro (SGT-
4) 

9.1. Informes das Comissões e Subcomissão 

As Comissões e Subcomissão do Mercosul Financeiro compareceram junto 

aos Coordenadores Nacionais e apresentaram os seguintes informes, que são 

seguidos dos Registros com as Solicitações e demais Registros dos 

Coordenadores Nacionais específicos a cada Subcomissão/Comissão 

(instruções gerais a todas as Comissões e Subcomissão estão registradas no 

item 9.2 desta Ata): 

9.1.1. Subcomissão de Demonstrações Contábeis (ScDC). 

A íntegra da ata da Subcomissão de Demonstrações Contábeis 

constitui o Anexo V desta ata da Coordenação Nacional. 

Breve indicação dos temas tratados 

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

da Ata Nº 02/2017 da XLII Reunião Ordinária do Mercosul 

Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4 – Assuntos 

Financeiros do Mercosul). 

Temas de Destaque trabalhados 

Novidades e avanços registrados na adoção das Normas Internacionais 

de Informação Financeira (NIIF). 
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Alteração das Demonstrações Financeiras a fim de adaptá-las às 

alterações decorrentes da adoção das NIIFs. 

Identificação das melhores práticas para garantir ao consumidor 

bancário o acesso à informação. 

Avanços na regulamentação referente ao Pilar 3 – Disciplina de 

Mercado, de Basiléia III. 

Novidades e avanços nas normas relativas a Auditores Externos. 

Apresentação pela Delegação do Brasil do Projeto Instrumentos 

Financeiros, em curso no âmbito do BCB. 

Normas e projetos de normas 

Não foram apresentados. 

Documentos elevados à consideração do GMC 

Não foram apresentados. 

Informações para conhecimento do GMC 

Considerando que os planos de trabalho das delegações não indicam a 

ocorrência de novidades nos próximos 6 meses e que não foram 

adicionados novos temas nesta reunião, decidiu-se que a Subcomissão 

de Demonstrações Contábeis não se reunirá na próxima reunião 

ordinária do Mercosul Financeiro, a realizar-se no Paraguai no 

primeiro semestre de 2018. Sobre o tema, foi decidido na XL Reunião 

do Mercosul Financeiro, realizada no Uruguai, que as reuniões da 

Subcomissão, a partir do ano de 2017, seriam realizadas uma vez ao 

ano, na oportunidade da reunião do segundo semestre do SGT N° 4, 

exceto que os temas a tratar na agenda demandem uma maior 

frequência pelos avanços ou novidades de cada um dos Estados 

Partes. 

Solicitações ao GMC 

Não foram apresentadas. 
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Informações para conhecimento da Coordenação 

Nacional do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

Conforme estava previsto na agenda previamente definida, as 

delegações presentes à reunião trocaram experiências e opiniões sobre 

os principais avanços ocorridos sobre cada um dos temas em seus 

respectivos países. 

Nesse sentido, foi comentada a adoção das normas internacionais de 

contabilidade, em que se destaca a adoção das NIIFs pela Argentina e 

Uruguai a partir de 2018. Foram apresentadas ainda as principais 

adaptações necessárias para adoção das normas internacionais nos 

respectivos países. Além da adoção das NIIFs, as delegações 

apresentaram ainda as principais alterações necessárias nas 

demonstrações financeiras e nos planos de contas de forma a adaptá-

las ao novo marco contábil. 

Sobre transparência e consumidor bancário, as delegações 

apresentaram as medidas adotas em seus respectivos países de forma a 

assegurar ao consumidor bancário acesso à informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços financeiros, além da 

regulação de novos produtos e serviços financeiros. 

Solicitações à Coordenação Nacional do Mercosul 

Financeiro (SGT-4) 

Não foram apresentadas. 

Relação de Anexos da Ata que são Reservados 

Não há anexos reservados. 

Solicitações e Registros dos Coordenadores Nacionais 
específicos à Subcomissão: 

Em função da decisão da Subcomissão no 40º Mercosul Financeiro 

(SGT-4) de que, a partir de 2017, a Subcomissão passaria a ter 

reuniões anuais (não seriam mais semestrais), sempre no segundo 

semestre, a Coordenação Nacional tomou conhecimento que a 

próxima reunião da ScDC só se dará no 44º Ciclo de Reuniões 

Ordinárias do Mercosul Financeiro, na PPT do Uruguai. 
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A Subcomissão informou que o Paraguai pretende realizar um 

seminário sobre Fintech durante a 43ª Reunião do Mercosul 

Financeiro na PPTP, com apoio da Embaixada Britânica. Nesse 

sentido, mesmo não tendo reunião da Subcomissão, reforçou-se a 

necessidade de os representantes participarem do seminário. O Brasil 

informou que também está trabalhando no tema e sugeriu que uma 

ação coordenada pode multiplicar o alcance das ações, colocando à 

disposição a área de cooperação do BCB para se articular com os 

organizadores paraguaios. 

9.1.2. Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 

A íntegra da ata da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 

constitui o Anexo VI desta ata da Coordenação Nacional. 

Breve indicação dos temas tratados 

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

da Ata Nº 02/17 de XLII Reunião do SGT Nº4 “Assuntos 

Financeiros” / Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

Temas de Destaque trabalhados 

Projeto de Acordo-Quadro de Intercâmbio de Informações e 

Assistência entre Autoridades do Mercado de Valores Mobiliários. 

Normas e projetos de normas 

Não foram apresentados. 

Documentos elevados à consideração do GMC 

Não foram apresentados. 

Informações para conhecimento do GMC 

Não foram apresentadas. 

Solicitações ao GMC 

Não foram apresentadas. 
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Informações para conhecimento da Coordenação 

Nacional do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

Foi apresentado no anexo VI da Ata da CMVM o “Projeto Piloto de 

Integração do Mercado de Valores Mobiliários”, para que se dê 

ciência ao GMM deste assunto, que segue reservado. 

Solicitações à Coordenação Nacional do Mercosul 

Financeiro (SGT-4) 

Solicitamos aos Coordenadores Nacionais que se dê ciência ao GMM 

das informações constantes do item 7 e do Anexo IV da Ata da 

CMVM (Mapa de Assimetrias), ambos reservados. 

Relação de Anexos da Ata que são Reservados 

Anexo IV – RESERVADO – Mapa de Assimetrias 

Anexo VI – RESERVADO – Projeto Piloto de Integração do Mercado 

de Valores Mobiliários. 

Solicitações e Registros dos Coordenadores Nacionais 
específicos à Comissão: 

Os Coordenadores Nacionais reiteraram a necessidade de os países 

completarem o processo de incorporação da Decisão CMC Nº 31/2010 

(“Regulamentação Mínima do Mercado de Valores sobre a Elaboração 

e Divulgação das Demonstrações Financeiras”). A Argentina já a 

incorporou; o Brasil a tinha incorporado em 2011, mas não tinha 

seguido o protocolo de comunicar à Secretaria do Mercosul (em 

4.10.2017 iniciou o processo de fazer a comunicação). O Paraguai e o 

Uruguai informaram que já a incorporaram em 2011, faltando o rito de 

comunicação à Secretaria do Mercosul, que será brevemente iniciado. 

Por intermédio do Grupo Mercado Comum (GMC), o Mercosul 

Financeiro (SGT-4) tomou ciência de que o Grupo de Monitoramento 

Macroeconômico (GMM) recebeu instruções da “Reunião de 

Ministros da Economia e Presidentes dos Bancos Centrais do 

Mercosul e Estados Associados” (RMEPBC) para tratar de questões 

relacionadas à Integração do Mercado de Valores Mobiliários. Uma 

vez que a integração do mercado de valores mobiliários também é 

trabalhada pela CMVM/SGT-4 – que lograram avançar nas pré-
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condições essenciais para se permitir efetivar a integração do mercado 

de valores – o SGT-4 e o GMM iniciaram tratativas para que os 

trabalhos fossem complementares. 

Com o intuito de prestar informações ao GMM e evitar duplicidade de 

esforços, o Mercosul Financeiro (SGT-4) convidou formalmente os 

membros do GMM a participarem desta reunião da CMVM/SGT-4 e 

um membro do GMM do Brasil (Fazenda) compareceu de parte das 

reuniões. 

Adicionalmente, de forma a dar conhecimento ao GMM dos trabalhos 

do SGT-4, a Coordenação Nacional brasileira do Mercosul Financeiro 

(SGT-4) e o representante brasileiro na CMVM farão uma 

apresentação sobre os trabalhos referentes ao tema na próxima reunião 

do GMM, no dia 13.11.2017. 

