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NOTÍCIAS

8º ENCONT: PRESENÇA DOS MAIORES ESPECIALISTAS ATRAI
MAIS DE DUAS CENTENAS DE INSCRIÇÕES
24/07/2019

"É uma oportunidade e tanto para quem deseja ampliar conhecimentos e atualizar relacionamentos profissionais, fazendo isso em
um contexto de exposições abrangentes e profundas e debates muito vivos, pois, afinal, ali estarão presentes muitos dos maiores
especialistas, todos voltados para temas que vem aquecendo as nossas agendas e para a tarefa de construir o futuro", diz José
Edson da Cunha Júnior (FOTO), consultor e sócio da JCM Consultores e conselheiro da ANCEP. Ele se refere ao 8º Encontro
Nacional de Contabilistas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ENCONT), nos dias 1º e 2 de agosto, em Porto
Alegre, tendo como tema-central "Contabilidade na Era Digital - Rompendo Fronteiras em um Mundo em Transformação". O evento
já superou em muito a marca de duas centenas de inscritos.
A propósito dessa construção do futuro, José Edson chama a atenção para o tema da Palestra Magna, que vai focar nas
"Transformações da Profissão Contábil na Era Digital", tendo como expositoras duas de nossas principais lideranças, Zulmir Ivânio
Breda (Presidente do Conselho Federal de Contabilidade) e Ana Tércia Lopes Rodrigues (Presidente do Conselho Regional de
Contabilidade do Rio Grande do Sul).
Na sequência, uma autoridade e um especialista estarão expondo e respondendo a perguntas sobre a reforma da Previdência e
seus impactos sobre o nosso sistema. O moderador será Cézar Henrique Ferreira (Diretor Presidente da Tchê Previdência), sendo
palestrantes Paulo Fontoura Valle (Subsecretário do Regime de Previdência Complementar) e Antônio Fernando Gazzoni (Diretor da
Mercer)
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Ao longo do evento, nota José Edson, um dos articuladores da estrutura do programa que estará sendo seguida, muitas serão as
oportunidades, através dos painéis que se sucederão , de adquirir conhecimento sobre temas contemporâneos como Governança
corporativa: modelagens e soluções; Procedimentos de Auditoria: relatório circunstanciado; Controles Internos e Segurança da
Informação. E outras tantas temática muito presentes em nossas preocupações no dia a dia, como a preparação para a entrada em
vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, os normativos e o que ainda precisa ser feito pela racionalização do trabalho do contador.
E ao lado disso tudo o que precisa ser dito e apresentado sobre novas soluções para os planos CD e CV, a estruturação de planos
instituídos, transferência de riscos e as regras de investimento contidas na Resolução 4661. "E tudo isso com a preocupação de ser
claro e prático tanto nas exposições quanto nas respostas `às perguntas", arremata José Edson.
A programação preliminar já está disponível para leitura, no endereço http://www.abrapp.org.br/Eventos/Paginas/EventoDetalhes.aspx?cid=77 , onde as inscrições também podem ser feitas.
Veja a programação preliminar completa abaixo:
01 DE AGOSTO (Quinta-feira)
09h00 – 10h00 ABERTURA -Roque Muniz de Andrade (Presidente Ancep) e Luís Ricardo Marcondes Martins (Diretor-Presidente da
Abrapp);
10h00 – 11h00 : PALESTRA MAGNA | AS TRANSFORMAÇÕES DA PROFISSÃO CONTÁBIL NA ERA DIGITAL. Palestrantes Zulmir
Ivânio Breda (Presidente do Conselho Federal de Contabilidade) e Ana Tércia Lopes Rodrigues (Presidente do Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do Sul);
11h30 – 12h45 PAINEL 1 | A REFORMA DA PREVIDÊNCIA: REFLEXOS E OPORTUNIDADES PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
FECHADA. Moderador Cézar Henrique Ferreira (Diretor Presidente da Tchê Previdência), palestrantes Paulo Fontoura Valle
(Subsecretário do Regime de Previdência Complementar) e Antônio Fernando Gazzoni (Diretor da Mercer)
14h15 – 15h45 PAINEL 2 | TEMAS CONTEMPORÂNEO Governança corporativa: modelagens e soluções;
Procedimentos de
Auditoria: relatório circunstanciado;
Controles Internos e Segurança da Informação. Moderador Adimilson Luiz Stodulski ( Diretor
Financeiro e Administrativo da Fundação Corsan) e palestrantes Brenda de Borba Trajano (Consultora da Mirador Atuarial) e Edison
Arisa Pereira (Sócio líder de Auditoria de Instituições Financeiras, Seguros e Previdência da Pw) e João Roberto Rodarte (Diretor
Geral da Rodarte Nogueira Consultoria Estatística e Seguridade)
16h15 – 17h45 PAINEL 3 | LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS Aspectos Jurídicos, de TI e de Auditoria. Moderador Luís Alexandre
Ribeiro Cure (Diretor Administrativo da Indusprevi) e palestrante Sérgio Junqueira (Diretor de Operações de Software da
Sinqia), Leandro Augusto M. Antônio (Sócio-líder de Cyber Security da KPMG) e Patrícia Linhares Gaudenzi (Sócia do escritório
Linhares & Advogados Associados)
17h45 – 19h00 PAINEL 4 | NORMATIVOS CONTÁBEIS: PROCEDIMENTOS E ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A
RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO DO CONTADOR. Moderador Geraldo de Assis Souza Júnior (Secretário Executivo do Colégio de
Coordenadores de Contabilidade da Abrapp e conselheiro da Ancep) .Palestrantes Paulo Roberto Pereira de Macêdo (Coordenador
de Orientação Contábil da Previc) e Edgar Silva Grassi (Diretor de Administração e Seguridade da CBS Previdência e conselheiro da
Ancep)
02 DE AGOSTO (Sexta-feira)
09h00 – 10h15 PAINEL 5 | NOVAS SOLUÇÕES PARA A GESTÃO DE PLANOS CD, CV. Moderador José Edson da Cunha Junior
(Consultor da Ancep e sócio da JCM Consultores e palestrantes Daniel Pereira da Silva (Sócio-Diretor e Fundador da Wedan
Consultoria e Assessoria Atuarial) e Rafael Porto de Almeida (Sócio da Lumens Consultoria Atuarial).
10h45 – 12h30 PAINEL 6 | PLANOS INSTITUÍDOS: VIABILIZAÇÃO JURÍDICA, POSSÍVEIS MODELAGENS E SOLUÇÕES DE
IMPLEMENTAÇÃO E DE GESTÃO, SUSTENTABILIDADE Moderadora Claudia Cristina Cardoso de Lima (Diretora de Administração e
Seguridade da Fundação Copel), Palestrantes Fábio Augusto Junqueira de Carvalho (Sócio da JCM Advogados e
Consultores), Júlio Cesar Medeiros Pasqualeto (Consultor do Sebrae) , Rodrigo Sisnandes Pereira (Diretor-Presidente da Fundação
Família Previdência) e Victor Roberto Hohl (Diretor Administrativo e de Investimentos do Sebrae Previdência).
14h00 – 15h15 PAINEL 7 | TRANSFERÊNCIA DE RISCOS EM PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA OU VARIÁVEL . Moderador
Carlos Marne Dias Alves (Diretor de Licenciamento Substituto da Previc )
Palestrantes. Eugênio Guerim Júnior (Diretor da Mongeral Aegon) e Ricardo Ehrensperger Ramos (Diretor Financeiro da OABPrevRS).
15h15 – 17h00 PAINEL 8 | RESOLUÇÃO CMN. 4.661/18: ADAPTAÇÕES TÁTICAS E OPERACIONAIS Soluções para processos
decisórios, controles internos e back office; Custódia centralizada. Moderador Ricardo José Machado da Costa Esch (Diretor de
investimentos da Previsc ). Palestrantes: Virgilio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho (Procurador Chefe da Previc) e Luciano Coelho de
Magalhães Netto (Diretor da 4UM Investimentos).

