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IOSCO NEWS  
 

 Período: 23/01/2019 a 30/01/2019 

Artigo publicado na Revista The Economist sobre as Taxas de juros de referência no 

mercado financeiro.  De acordo com ICE Benchmark Administration (IBA)                 

administradora e produtora da taxa LIBOR desde 2014, refere-se que as taxas       

overnight são amplamente aceites como adequadas aos derivados que compõem a 

grande quantidade de produtos indexados a libor. Entretanto apresenta uma alternativa 

que acredita ser um substituto mais adequado para os empréstimos de prefixação. Os 

empréstimos constituem uma pequena parcela do universo libor, apesar de representar 

ainda uma grande soma, lê-se na nota. Publicado a 24 de Janeiro. 

Artigo publicado na revista Brookings sobre a intervenção do Sr. Zia Qureshi no Fórum 

de Gaidar cujoi foco foi a transformação digital e o G-20: Um wake-up call para os   

formuladores de políticas. Este escrito faz uma chamada de atenção aos formuladores 

de políticas do G20, uma vez que a agenda central daquela cúpula, deve ser           

estruturada de modo a garantir que o potencial das novas tecnologias que favoreçam o 

crescimento  económico mundial robusto e inclusivo. Dentro de tal estrutura integrada 

por áreas-chave e interligadas para as acções de políticas, podem ser identificadas e    

tratadas para revitalizar a concorrência na era digital, melhorar o ecossistema para    

promover maior difusão de inovações tecnológicas, impulsionar o investimento na   

requalificação profissional. Com vista a promoção por meio da aprendizagem contínua 

reformar as políticas do mercado de trabalho e os sistemas de protecção social como 

parte de uma revisão dos contractos de    trabalho, enfrentar os novos desafios no   

âmbito tributário à nível da economia digital e abordar a necessidade de novas         

disciplinas para a globalização  digital. Publicado a 25 de Janeiro. 

Discurso do Sr. António Guterres, Secretário-Geral das 

Nações Unidas, no Fórum Económico Mundial, em Davos 

no qual afirma que actualmente, “os problemas são       

globais, mas as respostas são fragmentadas”. Ao abordar 

os grandes temas da política global, o Secretário da ONU 

atestou que as tendências mundiais estão cada vez mais interligadas, interferindo cada 

vez mais uma nas outras, nomeadamente as tensões geopolíticas, a economia global e 

as megatendências, quais sejam as mudanças climáticas, os movimentos migratórios 

os avanços da ciência e tecnologia, entre outros aspectos. Proferido a 24 de Janeiro de 

2019. 

Discurso proferido pelo Sr. Denis Beau, Primeiro Vice-Governador do Banco Central 

Francês, no ESSEC — Centre d'excellence, sobre a Regulação do Mercado Financeiro 

e questões de supervisão levantadas pelo impacto das empresas de tecnologia nos 

serviços financeiros. Admite aquele Executivo que as startups de Fintech já foram um 

“divisor de águas” no sector financeiro, uma vez que estas importaram uma cultura 

centrada no cliente da indústria da Internet para o sector financeiro, sendo que estas 

direccionaram e questionaram muitas das rendas financeiras de longo prazo.            

Entretanto, as start-ups de Fintech não têm recursos económicos ou capital suficiente 

para “estorvar” os bancos consolidados e, o seu papel futuro, provavelmente será   

moldado por duas alternativas principais: ser adquirido por um banco histórico ou   

competir em segmentos de determinado nicho de investidores como o caso dos 

crowdfunding ou nos mercado de acções. Proferido em Paris, a 30 de Janeiro. 

Discurso do Sr. Ryozo Himino, Vice-Ministro para os Assuntos Internacionais da  

Agência de Serviços Financeiros do Japão, no Simpósio do G20, em Tóquio, sobre o 

tema, “Por um futuro melhor: mudanças demográficas e desafios macroeconómicos”.        