Ainda em resposta à demanda do GMM, os Coordenadores Nacionais 

receberam o informe com os “Avanços dos trabalhos referentes à 

Integração do Mercado de Valores Mobiliários” (Projeto Piloto de 

Integração do Mercado de Valores Mobiliários) conduzidos pela 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) do Mercosul 

Financeiro (SGT-4) para ser encaminhado ao GMC. Dito informe 

constitui o Anexo XI desta ata da Coordenação Nacional e, também, 

foi encaminhado diretamente pelo SGT-4 ao GMM. 

Adicionalmente, a CMVM informou aos Coordenadores Nacionais 

que, caso necessário, o Mapa de Assimetrias da Comissão poderia ser 

compartilhado para conhecimento do GMM. 

Finalmente, completou-se que poderia ser mais efetivo um trabalho 

complementar do GMM como, por exemplo, estimar o impacto 

macroeconômico advindo de uma futura integração do mercado de 

valores mobiliários que se logre alcançar como resultado da atuação 

do Mercosul Financeiro (SGT-4). 

9.1.3. Comissão de Seguros (CS). 

A íntegra da ata da Comissão de Seguros constitui o Anexo VII desta 

ata da Coordenação Nacional. 
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Breve indicação dos temas tratados 

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

da Ata Nº 02/2017 da Comissão de Seguros na 42ª Reunião Ordinária 

do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4 – 

Assuntos Financeiros do Mercosul). 

Dentre esses, os principais pontos discutidos foram o ponto 1 

(Documento de Diagnóstico de Problemas que Impedem a Integração) 

e o ponto 6 (Carta Verde e seguros obrigatórios para circulação de 

veículos na América do Sul). 

Temas de Destaque trabalhados 

Para o ponto 1 da agenda, decidiu-se propor à Coordenação Nacional 

a transformação do documento “Documento de Diagnóstico dos 

Problemas que Impedem o Avanço para uma Efetiva Integração do 

Mercado de Seguros no Âmbito do Mercosul” – que seria apenas um 

retrato de um único momento no tempo – em um documento dinâmico 

a ser continuamente atualizado que sirva, simultaneamente, como 

referência básica para os membros da Comissão quanto aos trabalhos 

realizados em cada reunião – e, no seu conjunto, como registro 

histórico e contínuo desses trabalhos – e como reporte à Coordenação 

Nacional ou a qualquer outra instância. O documento se chamaria 

“Documento de Acompanhamento e Informação das Atividades da 

Comissão de Seguros”, tendo três seções: Problemas para a Integração 

e Soluções Vislumbradas, Documentos de Trabalho da Comissão e 

Outras Atividades Desenvolvidas na Comissão. Em cada uma, se 

listarão seus elementos, se incluirá uma breve explicação de a que se 

referem e se explicará como contribuem para o alcance dos objetivos 

da Comissão. 

No ponto 6 se listou uma série de problemas identificados na operação 

do seguro Carta Verde e se solicitou aos membros que analisem a 

possibilidade de reformulação do instituto para adequá-lo às condições 

atuais e tratar os problemas identificados. O Brasil apresentou 

propostas para tanto, que serão analisadas pelos membros e discutidas, 

juntamente com outras sugestões que possam surgir, na próxima 

reunião da Comissão. 
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Normas e projetos de normas 

Não foram apresentados. 

Documentos elevados à consideração do GMC 

Não foram apresentados. 

Informações para conhecimento do GMC 

Não foram apresentadas. 

Solicitações ao GMC 

Não foram apresentadas. 

Informações para conhecimento da Coordenação 

Nacional do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

Acordou-se que os países continuarão com as autoavaliações da 

aderência aos PBS da IAIS como ferramenta de orientação para 

convergência regulatória. 

Decidiu-se também que o Memorando Multilateral de Intercâmbio de 

Informações (MMoU) da ASSAL será utilizado pelos membros como 

instrumento para troca de informações confidenciais no âmbito do 

Mercosul, já que todos os membros são também associados da 

ASSAL, com a finalidade de evitar duplicação de esforços e 

desperdício de recursos. 

Solicitações à Coordenação Nacional do Mercosul 

Financeiro (SGT-4) 

Solicita-se à Coordenação Nacional permissão para que o documento 

anteriormente demandado, chamado de “Documento de Diagnóstico 

dos Problemas que Impedem o Avanço para uma Efetiva Integração 

do Mercado de Seguros no Âmbito do MERCOSUL”, passe a ser um 

documento de acompanhamento das atividades da Comissão, o 

“Documento de Acompanhamento e Informação das Atividades da 

Comissão de Seguros”, como informado acima no ponto “Temas de 

Destaque trabalhados” deste resumo e no ponto 1 da Ata Nº 02/2017 

da Comissão de Seguros. 
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Relação de Anexos da Ata que são Reservados 

Anexo IV – RESERVADO – Planilha SAPR_COMPARATIVO_PBS 

5-7-8-18 - RESERVADO 

Anexo V – RESERVADO – Mapa de Assimetrias. 

Solicitações e Registros dos Coordenadores Nacionais 
específicos à Comissão: 

Os Coordenadores Nacionais reforçaram a necessidade de a Comissão 

de Seguros também fazer o mapa de Assimetrias já identificando as 

assimetrias com base nos itens estabelecidos na 40ª Reunião. 

Sobre o “Diagnóstico dos Problemas que Impedem o Avanço para 

uma Efetiva Integração do Mercado de Seguros no âmbito do 

Mercosul”, os Coordenadores Nacionais concordaram com a 

solicitação da Comissão de Seguros de que o documento se transforme 

em uma atividade permanente da Comissão, ressalvando a 

necessidade de a primeira versão cumprir os requisitos e formatos 

necessários para que possa ser elevado ao GMC. 

Sobre a prestação irregular de serviços financeiros em diversos países 

do Mercosul por seguradoras não residentes e não registradas e/ou 

autorizadas, os Coordenadores Nacionais solicitaram que a Comissão 

de Seguros continue acompanhando o tema e traga informações 

atualizadas para o Ciclo de Reuniões Ordinárias do 43º Mercosul 

Financeiro (SGT-4). 

Por ser uma atividade prioritária, os coordenadores nacionais 

ressaltaram a importância de que a comissão avance na finalização da 

proposta de “Acordo Marco de condições de acesso e de exercício 

para empresas de seguros”. Destacou-se a necessidade de a proposta 

cumprir os requisitos para sua internalização pelos Estados Partes. 

Em relação à revogação do Acordo Marco sobre Condições de Acesso 

para Empresas de Seguros com Ênfase no Acesso por Sucursal" 

(Decisão CMC Nº 09/1999), os Coordenadores Nacionais informaram 

que a revogação não foi finalizada por um erro procedimental do 

CMC (foi aprovado e assinado no CMC a decisão para revogar, mas o 

Acordo derivado não foi assinado). A PPTB pretende trabalhar para 

que o Acordo derivado da citada Decisão CMC Nº 12/2015 seja 
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firmado por ocasião da próxima Cúpula de Brasília, em dezembro de 

2017. 

9.1.4. Comissão do Sistema Bancário (CSB). 

A íntegra da ata da Comissão do Sistema Bancário constitui o Anexo 

VIII desta ata da Coordenação Nacional. 

Breve indicação dos temas tratados 

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

da Ata Nº 02/2017 XLII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho 

Nº 4 “Assuntos Financeiros” / Comissão do Sistema Bancário do 

MERCOSUL. 

Temas de Destaque trabalhados 

As delegações comentaram as novidades normativas de maio até 

outubro de 2017. Em relação ao Quadro Comparativo de Normas 

(CCN, sigla em espanhol) as delegações se comprometeram a 

atualizar as informações até 30 novembro de 2017, para publicação na 

página da internet do Mercosul até 30 de janeiro de 2018. 

As delegações compartilharam os avanços vinculados a implantação 

dos Princípios Básicos para uma Supervisão Bancária Efetiva. 

Quanto às recomendações internacionais de regulação prudencial do 

Comitê de Basileia e do Conselho de Estabilidade Financeira, as 

delegações se comprometeram a atualizar as informações no Quadro 

de Recomendações sobre Regulamentação Prudencial para discussão 

na próxima reunião. 

As delegações se comprometeram também a atualizar o Mapa de 

Assimetrias identificar as assimetrias para discussão na próxima 

reunião. 

Normas e projetos de normas 

Não foram apresentados. 
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Documentos elevados à consideração do GMC 

Não foram apresentados. 

Informações para conhecimento do GMC 

Não foram apresentadas. 

Solicitações ao GMC 

Não foram apresentadas. 

