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NOTÍCIAS

Investimentos: seminário da Previc aponta caminhos
27/09/19

A Previc realizou ontem o 1º Seminário de Investimentos da Previdência Complementar Fechada no intuito de promover a
reflexão e discussão de aspectos regulatórios e operacionais com participantes do sistema de previdência complementar,
informa texto distribuído pela autarquia.
O Presidente da ANCEP, Roque Muniz, resumiu o seu sentimento em relação ao seminário parabenizando a Previc e
afirmando que "foi um excelente seminário, em que as questões técnicas foram abordadas com a necessária profundidade".
Ele notou ainda que ao longo das exposições as entidades convidadas a falar mostraram o quanto suas práticas são
exitosas. Elogiou também a análise produzida sobre pontos que atualmente afetam os investimentos imobiliários por conta
do aparecimento de novas regras.
O evento contou com a presença de representantes das entidades fechadas de previdência complementar - EFPC, do
Ministério da Economia, de consultorias, de gestores de recursos, da Ancep, da Anbima, da Abrapp, dentre outros. O
primeiro painel tratou da importância de realizar estudos prévios para a implementação de perfis de investimento,
considerando vantagens e desvantagens de sua utilização, gerenciamento de riscos de liquidez e aspectos jurídicos. Os
palestrantes destacaram ainda a necessidade de estabelecer controles internos adequados, dar transparência à
comunicação com participantes e promover a educação financeira e previdenciária.
No segundo painel, foram discutidos aspectos regulatórios da Res. CMN nº 4.661/2018 acerca da restrição de aquisição
direta de imóveis e do seu prazo de alienação. Ao mesmo tempo, foram apresentadas as vantagens de utilizar Fundo de
Investimento Imobiliário (FII) para diversificação de carteira.
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O coordenador-geral de investimentos da Previc avaliou que o seminário foi positivo com ampla interação do público
presente nos debates. Devido a sua boa aceitação, a Autarquia promoverá outros eventos para abordar temas relacionados
a investimento, buscando sempre a abertura do diálogo e a aproximação com os agentes de mercado, participantes e
assistidos.
Por fim, foi lançada a atualização do “Guia Previc de Melhores Práticas de Investimentos da Previc”, disponível no site da
Autarquia.
O seminário faz parte da iniciativa "fortalecer a aproximação com o governo e a sociedade, incluindo associações e
entidades representativas do mercado" do Plano de Ação 2018-2019 da Previc. (Previc)

Previc publica atualização do Guia de Investimentos
Previc publicou a atualização do “Guia de Melhores Práticas de Investimentos” em função dos aperfeiçoamentos nas
regulamentações do setor, em especial nos normativos de investimentos, cujo o grande marco se deu com a Resolução do
Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de maio de 2018, e as Instruções Previc nº 6/2018 e nº 12/2019.
O Guia traz como novidade a introdução de uma seção específica para abordar Diretrizes ambientais, sociais e de
governança (ASG) na gestão de investimentos.
Essa medida faz parte da iniciativa "ampliar aproximação com organismos internacionais relacionados à previdência e aos
fundos de pensão" do Plano de Ação 2018-2019 da Previc. ( Previc )

EFD Reinf: hoje em BH e no dia 30 em Curitiba
O seminário Nova EFD Reinf, DCTFWeb e Relação com o e-Social está sendo apresentado hoje (27) em Belo Horizonte,
sendo que na sequência virão Curitiba (30/09), Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo .
O professor é Edgar Grassi, um dos maiores especialistas na matéria. Com as mudanças operadas no eSocial, as
informações de natureza tributária, inclusive para o financiamento da previdência social, serão tratadas pela EFD-Reinf,
módulo do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, instituído pelo Decreto n. 6022, de janeiro de 2007.
Essa nova obrigação, EFD - Reinf, tem como prazo de entrega a partir de 10 de janeiro de 2020, relativamente aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1 de janeiro de 2020. Todas as informações prestadas na EFD - Reinf serão consolidadas
com eSocial no ambiente da DCTFweb, que será responsável pela a emissão do Darf (Documento de arrecadação da
Receita Federal), esclarece Edgar.

Orçamento - A programação da ANCEP oferece também o seminário Orçamento EFPCs: Gestão e Práticas aplicadas aos
Fundos de Pensão, que será apresentado também na próxima segunda-feira (30) em Florianópolis (SC) e no dia seguinte
(01/10) em São Paulo (SP).

Previ Novartis transfere parte de planos para multipatrocinado
A Previ Novartis comunicou aos seus participantes que está realizando uma cisão com transferência de gerenciamento das
parcelas cindidas dos Planos A e D, patrocinados pela Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda, para o Multiprev, fundo
multiplo da Metlife, noticia o portal da revista Investidor Institucional. A entidade alega que seguiu por esse caminho em
razão de ganhos no custeio administrativo, nas despesas totais de investimentos e na estrutura de governança.
Serão objeto de transferência para o Multiprev os participantes e assistidos dos Planos A e D, vinculados à patrocinadora
Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda.

INSS já economiza R$ 4,3 bilhões ao ano com "pente fino"
Em pouco mais de oito meses de força-tarefa, o INSS já suspendeu ou cancelou definitivamente o pagamento de 254 mil
benefícios com indícios de fraude ou outras irregularidades, segundo dados obtidos com exclusividade pelo jornal O Estado
de S. Paulo. Pessoas mortas que continuavam recebendo os valores mensais e servidores estaduais e municipais que
ganhavam o benefício assistencial voltado à baixa renda são as irregularidades mais comuns. A economia com os
cancelamentos chega a R$ 4,37 bilhões anuais.
Até agora, os benefícios irregulares representam 24% dos processos analisados pelo órgão, um índice acima da média
histórica de 15% a 20%. Os dados não incluem o pente-fino nos benefícios por incapacidade (como aposentadoria por
invalidez e auxílio-doença), cujas perícias estão sendo conduzidas pela Secretaria de Previdência. Por isso, a economia pode
ser ainda maior.
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