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Perfil da IADI 
A Associação Internacional de Seguradores e Garantidores de 
Depósitos (cujo acrônimo em inglês é IADI) foi criada em 6 de 
maio de 2002, como uma organização sem fins lucrativos 
constituída sob a Lei Suíça. A Associação é uma entidade privada 
com sede junto ao Banco Internacional de Liquidações, na 
Basiléia, Suíça. 

Visão 

Compartilhar o conhecimento sobre seguro e garantia de 
depósito com o mundo. 

Missão 

Contribuir para o aumento da eficácia do seguro e garantia de 
depósito através da promoção da orientação e cooperação 
internacional. 

Objetivos 

Contribuir para a estabilidade dos sistemas financeiros, através 
da promoção da cooperação internacional no campo do seguro e 
garantia de depósito, promover as diretrizes para novos sistemas 
de seguros e garantia de depósitos assim como para o 
aprimoramento dos existentes, e encorajar o contato 
internacional entre seguradores e garantidores de depósito e 
outras instituições interessadas. 

Governança e Organização 

A autoridade suprema de direção da Associação é a Assembleia 
Geral de seus Membros e o Conselho Executivo (EXCO) garante 
o funcionamento adequado das atividades da IADI. O Presidente 
da IADI e do Conselho Executivo é o Sr. Yuri Isaev, Diretor Geral 
da Agência de Seguro de Depósitos da Rússia. O Sr. Roberto 
Tan, Presidente e Diretor Executivo da Corporação de Seguro de 
Depósitos das Filipinas, é o Tesoureiro da Associação. O 
Secretário Geral é o Sr. David Walker. A Assembleia Geral dos 
Membros ocorre anualmente e o Conselho Executivo reúne-se no 
mínimo três vezes ao ano. 

Em reconhecimento às várias realizações da IADI desde sua 
criação, em março de 2021, o EXCO identificou quatro Objetivos 
Estratégicos a serem observados no desenvolvimento do 
Planejamento Estratégico para o período de 2022 a 2026: 

• Promover o cumprimento dos Princípios Essenciais 
pelos sistemas de Seguro e Garantia de Depósitos; 

• Aprimorar a pesquisa e o desenvolvimento de políticas 
para Seguro e Garantia de Depósitos;  

• Prover suporte técnico aos membros para 
modernização e melhorias nos respectivos sistemas; e 

• Desenvolver a governança da IADI através de 
melhorias de eficiência e transparência. 

Consequentemente, e para atender aos Objetivos Estratégicos, 
quatro Comitês do Conselho foram criados pelo EXCO, para 
prestar assistência na execução das atividades da IADI, 
atualmente se reunindo no mínimo três vezes ao ano cada um 
deles. 

Comitê do Conselho para Auditoria e Risco 
(ARCC) – Monitora o processo de elaboração das 
demonstrações financeiras, os controles internos e sistemas de 
gestão de risco em razão dos objetivos da Associação e 
operações financeiras. Adicionalmente, o ARCC auxilia a 
Associação a garantir que seus recursos financeiros estão sendo 
utilizados exclusivamente para a realização de seus objetivos. A 

Secretaria Geral da IADI assiste o ARCC no exercício de suas 
atribuições. 

Comitê do Conselho para os Princípios Essenciais e 
Pesquisa (CPRC) – Trabalha para tornar a IADI uma fonte de 
pesquisas de alta qualidade e posicioná-la como geradora de 
políticas para sistemas de seguro e garantia de depósitos efetivos 
e outros assuntos relacionados à estabilidade financeira mundial, 
além de promover o reconhecimento mundial da Associação 
como criadora de padrões internacionais para seguradores e 
garantidores de depósitos. Também assegura o valor e a 
confiabilidade dos dados das pesquisas da Associação. A equipe 
de Pesquisa da Secretaria Geral trabalha em cooperação com o 
CPRC na busca de avanços em pesquisas, orientações e 
desenvolvimento de políticas.  

Comitê do Conselho para Relações com os Membros (MRC) – 
Promove o reconhecimento mundial da Associação como 
criadora de padrões internacionais para seguradores e 
garantidores de depósitos, promove a comunicação efetiva da 
Associação, interna e externamente, assiste à Associação na 
promoção da comunicação entre os seguradores e garantidores 
de depósitos e outras partes interessadas. A Secretaria Geral da 
IADI presta o suporte necessário ao MRC no desenvolvimento de 
suas atividades. 

