
03/04/2020 ANCEP | prevdigest

https://www.prevdigest.com/ancep 1/2

RADAR
Sai às terças e sextas-feiras

00:00 / 13:05

ESPECIAL: Podcast com Geraldo de Assis
Em um áudio de 12 minutos o Conselheiro da Ancep e  Secretário-
executivo do Colégio de Contabilidade da Abrapp desenha um
quadro geral das principais questões que frequentam a agenda de
nossos profissionais e dirigentes. Como se trata de um um
profundo conhecedor de nossas temáticas, nada que é importante
para o nosso público escapa de suas observações certeiras, vai
direto ao ponto .

                            Resposta à crise
03/04/2020

Diante da crise pode-se esperar que as entidades cheguem ao final deste ano registrando déficits "significativos",
notou ontem o Diretor-Superintendente da Previc, Lúcio Capelletto, ao participar no final da tarde de webinar
promovido pela Mercer sobre "Os Impactos  do Covid 19 e as Alternativas para a Previdência
Complementar",  acompanhado por mais de 900 pessoas.  Nesse ambiente, observou por sua vez um outro
participante do evento,  o Subsecretário de Previdência Complementar, Paulo Fontoura Valle, a preocupação das
autoridades naturalmente as leva a acompanhar mais de perto os indicadores de liquidez, o caixa, a governança e os
cuidados atuariais.  Mas, para um terceiro expositor, o Presidente da Abrapp, Luís Ricardo Martins, não se pode
perder de vista que as dificuldades atuais são forçosamente momentâneas e que o sistema em si é um projeto
vitorioso de longo prazo. 

"Temos um sistema sólido, que entrega o que promete", resumiu Luís Ricardo. "O governo entende essa finalidade de
longo prazo", reagiu por sua vez Paulo Valle,  deixando claro que por isso mesmo as autoridades vão calibrar as suas
respostas à crise, adaptando gradualmente as medidas às demandas que a realidade for impondo com o passar dos
dias e semanas. Isso significando que a flexibilização das normas poderá ser sempre discutida, mas sempre tendo o
seu alcance analisado com cuidado. Nesse ponto, Capelleto lembrou que a dilatação dos prazos definidos em
normativos, como ocorreu no caso dos demonstrativos financeiros, estará sendo sempre que necessário examinada,
mas sem perder de vista que a Previc precisa das informações enviadas pelas entidades para deliberar sobre os
próximos passos. "Decidir no escuro é que não dá", sintetizou Capelleto. Da mesma maneira, em um certo momento
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do webinar Luís Ricardo foi especialmente claro nesse sentido, ao deixar evidente que no seu modo de ver
dificilmente as entidades vão poder cumprir o ritual normativo que delas se exige em tempos normais.

É com esse pano de fundo que o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC)  se reúne hoje (3) para
deliberar sobre uma série de providências  emergenciais em face da crise instalada pelo Coronavírus. São medidas
envolvendo de modo geral as contribuições, resgates e empréstimos.

Postura confiante -  A Abrapp está levando à reunião de hoje (3) mais de duas dezenas de sugestões de medidas a
serem adotadas. No Webinar, nessa quinta-feira (2), seu Presidente, Luís Ricardo, mostrou-se confiante, apesar do
fato de a crise estar se mostrando de uma abrangência e profundidade nunca vistas. Sublinhou que seu otimismo é
um espelho da força do sistema, de sua capacidade realizadora e de sua disposição para dialogar internamente -
interlocução permanente entre as associadas e a Abrapp - disso tudo resultando "um sistema que entrega o que
promete". 

As circunstâncias históricas também reforçam o papel de nosso sistema, uma vez que lhe cabe, juntante com o
empresariado e o mercado de capitais, estar entre os principais protagonistas do esforço de propiciar a retomada da
economia pós pandemia. O Estado, mergulhado em um quadro fiscal que agora se agrava, pouco poderá fazer,
observou Luís Ricardo. Para ele, isso escancara ainda mais a oportunidade da poupança previdenciária evidenciar
ainda mais o quanto é indispensável.
 
