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O 51º Ciclo de Reuniões do Grupo Subgrupo de Trabalho nº 4 "Assuntos
Financeiros" do MERCOSUL ocorreu sob a presidência pro tempore do Paraguai,
em semanas consecutivas, entre 9 e 12 de maio, período em que as Comissões se
reuniram, enquanto, entre 18 e 20 de maio, a Coordenação Nacional se reuniu. Este
Subgrupo é um fórum técnico, integrado por representantes de bancos centrais,
comissões de valores mobiliários, superintendências de seguros e bancos e
unidades de inteligência/informação financeira da Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai, responsáveis pelo trabalho de integração financeira no MERCOSUL. ¹
Entre os temas abordados teve destaque a segunda Conferência sobre Moeda
Digital dos Bancos Centrais (CBDC), com expositores nacionais e internacionais,
organizada pelo Banco Central do Paraguai. Nos últimos anos, tem aumentado o
interesse dos bancos centrais no estudo e desenvolvimento de CBDC, devido à
crescente digitalização da economia, o que traz desafios para os bancos centrais
como responsáveis por garantir a efetividade e eficiência dos sistemas e meios de
pagamento envolvidos.
Na COORDENAÇÃO NACIONAL, a delegação do Paraguai convidou a se buscar
novas oportunidades para um maior aprofundamento da integração entre os
membros por meio da identificação e eliminação gradual das medidas restritivas ao
comércio de serviços financeiros intra-MERCOSUL. Além disso, as delegações
destacaram a importância de acompanhar a evolução dos Sistemas de Pagamentos
Transfronteiriços, dar continuidade ao processo de internalização da Emenda do
"Anexo de Serviços Financeiros do Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de
Serviços do MERCOSUL", bem como continuar a análise interna das disposições
relativas à transferência e à movimentação de capitais entre os Estados Partes.
Outro item da agenda foi a evolução das negociações do MERCOSUL com terceiros
países.
A COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS registrou avanços no
projeto "Acordo-Quadro para o Intercâmbio de Informações e Assistência entre
Autoridades do Mercado de Valores Mobiliários", tendo-se apresentado um
anteprojeto de lei ao Congresso Nacional paraguaio, que permitiria, entre outros,
acesso e intercâmbio de informações com os pares reguladores do Mercosul. Por
outro lado, as partes trocaram informações sobre as estatísticas e os marcos
regulatórios de seus respectivos mercados. Finalmente, e tendo em vista o relatório
a ser feito na próxima reunião, concordaram em discutir sobre a Supervisão
Baseada em Riscos (SBR) implementada em cada jurisdição.
¹ As reuniões do SGT-4 são semestrais e foram realizadas por sistema de videoconferência, de acordo com as disposições da
Resolução GMC nº 19/12, com a presença de todas as delegações.

A COMISSÃO DE SEGUROS analisou os avanços do "Acordo-Quadro sobre
Condições de Acesso e Exercício para as Companhias de Seguros do Mercosul",
condição fundamental e necessária para a integração dos mercados. Por outro lado,
foi acordada a realização de uma "Oficina de Intercâmbio de Normas e Informações"
entre os Estados Partes para a próxima reunião, vinculada às regulamentações
sobre requisitos de capital, governança corporativa e conduta de mercado.
A COMISSÃO DO SISTEMA BANCÁRIO comentou as principais novidades
regulatórias de natureza prudencial emitidas pelas entidades supervisoras desde a
última reunião, de outubro de 2021, bem como a evolução das regulamentações
adotadas para mitigar os efeitos econômicos da pandemia, que vêm chegando aos
seus estágios finais em diversas jurisdições à medida que o fim da emergência
sanitária é declarado em cada país. Ademais, também destacou a apresentação
feita por funcionários do Banco Central do Uruguai sobre o progresso dessa
instituição em termos de inovação financeira, com ênfase especial em Ativos Virtuais
e no marco conceitual desenvolvido para seu tratamento regulatório. A partir daí
surgiram possíveis caminhos a se pesquisar no relatório que será apresentado na
próxima reunião.
Na SUBCOMISSÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, foram apresentados
comentários relacionados aos desenvolvimentos mais recentes na adoção dos
Padrões Internacionais de Contabilidade (IFRS). Os participantes fizeram uma
referência especial às Notas Mínimas das Demonstrações Financeiras para
Publicação Trimestral/Anual. Sobre transparência, inclusão e inovação financeira e
consumidor bancário, as delegações apresentaram as medidas tomadas em seus
respectivos países para garantir a transparência e a proteção dos usuários dos
serviços financeiros. Novos canais de financiamento, como provedores de serviços
de crédito entre pessoas físicas por meio de plataformas, regulação de ativos
virtuais (criptoativos) e operações na nuvem (cloud computing) no âmbito da
terceirização de processos, também foram discutidos.
A COMISSÃO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO trocou experiências sobre os avanços
regulatórios, de supervisão e avaliação mútua do GAFILAT dos Estados Partes (EP)
e realizou uma análise comparativa sobre os principais desafios que se apresentam
diante da aplicação prática da normativa vigente em matéria de Prevenção à
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Além disso, trocou
informações agregadas sobre importações e exportações de cédulas entre EP por
meio de instituições financeiras e de câmbio. Outros temas versaram sobre a nova
metodologia de cooperação adotada, que consiste em capacitação realizada em
modalidade híbrida (presencial e virtual) e na apresentação de um caso prático e
dos sistemas tecnológicos aplicados à inteligência financeira no Paraguai.
Por fim, destaca-se o status atual de inserção no GAFILAT como observador,
gerando perspectivas sub-regionais positivas.
O próximo ciclo de Reuniões do Subgrupo de Trabalho Nº 4 “Assuntos Financeiros”
do MERCOSUL está previsto para outubro de 2022. Mais informações sobre os
trabalhos realizados pelo SGT-4 podem ser encontradas no site:
www.sgt4.mercosur.int .
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