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NOTÍCIAS

Um time de craques atrai público para o seminário de
sexta-feira
3/12/19

Difícil reunir um tal número de especialistas em uma temática fortemente presente nos dias de hoje, mas é o que a ANCEP está
conseguindo e que explica o interesse que vai despertando o seminário Soluções para a Gestão de Planos de Previdência

Complementar Frente ao Atual Cenário, o super evento agendado para acontecer na próxima sexta-feira, dia 6 , no Rio de
Janeiro. O debate em torno da reforma da Previdência recém promulgada ainda não esfriou, até porque a PEC Paralela
originada no Senado apenas agora inicia a sua tramitação na Câmara e com isso estende a discussão, e os técnicos
convidados estarão assim analisando um tema que permanece quente em nossas agendas.
Essa atualidade do tema e um primeiro time de expositores deixam claro porque o número de inscrições no seminário já se
aproxima de 60.
É um time de craques: José Edson da Cunha Junior - Graduado e pós-graduado em Ciências Contábeis, MBA presencial em
Gestão Financeira e Atuarial pela USP. No governo, atuou como Diretor do órgão de supervisão das EFPCs, como Secretário
de Políticas de Previdência Complementar, Presidente da CRPC e Membro do CNPC. André Meireles Figueiredo é
Administrador diplomado pela FGV e certificado como especialista em investimentos pela ANBIMA e ICSS. Por sua
vez, André Laport Ribeiro é formado em Administração, possui MBA pela Brown University e diploma em liderança pela
Harvard Business School. Já Paulo Josef Gouvêa Gama é Atuário, certificado pelo IBA como Atuário Responsável Técnico
(MIBA 978), professor voluntário do curso de Ciências Atuariais da UFMG. Palestrante de cursos e seminários junto à
ABRAPP e a ANCEP. De sua parte, Daniel Pereira da Silva também éAtuário, certificado pelo IBA como Atuário Responsável
Técnico no segmento Previdência Complementar Fechadas (MIBA 1146), pós-graduado em Gestão de Seguros e Previdência
Privada e MBA em Gestão de Negócios.
Maiores informações podem ser acessadas e inscrições feitas em www.ancep.org.br
Seguem os 4 painéis e os respectivos expositores: Módulo I – Diagnóstico da Previdência Complementar no Brasil – Pós
Reforma do RGPS (1:30 hs). Palestrante: José Edson Cunha – JCM Consultores, Módulo II – Cenário Macro Econômico e as
Tendências dos Investimentos dos Fundos de Pensão (1:15 hs). Palestrantes: André Meireles (Sócio da Way Investimentos) e
André Laport (Vinland Capital), Módulo III – Desafios na Gestão dos Planos de Previdência Complementar (1:45hs)
Palestrante: Paulo Gama – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial e Módulo IV – Otimização da gestão previdenciária e
minimização de riscos – (1:45 hs) Palestrante: Daniel Pereira – Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial.

Seminário do IDS reúne grande público e reforça debate
O IV Seminário de Previdência Complementar, realizado dias atrás pelo Instituto Latino-Americano de Direito Social (IDS),
tendo como uma de suas organizadoras a advogada Lygia Avena, Consultora Jurídica especializada em previdência
complementar, apresentou um painel que teve como debatedor o Presidente da ANCEP, Roque Muniz (foto ao centro, tendo
ao lado Ana Paula de Raeffray e Devanir Silva). O evento reuniu um público superior a 150 pessoas e no entender de Roque
Muniz "foi um mergulho profundo nas principais questões que envolvem o nosso sistema atualmente".
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No painel, um dos expositores, o Superintendente Geral da Abrapp, Devanir Silva, apresentou os marcos históricos para a
previdência complementar no Brasil, desde a década de 70 aos dias de hoje, bem como o atual momento, que é de
constante transformação. "Esse novo cenário requer permanente renovação, novos produtos e maior simplicidade e
segurança na gestão", destacou. Devanir apresentou as oportunidades e desafios para o fomento do setor, considerando a
Reforma da Previdência como uma janela de oportunidade de crescimento da previdência complementar. "As lideranças
atuais do sistema, as diretorias e conselhos, possuem relevante papel no desenvolvimento do setor", ressaltou, segundo
relato do Acontece.
Já a professora e sócia do Escritório Raeffrray e Brugioni, Ana Paula de Raeffray, iniciou a sua apresentação tratando da
atual situação do mercado de trabalho, no Brasil e no mundo, e os impactos na seguridade social, destacando que esta
passa por um momento de revisão como pacto social. "A previdência complementar é um mecanismo de proteção social",
disse, propondo alterações para o formato dos planos de benefícios e das EFPC, em especial a função social dos
investimentos e a simplicidade de regras. Ressaltou ainda a necessidade de adaptação ao movimento tecnológico e a
adoção de medidas para a conquista do participante como cliente.

Petros se destaca pelo acerto em suas previsões macroeconômicas
A Petros vem ocupando posição de destaque entre as mais de 150 instituições que participam do Boletim Focus, do Banco
Central, conquistando repetidamente os primeiros lugares do Ranking Top 5 para a taxa básica de juros (Selic),
sobressaindo-se também nos demais indicadores que compõem o ranking (IPCA, Selic e Câmbio), em função da
consistência das suas projeções macroeconômicas, informa o Portal da Entidade.
As análises realizadas pela equipe técnica da Fundação são de extrema importância para a elaboração de cenários, a fim de
balizar as estratégias de investimentos, contribuindo para o processo decisório de alocação de recursos e para o bom
desempenho dos investimentos. No resultado acumulado até o terceiro trimestre deste ano, os investimentos consolidados
da Petros registraram rentabilidade de 15,71%, mais que o dobro da meta atuarial de 6,52%.
Considerando todos os indicadores, apenas em 2019, a Petros esteve 13 vezes no ranking do BC, que reúne as cinco
instituições com melhor performance nas projeções feitas para o relatório de mercado Focus. Deste total, conquistou sete
vezes o primeiro lugar nas projeções para a Taxa Selic, incluindo as mais recentes, nos meses de setembro e outubro. Além
disso, nas projeções para IPCA, Selic e câmbio, a Fundação tem apresentado bom desempenho, ficando à frente de grandes
instituições, como bancos, gestoras (assets) e consultorias especializadas em projeções de mercado.

PEC Paralela chega para ser votada na Câmara
Também conhecida como “PEC paralela”, a Proposta de Emenda à Constituição 133/19 promove uma segunda reforma da
Previdência, complementando a promulgada recentemente pelo Congresso Nacional.Entre as inovações da nova proposta
está a possibilidade de adesão dos estados, Distrito Federal e municípios às mesmas regras de aposentadoria aprovadas
para os servidores públicos federais, informam a Agência de Notícias da Câmara e o Valor Econômico.
As regras e os parâmetros previstos na última reforma para os servidores federais (como idade, tempo de contribuição,
pensão por morte, alíquota de contribuição e contribuição extraordinária, entre outros) poderão ser aplicáveis aos servidores
dos estados, Distrito Federal e municípios por meio de lei de iniciativa do governador ou prefeito. Se um estado aprovar as
novas regras, a adoção será automática para os municípios, a não ser que o prefeito aprove um projeto de lei com regras
próprias.
O texto assegura ao servidor as regras de aposentadoria -- e de pensão por morte -- vigentes na data em que cumpriu os
requisitos para o recebimento do benefício.
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