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RADAR
Sai às terças e sextas-feiras

Sexta-feira, 17/04/20.

ESPECIAL: Podcast com Maria Elizabete Silva
A Comissão Técnica Regional Nordeste da Abrapp, fortemente
apoiada em seus trabalhos pela Ancep, reuniu-se nada menos de 6
vezes nos últimos 12 meses, quase sempre com todos os seus 20
integrantes, representantes de 16 entidades. A ativa participação
dos contadores, a qualidade da contribuição que oferecem através
de muita troca de experiências, exposição de ideias e intensos
debates, explica a Diretora Técnica da Ancep, Maria Elizabete Silva,
vêm deixando cada vez mais evidente o muito que todos nós
ganhamos ao participar de uma rica vida associativa, construída a
partir da compreensão de que ao atuar coletivamente os
profissionais se tornam muito mais fortes.
Com isso, ganham os indivíduos, a previdência complementar e a
Nação.

Audiência pública: Tudo pronto para a reunião
do dia 23
Comissões se reúnem País afora e definem as sugestões que serão levadas ao Colégio de
Contabilidade na próxima semana

Aberta há 3 semanas pela Previc audiência pública visando o aprimoramento do plano de contas e
dos procedimentos contábeis a serem implementados a partir de janeiro de 2021 e, já tendo sido encerrada a série
de reuniões de comissões técnicas regionais de contabilidade destinadas a debater o assunto e oferecer sugestões,
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chegou-se à fase de consolidação das propostas que as CTRCs estarão levando à reunião, agendada para o próximo
dia 23, da reunião, esta também virtual, do Colégio de Contabilidade da Abrapp.
Simultaneamente aos debates travados nas CTRCs da Abrapp-Ancep, das quais os ancepianos participam
ativamente, a Ancep promove uma discussão interna que lhe permitirá também contribuir com sugestões para o
sucesso da audiência pública. As propostas de nossos especialistas estão sendo consolidadas pelo Vice-presidente
Evenílson de Jesus Balzer (foto)

Debate amplo
Todas essas sugestões irão desaguar na próxima semana na reunião do Colégio, que tem como Secretário
Executivo, Geraldo de Assis, conselheiro da Ancep. É só então que tudo que foi sugerido será amplamente debatido
e convertido em propostas a serem levadas à Previc.
A Comissão Técnica Regional Sul de Contabilidade, que tem como Evenílson como Coordenador, é uma das que
após um longo debate irá apresentar as suas sugestões e, ao relatar aqui algumas dessas propostas, o "Radar Ancep"
busca antecipar para os seus leitores um pouco desse conteúdo.
Reunida no último dia 13, a CTRC Sul discutiu a instrução da audiência pública, assim como o seus anexos. Dentre os
vários pontos abordados está, por exemplo, o da contabilização de Despesas diretas de investimentos. Nos
normativos estão detalhadas as despesas que serão contabilizadas diretamente no Fluxo de Investimentos. No
entanto, como as contas estão abertas nos diversos segmentos, as entidades terminam tendo que adotar critérios
de rateio para a distribuição dos custos pertencentes a mais de uma categoria de segmentos (exemplo: custódia e
controladoria). Diante disso, a CTR Sul, concluiu pela necessidade de aperfeiçoar a função e funcionamento destas
contas, deixando claro a forma de contabilização dos referidos custos.

Abertura de contas
Discutiu-se também a abertura de contas para Títulos Públicos. A ideia é se ampliar a abertura proposta pela PREVIC das
contas de títulos públicos, uma vez que, diversas entidades possuem em sua carteira papéis diferentes daqueles que estão
abertos na planificação proposta.
A ampliação da abertura evitará que as entidades registrem valores expressivos na rubrica “outros”, da conta sintética de
Títulos Públicos.
Tratou-se ainda de Incluir a conta 3.2.7.0.00.00.00 (Utilização do Fundo Previdencial). A abertura da conta faz-se necessária,
pois há dois fatos que ocorrem na escrituração das contribuições, o primeiro é a apropriação do reconhecimento na receita
referente as contribuições, sendo o segundo a liquidação dessas contribuições. É preciso considerar que a utilização do
Fundo Previdencial ocorre somente para realizar a liquidação, não afetando a apropriação e o reconhecimento da
contribuição na sua competência, até porque a entidade continua registrando as entradas desses valores no patrimônio do
Participante.
No tocante ao Fundo Administrativo descoberto, para as entidades que possuírem Plano Previdencial com Fundo
Administrativo negativo a proposta da CTR Sul é que elas devam providenciar estudo de viabilidade econômica, o qual
demonstrará a forma de financiamento do plano principalmente na sua fase inicial.
Fundo administrativo a descoberto
Além disso, foi proposta a função e funcionamento da conta do Fundo Administrativo a descoberto, com a descrição de como
será feita a sua contabilização.
Foram sugeridas também algumas alterações ou ajustes nas demonstrações contábeis para melhor demonstrar a situação
das entidades e dos planos de benefícios administrados.
Relativamente ao anexo IV (Informações para monitoramento), a Comissão "sugere para que seja melhorada as explicações
das informações que a PREVIC pretende ter com a instituição deste rol de informações para seu monitoramento. Além disso,
sugere que as contas dos imóveis sejam compatíveis com o plano de contas sugerido.
Por fim, um dos temas de maior debate entre os técnicos da ANCEP e da ABRAPP, é a contabilização dos depósitos judiciais
efetuados pelas EFPC, se devem ou não ser atualizados e contabilizados. Tendo a CTR Sul se decidido pela sugestão de
contabilização da atualização dos depósitos judiciais/recursais nas contas apresentadas pela PREVIC, mas somente com
registro destas quando da decisão final das ações judiciais e, ainda, em sendo favoráveis às entidades.

