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Segregação de submassas no Plano ConabPrev
O plano ConabPrev, abrigou integrantes
que, embora sob a égide do mesmo
regulamento, têm características
heterogêneas, especificamente em
relação ao contrato da dívida da
patrocinadora Conab.

Com a iminente possibilidade de
provisionamento da dívida para perda,
determinada pela Previc, nos deparamos
com uma possível desconformidade entre
as populações com diferentes
características do plano ConabPrev. Cabe ressaltar que sem provisionamento para
perda da parte da dívida o desalinhamento não ocorreria.

Explicando melhor:
649 (participantes e assistidos) transacionaram a reserva total do plano de origem
(Plano Conab) para o Plano ConabPrev, onde uma parcela do valor das reservas
migradas contempla o contrato da dívida da Patrocinadora CONAB.

A outra população, composta de 2.262 participantes e assistidos, iniciou a
constituição de reserva no plano ConabPrev em 12/2015, sem influência do contrato
da dívida com a patrocinadora Conab, ou seja, após o equacionamento do déficit.

De acordo com a Resolução CNPC nº
24/2016, define-se por submassa um grupo
de participantes ou assistidos vinculados a
um plano de benefícios com identidade de
direito e obrigações homogêneas entre si,
porém heterogêneos

em relação aos

demais

participantes.

A heterogeneidade das duas populações citadas foi o fato determinante para a
implementação do processo de segregação das submassas dentro do mesmo plano.
Isso significa dizer que o plano ConabPrev, a partir dessa nova configuração, terá
duas populações distintas com, rentabilidades patrimoniais independentes. Uma
com interferência do contrato de dívida da patrocinadora e a outra sem esta
influência.

O procedimento visa proteger as duas populações, de forma justa.

As reservas da população que não tem relação com o contrato de dívida, será
preservada em caso

de inadimplência

ou provisionamento do contrato.

Quanto à população com vinculação com o contrato de dívida, será credora da parte
não integralizada das reservas, mas que foram totalmente pagas (por determinação
da Previc) na forma de resgate e portabilidade aos participantes que deixaram o
plano ConabPrev. Assim que o contrato estiver sendo amortizado, esses numerários
retornarão para o patrimônio desta segunda população, rentabilizando a cota de
forma diferente da outra população.

A segregação de submassas está sendo implementada no mês de agosto/2019.
Com essa medida, que foi precedida de estudos técnicos/atuariais, e aprovação pelo
Conselho Deliberativo, objetivou-se prevenir um possível desalinhamento na
correção das reservas dos participantes e assistidos.
Bartira Machado Lopes - Diretora de Seguridade
Previc

Previc: atual e novos rumos

O Governo federal vem anunciando a fusão
das

atribuições

da

Previc

–

Superintendência Nacional de Previdência
Complementar

com

as

da

Susep

- Superintendência de Seguros Privados. A
nova Autarquia, que reunirá no mesmo
órgão a regulação e fiscalização dos setores de seguros e planos de previdência
privada foi batizada de Autoridade de Seguros e Previdência Complementar (ASPC).

Estará sob sua responsabilidade a supervisão de um mercado avaliado em R$ 1,9
trilhão (SUSEP + PREVIC).

A atual superintendente da Susep, Solange Paiva Vieira, será, provavelmente a
responsável pelo órgão, já anunciou a transferência da sede da agência de Brasília
para o Rio de Janeiro.

Enquanto isso, ocorreu a saída do superintendente da PREVIC, Fábio Coelho, que
deixou a autarquia na última semana, de acordo com informações publicadas no
'Diário Oficial da União'.

Foi nomeado pelo Ministério da Economia para exercer o cargo de diretorsuperintendente em seu lugar, Lúcio Rodrigues Capelletto. O novo diretor já estava
na Previc, como coordenador-geral de Inteligência e Gestão de Riscos, cargo do
qual

As

foi

exonerado

para

opiniões

assumir

a

nova

função.

divergem

Os dirigentes das Entidades Sistemicamente Importantes (ESIs) de Previdência
Privada se reuniram na Abrapp, no último dia 14, em São Paulo. Na pauta de
discussões, sob o ponto de vista da oportunidade de maior participação dos
representantes do sistema, o Diretor Presidente da Abrapp, pontuou a necessidade
de que o novo órgão mantenha o foco em produtos previdenciários de longo prazo.

Em matéria veiculada na revista Investidor Institucional – cita que aquela Autarquia
vive o seu pior momento e que a Casa foi tomada pelo desânimo ao tomar
conhecimento do projeto de fusão da autarquia com a Susep. “Embora não se

oponham publicamente à proposta, os cardeais do ramo não demonstram maior
entusiasmo em ver Susep e Previc sob o mesmo guarda-chuva.”

Já a ANAPAR – Associação Nacional de Participantes de Fundos de Pensão, em
seu site com matéria intitulada – “Governo cria nova agência reguladora para
seguros e fundos de pensão”, aponta que “o cenário, que começa com a extinção da
Previc, reforça o plano do governo de ceder à pressão do mercado financeiro, de
olho em um patrimônio que, em novembro de 2018, era de R$ 900 bilhões e
representava

13,4%

do

PIB

nacional.”

Situação atual do Sistema de Previdência Privada:

A previdência complementar apresenta tendência de redução da
quantidade de fundações, mas com um grande potencial de crescimento
para planos setoriais (planos de benefícios instituídos por confederações,
federações, cooperativas ou quaisquer outras pessoas jurídicas de caráter
setorial), familiares e para servidores públicos.
Dados divulgados no 1º Encontro de Atuária & Seguridade, realizado pela ABRAPP

Ranking

Cibrius na fita
No último relatório consolidado estatístico
da ABRAPP de 02/2019, consta que dentre
as 296 entidades autorizadas a funcionar o
Cibrius

figura

na

93º

posição.

O Cibrius é uma entidade de médio porte,
com potencial para expandir e seguir as
tendências do segmento, tanto que o novo
Estatuto está sendo desenvolvido para
atender a demanda do mercado por fundos multipatrocinados.
Dívida

Perspectivas de solução da dívida
Informamos que o processo da dívida da
Conab junto ao Mapa e CCAF/AGU
encontra-se em estágio bem avançado e
com perspectivas muitos favoráveis à
nossa

causa.

informações

Tão

oficiais

logo,
da

tenhamos
CCAF/AGU

levaremos ao seu conhecimento!

Vocabulário das Entidades de Previdência Complementar Fechada

COTA - Parte ideal de um fundo ou clube
de investimento, cujo valor é igual à
divisão de seu patrimônio líquido pelo
número existente de cotas.

LTN Letra do Tesouro Nacional - As
LTN são títulos de renda-fixa emitidos pelo Tesouro Nacional. Sua rentabilidade é

definida no momento da compra. A rentabilidade é dada pela diferença entre o preço
de compra do título e seu valor nominal no vencimento.