Informações para conhecimento da Coordenação 

Nacional do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

Solicitações à Coordenação Nacional do Mercosul 

Financeiro (SGT-4) 

Não foram apresentadas. 

Relação de Anexos da Ata que são Reservados 

Não há anexos reservados. 

Solicitações e Registros dos Coordenadores Nacionais 
específicos à Comissão: 

Os Coordenadores Nacionais solicitaram à Comissão apresentar, para 

o Ciclo de Reuniões Ordinárias do 43º Mercosul Financeiro (SGT-4), 

uma atualização do mapa de Assimetrias, identificando as assimetrias 

com base nos itens estabelecidos na 40ª Reunião. 

Foi solicitado à Delegação da Bolívia que forneça imediatamente as 

informações para o Mapa de Assimetrias, para que seja facilitado seu 

processo de adesão como membro pleno do Mercosul. 

O Paraguai informou que pretende realizar um seminário sobre 

Fintech durante a 43ª Reunião do Mercosul Financeiro na PPTP, com 

apoio da Embaixada Britânica. O Brasil informou que também está 

trabalhando no tema e sugeriu que uma ação coordenada pode 

multiplicar o alcance das ações, colocando à disposição a área de 
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cooperação do BCB para se articular com os organizadores 

paraguaios. 

9.1.5. Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo (CPLDFT). 

A íntegra da ata da Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 

ao Financiamento do Terrorismo constitui o Anexo IX desta ata da 

Coordenação Nacional. 

Breve indicação dos temas tratados 

Foram tratados todos os temas da Agenda que consta do Anexo I da 

Ata Nº 02/17 da XLII Reunião Ordinária do SGT Nº 4 “Assuntos 

Financeiros” da CPLDFT. 

Temas de Destaque trabalhados 

 Novidades do Semestre: as delegações informaram as 

novidades do primeiro semestre de 2017 no que se refere à 

emissão de normas de PLDFT, atividades de supervisão, 

programas de capacitação e outras atividades relevantes 

(ANEXO IV, complementado pelo ANEXO V e pelo ANEXO 

VI) 

 Atualização da Planilha Comparativa dos Marcos Legais e 

Regulamentares dos Países: não houve atualização da planilha 

divulgada na página Web. Foi apresentada e aprovada proposta 

de alteração, com previsão de divulgação atualizada antes da 

próxima reunião da CPLDFT. 

 Abordagem com Base no Risco na Supervisão: o Banco 

Central do Brasil (BCB) e a Comissão de Valores Mobiliários 

do Brasil (CVM) apresentaram detalhamento de procedimentos 

em vigor no Brasil acerca da Abordagem Baseada no Risco 

(ABR), como desdobramento do tema “Procedimento de 

Seleção de Sujeitos Obrigados a Inspecionar aplicando ABR” 

(ANEXO VII e ANEXO VIII – RESERVADO). 

 Apresentação de Casos Práticos: foram realizadas duas 

apresentações, uma pelo Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras do Brasil (Coaf) sobre uso de moedas virtuais, e 

outra pelo BCB sobre casos relacionados com detecção de 
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operações atípicas no mercado de câmbio brasileiro. 

 Marco Legal dos Fideicomissos: aprovado encerramento do 

tema no Plano de Trabalho da CPLDFT. 

 Tabela de importações e exportações de bilhetes (1º 

semestre/2017 e compilação do período de 2008 - 1º 

Semestre/2017): apresentada a compilação dos dados a partir 

das informações remetidas pelos representantes das delegações 

(ANEXO IX – RESERVADO); apresentado pelo BCB estudo 

sobre diferenças observadas; e aprovado novo modelo de tabela 

a ser utilizado a partir da próxima reunião da CPLDFT. 

 Memorando de Entendimentos (MoU): feita proposta pelo 

BCB de assinatura de MoU multilateral para aperfeiçoamento da 

prevenção de manobras de LD-FT por meio de uso de cédulas e 

moedas. As Delegações farão consultas internas sobre interesse 

e viabilidade para sua assinatura. 

 Estágio de funcionários: acertada realização de estágio na área 

de PLDFT em Seguros a ser coordenado pela Susep no segundo 

semestre/2018. 

 Internalização de pauta mínima: a Delegação Brasileira 

relembrou da necessidade de formalização junto às respectivas 

Coordenações Nacionais da incorporação das pautas mínimas de 

regulação, conforme Resolução GMC Nº 51/2015. 

 Informe do cumprimento do Plano de Trabalho 2017-2018: a 

Comissão elaborou nova versão do plano segundo deliberação 

da CPLDFT, conforme ANEXO X. 

 Outros Assuntos: Proposta de incluir o Mercosul como 

membro observador do Gafilat; e Apresentação do Bacenjud. 

Normas e projetos de normas 

Não foram apresentados. 

Documentos elevados à consideração do GMC 

Não foram apresentados. 
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Informações para conhecimento do GMC 

Não foram apresentadas. 

Solicitações ao GMC 

PROPOSTA DE INCLUIR O MERCOSUL COMO MEMBRO 

OBSERVADOR DO GAFILAT: a CPLDFT solicita que o GMC 

consulte o Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat) 

sobre a possibilidade de que o Mercosul, por intermédio da CPLDFT 

do SGT-IV, passe a compor o rol de membros observadores do 

Gafilat, com representação a ser feita pelo país que estiver exercendo 

a Presidência Pro Tempore do Mercosul a cada reunião. 

Informações para conhecimento da Coordenação 

Nacional do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

Não foram apresentadas. 

Solicitações à Coordenação Nacional do Mercosul 

Financeiro (SGT-4) 

Encaminhar aos Estados Membros a sugestão de se elaborar um 

Memorando de Entendimento multilateral para o aperfeiçoamento da 

prevenção de manobras de LD-FT por meio de uso de cédulas e 

moedas. A minuta será distribuída pelo se BCB na próxima semana 

por intermédio das Coordenações Nacionais, conforme solicitação de 

representante da Bolívia. 

Relação de Anexos da Ata que são Reservados 

ANEXO VIII – RESERVADO – “Supervisão Baseada no Risco – 

BCB (Apresentação)”. 

ANEXO IX – RESERVADO – “Análise Comparativa das 

Importações e Exportações de Bilhetes através das Entidades 

Financeiras e Cambiais – 1º Semestre/2017 e Compilação do Período 

2008-1ºsem/2017”. 



   
XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 

4 – SGT-4 – Assuntos Financeiros do Mercosul) 

Mercosul/SGT N° 4/Ata N° 02/2017 

COORDENAÇÃO NACIONAL 

Página 25 de 44 

Solicitações e Registros dos Coordenadores Nacionais 
específicos à Comissão: 

Os Coordenadores Nacionais reiteraram a necessidade de os países 

completarem o processo de incorporação da Resolução GMC Nº 

51/2015 (“Pautas de Regulação Mínima a serem Adotadas pelos 

Supervisores Financeiros para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o 

Financiamento do Terrorismo”). A PPTB informou que, até 

1.11.2017, nenhum país incorporou a Resolução GMC Nº 51/2015. 

Nesse sentido, tomaram ciência da proposta da Comissão de 

consolidar a posição de todos os países em relação à incorporação de 

cada um dos itens que compõem a citada Resolução até março de 

2018, para tratamento na 43ª Reunião Ordinária do Mercosul 

Financeiro. 

Os Coordenadores Nacionais destacaram a importância de que a 

Comissão siga com o trabalho de “aperfeiçoamento e harmonização 

das regras e procedimentos de supervisão relativos a movimentos de 

cédulas e moedas” com vistas a se assegurar que sejam adotadas as 

melhores práticas de PLD-FT nas moedas que estão circulando na 

região, bem como que busquem fortalecer a integração da região com 

o desenvolvimento de um “Memorando Multilateral” sobre o tema. A 

representação do Brasil na Comissão se comprometeu a circular 

proposta para esse Memorando com brevidade. Em relação a este 

tema, a Coordenação Nacional brasileira assumiu o compromisso de 

verificar o rito necessário para aprovação e incorporação desse futuro 

Memorando Multilateral, incluindo o procedimento para as assinaturas 

e quais as instituições que o assinarão. 

