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NOTÍCIAS

Contabilidade: força do treinamento garante profissionais
qualificados
10/12/19

Sucesso qualquer que seja a régua empregada para medir um êxito, o programa de eventos 2019 da ANCEP chega ao seu
final exibindo os mais variados sinais de vitalidade, sendo o primeiro deles o número sempre crescente de inscritos.
Foram realizados nada menos de 46 eventos ao longo do ano, com perto de 1900 inscritos e sendo que cada seminário foi
levado em média a 9 cidade. Dessa forma o programa de treinamento da ANCEP ganhou por mais 1 ano uma abrangência
nacional difícil de encontrar.
Dessa maneira, a associação garantiu efetivamente uma contribuição importante para a maior qualificação de nossos
profissionais. Algo só conseguido devido a uma qualidade técnico que é fruto direto da capacidade dos expositores
convidados, escolhidos entre os maiores especialistas em suas áreas.
1 – Seminário Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do Exercício 2018 das EFPCs:
Janeiro. Foram 10 edições (Rio, Salvador, São Paulo, Recife, Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Porto
Alegre). 379 treinandos
2 – Ciclo Desafios EFPCs – Investimentos e Solvência: Fevereiro, Março e Maio. 6 edições (Porto Alegre, Recife, Brasília, Rio
de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte) 383 treinandos
3 – Seminário e-Financeira – Módulo de Previdência Privada. Maio, Junho e Julho. 9 edições (Fortaleza, Curitiba, Recife, Rio
de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador). 329 treinandos
4 – In Company Orçamento Empresarial Gestão e Práticas aplicadas aos Fundos de Pensão
9.AGO. 1 edição (Brasília).37 treinandos
5 – VIII ENCONT – Encontro Nacional de Contabilistas das EFPCs – INICIATIVA EM PARCERIA COM A ABRAPP. 01 e 02
Agosto. 1 edição (Porto Alegre). 287 treinandos.
6 – Seminário Nova EFD-Reinf Versão 2.1, DCTFWeb e Relação com o e-Social. Setembro, Outubro e Novembro. 9 edições
(Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, São Paulo)
295 treinandos
7 – Seminário Orçamento EFPCs: Gestão e Práticas aplicadas aos Fundos de Pensão. Setembro, Outubro e Novembro 2019
9 edições (Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Brasília). 235
treinandos
8 – In company Obrigações Acessórias das EFPCs . 25. 26 e 27.11.
1 edição (Salvador). 17 treinandos
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CFC integra a nova coordenação do Fórum dos Conselhos de Profissões
Regulamentadas
Na última semana, o Fórum dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, conhecido como “Conselhão”, elegeu os novos
coordenadores para o próximo mandato. Após 10 anos de mandatos consecutivos, o representante do Conselho Federal de
Corretores de Imóveis, José Augusto Viana Neto, deixou o cargo de coordenador e quem assume é o presidente do
Conselho Federal de Administração, Mauro Kreuz.
O Conselho Federal de Contabilidade foi eleito para representar a coordenação-adjunta do Fórum. Quem representará o
CFC no cargo é o vice-presidente de Política Institucional, Joaquim de Alencar Bezerra Filho. O Conselhão discute questões
político-administrativas relacionadas às profissões e reúne representantes dos 32 Conselhos Federais de atividades
regulamentadas. (CFC-ANCEP)

Pesquisa mostra que brasileiro poderá ficar decepcionado com o retorno de seus
investimentos para a aposentadoria
A grande maioria dos brasileiros que poupa para a aposentadoria acredita que terá um futuro tranquilo quando parar de
trabalhar. Mas é provável que muitos encontrem uma realidade bem diferente quando o longo prazo chegar, noticia o portal
Infomoney.
Um estudo feito pela gestora britânica Schroders mostra que os investidores, de forma geral, têm uma visão pouquíssimo
realista de quanto suas economias devem render na aposentadoria. Acontece não só aqui, mas em dezenas de países.
Na média, os brasileiros estimam um retorno anual de cerca de 12% para seus investimentos, enquanto os americanos
acreditam que conseguirão perto de 10%. Na Europa, a expectativa varia de aproximadamente 9% (Espanha, Itália, Polônia e
Rússia) a 11% (Bélgica e Portugal).
É claro que é impossível precisar qual será a rentabilidade no futuro, mas as taxas de juros baixas – ou negativas em muitos
países – indicam que os investidores estão sendo otimistas demais.
“Essa expectativa de retorno em torno 10% ao ano se deve à memória dos investidores, que chegaram a conseguir esses
rendimentos no passado, aqui e em outros mercados”, diz Daniel Celano, CEO da Schroders Brasil.
“Mas é preciso se ajustar à nova realidade”, acrescenta. Ele lembra que, na fase de resgates, os investimentos devem ser
mais conservadores, já que os recursos estão sendo utilizados. Por isso, o rendimento tende a ser menor do que no período
de acumulação.

França: greve contra a reforma da Previdência prossegue com força
Centenas de quilômetros de engarrafamentos e um cenário de caos no transporte público em Paris marcam nesta segundafeira (9) o quinto dia de greve na França contra a reforma da Previdência proposta pelo governo do presidente Emmanuel
Macron, que enfrenta um teste de fogo para seu projeto, registram a Folha de S. Paulo, O Globo e outras mídias.
E a situação não deve melhorar na terça-feira (10), para quando os sindicatos convocaram uma nova jornada de greve e
manifestações, após o sucesso da paralisação da última quinta-feira (5), que levou 800 mil pessoas às ruas.
A prorrogação da greve começa a incomodar os empresários, que previam apenas um impacto moderado com a
paralisação, mas agora temem um agravamento da situação, gerada por bloqueios e escassez de combustíveis no período
de festas de dezembro.
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