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RADAR
Sai às terças e sextas-feiras

Sexta-feira, 15/05/20.
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PODCAST: Luciano Magalhães
Luciano Magalhães, administrador pós
graduado aqui e no exterior, é uma das vozes
mais respeitadas em nosso sistema, a começar
pelos seus mais de 30 anos de caminhada.
Uma longa trajetória que já o levou a ocupar
cargos em entidades e instituições financeiras.
Hoje, é diretor da 4Um Investimentos e
integrante de comissões da Abrapp e Anbima e
no podcast nos fala de um tema que perturba o
nosso sono, o de como superar metas de
retorno em meio a crise. Ele defende com
veemência a necessidade de mudarmos a
nossa forma de pensar e, com o apoio da
tecnologia, também a maneira de agir.
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Um novo Manual: A boa notícia de 2020
Vista como uma importante conquista, a nova publicação será lançada no 13º Conancep e 41º Congresso
promovido pela Abrapp

O ano de 2020 não está sendo fácil e pode até não deixar saudades, mas é certo que vai registrar um importante avanço, a
publicação da primeira edição do "Manual de Contabilidade Aplicado às Entidades Fechadas de Previdência Complementar",
fruto de uma iniciativa conjunta da ANCEP e ABRAPP. Com as dificuldades criadas pela pandemia a sua publicação está
ficando para o segundo semestre, quando antes estava prevista para a primeira metade do ano, mas não se abre mão de seu
lançamento a tempo do 13º CONANCEP - Congresso Nacional da Ancep e 41º Congresso Brasileiro da Previdência
Complementar Fechada, eventos máximos de nosso sistema este ano. "Será a mais completa obra voltada para as áreas
contábeis de nossas entidades até hoje", resume Geraldo Assis, Coordenador do Colégio de Contabilidade da Abrapp,
chamando ainda a atenção para o seu caráter inovador.
Geraldo sublinha também a sua abrangência e profundidade técnica, sendo que ambas as qualidades decorrem do fato de o
manual ter como autores os integrantes de um grupo de trabalho formado para esse fim por membros do próprio Colégio,
todos coordenadores de comissões técnicas regionais de contabilidade da Abrapp-Ancep. Significa dizer que a publicação,
que no momento está perto de ganhar uma editoria, será o resultado da contribuição de alguns dos maiores especialistas,
profissionais com uma extraordinária expertise. Cada um deles produziu um capítulo.
Âncora acadêmica
Essa densidade técnica é assegurada também pela parceria celebrada entre a ABRAPP e a ANCEP, de um lado, e a Fucape
(Fundação Capixaba de Pesquisas de Contabilidade), uma das instituições acadêmicas mais renomadas do País na área
contábil e formada por ex-professores da USP.
Uma publicação assim tão fundamental, avalia o Presidente Roque Muniz, "ao preencher uma lacuna atualmente existente
será com certeza da maior utilidade para os conselheiros das entidades, ao mesmo tempo em que também para jovens
estudantes dos cursos de contabilidade nas universidades.". Ele completa: "Qualquer que seja o caso, irá cumprir um papel
fundamental".
A publicação estará dividida da seguinte maneira: introdução; demonstrações contábeis; análises de ativos, passivos,
mutações patrimoniais e resultados administrativos; governança com foco em auditoria e controles internos das entidades; e
benefícios pós-empregos dentro dos patrocinadores.

Orçamento: o melhor do ensino a distância volta no dia 21
Tudo sobre a construção de um orçamento adequado, o manuseio proveitoso dos indicadores mais úteis aos fins
pretendidos e o uso correto das ferramentas de controle recomendadas em cada caso, enfim, aquilo que o profissional
precisa especialmente em momento desafiantes como estes que as entidades vivem. Uma conjuntura adversa que com a
chegada da pandemia exige, inclusive, que aprendamos como adaptar na medida do possível peças orçamentárias a
imprevistos tais que derrubam qualquer prognóstico. Essa é a expectativa que cerca o aprendizado proporcionado pelo
segundo curso a distância da ANCEP-WAY, este voltado para o tema "Gestão Orçamentária das Entidades" e que nesses

tempos de Covid-19 está tomando o lugar dos seminários de treinamento presencial. Vai acontecer no próximo dia 21.
Falar de expectativas, no caso da sempre muito bem avaliada programação de treinamento da ANCEP, convém
lembrar que aquilo que se espera encontrar é sempre o que de fato se têm. Os seminários presenciais e, agora, os
webinars, mergulham fundo nas questões suscitadas, aproveitando o profundo conhecimento técnico e a imensa
experiência técnica acumulada por um corpo de expositores que a ANCEP tem facilidade em reunir.
E outros eventos do tipo virão aproveitando a capacidade de disseminação do conhecimento oferecida pelas
tecnologias digitais, bem como a facilidade em mobilizar especialistas, aliás, uma marca permanente do programa
de eventos da ANCEP há várias décadas. A outra é combinar o conhecimento acadêmico com o prático, uma vez que
na linha de frente estão sempre especialistas que vivem o cotidiano das entidades.

Contabilidade: Receita prorroga prazo de entrega da ECD
A Receita Federal, em caráter excepcional, prorrogou para 31 de julho próximo o prazo de entrega da ECD ano-calendário. A
data anterior era 29 de maio e a notícia é importante para as áreas contábeis das entidades e aparece no Portal da Receita
Federal.
A Escrituração Contábil Digital – ECD integra o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e a prorrogação do prazo de
entrega da ECD ano-calendário 2019 em caráter excepcional faz parte do pacote de medidas de enfrentamento a Covid-19 e
atende ao pleito das entidades contábeis.
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