Em relação à proposta de a Comissão ser membro observador do 

Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat), os 

Coordenadores Nacionais encaminharão a solicitação da Comissão 

para que o GMC consulte o Gafilat sobre a possibilidade de que o 

Mercosul, por intermédio da CPLDFT do SGT-4, passe a compor o 

rol de membros observadores do Gafilat, com representação a ser feita 

pelo país que estiver exercendo a Presidência Pro Tempore do 

Mercosul a cada reunião. Acrescentaram que esse tipo de 

representação já ocorre no Gafilat, e que não substitui a representação 

de cada país no Grupo. Acertou-se que, em paralelo, cada membro de 

país na Comissão fará consultas com suas representações no Gafilat 
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acerca da viabilidade da proposta, de eventual rito adequado para 

efetivar a proposta e confirmar a inexistência de custos adicionais. 

Em relação à solicitação de cooperação para um possível uso regional 

do Sistema Bacenjud, conforme solicitado pela Comissão, foi 

registrado que esta solicitação pode ser objeto de tratamento junto 

com as demandas de cooperação. 

9.2. Instruções e recomendações dos Coordenadores Nacionais às 
Comissões e Subcomissão 

Os coordenadores reiteraram às Comissões e Subcomissão a necessidade de 

observarem os seguintes aspectos, consolidados a partir do 38º Mercosul 

Financeiro (SGT-4): 

9.2.1. Quadros Comparativos: 

Deverão sempre ter a data da atualização ou versão. 

Serão publicados nas datas acordadas, com as informações 

disponíveis. A informação enviada posteriormente à data acertada será 

publicada nas seguintes atualizações (conforme indicado na Acta N° 

01/14, Punto 16. A), 37ª SGT N° 4). 

9.2.2. Arquivos Reservados: 

Deverá ser consignado o caráter “RESERVADO” cada vez que se cita 

o arquivo (conforme o indicado na Ata N° 01/15, Ponto 12 “Instruções 

e Recomendações”, 38ª SGT N° 4), a saber: 

 Ata da Comissão ou Subcomissão. 

 Lista de Anexos da Ata. 

 Ao gravar o Arquivo, colocar no nome (exemplo: Anexo xxx 

RESERVADO). 

 No corpo do texto do Anexo: colocar ao lado do título (acima, à 

direita) “ANEXO RESERVADO”. 

 No Resumo Executivo. 

 Cada vez e em todo lugar que se citar o Anexo. 
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9.2.3. Assinatura das Atas: 

As Atas deverão ser assinadas apenas pelo Coordenador Titular ou 

Alterno da Comissão ou Subcomissão ou seu representante, 

identificando o nome e país de quem assina. 

9.2.4. Seminários internos 

A Coordenação Nacional reitera a sugestão que se promovam 

seminários internos que contribuam para um efetivo avanço dos 

trabalhos de integração (conforme indicado na Ata N° 01/15, Ponto 12 

“Instruções e Recomendações”, 38ª SGT N° 4). 

9.2.5. Programas de Trabalho e Informes de Comprimento: 

Conforme indicado na Ata N° 01/15, Ponto 14, 38ª SGT N° 4, as 

Comissões e Subcomissão deverão: 

a) Elevar à Coordenação Nacional seus respectivos Programas de 

Trabalho e Informes de Cumprimento com antecedência mínima 

de 15 dias antes da Reunião do SGT-4 que os avaliarão. 

b) No envio, destacar as tarefas consideradas “mais relevantes” que 

deverão ser incluídas nos Programas de Trabalho e Informes de 

Cumprimento Consolidado do SGT-4. 

c) O envio deve ser feito à Coordenação Nacional no exercício da 

PPT, que os repassará à Coordenação Nacional da Argentina – 

encarregada da análise preliminar e consolidação. 

9.2.6. Idiomas dos textos nas atas: 

Nos casos que as Comissões tenham grandes textos em suas Atas, 

estes podem ser colocados como Anexos à Ata, a fim de que a 

informação possa manter-se em espanhol ou português, conforme a 

delegação que a elabore, com o objetivo de evitar a tradução de textos 

extensos arquivo (conforme o indicado na Ata N° 01/15, Ponto 12 

“Instruções e Recomendações”, 38ª SGT N° 4). 

9.2.7. Modelo de Sumário Executivo para as Comissões e 
Subcomissão do Mercosul Financeiro (SGT-4): 

Conforme o decidido pela Coordenação Nacional (Ata N° 01/15, 

Ponto 12 “Instruções e Recomendações”, 38ª SGT N° 4), se recorda a 
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necessidade de as Comissões e Subcomissão do Mercosul Financeiro 

(SGT-4) redigirem seus Sumários Executivos de acordo com o 

Modelo apresentado pelos Coordenadores Nacionais, em linha com o 

novo modelo aprovado pelo GMC para os grupos técnicos. 

A versão em português do modelo de Sumário Executivo para as 

Comissões e Subcomissão do Mercosul Financeiro (SGT-4) passa a 

constar desta Ata como Anexo X. 

9.2.8. Mapas de Assimetrias: 

Reiterou-se que os mapas são “Reservados” e não podem ser 

divulgados fora do Mercosul Financeiro (SGT-4) sem consentimento 

da respectiva Comissão – nem publicados na página do Mercosul 

Financeiro (SGT-4) ou da Secretaria do Mercosul (que publica os 

anexos se estes não estiverem explicitamente listados como 

“Reservados”). 

Explicitou-se que o objetivo final é identificar os aspectos que 

prejudicam o processo de integração financeira, já que nem toda 

assimetria prejudica a integração. Nesse sentido, após a finalização do 

mapa com as assimetrias de Trato Nacional e de Acesso a Mercados, 

se pretende utilizá-lo para identificar quais assimetrias – e até 

simetrias – que prejudicam a integração do Mercosul. É ainda 

interessante, no caso de restrições, verificar se há como criar exceções 

que favoreçam a integração do Mercosul. 

Os Mapas de Assimetrias devem ser trabalhados já identificando os 

aspectos que prejudicam o processo de integração financeira: 

I) Se pode ser retirada facilmente; 

II) Se é de difícil remoção. 

III) Se não pode ser retirada. 

9.2.9. Intermediação da Coordenação Nacional: 

Embora a Coordenação Nacional possa colaborar na intermediação 

das atividades entre as Comissões ou fora do SGT N° 4, não é 

imprescindível que a comunicação interna de cada Comissão ou 

Subcomissão seja feita por intermédio da Coordenação Nacional, dado 

que poderia acarretar atrasos nas tarefas das Comissões ou 
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Subcomissão (devendo, se for feita diretamente, copiar a Coordenação 

Nacional). 

9.2.10. Confecção das Atas e Anexos 

Para a Confecção das Atas e Anexos, se deverá ter em conta os 

parâmetros e exigências estabelecidos na Resolução GMC 

N° 26/2001. 

9.2.11. Incorporação de normativas: 

A internalização das normas por cada país faz a medida valer 

nacionalmente. Para fazer valer como medida do Mercosul tem-se de 

seguir procedimentos específicos (definidos no “Protocolo de Ouro 

Preto”, Artigo 40). 

Para cumprir com os procedimentos estabelecidos para incorporação e 

entrada em vigor de diversas normas do Mercosul Financeiro (SGT-

4), cada país tem de incorporar internamente a normativa por 

intermédio de Lei, Decreto, Resolução, Circulares ou simples 

Comunicações que já entrou em vigor a norma (há casos em que a 

entrada em vigor não necessita de nenhuma norma interna por já valer 

no país, mas isso tem necessariamente de ser comunicado). Registre-

se que, em muitos casos a incorporação estaria cumprida, faltando 

apenas uma simples oficialização à Secretaria do Mercosul de que a 

medida foi incorporada pelo país. 

O procedimento é o seguinte: 

1) O Coordenador do país em cada Comissão ou Subcomissão 

informará a seu Coordenador Nacional do Mercosul Financeiro 

(SGT-4) qual é a norma (Lei, Decreto, Resolução, Circulares ou 

simples Comunicações que já entrou em vigor a norma etc.) por 

meio da qual se está incorporando a normativa Mercosul 

(Decisão CMC, Resolução GMC). 

2) Este Coordenador Nacional, por sua vez, comunicará ao 

representante do país no GMC. 

3) O representante do país no GMC comunicará à SM a 

internalização da norma. 

4) Quando todos os Estados Partes tiverem informado sua 

incorporação aos respectivos ordenamentos jurídicos internos, a 
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Secretaria Administrativa do Mercosul comunicará o fato a cada 

Estado Parte; 

5) As normas entrarão em vigor simultaneamente nos Estados 

Partes 30 dias após a data da comunicação efetuada pela 

Secretaria Administrativa do Mercosul, nos termos do item 

anterior. Com esse objetivo, os Estados Partes, dentro do prazo 

acima, darão publicidade do início da vigência das referidas 

normas por intermédio de seus respectivos diários oficiais. 