Webinars valorizam o papel dos fundos de pensão na crise
No Brasil, ao contrário do que já acontece nos EUA, o socorro financeiro ainda não está chegando com a velocidade
necessária a quem precisa, notou o gestor André Laport, da Vinland Capital, em webinar promovido no início da noite de
ontem pela Way Investimentos. Nesse sentido, os fundos de pensão brasileiros, com as muitas iniciativas tomadas nos
últimos dias no intuito de suspender a cobrança dos empréstimos por ajguns meses, ao lado das propostas que
encaminharam ao CNPC no sentido de facilitar o saque de 50% das contribuições extraordinárias e 10% das reservas
acumuladas, entre outras sugestões feitas às autoridades, tornam-se um exemplo de uma postura proativa no sentido de
ajudar as pessoas e a economia.
Aliás, a imagem de um sistema forte na gestão e em sua governança sobressaiu em um segundo webinar, este realizado pela
Abrapp no meio da tarde também nesta quinta-feira (17). dedicado ao tema "Cenários e Medidas Anti Cíclicas". No evento,
que reuniu o Presidente Luís Ricardo Marcondes Martins, o Superintendente-geral, Devanir Silva, Alexandre Mathias (Petros),
Sérgio Wilson Fontes (Real Grandeza), Paulo Werneck (Funcef), Marcelo Wagner (Previ), Jorge Simino (Funcesp) e José Carlos
Chedeak (Previc), ficou evidente a crença generalizada de que a previdência complementar fechada vai sair desta crise ainda
mais forte do que das anteriores, as quais não só superou como venceu exibindo números que são até hoje citados como
razão de orgulho.
O quadro atual é claramente de muita incerteza, mas todos os expositores no webinar da Abrapp disseram apostar na
superação da crise em um prazo possível de suportar. Em sua maioria os especialistas disseram esperar que até o final do
primeiro semestre de 2021 as perdas estejam anuladas.
A Previc, sublinhou Chedeak, naturalmente vai acompanhar muito de perto como vão evoluir a governança, a liquidez e a
solvência das entidades, mas entendendo como novo normal a utilização das ferramentas virtuais enquanto durar as
restrições à locomoção das pessoas. Nesse sentido, explicou o Presidente Luís Ricardo, o importante é que o órgão
supervisor se mostre flexível, fazendo cumprir os normativos mas entendendo que os rituais nem sempre podem ser
rigorosamente seguidos.
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Mas a principal mensagem transmitida pelo webinar foi a de que a missão dos fundos de pensão é de longo prazo, sendo
essencial que todos os públicos envolvidos entendam a subordinação dos resultados financeiros a esse foco num horizonte
de tempo que se mede em décadas e não em meses e muito menos em semanas. Crises devem ser enfrentadas através das
melhores táticas das quais o gestor pode lançar mão, mas sem contaminar o olhar estratégico e muito menos abater.

Mercer vai divulgar resultados de pesquisa em webinar
A Mercer informou ontem que irá divulgar os resultados da pesquisa sobre os efeitos da pandemia . para a previdência
complementar no webinar que vai promover no próximo dia 23. O evento tem como título "Agindo diante dos impactos do
COVID-19 | Quais ações já podem ser tomadas pelos gestores?"
O webinar vai abordar os desafios e ações práticas recomendadas para enfrentar os desafios nos investimentos, gestão de
passivos, comunicação com participantes e relacionamento com patrocinadores em um momento de tanta incerteza.
As inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/2RF0224.
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