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XXXVIII REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO SUBGRUPO DE TRABALHO N° 4 

“ASSUNTOS FINANCEIROS” 
São Paulo, SP, Brasil 

Segunda-feira, 18 – sexta-feira, 22.5.2015 

AGENDA PRELIMINAR 

COMISSÃO DE SEGUROS 
Segunda-feira, 18 – quinta-feira, 21 de maio de 2015 

SEGUNDA-FEIRA, 18 E TERÇA-FEIRA 19.5.2015 

1. Verificar a proposta de derrogar o acordo marco sobre condições de acesso 

para empresas de seguros com ênfase no acesso por sucursal (Dec. Nº 09/99) 

junto às comissões nacionais. 

2. (PONTO 3 DO PROGRAMA DE TRABALHO) – Avançar na orientação 

para a convergência das práticas de supervisão do mercado de seguros. 

Análise e cumprimento dos princípios básicos de seguros (PBS) da IAIS e 

avaliação do grau de cumprimento. 

3. (PONTO 4 DO PROGRAMA DE TRABALHO) – Análise do resultado da 

autoavaliação do PBS 4 da IAIS por cada país membro. 

4. (PONTO 5 DO PROGRAMA DE TRABALHO) – MEMORANDO 

MULTILATERAL DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO (MMoU). 

Análise do acordo entre Brasil/Argentina e Argentina/Venezuela para 

escolher qual servirá de referência para a elaboração do MMoU do 

MERCOSUL. 

5. (PONTO 6 e 7 DO PROGRAMA DE TRABALHO) – Avanço em atividades 

permanentes (mapas de assimetrias, unificação de listas de compromissos, 

glossários de termos técnicos). 

6. (PONTO 2 DO PROGRAMA DE TRABALHO) – Análise dos pontos mais 

sensíveis do Acordo Marco das Condições de Acesso para Empresas de 

Seguro, com temas de localização, cálculo e avaliação dos ativos que 

compõem o capital necessário para operar em cada país, para que sejam 

priorizados, a partir do mapa de assimetrias. 
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7. (PONTO 11 DO PROGRAMA DE TRABALHO) – Intermediários – 

Apresentação de quadro normativo relativo a intermediários pelas 

delegações para análise. 

8. Discussão de pontos pendentes da agenda anterior: 

 Analisar a proposta da delegação da República Bolivariana da 

Venezuela para a elaboração de um projeto de constituição de uma 

empresa de resseguros do MERCOSUL. 

 Analisar a situação da publicação das estatísticas sobre seguros de cada 

um dos países membros. 

 Questões concernentes aos seguros obrigatórios. 

 Criação de um Instituto Latino-Americano de Seguros. 

 Situação de empresas não autorizadas nos países membros, 

desdobramentos dos indícios de prestação irregular de serviços de 

seguro no MERCOSUL por seguradoras não registradas e/ou 

autorizadas, conforme registrado na ata da 37ª SGT-4. 

9. Análise da situação dos projetos de cooperação. 

10. Finalização do documento contendo um diagnóstico dos problemas que 

impedem o avanço para uma efetiva integração do mercado de seguros, 

possíveis alternativas e requisitos para cada problema apontado com 

alternativas a superar os problemas e com as consequências de não se 

conseguir superá-los (com o objetivo de que as autoridades tomem 

conhecimento das travas que impedem uma efetiva integração no setor). 

QUARTA-FEIRA 20.5.2015 

11. Sessão conjunta das comissões de sistema financeiro, do mercado de valores 

mobiliários e de seguros dedicada ao trabalho de finalização do mapa de 

assimetrias sobre serviços financeiros com trato nacional (TN) e acesso a 

mercados (AM). 

12. Seminário sobre o “Uso regional de moedas do Mercosul, impactos nos 

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

Possível tema de seguro a ser incluído. 
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QUINTA-FEIRA 21.5.2015 

13. Seminário com apresentações do setor de seguros, com os temas: (de 9h às 

13h, com break de 15 minutos às 10h): 

 SUSEP – Ouvidorias e atendimento ao consumidor (PONTO 9 DO 

PROGRAMA DE TRABALHO). 

 OUTROS PAÍSES – Apresentação por cada país membro do quadro 

normativo relativo à microsseguros (PONTO 11 DA ATA DA 

REUNIÃO ANTERIOR). 

 SUSEP – Inclusão Financeira e Microsseguros. 

 SUSEP – DPVAT. 

 SUSEP – Seguro Rural – CGPRO. 

14. Outros assuntos. 

15. Avaliação do cumprimento do programa de trabalho 2015-2016. 

16. Data da próxima reunião. 

17. Aprovação da ata da reunião. 

18. Apresentação da Comissão de Seguros à Coordenação Nacional. 