Comitê do Conselho para Treinamentos e Assistência 
Técnica (TTAC) – Supervisiona o desenvolvimento de 
programas de treinamento e conferências de alta qualidade 
relacionados a sistemas de seguro de garantia de depósitos 
eficazes e outros assuntos relacionados a estabilidade financeira 
mundial. Também promove e facilita o compartilhamento e troca 
de conhecimento entre os participantes da IADI, além de 
promover o reconhecimento mundial da Associação como 
criadora de padrões internacionais para seguradores e 
garantidores de depósitos. As atividades do comitê incluem ainda 
a organização dos recém-criados Seminários Regionais de 
Assistência Técnica (TAWs), formatados de forma mais 
adequada às necessidades de treinamento dos membros de 
cada região, além de treinamentos para selecionados membros 
da IADI, a fim de torná-los especialistas na aplicação dos 
Princípios Essenciais estabelecidos pela associação e na 
metodologia de avaliação do cumprimento destes princípios. A 
equipe de Treinamento e Capacitação Técnica da Secretaria 
Geral apoia o TTAC e colabora para a melhoria dos treinamentos, 
capacitação e presta assistência técnica aos associados. 

Comitês Regionais: Foram criados para a África, Ásia-Pacífico, 
Caribe, Eurásia, Europa, América Latina, Oriente Médio e Norte 
da África e América do Norte com a finalidade de refletir os 
interesses regionais e as questões comuns através da troca de 
informações e ideias. Esses comitês promovem eventos em suas 
próprias regiões pelo menos uma vez por ano. 

O organograma da IADI pode ser consultado no site, clique aqui. 
Participantes da IADI (posição em 31 de março de 2021) 

Membros 

Entidades que, por lei ou convênios, oferecem seguro de 
depósito, proteção ao depositante ou esquemas de garantia de 
depósito. Existem atualmente 86 Membros. 

Associadas  

Entidades que não preenchem todos os critérios para ser 
Membro, mas que estão considerando a criação de um sistema 

https://www.iadi.org/en/about-iadi/organisation/
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de seguro ou garantia de depósito ou outras entidades que fazem 
parte de uma rede de proteção financeira e têm um interesse 
direto na eficácia do sistema de seguro de depósito. Existem oito 
Associadas. 

Observadores 

Partes interessadas, sem fins lucrativos, que não atendem aos 
critérios para ser Associada, mas possuem um interesse direto 
na eficácia do sistema de seguro de depósito. Incluem, por 
exemplo, organizações internacionais, instituições financeiras ou 
empresas profissionais.  

Parceiros 

Parceiros são instituições que celebram convênios de 
cooperação com a IADI na busca de um fortalecimento dos 
objetivos da Associação. Existem atualmente 16 instituições 
parceiras. 

A lista completa de participantes da IADI pode ser acessada aqui. 

Contribuições 

O recebimento pela IADI das contribuições iniciais e anuais dos 
participantes são pagas em Francos Suíços (CHF). Na 18ª 
Assembleia Geral, realizada em 11 de outubro de 2019, os 
Membros aprovaram o Modelo de Contribuição Diferenciada 
(DFM), aplicável a partir do exercício fiscal 2020/21, que se 
iniciou em 1 de abril de 2020. Neste modelo, as contribuições são 
baseadas em indicadores compreendendo o tamanho do setor 
financeiro nas diferentes localidades (a partir da análise do 
Produto Interno Bruto – PIB) e a receita relativa das jurisdições 
(PIB per capita). Os dois indicadores mencionados acima são 
divididos em quatro categorias, nas quais as taxas dos 
associados variam de CHF 18.500 a CHF 37.000. Por favor, veja 
a tabela de taxas aqui. Os membros também pagam uma 
contribuição inicial de CHF 11.390 (paga em um período de dois 
anos).  

Associados e Observadores pagam uma contribuição anual de 
CHF 15.000 e CHF 10.000, respectivamente. Os parceiros são 
isentos de contribuições. 

