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NOTÍCIAS

Webinar esclarece dúvidas sobre a substituição do sistema SICADI
14/08/19

Ontem, em um webinar,  por pelo menos  uma hora e meia, o Diretor de Fiscalização e Monitoramento, Sérgio Djundi Taniguchi
(FOTO), e o Coordenador de Tecnologia e Provimento de Soluções, Leonardo Fiuza da Silva, os dois  da Previc,  explicaram com
muitos detalhes tudo que envolve a substituição do sistema SICADI pelo STA. Participaram, no auditório da ABRAPP  (que
promoveu o evento juntamente com a autarquia) e virtualmente mais de 500 pessoas.
 

Segundo Sérgio Djundi, o início do funcionamento do sistema STA se dará no próximo dia 16, ou seja, depois de amanhã.  O atual
sistema SICADI, utilizado no envio de informações sobre investimentos e contabilidade das entidades. será desligado amanhã (15)
 
Ele reforçou também que o conteúdo das informações pouco vai mudar. Será alterada somente a forma de recebimento pela
autarquia, para assim facilitar a transição.
 
Assim, o primeiro envio pelo novo sistema deverá ser feito até o dia 30 de agosto, relativo às informações do Balancete Contábil
(mensal) do mês de agosto. Em relação ao Demonstrativo de Investimentos (DI), as entidades terão até o dia 15 de setembro para
enviar as informações referentes ao mês de julho. As informações serão introduzidas em arquivos no formato XML para envio pelo
sistema STA, que será acessado normalmente pelo site da Previc.
 
Quanto às informações relacionadas ao cadastro de fundos de investimentos e operações com participantes, que até agora eram
transmitidas através de formulários preenchidos em tela, passarão a ser enviadas também em arquivos XML pelo novo sistema.
Nestes casos, porém, o prazo para envio dessas informações será de 90 dias. Os novos modelos de arquivos já estão disponíveis
para acesso pelas entidades, bem como um manual para seu preenchimento. Durante os 90 dias, os profissionais e dirigentes
poderão encaminhar sugestões para o aperfeiçoamento dos formatos dos arquivos.
 
As informações do Demonstrativo Atuarial, também passarão a adotar o novo sistema STA em substituição ao atual DAWeb. Neste
caso, o próximo envio será realizado no ano que vem referente às informações de 2019. A Previc ainda não anunciou a data que a
plataforma e o novo modelo de arquivo para as informações atuariais serão disponibilizados. 
 
Melhorias - O Diretor da Previc ressaltou que o novo sistema tende a facilitar o aperfeiçoamento do processo de envio de
documentos no médio e longo prazos. “Como se trata de um sistema internalizado pela Previc, ficará mais fácil promover melhorias
no sentido de simplificar o envio e recebimento de informações”, explica Sérgio Djundi. Por ser produzido e gerido por um
prestador externo, o SICADI é um sistema mais difícil de promover aperfeiçoamentos e modificações.
 
“Com o STA, ficará mais fácil realizar eventuais correções e mudanças. Mais para frente pretendemos promover a simplificação do
envio das informações de investimentos, contábeis e atuariais”, disse o Diretor da autarquia. Ele disse que outra vantagem é a
possibilidade de acesso direto das entidades com pessoal técnico da Previc para tirar dúvidas e enviar sugestões para o
aprimoramento do sistema.

O Superintendente Geral da Abrapp, Devanir Silva, também colocou `à disposição das associadas, o canal Abrapp Atende para o
envio de sugestões pelas associadas para o aprimoramento do sistema. O que chegar será levado ao conhecimento da Previc,
explicou Devanir.
 
A Previc estará disponibilizando manual sobre as mudanças e também será publicado um vídeo no YouTube com orientações. A
autarquia abrirá também um canal de atendimento telefônico exclusivo para acesso dos profissionais das entidades. Os números
serão divulgados nos próximos dias.
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Atendimento área técnica Previc por e-mail: previc.monitoramento@previc.gov.br
Clique aqui para enviar dúvidas ou comunicação de problemas

Governo pretende enviar até sexta-feira MP fundindo Previc e Susep

O governo vai encaminhar, até sexta-feira, ao Congresso Nacional um projeto de lei para fundir a Superintendência de Seguros
Privados (Susep) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), informa o VALOR ECONÔMICO em seu
portal.

Com a união da Susep e Previc, o governo vai criar a Autoridade de Seguros de Previdência Complementar (ASP), uma autarquia
vinculada ao Ministério da Economia. A medida já era estudada desde o período da transição, conforme noticiado em dezembro
pelo Valor PRO, como forma de reduzir o tamanho do governo. Na época, a ideia que se tinha era considerada era que Solange
Vieira, hoje presidente da Susep, assumisse o novo órgão.

Pelo projeto de lei, essa autarquia seria responsável pelas áreas de seguros, resseguros e previdência complementar e teria
autonomia técnica, operacional e financeira. Além de presidente, a estrutura do novo órgão será composta por seis diretores. No
caso da capitalização, a matéria passará a ser responsabilidade do Banco Central (BC). Diz o jornal textualmente: "Com a
reestruturação, a equipe econômica quer evitar situações como o Postalis, fundo de pensão dos funcionários do Correios, alvo de
irregularidades que causou rombo bilionário".

Capelletto é indicado para a Previc
 
O nome de Lúcio Capelletto, atual coordenador-geral de inteligência e gestão de riscos da Previc, foi indicado pelo Ministério da
Economia para ocupar o cargo de superintendente do órgão. A nomeação de Capelletto para o cargo aguarda apenas a chancela
da Casa Civil para ser publicado no Diário Oficial da União.  Ele assume no lugar de Fábio Coelho, interino no cargo há dois anos. A
informação é do portal SOS PETROS e do site da revista INVESTIDOR INSTITUCIONAL.
 
Capelletto está na Previc desde o início de 2017, tendo ocupado anteriormente o cargo de consultor da diretoria do Banco Central,
onde começou como analista. É formado em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas, com doutorado em Ciências
Contábeis e mestrado em Administração de Empresas.

.Funpresp substitui gestores de dois de seus fundos
 
A Funpresp vai mudar a gestão de dois fundos multimercados exclusivos, saindo Itaú Asset e Santander Asset e entrando Bradesco
Asset Management - Bram e BTG Pactual. O site da revista INVESTIDOR INSTITUCIONAL  registra que a troca acontece dentro do
ciclo normal de substituição de gestores.]
 
Os dois fundos que terão mudança de gestão possuem patrimônio líquido (PL) de R$ 126 milhões cada.
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