9.2.12. Projetos de Cooperação: 

Os Coordenadores Nacionais reiteraram a recomendação Nacional 

(Ata N° 01/15, Ponto 12 “Instruções e Recomendações”, 38ª SGT N° 

4) que cada Comissão e Subcomissão formalize com antecedência 

possíveis propostas de cooperação técnica para serem apresentadas ao 

BID e outros Organismos de financiamento – como mecanismo 

complementar à cooperação no Mercosul. 

9.2.13. Sitio WEB do Mercosul Financeiro (SGT-4): 

Reiterou-se a importância de todos os países e todas as Comissões e 

Subcomissão realizarem uma revisão permanente da informação 

contida no sítio WEB do Mercosul Financeiro (SGT N° 4). 

9.2.14. Informações correspondentes à Bolívia: 

Ressaltou-se a importância de as Comissões e Subcomissão do 

Mercosul Financeiro (SGT-4) incorporarem os dados da Bolívia 

(destacou-se que a Bolívia já está fornecendo os dados referentes a 

quadro comparativos, estatísticas, mapas de assimetrias e demais 

informações sobre o país). 

9.2.15. Consideração das Atas da Coordenação Nacional: 

Instruiu-se às Comissões e Subcomissão do Mercosul Financeiro 

(SGT-4) que, depois de cada reunião do Mercosul Financeiro, deverão 

tomar conhecimento e considerar as instruções e recomendações 

contidas nas Atas da Coordenação Nacional. 
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10 Andamento das atividades constantes dos Programas de Trabalho 
2017-2018 do Mercosul Financeiro (SGT-4). 

Os Coordenadores Nacionais registraram que os Programas de Trabalho 2017-

2018 estão sendo trabalhados pela Coordenação Nacional, Comissões e 

Subcomissão. 

Foi destacado que a presença de todas as delegações nas reuniões contribui muito 

para a condução das atividades e o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Reforçou-se que, para o processo de integração financeira efetivamente acontecer, 

é importante que as reuniões do Mercosul Financeiro (SGT-4) aconteçam com a 

participação de representantes de todos os países, e que sejam mantidos 

participantes com experiência nos temas tratados no Subgrupo. 

11 Data e local da próxima reunião na PPT do Paraguai. 

O Paraguai sinalizou a data tentativa de 7 a 11 de maio de 2018 para o Ciclo de 

Reuniões Ordinárias do 43º Mercosul Financeiro (SGT-4), em Assunção, no 

Paraguai. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários reunir-se-á duas 

semanas antes, de 24 a 26 de abril de 2018. 

12 Outros Temas 

12.1. Modelo de Sumário Executivo para as Comissões e 
Subcomissão do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

Os Coordenadores Nacionais orientaram às Comissões e Subcomissão do 

Mercosul Financeiro (SGT-4) que redijam seus Sumários Executivos de 

acordo com o Modelo apresentado pelos Coordenadores Nacionais, em 

linha com o novo modelo aprovado pelo GMC para os grupos técnicos 

(Anexo X desta Ata da Coordenação Nacional). 

12.2. Página WEB do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

A página WEB do Mercosul Financeiro (SGT-4), com domínio 

internacional vinculada ao endereço eletrônico da Secretaria do Mercosul, 

pode ser acessada em: 

 Versão em Português: http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br 

 Versão em Espanhol: http://www.sgt4.mercosur.int/es-es 

http://www.sgt4.mercosur.int/pt-br
http://www.sgt4.mercosur.int/es-es
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Foi informado que: 

a) Os nomes dos representantes de cada país seguem atualizados com 

base nas informações repassadas à Coordenação Nacional Brasileira. 

b) Quaisquer atualizações ou correções devem ser solicitadas enviando e-

mail ao endereço sgt4.mercosul@bcb.gov.br. 

Registrou-se a importância de todos os países e todas as Comissões e 

Subcomissão realizarem uma revisão permanente da informação contida no 

sítio WEB do Mercosul Financeiro (SGT N° 4). 

Em relação às solicitações de Comissões para que se crie um ambiente de 

colaboração protegido por senha, para que se possa compartilhar trabalhos e 

consolidar documentos, a Coordenação brasileira assumiu o compromisso 

de envidar esforços para viabilizar esse ambiente. 

Em relação à página do Mercosul Financeiro, constatou-se que não há, na 

página da Secretaria do Mercosul (http://www.mercosur.int/), um 

direcionamento para a página do Mercosul Financeiro (SGT-4). 

Adicionalmente, foi registrado por diversos usuários que os mecanismos de 

segurança usualmente bloqueiam o acesso à página da Secretaria do 

Mercosul e, por consequência, à do Mercosul Financeiro (SGT-4), por 

considerá-la “não conforme” com requisitos de segurança. 

Em função dessas questões, por intermédio do GMC, no 42º Mercosul 

Financeiro (SGT-4) decidiu-se solicitar à Secretaria do Mercosul: 

i. Que faça constar um direcionamento para a página do Mercosul 

Financeiro (SGT-4) na página da Secretaria do Mercosul (que existia e 

deixou de existir), utilizando o novo logotipo do SGT-4, mencionado 

no item 12.5 desta Ata da Coordenação Nacional. 

ii. Que a área de segurança de informação da Secretaria do Mercosul faça 

gestões para descobrir as causas e resolver os bloqueios de segurança 

que os programas antivírus aplicam à página WEB da Secretaria do 

Mercosul, que prejudicam o acesso a ela. 

12.3. Incorporação da normativa do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

Os Coordenadores Nacionais reiteraram a solicitação de que sejam 

realizadas gestões para cumprir com os procedimentos estabelecidos para 

incorporação e entrada em vigor de diversas normas do Mercosul Financeiro 

mailto:sgt4.mercosul@bcb.gov.br
http://www.mercosur.int/
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(SGT-4). Em muitos casos já foram incorporadas, faltando apenas uma 

simples oficialização à Secretaria do Mercosul. 

Para cumprir com os procedimentos estabelecidos para incorporação e 

entrada em vigor de diversas normas do Mercosul Financeiro (SGT-4), cada 

país tem de incorporar internamente a normativa por intermédio de Lei, 

Decreto, Resolução, Circulares ou simples Comunicações que já entrou em 

vigor a norma (há casos em que a entrada em vigor não necessita de 

nenhuma norma interna por já valer no país, mas isso tem necessariamente 

de ser comunicado). Registre-se que, em muitos casos a incorporação estaria 

cumprida, faltando apenas uma simples oficialização à Secretaria do 

Mercosul de que a medida foi incorporada pelo país. 

A internalização das normas por cada país faz a medida valer 

nacionalmente. Para fazer valer como medida do Mercosul tem-se de seguir 

procedimentos específicos (definidos no “Protocolo de Ouro Preto”, Artigo 

40). 

Reitera-se que para as normas Mercosul entrarem em vigência é necessária a 

Comunicação oficial à Secretaria do Mercosul (SM) por cada país da 

entrada em vigência no respectivo país (a depender do caso por Lei, 

Decreto, Resolução, Circulares ou simples Comunicações que já entrou em 

vigor a norma). 

Este procedimento está detalhado no item 9.2.11 desta Ata da Coordenação 

Nacional. 

Pendências de Incorporação: 

Seguros (Decisão CMC Nº 12/2015) 

 A Decisão CMC Nº 09/1999 aprovou o "Acordo Marco sobre 

Condições de Acesso para Empresas de Seguros com Ênfase no 

Acesso por Sucursal" 
 A Decisão CMC Nº 12/2015, a pedido do Mercosul Financeiro (SGT-

4), aprovou o texto do "Acordo para revogar o Acordo Marco sobre 

Condições de Acesso para Empresas de Seguros com Ênfase no 

Acesso por Sucursal". 

 Entretanto, a citada Decisão CMC Nº 12/2015, apesar de aprovada e 

assinada pelo CMC, não foi completada pelo CMC porque o Acordo 

decorrente da Decisão não foi assinado (esta Decisão CMC Nº 
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12/2015 autoriza firmar um Acordo para revogar o Acordo anterior. 

Este Acordo é que não foi assinado e precisará ser). 

 A PPTB pretende trabalhar para que o Acordo derivado da citada 

Decisão CMC Nº 12/2015 seja firmado por ocasião da próxima 

Cúpula de Brasília, em dezembro de 2017. 

Em função do exposto, decidiu-se solicitar ao GMC que complete os 

trâmites para a revogação da Decisão CMC Nº 09/1999, ou seja, que se 

trabalhe para que o Acordo derivado da citada Decisão CMC Nº 12/2015 

seja firmado por ocasião da próxima Cúpula de Brasília, em dezembro de 

2017. 
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Valores Mobiliários (Decisão CMC Nº 31/2010) 

A Decisão CMC Nº 31/2010: “Regulamentação Mínima do Mercado de 

Valores sobre a Elaboração e Divulgação das Demonstrações Financeiras”. 

