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NOTÍCIAS

Seminários orientam e qualificam os profissionais
21/01/2020

As entidades estão cada uma utilizando formas diferentes de contabilizar o risco terceirizado dos seguros e, como isso não
deve acontecer, é preciso buscar uma maneira de padronizar. O conselheiro da ANCEP Geraldo de Assis (também
secretário-executivo do Colégio de Contabilidade da ABRAPP) não apenas apontou a dificuldade, como se dedicou junto
com o público presente a encontrar a melhor forma de superá-la, ao fazer a sua apresentação, voltada para os temas
contábeis, ontem em Brasília no seminário Procedimentos e Controles na Elaboração das Demonstrações Contábeis do
Exercício 2019 das EFPC. O evento, que está acontecendo hoje em Belo Horizonte, teve nessa segunda-feira (20) no DF
vários outros expositores, entre eles Antônio Fernando Gazzoni, diretor da Mercer, que compareceu juntamente com a sua
equipe e chamou a atenção para as mais de 80 pessoas presentes, um número que apontou como "uma clara demonstração
do sucesso alcançado".
O Presidente Roque Muniz, falando na abertura do seminário no DF, acrescentou que "o indicativo de sucesso não esteve só
na quantidade de público presente, mas também em sua variedade, considerando que compareceram não só profissionais
da área contábil, mas também dirigentes, conselheiros e auditores". Roque se referiu também à forte presença da Previc,
com a participação, por exemplo, do Diretor de Fiscalização, Carlos Marne e do Coordenador-Geral de Orientação de
Atuária e Contabilidade da autarquia, Christian Catunda.
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A equipe da KPMG voltou-se para as orientações mais demandadas pela área de auditoria, enquanto a da Mercer dedicouse, entre outros assuntos, especialmente - mas não apenas - aos normativos aprovados no final do ano passado e que
provavelmente em breve estarão sendo publicados. Algo que está ocorrendo hoje em Belo Horizonte, seguindose Salvador (22/01), Curitiba (23/01), Porto Alegre (24/01), Florianópolis (27/01), São Paulo (28/01), Rio de Janeiro (29/01),
Vitória (30/01) e Recife (31/01)
Na parte mais especificamente contábil e além da questão da contabilização do risco terceirizado dos seguros, Dionísio
abordou também em detalhes o CJPJ por plano e tudo que envolve a forma de registro contábil nas novas contas contábeis
do fundo administrativo compartilhado.
Sucesso de público, a série de apresentações acontecendo em janeiro ajuda os profissionais a se sentirem mais seguros e
orientados a tempo do fechamento dos balanços e envio dos demonstrativos para a Previc até o final de março.
Mas a pauta do evento traz não só pontos relativos ao fechamento dos balanços e envio dos demonstrativos até o final de
março, mas também aborda da forma mais ampla questões que figuram com destaque na agenda de nosso
sistema: reforma da Previdência e as muitas maneiras em que deverá impactar as entidades e suas patrocinadoras, adoção
da previdência complementar por estados e municípios, CNPJ por plano, visão da nova planificação contábil para 2021
e precificação dos títulos (na curva ou a mercado), entre vários outros aspectos.

Abrapp aponta "janela de oportunidades"
A aprovação da reforma da Previdência - ao elevar a idade da aposentadoria e estender o regime complementar aos
servidores de todos os estados e municípios - abriram, juntamente com a longevidade, uma nova oportunidade para a
previdência privada. É o que disse o Presidente Luís Ricardo Martins ao Jornal do Comércio, de Porto Alegre.
Reproduzimos a seguir os trechos que nos interessam na matéria do jornal gaúcho, que a publicou em sua edição de ontem
(20):
"Para Luís Ricardo Martins, presidente da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(Abrapp), a previdência complementar fechada deve crescer neste ano com a obrigatoriedade, definida pelo texto da
reforma, de que estados e municípios criem fundos de pensão para complementar a aposentadoria dos servidores em até
dois anos. "É uma nova janela de oportunidades que se abre para nosso segmento", diz Martins.
A Abrapp encerrou o terceiro trimestre de 2019 com um montante de R$ 944 bilhões em patrimônio dos fundos de pensão,
o equivalente a 13,4% do Produto Interno Bruto (PIB). Para o primeiro trimestre deste ano, a estimativa é que esse valor suba
para R$ 1 trilhão. O rendimento médio dos fundos foi de 8,18%, acima dos 6,78% da Taxa de Juros Padrão utilizada para
reajuste dos benefícios.
Um fator que Martins considera importante para o setor da previdência é o aumento da expectativa de vida, e que a
aprovação da reforma mostrou que há uma demanda reprimida neste quesito. "Com a reforma da Previdência, as pessoas
vão ter que trabalhar mais tempo, contribuir mais tempo e receber um benefício menor. Como elas vão ter qualidade de vida
se vão receber menos e viver mais", questiona.
Recentemente, a Abrapp lançou dois novos planos previdenciários que permitem formas diferentes de contribuição e
usufruto. Um deles é o Plano Família, que permite ao contribuinte incluir como beneficiários parentes de até terceiro grau. Já
o PrevSonho é um plano no qual o participante pode usar uma parte dos recursos contribuídos para a realização de um
"sonho", como intercâmbio ou atividades acadêmicas. Após 10 anos, o valor do resgate pode chegar a 70%. Após cinco
anos, fica em 50% das reservas.
Para Rodrigo Sisnandes, presidente da Fundação Família Previdência, é necessário que pessoas mais jovens pensem a
longo prazo quando se trata de contribuição. "Quanto mais cedo se entrar para a previdência, melhor, porque o esforço vai
ser menor", explica. "A procura está cada vez maior, e o desafio está em informar as pessoas sobre as opções que elas têm
no mercado."
Maior fundo de pensão do Rio Grande do Sul, a Fundação Família Previdência tem mais de 17 mil participantes e atinge em
torno de 30 mil pessoas entre pensionistas, aposentados e dependentes. Com um patrimônio de aproximadamente R$ 7,3
bilhões, a entidade administra 12 fundos de pensão e paga em torno de R$ 650 milhões anuais em benefícios. Em 2019,
foram 2.242 novos participantes, com a rentabilidade fechando aos 20,8%. A expectativa para 2020 são 2,5 mil novos
participantes."

INSS sabia que faltavam servidores
O INSS, que tem atualmente 24 mil servidores, já sabia meses atrás, segundo documentos internos, que precisaria de mais
13,5 mil para enfrentar a nova demanda de solicitações de benefícios, diz em manchete de primeira página o jornal O Globo.
O estoque de processos já está perto de 2 milhões.
O número de funcionários necessários para sanar a crise seria o dobro do contingente de militares que o Governo pretende
contratar agora temporariamente para resolvê-la.
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