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O Conselheiro Federal Ueli Maurer viaja para 
a América do Sul com representantes suíços 
financeiros e de tecnologia financeira 

O Conselheiro Federal Ueli Maurer fará uma visita de trabalho ao Brasil e à Argentina 
de 18 a 20 de julho de 2018. Ele será acompanhado pelo Secretário de Estado para os 
Assuntos Financeiros Internacionais, Jörg Gasser, e por representantes suíços do 
setor financeiro e da tecnologia financeira. Além disso, em Buenos Aires, o Presidente 
do Conselho de Administração do Banco Nacional da Suíça, Thomas Jordan, irá 
participar nos encontros. Os debates serão centrados nos atuais dossiês bilaterais na 
área financeira e fiscal, assim como, na cooperação bilateral no domínio da prestação 
de serviços financeiros. 

O chefe do Departamento Federal de Finanças (DFF), o Conselheiro Federal Ueli Maurer, irá 
trocar opiniões com os seus pares do Brasil e da Argentina – os dois países são membros do 
G20. Ele também se reunirá com os governadores de ambos os bancos centrais, 
representantes dos órgãos de fiscalização, assim como, participantes do setor privado. 

No Brasil, o estado parceiro mais importante da Suíça na América do Sul, o foco principal 
incidirá, sobretudo, na discussão de oportunidades e riscos na área do investimento, e no 
debate de questões sobre acesso aos mercados. A aplicação da Convenção bilateral de Dupla 
Tributação (CDT), assinada em maio, também será discutida. Além disso, a Fiscalização 
Federal do Mercado Financeiro (FCMF) e a Comissão de Valores Mobiliários irão assinar, no 
local, um Memorando de Entendimento no setor da tecnologia financeira. 

Na Argentina, a visita irá permitir um diálogo financeiro e regulatório com as autoridades 
competentes. O foco destas conversações deve estar centrado nas reformas econômicas 
abrangentes da Argentina, que serão apoiadas por um programa de crédito do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) de até 50 bilhões de dólares americanos. A troca de opiniões, 
com os participantes estatais e privados no Brasil e na Argentina, faz parte da política do 
mercado financeiro da Suíça para um centro financeiro suíço competitivo. Isso também inclui 
a abertura da porta para o setor privado no exterior. A delegação também terá a oportunidade 
de explicar as condições estruturais favoráveis para o setor financeiro, e para as empresas 
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de tecnologia financeira da Suíça. A delegação também inclui cerca de uma dúzia de 
representantes da indústria financeira e de tecnologia financeira. 

Após visitas de trabalho ao Brasil e à Argentina, o Conselheiro Federal Ueli Maurer irá 
participar no encontro dos ministros das Finanças do G20 em Buenos Aires, no dia 20 de julho 
de 2018. Paralelamente a este encontro em Buenos Aires, também está previsto um 
intercâmbio bilateral com o Ministro das Finanças chileno, acompanhado pela delegação de 
representantes do setor financeiro, para completar a perspectiva sobre os centros financeiros 
sul-americanos. Estão previstos mais encontros puramente bilaterais do Conselheiro Federal 
Maurer com os seus pares do G20. 
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