 A Argentina incorporou oficialmente a Decisão CMC Nº 31/2010. 

 O Brasil tinha incorporado em 2011, mas não tinha seguido o 

protocolo de comunicar à Secretaria do Mercosul (em 4.10.2017 

iniciou o processo de fazer a comunicação). 

 O Paraguai e o Uruguai informaram que já a incorporaram em 2011, 

faltando o rito de comunicação à Secretaria do Mercosul, que será 

brevemente iniciado. 

PLDFT (Resolução GMC Nº 51/2015) 

A Resolução GMC Nº 51/2015: “Pautas de Regulação Mínima a serem 

Adotadas pelos Supervisores Financeiros para a Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo” 

 Até 1.11.2017, nenhum país incorporou a Resolução GMC Nº 

51/2015. 

A Comissão de PLDFT assumiu o compromisso de consolidar a posição de 

todos os países em relação à incorporação de cada um dos itens que 

compõem a citada Resolução até março de 2018, para tratamento na 43ª 

Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro. 

12.4. Atividade Integração do Mercado de Valores Mobiliários 
conduzida pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM) do Mercosul Financeiro (SGT-4) de interesse do Grupo 
de Monitoramento Macroeconômico (GMM). 

Por intermédio do Grupo Mercado Comum (GMC), o Mercosul Financeiro 

(SGT-4) tomou ciência de que o Grupo de Monitoramento Macroeconômico 

(GMM) recebeu instruções da “Reunião de Ministros da Economia e 

Presidentes dos Bancos Centrais do Mercosul e Estados Associados” 

(RMEPBC) para tratar de questões relacionadas à Integração do Mercado de 

Valores Mobiliários. Uma vez que a integração do mercado de valores 

mobiliários também é trabalhada pela CMVM/SGT-4 – que lograram 

avançar nas pré-condições essenciais para se permitir efetivar a integração 

do mercado de valores – o SGT-4 e o GMM iniciaram tratativas para que os 

trabalhos fossem complementares. 
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Com o intuito de prestar informações ao GMM e evitar duplicidade de 

esforços, o Mercosul Financeiro (SGT-4) convidou formalmente os 

membros do GMM a participarem desta reunião da CMVM/SGT-4 e um 

membro do GMM do Brasil (Fazenda) compareceu de parte das reuniões. 

Adicionalmente, de forma a dar conhecimento ao GMM dos trabalhos do 

SGT-4, a Coordenação Nacional brasileira do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

e o representante brasileiro na CMVM farão uma apresentação sobre os 

trabalhos referentes ao tema na próxima reunião do GMM, no dia 

13.11.2017. 

Ainda em resposta à demanda do GMM, os Coordenadores Nacionais 

receberam o informe com os “Avanços dos trabalhos referentes à Integração 

do Mercado de Valores Mobiliários” (Projeto Piloto de Integração do 

Mercado de Valores Mobiliários) conduzidos pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (CMVM) do Mercosul Financeiro (SGT-4) para ser 

encaminhado ao Grupo Mercado Comum (GMC). Dito informe constitui o 

Anexo XI desta ata da Coordenação Nacional e, também, foi encaminhado 

diretamente pelo SGT-4 ao GMM. 

Adicionalmente, a CMVM informou aos Coordenadores Nacionais que, 

caso necessário, o Mapa de Assimetrias da Comissão poderia ser 

compartilhado para conhecimento do GMM. 

Finalmente, completou-se que poderia ser mais efetivo um trabalho 

complementar do GMM como, por exemplo, estimar o impacto 

macroeconômico advindo de uma futura integração do mercado de valores 

mobiliários que se logre alcançar como resultado da atuação do Mercosul 

Financeiro (SGT-4). 

12.5. Logotipo do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

A Coordenação Nacional Brasileira do Mercosul Financeiro (SGT-4) criou 

um logotipo para o Subgrupo que já foi utilizado na PPTB 2017. 

O logotipo é inspirado no logo oficial do Mercosul, incorporando elementos 

monetários, aproximando a marca do Mercosul de uma moeda. 

O logotipo foi criado em Português, Espanhol e Inglês e colocado à 

disposição dos demais países para utilização como identidade visual do 

SGT-4. 
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Os Coordenadores Nacionais decidiram aprovar o logotipo como marca do 

Mercosul Financeiro para uso, inclusive, para a página WEB do SGT-4 e 

redirecionamento a partir da página da Secretaria do Mercosul. 

 

13 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 do “Programa de Cooperação Regional para o 

Desenvolvimento de um Marco de Resolução Bancária de 

Crises Financeiras Regionais”, aprovado pelo RPG do BID. 

Anexo V: Ata da Subcomissão de Demonstrações Contábeis (ScDC). 

Anexo VI: Ata da Comissão de Seguros (CS). 

Anexo VII: Ata da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 

Anexo VIII: Ata da Comissão do Sistema Bancário (CSB). 

Anexo IX: Ata da Comissão de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de 

Financiamento ao Terrorismo (CPLDFT). 

Anexo X: Versão em português do modelo de Sumário Executivo para as 

Comissões e Subcomissão do Mercosul Financeiro (SGT-4). 

Anexo XI: RESERVADO – Informe com os “Avanços dos trabalhos 

referentes à Integração do Mercado de Valores Mobiliários” 

(Projeto Piloto de Integração do Mercado de Valores 

Mobiliários) conduzidos pela Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM) do Mercosul Financeiro (SGT-4) para ser 
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encaminhado ao Grupo Mercado Comum (GMM) em resposta a 

demanda do Grupo de Monitoramento Macroeconômico 

(GMM) sobre o tema. 

___________________________ 

Pela delegação da Argentina 

Juan Abelardo Larralde Hernández 
Banco Central de la República Argentina 

___________________________ 

Pela delegação do Brasil 

João Barata Ribeiro Blanco Barroso 
Banco Central do Brasil 

___________________________ 

Pela Delegação do Paraguai 

Eduardo José Feschenko Gilardoni 
Banco Central del Paraguay 

___________________________ 

Pela delegação do Uruguai 

Gabriela Requiterena 
Banco Central del Uruguay 
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ANEXO I – LISTA DE PARTICIPANTES 

ARGENTINA 

Juan Abelardo Larralde Hernández – Banco Central de la República Argentina 

BOLÍVIA 

Franz Alejandro Apaza Camacho – Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

BRASIL 

João Barata Ribeiro Blanco Barroso – Banco Central do Brasil 

Márcio Antônio Estrela – Banco Central do Brasil 

Paulo César de Freitas Mamede – Banco Central do Brasil 

Luiz Henrique Prado Garcia – Banco Central do Brasil 

Bruno Felipe Rodrigues Moreira – Banco Central do Brasil 

Geraldo Villar Sampaio Maia – Banco Central do Brasil 

Paula Castello Branco Teklenburg – Banco Central do Brasil 

José Henrique Vieira Martins – Ministério da Fazenda 

PARAGUAI 

Eduardo José Feschenko Gilardoni – Banco Central del Paraguay 

URUGUAI 

Gabriela Requiterena – Banco Central del Uruguay  
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ANEXO II – AGENDA 

Coordenação Nacional (8 a 10 de novembro de 2017) 

1. Parâmetros do Mercosul para integração financeira intra e extra-
Mercosul. 

i. Finalização do Anexo sobre Serviços Financeiros intra-Mercosul. 

ii. Definição sobre o Modelo para negociação de Serviços Financeiros extra-

Mercosul. 

2. Projeto de Decisão CMC sobre Comércio Eletrônico de Serviços 
Financeiros ser classificado exclusivamente como Comércio 
Transfronteiriço (Modo 1) nas negociações intra e extra-Mercosul. 

3. Relacionamento Externo do Mercosul ou com impactos em serviços 
financeiros no Mercosul. 

i. Negociações Mercosul – União Europeia. 

ii. Negociações Mercosul – EFTA. 

iii. Negociações Mercosul – Aliança do Pacífico. 

iv. Negociações financeiras na OMC. 

4. Workshop Internacional “Desafios e Oportunidades para a 
Integração Financeira e Monetária na Região”. Comparação e crítica das 

conclusões e recomendações dos estudos do FMI, do BID/BRAiN e da 

Embaixada Britânica – tarde de quarta-feira, 8 de novembro de 2017. 