 
Mais comunicação -  Por tudo isso, em face da crise, a seu ver o Governo vai precisar ser flexível nesse momento. A
flexibilidade na medida do possível é claramente importante, reconheceu mais uma vez Paulo Valle, mas um outro
ponto sobre o qual as entidades precisarão se debruçar nesse momento é o aprimoramento da comunicação. Investir
na educação financeira e previdenciária será daqui para a frente uma prioridade, para que "os participantes não se
assustem e comecem a vender os ativos justo no pior momento".
 
Luís Ricardo completou o raciocínio notando que "a cada vez maior digitalização permite que cheguemos mais rápido
aos participantes". Nesse sentido, disse, a crise está criando uma oportunidade que não podemos desperdiçar.
 
 
Desenquadramento passivo -  De volta ao tema dos possíveis déficits aguardados para o final do ano, Capelletto
recomendou aos gestores de carteiras "uma cuidadosa análise dos cenários. Quanto a uma outra provável
consequência da instabilidade, a ocorrência de desenquadramentos em relação aos limites dados para os diferentes
ativos, o diretor-superintendente da Previc disse que a tendência natural será mesmo a de entendê-los como
"desenquadramento passivo".
 
Ainda assim, a autarquia vai cobrar das entidades em que isso esteja acontecendo uma "atitude proativa". Enfim, o
órgão supervisor vai esperar que os gestores apresentem propostas de alteração de suas políticas de investimentos.
Portanto, vai ser preciso agir para remediar o problema. 

Educação maciça e massiva -   Outra expositora no webinar,  Claudia Trindade, Diretora-Presidente da Fusan notou
que, além da preocupação em como financiar o esperado déficit, a crise atual impõe às lideranças das entidades encontrar
novas maneiras de  exercer o papel que delas mais se espera, isto é, a de continuarem sendo inspiradoras e agregadoras
das equipes, algo que as novas condições de trabalho tornaram mais difíceis.

Ela recomendou "uma comunicação cada vez mais maciça e massiva, além de transparente".  Finalizou prevendo que "vamos
sair da crise possivelmente um pouco machucados, mas também mais fortes".

Exatamente nessa linha de transparência,  um outro expositor no webinar, Walter Mendes, Presidente da Funcesp, relatou ter
a sua entidade instituído o envio aos participantes de boletins quase diários. A Funcesp também passou confiança a todos
conseguindo  em apenas 1 semana colocar todos os seus funcionários trabalhando em regime de home office.

Medidas emergenciais são esperadas hoje

O Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) reúne-se hoje para deliberar sobre uma série de medidas
emergenciais que ajudem as entidades e o seu entorno - participantes, patrocinadoras, instituidores e funcionários - a vencer
a crise instalada pela pandemia do coronavírus.  A exemplo do que fez dias atrás, quando em conjunto com a Ancep solicitou
e foi atendida pela Previc em seu pleito de ver prorrogado o prazo de envio de vários documentos de natureza contábil, a
Abrapp vai para essa reunião do CNPC  amparada em argumentos consistentes e no forte apoio de suas associadas.

É que a Abrapp fez preceder os pleitos que irá apresentar hoje por um amplo debate entre as suas associadas. Com isso,
pode-se dizer que as medidas a serem sugeridas nesta sexta-feira vieram de recomendações apresentadas pelo próprio
quadro associativo.

São nada menos de 30 medidas sugeridas, várias delas ganharam inclusive generoso espaço na mídia ao serem
divulgadas. Dentre as propostas estão a flexibilização de regras para o resgate das contribuições dos participantes, a
suspensão de contribuições para os planos autopatrocinados e a possibilidade de aquisição de materiais de saúde com
utilização dos recursos do Plano de Gestão Administrativa (PGA).
 
Na lista ainda, a Abrapp pedirá a flexibilização das regras para equacionamento de déficit, e também para a venda de títulos
marcados na curva, além da prorrogação do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados.
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