Eventos 

Todos os anos a IADI organiza conferências, seminários e 
encontros sobre vários assuntos por todo o mundo. 

A associação também organiza uma conferência em parceria 
com o Instituto de Estabilidade Financeira (FSI) sobre Resolução 
Bancária, Gerenciamento de Crises e Questões sobre Seguro de 
Depósitos, realizada na sede do BIS em Basiléia, na Suíça. Em 
2020, a conferência ocorreu virtualmente, em formato de webinar, 
com o tema “Impactos e expectativas sobre a crise COVID-19 
para autoridades de resolução e seguradores de depósitos”, 
contando com mais de 400 participantes, dentre os quais 250 
representando organizações que participam da IADI. 

Os Comitês Regionais, em cooperação com seus membros, 
organizam eventos regionais, como TAWs. Os eventos recentes 
incluem: “Webinar do Comitê Regional da América Latina 
(LARC): Princípio 15 - tempo de pagamento, processo e 
requisitos de informação”, “Webinar do LARC: Atividades 
FinTech e Impacto do COVID-19 - preocupações e desafios da 
perspectiva do seguro de depósito” e “Webinar do Comitê 
Regional do Oriente Médio e do Norte da África: Princípio 
Fundamental 4 - Coordenação e cooperação entre seguradores 
de depósito e outros participantes da rede de segurança em 
tempos normais e em crises”. 

Outros eventos recentes incluem a Quinta Conferência Bienal de 
Pesquisa da IADI, realizada em maio de 2019, que teve como 
tema “Rumo à Construção de um Sistema Financeiro mais 
Resiliente - Desafios no Seguro de Depósito e Resolução 
Bancária”. As conferências anteriores tiveram como tema: 
"Projetando um Sistema de Seguro de Depósito Ótimo - Teoria e 
Prática" (2017), "Questões atuais enfrentadas por Seguradores 
de Depósitos " (2015), "Evolução os sistemas de Seguro de 
Depósitos: Ferramentas existentes e Regimes de Resolução" 
(2013), e “Crise Financeira: O Papel do Seguro de Depósito” 
(2011). A Conferência é realizada no BIS. A Sexta Conferência 
Bienal de Pesquisa IADI será realizada virtualmente em maio de 
2021 com o tema “Navegando pelo Novo Normal para 
Estabilidade Financeira, Seguro de Depósito e Resolução 
Bancária”. 

Informações sobre os próximos eventos da IADI podem ser 
encontradas em nosso website.   

Princípios Essenciais 

Com a finalidade de aumentar a eficácia do seguro de depósito e 
atender as necessidades de seus Membros, a IADI desenvolve 
pesquisa, presta orientação e apoio sobre questões relacionadas 
aos Princípios Essenciais. Os Princípios Essenciais para 
Sistemas Eficazes de Seguro e Garantia de Depósito foram 
inicialmente emitidos pela Comissão da Basiléia sobre 
Supervisão Bancária (BCBS) e pela IADI em junho de 2009 e, 
após a Revisão Temática sobre Sistemas de Seguro e Garantia 
de Depósitos realizada pela Comissão de Estabilidade Financeira 
(FSB), foram atualizados pela IADI em outubro de 2014. Os 
Princípios Essenciais da IADI foram incluídos nos Padrões-
Chaves Internacionais para Sistemas Financeiros Sólidos do FSB. 
Essas regras são indicadas pelo FSB como de implementação 
necessária pelos sistemas financeiros, resguardada as 
peculiaridades de cada jurisdição. Tais padrões são 
reconhecidos mundialmente como os requisitos mínimos a serem 
observados pelo sistema financeiro de cada país. A IADI, o BCBC, 
o Fundo Monetário Internacional - FMI, o Banco Mundial, o Fórum 
Europeu de Seguradores de Depósitos (EFDI) e a Comissão 
Europeia colaboraram no desenvolvimento de uma Metodologia 
para a avaliação do cumprimento dos Princípios (aprovada em 
dezembro de 2010). Em 2016 foi publicado o Manual para a 
avaliação do cumprimento dos Princípios Essenciais. Essas 
avaliações incluem auto avaliações, Programas de Avaliação do 
Setor Financeiro (FSAP) realizados pelo FMI e o Banco Mundial, 
e programas de revisão paritária, conduzidos pelo FSB e o Grupo 
dos Vinte (G-20). 