Falta de cláusula não impede entidade de cobrar reserva adicional
A falta de previsão expressa no regulamento vigente à época da aposentadoria não impede que as entidades fechadas de
previdência complementar cobrem reserva matemática adicional do assistido, com o objetivo de manter o equilíbrio econômicofinanceiro e atuarial do plano de benefícios. O entendimento é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e tem como base a
regra da contrapartida e o princípio do mutualismo. A notícia é do site do CONJUR, que a publicou na semana passada , no dia 17.
O processo analisado pelo colegiado teve origem em ação de cobrança ajuizada pelo Fundo de Pensão Multipatrocinado (Funbep)
contra beneficiário que teve majorado o valor da aposentadoria devido a sentença transitada em julgado na Justiça do Trabalho.
Em seu voto, a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou o caráter social das entidades de previdência privada, que,
mesmo sendo de adesão facultativa, devem, assim como a Previdência Social, trabalhar pelo bem-estar da sociedade e pela
redução das desigualdades.

Saúde: ANS determina reajuste de até 7,35% para os planos individuais
Aos gestores das áreas de saúde em fundos de pensão interessa notícia que, mesmo indiretamente, atinge o seu negócio: A
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), informa o VALOR ECONÔMICO, determinou um reajuste de até 7,35% para os
planos de saúde individuais. É o menor índice desde 2010, quando o aumento foi de 6,73%. Além disso, é a primeira vez que a
agência reguladora utiliza uma nova metodologia de cálculo para esse tipo de convênio médico que conta com 9 milhões de
usuários no país, o equivalente a 19% do mercado.
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A ANS adotou um novo cálculo após o Tribunal de Contas da União (TCU) constatar, no ano passado, que a metodologia utilizada
anteriormente provocava reajustes abusivos nos planos individuais. Para se chegar ao reajuste, eram considerados a média dos
gastos dos convênios médicos empresariais e o custo da atualização do rol de procedimentos. Agora, o cálculo leva em
consideração dois indicadores: o Índice de Valor das Despesas Assistenciais (IVDA), que reflete a variação das despesas com
atendimento aos beneficiários de planos de saúde, e o IPCA que traz custos de outras naturezas como despesas administrativas,
além da frequência de uso do plano. Na fórmula, o IVDA tem peso de 80% e o IPCA de 20%.
Defensores dos consumidores elogiaram o percentual, enquanto as operadores advertiram para o risco de desequilíbrio dos
planos.
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