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CNPC: DOIS TEMAS SÃO ACOMPANHADOS DE PERTO
PELA ANCEP NA REUNIÃO DE HOJE

O Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC reúne-se hoje (29) e na pauta, além da apresentação e posse de
novos conselheiros, estão 2 temas que a ANCEP e a ABRAPP acompanham muito de perto.
Assim, consta da pauta, entre outros temas, a apresentação do relatório final do Grupo de Trabalho do “Plano Setorial”, que
teve como objetivo analisar e debater proposta de resolução voltada para a regulação da instituição desses novos tipos de
fundos, com base na previsão contida no inciso II do artigo 31 da Lei Complementar 109m de 29 de maio de 2001. O mergulho
na discussão dessa temática sempre contou com o maior apoio da ANCEP, no contexto de que são bem vindas todas as
iniciativas que possam contribuir para o fomento da previdência complementar fechada.
Um outro assunto tratado na pauta de hoje é o andamento dos trabalhos do GT “CNPJ por Plano”. Considerando tratar-se de
um tema controverso, entre outras razões porque quem é a favor argui com a maior segurança jurídica, enquanto quem é
contra argumenta com maior burocracia e custos, a ANCEP vem defendendo que avanços em qualquer das direções deva ser
antecedidos por cuidadosos estudos e debates. Como vem acontecendo.

Evento Mercer: Iniciativas estão sendo tomadas para o fomento do sistema, diz
Fábio Coelho
Fábio Coelho, Diretor Superintendente da Previc, abriu ontem (28) o Evento Mercer de Previdência Complementar
ressaltando o fato de ações concretas estarem sendo adotadas para fortalecer a Previdência Complementar Fechada no país.
Ele citou, entre outras demonstrações disso, a evolução recente na legislação para ampliar a governança, como a aprovação
da Resolução CMN 4.661. Além disso, falou sobre a publicação do Relatório de Estabilidade da Previdência Complementar
(REP) que tem o objetivo de alertar para os riscos prospectivos para o sistema. “Agora temos a oportunidade de fazer uma
leitura com detalhamento claro de diversos indicadores do diagnóstico da Previdência Complementar, com indicadores de
solvência, liquidez até do nível de crédito das entidades fechadas do país”. Já perto do final do evento, o Diretor Comercial
da Mercer Brasil, Antônio Gazzoni, resumiu: "Esse evento acontece há 8 anos e o objetivo é trazer caminhos para fomentar o
setor. Neste ano, trouxemos novas soluções de investimentos, para quem quer diversificar a carteira e investir no exterior, e
alternativas para crescer como os fundos instituídos e setoriais, com cases para mostrar como isso acontece na prática", disse
Gazzoni.
O evento voltou-se durante boa parte do tempo para a análise do potencial dos planos para familiares de participantes e
setoriais, apontados como importantes vetores para a retomada do crescimento do sistema.

Seminário sobre gestão de riscos amanhã em São Paulo
O seminário Gestão de Riscos Estratégicos e Operacionais será apresentado amanhã (30) em São Paulo. Depois disso irá
acontecer em 28/09 em Recife, 26/10 em Brasília, 22/11 em Belo Horizonte e 23/11 no Rio de Janeiro.
As inscrições podem ser feitas em www.ancep.org.br
Em um Mundo e mercados cada vez mais complexos e, mais ainda, em um momento da história econômica do País que
obriga os investidores a arriscarem-se mais para alcançar o retorno desejável, ser capaz de fazer uma análise integrada e
abrangente dos riscos ao investir é obrigação da qual nenhum gestor de recursos de terceiros pode fugir, daí a procura por
uma orientação segura que esse tipo de evento oferece. E sem esquecer que o seminário é também uma oportunidade de o
profissional garantir 8 pontos no programa de educação continuada do ICSS e 6,5 no do CFC.

Previc perto de finalizar resolução que vai tratar da governança
A Previc vai levar à consulta pública, em breve, resolução estabelecendo normas operacionais de governança para os fundos
de pensão, informa o VALOR ECONÔMICO. O objetivo, segundo o diretor superintendente da autarquia, Fabio Coelho, é
definir com clareza os direitos e deveres dos dirigentes das instituições.
Ele afirmou que a nova norma, que ficará em consulta por 30 dias, vai definir a forma de implementação prática dos princípios
gerais de gestão e de controle interno já fixados em resolução de 2004 (Resolução 13). "Precisamos garantir o funcionamento
desses princípios", afirmou Coelho.
Ele adiantou que a resolução vai determinar, por exemplo, que os regulamentos eleitorais dos fundos definam requisitos
mínimos de qualificação que devem ser preenchidos pelos candidatos a cargos de diretoria. Durante seminário da Mercer,
Coelho afirmou que a Previc já encaminhou para o Ministério da Fazenda proposta para decreto presidencial que alterará os
processos sancionadores na apuração de infrações cometidas por dirigentes de fundos de pensão. O texto traz novas
penalidades que buscam coibir irregularidades e estabelece o instrumento da advertência.

BRF: Brasil ameaça apelar para a OMC em defesa do frango brasileiro contra
restrições chinesas
Sem êxito nas conversas com a China para suspender barreiras comerciais ao frango e ao açúcar do Brasil, o ministro da
Agricultura, Blairo Maggi, defendeu o "enfrentamento" na Organização Mundial de Comércio (OMC)aos "ataques"
protecionistas dos chineses. O jornal O ESTADO DE S. PAULO não lembra ao dar a notícia, mas vale recordar que uma das
empresas mais atingidas pela atitude chinesa, a BRF, tem uma fatia de 22% de seu capital nas mãos da Petros e Previ.
"Fomos na linha de tentar entender, negociar e não tivemos sucesso. Quando você tenta a negoci