A IADI também está desenvolvendo um novo programa para 
conduzir avaliações temáticas de conformidade com os 
Princípios Essenciais. O programa terá como abordagem de 
monitoramento a distância, a partir da coleta e análise de 
informações sobre os níveis de conformidade dos Membros com 
os Princípios, para identificar pontos fortes e eventuais 
deficiências nos diversos sistemas, obtendo uma imagem global 
do nível de adesão aos Princípios Essenciais. O programa 
complementará processos de avaliações existentes realizados 
pela IADI, como o Programa de Auto Avaliação e Assistência 
Técnica da IADI (SATAP), ou pelos próprios membros, através 
de auto avaliações, FSAPs e outros meios de avaliar lacunas 
entre os resultados existentes e desejados. Os resultados dessas 
avaliações temáticas também serão importantes para direcionar 
as iniciativas de pesquisa, orientação, treinamento e capacitação 
da IADI. 

Mais informações sobre os Princípios Essenciais podem ser 
encontradas aqui. 

https://www.iadi.org/en/about-iadi/iadi-members-and-participants/
https://www.iadi.org/en/about-iadi/iadi-members-and-participants/how-to-join-iadi/
http://www.iadi.org/en/conference-and-meetings/
https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/about-the-compendium-of-standards/key_standards/
https://www.fsb.org/work-of-the-fsb/about-the-compendium-of-standards/key_standards/
https://www.iadi.org/en/core-principles-and-research/core-principles/
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Pesquisa e Orientação 

Seis Relatórios de Desenvolvimento e Orientação relacionados à 
“Política Públicas de Sistemas de Seguros de Depósitos”, 
“Processos e Sistemas de Pagamentos”, “Cobertura de Seguros 
e Garantia de Depósitos”, “Mitigação de Risco Moral”, “Múltiplas 
Organizações de Seguros e Garantias de Depósitos” e “Captação 
de Recursos Ex-ante” foram preparados pela IADI e submetidos 
ao FSB. 

Durante o exercício fiscal de 2020, a IADI publicou os seguintes 
relatórios de desenvolvimento e orientação: (i) Avaliação de 
Sistemas de Contribuições diferenciadas para Seguros de 
Depósitos; (ii) Gestão de Riscos e Controles Internos em 
Seguradores de Depósitos; (iii) Preferência no pagamento a 
depositantes e implicações para a o Segurador de Depósitos e 
(iv) Princípios Essenciais para Sistema Islâmico de Seguro de 
Depósitos. Todos os documentos estão disponíveis para consulta 
no site da IADI. 

Em março de 2021, quatro relatórios estão em produção: (i) 
Resolução de Cooperativas Financeiras, (ii) Cobertura e atuação 
de Seguros de Depósitos, (iii) Tecnologia na área financeira e (iv) 
Seguro de Depósito Islâmico. 

A IADI também organiza e publica uma pesquisa sobre os 
sistemas de garantia e seguro de depósitos no mundo. Em 2020, 
os resultados decorrem da participação de 110 garantidores e 
seguradores de depósitos que contribuíram com as informações 
representando aproximadamente 85% das jurisdições existentes 
no mundo. 

Treinamento e Capacitação Técnica 

A associação realiza inúmeras conferências internacionais e 
atividades de treinamento e assistência técnica ao longo do ano. 
Para auxiliar a preparação dessas atividades, foi desenvolvido 
material com orientação sobre treinamentos remotos, detalhando 
os diferentes tipos de treinamento que podem ser realizados 
virtualmente. A IADI trabalha em estreita colaboração com o FSB, 
FSI e outras instituições financeiras internacionais na condução 
de conferências e reuniões sobre seguro de depósito e questões 
de resolução bancária. 

Principais Benefícios da Associação 

Abaixo destacamos alguns dos diversos benefícios dos 
participantes da IADI. Se você é um membro futuro, ou existente, 
e deseja descobrir mais sobre esses ou outros benefícios, o 
convidamos a entrar em contato com a Secretaria da IADI. 