5. Cooperação Técnica no âmbito do Mercosul Financeiro (SGT-4): 
possibilidades de financiamento do “Programa de convergência regulatória aos 

padrões prudenciais internacionais em matéria de serviços financeiros para a 

promoção da estabilidade financeira do Mercosul”. 

6. Mapas de Assimetrias sobre Serviços Financeiros com Trato 
Nacional (TN) e Acesso a Mercados (AM). 

7. Acompanhamento do processo de Integração da Bolívia aos trabalhos do 
Mercosul Financeiro (SGT-4). 

8. Análise do Quadro de Avanços dos Trabalhos das Comissões e 
Subcomissão. 
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9. Informes das Comissões e Subcomissão Mercosul Financeiro (SGT-
4): 
i) Informes das Comissões e Subcomissão à Coordenação Nacional. 

ii) Instruções e recomendações dos Coordenadores Nacionais às Comissões e 

Subcomissão. 

10. Andamento das atividades constantes dos Programas de Trabalho 2017-
2018 do Mercosul Financeiro (SGT-4). 

11. Data e local da próxima reunião na PPT do Paraguai. 

12. Outros temas. 
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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 

Nº 02/17 da XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de 

Trabalho Nº 4 – SGT-4 – Assuntos Financeiros do Mercosul). 

II. Normas e projetos de Normas 

Não foram apresentadas. 

III. Documentos elevados à consideração do GMC 

É encaminhado ao GMC o Informe com os “Avanços dos trabalhos referentes à 

Integração do Mercado de Valores Mobiliários” (Projeto Piloto de Integração do 

Mercado de Valores Mobiliários), conduzidos pela Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (CMVM) do Mercosul Financeiro (SGT-4) e que lograram 

avançar nas pré-condições essenciais para se permitir efetivar a integração do 

mercado de valores. Dito informe constitui o Anexo XI (RESERVADO) – da ata 

da Coordenação Nacional e, também, foi encaminhado diretamente pelo SGT-4 ao 

GMM. 

IV. Informações para conhecimento do GMC 

Projeto de Decisão CMC sobre Comércio Eletrônico de Serviços Financeiros 

ser classificado exclusivamente como Comércio Transfronteiriço (Modo 1) nas 

negociações Intra e Extra-Mercosul 

Os Coordenadores Nacionais decidiram não elevar o Projeto de Decisão, deixando 

o tema restrito ao mencionado nas “Novas bases para negociações de serviços 

financeiros no Mercosul” (Mercosul/XC GMC/DI Nº 43/2012). 

Atividade Integração do Mercado de Valores Mobiliários conduzida pela 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) do Mercosul Financeiro 

(SGT-4) de interesse do Grupo de Monitoramento Macroeconômico (GMM) 

Ademais do informe citado no item “III” acima, o Mercosul Financeiro (SGT-4) 

dá ciência ao GMC que convidou formalmente os membros do GMM a 

participarem desta reunião da CMVM/SGT-4 e um membro do GMM do Brasil 

(Fazenda) compareceu de parte das reuniões. 
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Adicionalmente, de forma a dar conhecimento ao GMM dos trabalhos do SGT-4, 

a Coordenação Nacional brasileira do Mercosul Financeiro (SGT-4) e o 

representante brasileiro na CMVM/SGT-4 farão uma apresentação sobre os 

trabalhos referentes ao tema na próxima reunião do GMM, no dia 13.11.2017. 

Adicionalmente, a CMVM/SGT-4 informou aos Coordenadores Nacionais que, 

caso necessário, o Mapa de Assimetrias da Comissão poderia ser compartilhado 

para conhecimento do GMM. 

Finalmente, completou-se que poderia ser mais efetivo um trabalho complementar 

do GMM como, por exemplo, estimar o impacto macroeconômico advindo de 

uma futura integração do mercado de valores mobiliários que se logre alcançar 

como resultado da atuação do Mercosul Financeiro (SGT-4). 

Logotipo do Mercosul Financeiro (SGT-4) 

A Coordenação Nacional Brasileira do Mercosul Financeiro (SGT-4) criou um 

logotipo para o Subgrupo, que já foi utilizado na PPTB 2017. 

O logotipo é inspirado no logo oficial do Mercosul, incorporando elementos 

monetários, aproximando a marca do Mercosul de uma moeda. 

O logotipo foi criado em Português, Espanhol e Inglês e colocado à disposição 

dos demais países para utilização como identidade visual do SGT-4. 

Os Coordenadores Nacionais aprovaram o logotipo como marca do Mercosul 

Financeiro para uso, inclusive, para a página WEB do SGT-4 e redirecionamento 

a partir da página da Secretaria do Mercosul. 
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Diminuição da periodicidade das reuniões da Subcomissão de Demonstrações 

Contábeis do SGT-4 

A Subcomissão de Demonstrações Contábeis do SGT-4, em linha com o decidido 

na XL Reunião do Mercosul Financeiro, passará a realizar suas reuniões apenas 

uma vez ao ano, na oportunidade da reunião do segundo semestre do SGT N° 4, 

exceto que os temas a tratar na agenda demandem uma maior frequência pelos 

avanços ou novidades de cada um dos Estados Partes.  

V. Solicitações ao GMC 

Solicita-se ao GMC: 

i. Que complete os trâmites para a revogação da Decisão CMC Nº 09/1999, ou 

seja, que se trabalhe para que o Acordo derivado da Decisão CMC Nº 

12/2015 seja firmado por ocasião da próxima Cúpula de Brasília, em 

dezembro de 2017. 

ii. À pedido da Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 

Financiamento do Terrorismo (CPLDFT), que consulte o Gafilat sobre a 

possibilidade de que o Mercosul, por intermédio da CPLDFT do SGT-4, 

passe a compor o rol de membros observadores do Gafilat, com 

representação a ser feita pelo país que estiver exercendo a Presidência Pro 

Tempore do Mercosul a cada reunião. Acrescentaram que esse tipo de 

representação já ocorre no Gafilat, e que não substitui a representação de 

cada país no Grupo. 

iii. Que solicite à Secretaria do Mercosul que esta faça constar um 

direcionamento para a página do Mercosul Financeiro (SGT-4) na página da 

Secretaria do Mercosul (que existia e deixou de existir), utilizando o 

logotipo do SGT-4. 

iv. Que solicite à Secretaria do Mercosul que a área de segurança de 

informação da referida Secretaria faça gestões para descobrir as causas e 

resolver os bloqueios de segurança que os programas antivírus aplicam à 

página WEB da Secretaria do Mercosul que prejudicam o acesso a ela. 
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Cooperação na 
América Latina

Planejamento de resolução 
e Gerenciamento de crises 
em bancos regionais

A inserção da Asba nas 
iniciativas de planejamento da 
resolução de bancos 
transfronteiriços

Carlos Eduardo de Almeida

Marcelo Pedroza

Departamento de Resolução



Ações unilaterais
(ring fencing)

Aumento dos custos da 
resolução (impacto 

fiscal)

Contexto

Falta de mecanismos de 
cooperação cross-

border

Bail-out para mitigar
cross-border spillovers

Imprevisibilidade das 
ações nos diferentes 

países

Crise de 2008. 
Bancos “Too Big to 

Fail”



Consequências e lições aprendidas

• Desenvolver um arcabouço efetivo de resolução é prioridade chave na 
reforma regulatória internacional;

• O risco está agrupado a diferentes jurisdições;

• Bancos com operações transfronteiriças são transmissores de crises;

• Diretrizes para resolução eficaz foram desenvolvidas e incorporadas por 
Financial Stability Board, BIS e FMI.



Oportunidade financiamento BID

Serviços que são 
produzidos e 
consumidos 

coletivamente pelo 
setor público

Desafios e oportunidades 
de desenvolvimento 

enfrentados com mais 
efetividade e eficiência 

por meio de cooperação 
regional

Bens Públicos Regionais (Regional Public Goods)

Países participantes: 
Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguai e 

Uruguai

Não há perspectiva de 
custos financeiros para 

os países. Contrapartida 
será em homens/hora



Projeto de cooperação regional

• Alinhar a compreensão dos diferentes processos de resolução;

• Implementar mecanismo de cooperação para os regimes de resolução 
que respeite o arcabouço legal de cada país;

• Identificar eventuais barreiras ao compartilhamento de informações;

• Implementar uma rede de segurança capaz de minimizar os impactos de 
uma crise financeira transfronteiriça.



Projeto de cooperação regional

Escopo

1 2

3

Diagnóstico e análise de 
vulnerabilidades; Relatório 

comparativo, Plano de ação.