Segundo o Himino, o sector financeiro numa sociedade que está a envelhecer pode 

transformar o riscos em oportunidades, vendendo  soluções, não apenas produtos.   

Essas soluções devem ser personalizadas, transitórias e transparentes. Ao serem   

personalizadas as soluções devem atender às diversas necessidades dos idosos   

transpondo sectores de modo a combinar serviços bancários, gestão de activos, de 

seguros, bem como, cuidados com a saúde e garantir que estes sejam transparentes 

por forma a proporcionar a que os clientes possam usá-los para o seu planeamento 

financeiro. Proferido no dia 17 de Janeiro 

Nota de Imprensa da Financial Conduct Authority 

(FCA), do Reino Unido, a propor regras sobre formas 

de investimento e outras medidas para melhorar os 

resultados na reforma dos clientes. Na referida nota a 

FCA expressou a sua preocupação relativamente aos 

consumidores que estejam eventualmente a serem 

saqueados, manter ou apostar em investimentos em 

fundos que não atenderão às  suas necessidades. Nesse âmbito a FCA propõe as  

empresas que aconselhem os seus clientes uma gama de soluções de investimento 

que atendam amplamente a seus objectivos, também conhecidos como "caminhos de 

investimento". Publicada a 28 de Janeiro. 

Paper de analistas Evelyn Truong e Bruno Tissot na 9ª Conferência do Irving Fisher 

Committee on Central Bank Statistics (IFC), organizada pelo Bank for International  

Settlements (BIS) em Agosto do ano transacto, alusivo ao tema “As iniciativas de     

elaboração de estatísticas do pós-crise estão concluídas?”. Esta é a questão           

fundamental para os dados estatísticos dos bancos centrais actualmente. A Grande 

Crise Financeira (GFC) de 2007/09 trouxe à luz a necessidade de abordar uma ampla 

gama de questões sobre os dados, tais como os requisitos de informação associados à 

globalização, intermediação financeira não bancária, relações interbancárias          

complexas e necessidade de elaboração de políticas macro prudenciais. Isto levou a 

realização de numerosas iniciativas estatísticas (Borio — 2013), algumas delas ainda 

em fase de implementação uma década após o GFC. Publicado a 28 de Janeiro. 

Relatório da Associação Internacional de Swaps e Derivados (ISDA), sobre a        

Fragmentação dos Mercados Regulamentados. O referido documento apresenta a  

análise feita aos 10 anos passados desde que os formuladores de políticas reuniram 

com o Grupo do 20 (G-20) para definir uma agenda regulatória globalmente consistente 

para os derivados. Desde então, foram efectuados progressos substanciais à nível  das 

jurisdições para implementar as regras de compensação, margem, negociação e     

capital, de acordo com os padrões do G-20. Os mercados de derivados tornaram-se 

assim mais seguros, transparentes e resilientes. Mas enquanto esse progresso é     

inconfundível, esses esforços de reforma regulatória diferem regularmente em       

substância, escopo e tempo entre as jurisdições. Isso levou a ineficiências e custos 

mais altos para os usuários de derivados, resultando num aumento do risco. Publicado 

a 30 de Janeiro. 

 

1. DOCUMENTOS E PAPERS  

 Reunião do Comité (1) sobre Contabilidade, Auditoria e Divulgação de Emitentes,      

            em Madrid, no dia 28 a 31 de Janeiro de 2019. 

 Reunião do Grupo de Monitoramento do MMoU da IOSCO, em Madrid, a  24 de  

           Janeiro de e 15 Fevereiro de  2019. 

 44ª Reunião Anual da IOSCO em Sydney, Austrália, nos dias 13 a 17 de Maio. 

 Reunião do Grupo Especializado em cripto activos, em Toronto, no Canadá, nos dias  

            23-24 de Janeiro de 2019.  

 Reunião do Comité (5) relativo ao Subgrupo de Gestão de Investimento e Alavancagem, París 

             nos dia 25 de Fevereiro, no dia  25 de Fevereiro. 
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