• A IADI é uma organização de estabelecimento de padrões 
internacionais, com diretrizes estabelecidas, 
reconhecidas e utilizadas por todo o mundo e por 
organizações internacionais; 

• Participar no desenvolvimento dos Princípios Essenciais 
da IADI e ter acesso aos padrões, orientação e 
metodologia de avaliação para aumentar a efetividade do 
sistema de seguro e garantia de depósitos; 

• Compartilhar experiências e informações relacionadas ao 
seguro de depósitos através de treinamentos e 
programas de aperfeiçoamento; 

• Participar de Programas de Capacitação, Conferências, 
Treinamentos Executivos e Cursos a Distância; 

• Participar de Seminários Regionais de Assistência 
Técnica, onde é possível compartilhar os desafios e 
soluções de questões enfrentadas pelos membros e 
cooperar com as melhorias e crescimento do nível de 
compliance em relação aos Princípios Essenciais da IADI 
para Sistemas de Garantia e Seguro de Depósitos 
Eficazes; 

• Ter acesso e cooperar com outras organizações 
internacionais, em especial aquelas envolvidas em 
questões relacionadas com o mercado financeiro e com a 
promoção da estabilidade financeira (como por exemplo 
o FSI, o FMI, o Banco Mundial, entre outras); 

• Participar de Conferências e Reuniões conjuntas da IADI 
com o FSI, além de acesso a ferramenta de treinamento 
a distância do FSI, chamada FSI-Connect; 

• Acessar a o site restrito a membros da IADI, onde está 
disponível a base de dados com informações sobre 
garantidores e seguradores de depósitos, criada a partir 
das pesquisas anuais realizadas, que pode ser utilizada 
como referência na área, além de outras aplicações; 

• Acessar o Arquivo de materiais de eventos, conferências, 
treinamentos e seminários realizados desde 2013, com 
materiais de mais de 75 eventos disponibilizados, 
destinados exclusivamente aos membros da IADI; 

• Desenvolvimento da conscientização, com destaque para 
a importância, sobre seguros de depósitos e a 
colaboração desse na manutenção da estabilidade 
financeira, além do papel exercido por outros 
participantes da rede de proteção; 

• Acesso a pesquisas em andamento na IADI relacionadas 
a assuntos e tendências importantes para a garantia e 
seguro de depósitos e também sobre resolução bancária; 

• Fornecimento de informações sobre o Guia de orientação 
para a avaliação do cumprimento dos Princípios 
Essenciais da IADI e acesso ao Programa Técnico de 
assistência para a auto avaliação (SATAP), restrito a 
membros, que é uma importante ferramenta de 
assistência técnica, de preparação para o FSAP 
conduzido pelo FMI e pelo Banco Mundial e para as 
revisões do FSB. 

A Secretaria da IADI também pode intermediar seu contato com 
o Presidente do Comitê Regional de sua região que poderá lhe 
dar suporte ou lhe fornecer maiores informações.   

Para obter outras informações sobre eventos globais e regionais, 
atuais e passados, assim como publicações da IADI tais como 
relatórios anuais, relatórios de orientação, cartas de pesquisas, 
boletins, catálogos de treinamento, apresentações, etc., por favor, 
visite o website da IADI: www.iadi.org. 

Como se associar à IADI 

Os pedidos devem ser dirigidos ao Secretário-Geral que os 
encaminharão ao Comitê regional da respectiva jurisdição e, 
então, ao Conselho Executivo para análise e aprovação. Para 
obtenção do formulário de solicitação, visite o website da IADI. 

Informações para contato 

International Association of Deposit Insurers 
 
Localização:   a/c Bank for International Settlements – BIS 
                  Centralbahnplatz 2, CH-4002 Basel, Switzerland 
Tel.:  +41 61 280 99 33      
Fax:  +41 61 280 95 54 
E-mail:  service.iadi@bis.org      
Website:  www.iadi.org 
 
David Walker   Secretary General           
E-mail:  David.Walker@iadi.org 
Tel.:   +41 61 280 99 50/ +41 76 350 99 50  
Kim Peeters White  Deputy Secretary General                 
E-mail:          Kim.Peeterswhite@iadi.org 
Tel.:         +41 61 280 99 33 / +41 76 350 99 33 
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