Marco de Resolução Harmonização

Espaços de diálogos

4

Disseminação

Consultorias individuais 
para operacionalizar o plano 

de ação.

Artigo publicado e seminário 
realizado sobre o arcabouço 
de resolução. Protocolos de 

adesão de novos países. 

Protocolos de trocas de 
informações, indicadores 

padronizados, metodologia 
de cooperação definida 

Fase Fase

FaseFase



Benefícios Esperados

• Mecanismo de cooperação para gestão de crises bancárias;

• Arcabouço para tomada de decisão oportuna e eficiente diante de uma 
crise;

• Estruturação de uma ampla rede de segurança da estabilidade 
financeira;

• Aprimoramento da relação entre processos de supervisão e resolução;

• Mecanismos de troca de informações e de avaliação das condições de 
exposição regional;

• Otimizar a relação entre processos de supervisão e de resolução;

• Externalidade positiva para melhorar os processos internos para lidar 
com instituições financeiras com problemas.



Cooperação como forma de integração

Estrutura e incentivo para 

desenvolvimento de 

processos

Oportunidade

Demanda

Contraparte

Aproximação das áreas de 

cooperação para permitir a 

identificação de 

oportunidades

Modelo de trabalho com capacidade 
de fortalecer a integração regional, 

ao mesmo tempo que estabelece um 
arcabouço robusto para a 

manutenção da estabilidade 
financeira

Iniciativas regionais 
coordenadas geram benefícios 

individuais 

Capacidade de ampliar a inserção 
internacional da região, 

estabelecendo processos com 
potencial de se tornarem referência



Obrigado
Banco Central do Brasil

carlos.e.almeida@bcb.gov.br

mailto:joao.andre@bcb.gov.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: Ata da Subcomissão de Demonstrações Contábeis 

ANEXO VI: Ata da Comissão de Seguros 

ANEXO VII: Ata da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

ANEXO VIII: Ata da Comissão do Sistema Bancário 

ANEXO IX: Ata da Comissão de Prevenção de Lavagem de 

Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

I. Breve indicação dos temas tratados 

Foram tratados todos os temas da Agenda, que consta como Anexo ?? da Ata Nº 0?/1? da ??? 

?? Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4 – 

Assuntos Financeiros do Mercosul). 

II. Temas de Destaque trabalhados 

Anexo sobre Serviços Financeiros intra-Mercosul. [Exemplo da Coordenação Nacional] 

Avaliação da aderência dos países aos PBS da IAIS. [Exemplo de Seguros] 

Estabelecimento dos requisitos que permitirão que os Mercados de Valores Mobiliários do 

Mercosul sejam efetivamente integrados: Memorando de Intercâmbio de Informações e 

Assistência entre Autoridades do Mercado de Valores Mobiliários. [Exemplo de Mercado de 

Valores Mobiliários]. 

Identificação das melhores práticas para a regulação e procedimentos de supervisão de 

movimentos de exportação e importação de dinheiro em espécie. [Exemplo de PLDFT] 

Seminário Internacional “Uso regional de moedas do Mercosul, impactos nos mercados 

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

Coordenação Nacional] 

III. Normas e projetos de Normas 

Não foram apresentados. Ou 

Projeto de Decisão CMC sobre Comércio Eletrônico de Serviços Financeiros ser classificado 

exclusivamente como Comércio Transfronteiriço (Modo 1) nas negociações intra e extra-

Mercosul. [Exemplo da Coordenação Nacional] 

Projeto de Decisão CMC de revogação do “Acordo Marco de condições de acesso para 

empresas de seguros com ênfase no acesso por sucursal” aprovado pela Decisão CMC Nº 

09/99. [Exemplo de Seguros] 

Projeto de Decisão GMC com atualização da Pauta Mínima de PLDFT (revisão da Decisão 

53/2000). [Exemplo de PLDFT] 
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IV. Documentos elevados à consideração do GMC 

Não foram apresentados. Ou 

Diagnóstico dos problemas que impedem o avanço para uma efetiva integração do mercado 

de seguros. [Exemplo de Seguros] 

V. Informações para conhecimento do GMC 

Não foram apresentados. Ou 

Mudança de nome da “Comissão do Sistema Financeiro” para “Comissão do Sistema 

Bancário”. [Exemplo de Sistema Bancário] 

VI. Solicitações ao GMC 

Não foram apresentados. Ou 

Solicita-se ao GMC: [Exemplo da Coordenação Nacional] 

i. Que solicite à Secretaria do Mercosul que esta faça constar um direcionamento para a 

página do Mercosul Financeiro (SGT-4) na página da Secretaria do Mercosul. 

ii. Que solicite à Secretaria do Mercosul que a área de segurança de informação da 

Secretaria do Mercosul faça gestões para descobrir as causas e resolver os bloqueios de 

segurança que os programas antivírus aplicam à página WEB da Secretaria do Mercosul 

que prejudicam o acesso a ela. 

VII. Informações para conhecimento da Coordenação Nacional do SGT-4 

As Delegações registraram que, para o processo de integração financeira efetivamente 

acontecer, é importante que as reuniões do Mercosul Financeiro (SGT-4) aconteçam com a 

participação de representantes de todos os países, e que sejam mantidos participantes com 

experiência nos temas tratados no Subgrupo. 

Adicionalmente, solicitaram que seja verificada a possibilidade de contar, na página do 

Mercosul Financeiro (SGT-4), com uma área de trabalho colaborativa na qual as diversas 

delegações possam trabalhar de forma conjunta. 

Tendo como referência o MoU firmado em outubro de 2014, em Buenos Aires, entre os 

bancos centrais do Brasil e do Paraguai, as delegações identificaram as referências mínimas a 

serem consideradas em termos de melhores práticas para a regulação e procedimentos de 
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supervisão de movimentos de exportação e importação de dinheiro em espécie. [Exemplo de 

PLDFT] 

Acordou-se que os países farão uma auto-avaliação dos PBS 5, 7 e 8, com base no 

questionário produzido pela IAIS, com objetivo de promover ações práticas no âmbito para 

auxiliar os países que estejam menos aderentes aos tais princípios. [Exemplo de Seguros] 

Ficou decidido que o Memorando Multilateral de Intercâmbio de Informação do Mercosul 

será feito com base no documento utilizado pela ASSAL. [Exemplo de Seguros] 

As Delegações aprovaram o Acordo Marco de Intercâmbio de Informações e Assistência 

entre Autoridades do Mercado de Valores Mobiliários, já considerando as atualizações das 

melhores práticas internacionais acordadas na IOSCO. Este Memorando terá entrada em vigor 

imediata para Argentina, Brasil e Uruguai; e entrada em vigor diferida para Paraguai e 

Venezuela. [Exemplo de Mercado de Valores Mobiliários]. 

VIII. Solicitações à Coordenação Nacional do SGT-4 

Propõe-se a realização de reunião conjunta da Comissão do Sistema Bancário com a 

Subcomissão de Demonstrações Contábeis (ScDC) para o próximo encontro do Mercosul 

Financeiro (SGT-4), e posteriormente, a cada dois anos. Visto que a regulamentação sobre 

proteção ao consumidor é tema discutido na ScDC, propõe-se a troca de informações. 

[Exemplo de Sistema Bancário] 

Foi sugerido à Coordenação Nacional a atualização da relação de participantes da 

Subcomissão de Demonstrações Contábeis na página do Mercosul na internet, incluindo as 

informações de telefone e correio eletrônico, bem como a introdução das informações 

relativas à delegação da Bolívia. [Exemplo de Demonstrações Contábeis] 

Solicita-se à Coordenação Nacional a revisão do texto introdutório do Projeto de Decisão 

CMC sobre Acordo Marco de Intercâmbio de Informações e Assistência entre Autoridades do 

Mercado de Valores Mobiliários, previamente ao envio às Autoridades internas de cada país, 

a fim de realizarem os trâmites necessários para a sua aprovação. [Exemplo de Mercado de 

Valores Mobiliários]. 

IX. Relação de Anexos da Ata que são Reservados 

Anexo ?: Mapa de Assimetrias. [Definiu-se que os Mapas de Assimetrias NÃO são 

publicados, sendo de uso exclusivo do SGT-4. Atenção, Mapas comparativos de Normas, 

Cambiais etc. são sim publicados] 
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Anexo ??: Projeto de Resolução GMC/Decisão CMC. [Projetos só são publicados depois que 

aprovados no GMC/CMC e viram normas do Mercosul] 

Anexo ???: Algum outro documento que a (Sub)Comissão considere estratégico ou sigiloso. 

[A depender da avaliação da (Sub)Comissão] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

RESERVADO 


