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A APOS marca presença em Congresso da
Anapar realizado em Vitória (ES)
Mais de 400 pessoas, entre elas o Diretor de Seguridade Joseph Haim e a Diretora Jurídica
Dra Iara Aparecida Moura Martins da APOS, marcaram presença no 16° Congresso da Associação
Nacional de Participantes dos Fundos de Pensão (Anapar), realizado em Vitória, Espírito Santo,
nos dias 16 e 17 de maio. Os debates centrais foram focados nas perspectivas em relação à previdência pública e privada no Brasil e nas alternativas para fomentar o número de adesões ao sistema complementar fechado. “Todos nós queremos uma previdência que garanta o futuro, a tranquilidade e a perenidade dos nossos benefícios e que ao mesmo tempo possa ajudar a alavancar
o desenvolvimento do País”, disse a presidente da Anapar, Cláudia Ricaldoni, por ocasião da abertura do congresso. A gerente executiva de Compliance e Processos da Petros, Gema Martins,
também compôs a mesa, como representante dos planos instituídos. Para ela, o Brasil começa a
crescer e o aumento da renda vai colocar a previdência complementar ao alcance de uma quantidade cada vez maior de pessoas. Gema opina que a legislação do setor é uma referência internacional e que a previdência ao acesso de todos é um dos pilares democráticos de um país.
No primeiro painel o diretor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Manoel Carlos de
Castro Pires, traçou um cenário otimista quanto às perspectivas de crescimento econômico brasileiro. Ele também falou sobre o cenário internacional e a política fiscal do governo. Já a professora da PUC-SP Rosa Marques discorreu sobre o impacto da inflação sobre a renda dos aposentados. Para ela, a crise internacional representou perdas para os fundos de pensão. As entidades
que diversificaram suas carteiras de investimento, no entanto, obtiveram desempenho melhor. O
uruguaio Walter Ariel Ferrari, diretor de representação dos trabalhadores no instituto de seguridade do país vizinho, discorreu sobre a falta de cobertura previdenciária na América Latina. Um dos
problemas centrais, segundo ele, é o baixo número de empregos formais.
O segundo dia do evento começou com o lançamento da cartilha Boas Práticas de Atuária, publicada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A cartilha segue uma
sequência de publicações semelhantes e que abordam temas variados. O objetivo é fortalecer as
premissas de boas práticas de governança na gestão das entidades. De acordo com o diretor da
autarquia, Edevaldo Silva, o guia destina-se a orientar dirigentes, participantes, assistidos, patrocinadores, instituidores e prestadores de serviço quanto à gestão atuarial dos planos de benefícios. Nesse sentido, fornece diretrizes sobre aspectos da legislação e apresenta exemplos que
evidenciam a aplicação adequada. Traz, ainda, a interpretação e a orientação de alguns pontos relevantes dessa legislação.
Na sequência os painelistas debateram a questão do fomento. O coordenador geral na Secretaria
de Políticas de Previdência Complementar (SPPC), Carlos Marne Dias Alves, trouxe a visão do governo, “que enxerga a previdência como instrumento estratégico de transformação social”, disse
ele. Alves destacou o crescente percentual de idosos na população brasileira e lembrou que, na
comparação com outros países, os gastos com a previdência pública são muito elevados. Também falou sobre a necessidade de adequar os produtos de previdência complementar ao novo
perfil dos trabalhadores, que tendem a trocar muito de emprego ao longo da carreira.
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Para ele, a alternativa é flexibilizar os planos, sem abrir mão do caráter previdenciário. O vicediretor presidente da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(Abrapp), José Ribeiro Neto, falou sobre o aumento da esperança de vida da população, outro desafio para o segmento e vê espaço para a previdência fechada dobrar de tamanho. Para isso, bastaria que a População Economicamente Ativa (PEA) que recebe salários acima do teto do INSS (R$
4.159,00) ingressasse no setor. A PEA brasileira é de aproximadamente 90 milhões de pessoas.
Sete milhões recebem acima do teto, mas hoje apenas 3 milhões estão inseridos na previdência
fechada.
Opinião diferente tem o vice-presidente da Anapar. Para José Ricardo Sasseron, o fomento ao sistema complementar esbarra na questão do emprego formal e da renda dos trabalhadores. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, o rendimento médio do brasileiro é de R$ 1.345,00. Como o valor está abaixo do teto do INSS, não há interesse em contratar
um benefício complementar. Sasseron defendeu o caráter previdenciário dos planos, acrescentando que o modelo aberto, oferecido por bancos e seguradoras, assemelha-se muito mais às aplicações financeiras do que aos produtos previdenciários. Defensor da adesão obrigatória ao sistema
complementar– sem abrir mão da previdência pública - o dirigente da Anapar defendeu a abertura
de uma discussão sobre este assunto.
Durante o congresso, a gerente executiva da área de Gestão de Clientes da Petros, Fátima Simões, realizou uma breve apresentação onde explicou o Anaparprev. O plano tem atualmente
2.800 participantes e é o 4º no ranking da Abrapp entre os instituídos. Fátima anunciou que a Previc aprovou uma alteração regulamentar, possibilitando que os participantes dos planos em liquidação extrajudicial também possam migrar para o Anaparprev. Esta alternativa já era facultada
aos planos em processo de retirada de patrocínio. A Fundação manteve um stand no local e a procura por informações foi grande.
Fontes: Petros e site da Astel_SP (27/05/2013)

Aposentados fazem pressão por
antecipação do 13° em julho
Muito embora tivesse sido feita promessa de haver uma política de antecipação do pagamento da metade do 13º salário dos aposentados e pensionistas, o Ministério da Previdência ainda não anunciou como irá proceder este ano. Pelo que chegou a ser anunciado, a partir deste exercício, a antecipação ocorreria sempre em junho, mas, pelo que se informa, ainda não teria ocorrido uma definição do Ministério da Fazenda. O assunto chegou a ser tratado com grupo de trabalho criado no final de maio de 2011 que analisou a pauta de reivindicações dos aposentados e
pensionistas. O colegiado incluiu técnicos do Ministério da Previdência Social, de centrais sindicais e de entidades representativas dos aposentados, tal como a COBAP.
O adiantamento representa uma injeção ao redor R$ 10 bilhões na economia brasileira. O presidente da Confederação, Warley Martins Gonçalles, já está questionando o Governo Federal publicamente sobre a importância da antecipação, tendo em vista que milhões de aposentados estão
aguardando a liberação desse dinheiro para sanarem parte das dívidas contraídas no primeiro semestre de 2013. Hoje, a COBAP protocoliza documento nos Ministérios da Fazenda e Previdência
Social, solicitando a liberação da metade do 13º salário no próximo mês.
Fonte: Cobap (13/06/2013)
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