
24/03/2020 ANCEP | prevdigest

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

NOTÍCIAS

Previc prorroga envio de dados por 30 dias

24/03/2020

Veio ontem através de nota da Previc,   a resposta da autarquia ao pleito apresentado em conjunto pela Ancep e Abrapp. O
Presidente Roque Muniz agradeceu e elogiou a sensibilidade demonstrada pelo órgão supervisor. Reproduzimos a seguir na
íntegra: 
 
"Em virtude das dificuldades operacionais decorrentes da crise provocada pelo coronavírus (COVID-19), manifestadas por
entidades (EFPC) e associações representativas do sistema de previdência complementar, a Diretoria Colegiada da Previc
comunica que prorrogará em 30 (trinta) dias o prazo de entrega de todas as obrigações relativas ao envio de documentos e
informações previstas para os meses de março e abril de 2020.
 
A prorrogação estende-se aos processos de licenciamento, fiscalização, sancionadores e recursos administrativos".

Entidades adiam retorno à renda variável

Os planos dos fundos de pensão para aumentar sua exposição em renda variável entraram em compasso de espera com o
declínio das bolsas em todo o mundo, sob o impacto da pandemia do novo coronavírus. Para parte do mercado, as NTN-Bs
de longo prazo voltaram a ficar atrativas, pagando prêmios em linha ou acima das metas atuariais, e podem até voltar a
ocupar o espaço reservado para a bolsa, mostra o Valor Econômico.

“A queda da bolsa poderia ser uma oportunidade interessante para comprar a preço mais baixo. Agora, as taxas das NTN-Bs
estão mudando. Parte do dinheiro que iria para bolsa vai ter outro direcionamento”, afirmou sócio da consultoria Aditus,
Guilherme Benites.  As NTN-Bs de longo prazo já estão pagando taxas acima de 5%.

Os fundos de pensão estão monitorando a situação para entender qual será a melhor estratégia. Não há nenhuma
disposição para realizar prejuízos nem para comprar os ativos em liquidação. “O cenário para bolsa é imprevisível. A meta
[atuarial] deste ano está absolutamente comprometida”, afirma Benites. Nos dois há 2 horas Finanças primeiros meses do
ano, a rentabilidade dos 263 planos administrados por clientes da Aditus, que totalizam mais de R$ 200 bilhões, foi de
0,35%, ante meta de 1,1%.

“Não é em função de um ajuste de posições que vamos conseguir impedir um resultado negativo no primeiro trimestre. Será
um período para mitigar perdas”, disse o diretor de investimentos da Funcesp, Jorge Simino, que já vinha vendendo ações
nesse início de ano por ver sinais de deterioração da economia.

“Os fundos de pensão não pensam no curto prazo. Temos uma história de sairmos bem das crises”, afirma o presidente da
Fundação Real Grandeza (Furnas), Sergio Wilson Ferraz Fontes.

Com sede em Belo Horizonte (MG), a fundação Libertas, de estatais como Copasa, Prodemge e Codemge, chegou a fazer
algumas alocações em bolsa, mas decidiu parar e preservar recursos em caixa. “Já tem NTNs [pagando] acima de 5%. Está
todo mundo sofrendo com abertura de taxas, quem tem [títulos] marcação a mercado está sofrendo, mas elas voltaram a ficar
atrativas”, disse o presidente da fundação, Lucas Nóbrega.

 
Fundos de ações captam - Apesar disso, o mesmo jornal informa em outro texto que os  fundos de ações seguem como
destaque na preferência do investidor, mesmo em meio ao estresse com a escalada da covid-19. Segundo a Anbima, até o
dia 18 essas carteiras atraíram R$ 5,034 bilhões em março, e no acumulado do ano já são R$ 42,068 bilhões. Já os
multimercados apresentaram resgates líquidos de R$ 1,790 bilhão em março, e ingressos líquidos de R$ 17,346 bilhões em
2020. Os fundos de renda fixa, que vinham sendo alvo de resgates, em março receberam aportes de R$ 12,4 bilhões. No
ano, os saques superam as aplicações em R$ 8,445 bilhões.

Ibracon emite Circular nº 03/2020: Esclarecimentos sobre implicações da Covid-19
nos trabalhos de auditoria

O Ibracon – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil emite nesta segunda-feira, 23, a Circular nº 3/2020 com objetivo
de abordar determinados procedimentos alternativos, em caráter específico e extraordinário, a serem considerados, pelos
auditores independentes, em função dos efeitos da Covid-19, em conexão com auditoria e/ou revisão de demonstrações
contábeis.

Para ter acesso a Circular emitida pelo Ibracon, acesse o Portal Ibracon – menu Publicações e escolha a opção “Circular” no
campo “Categoria”. (Ibracon/Ancep)

http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/lisPublicacoes2.php?#filtro
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