ESPECIALIZAÇÃO EM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Você não pode perder esta NOVA
oportunidade!
Devido à grande procura, estará sendo realizada
nova turma do Curso de Especialização em
Previdência para profissionais que já atuam
ou pretendem atuar em um dos segmentos

A QUEM SE DESTINA: Profissionais cujo objetivo seja a especialização
em Previdência Complementar (Aberta e Fechada), profissionais
das áreas de Marketing, Comercial, Financeira, Informática e
Administrativa, Advogados, Contadores, Atuários e também a
estudantes interessados no tema.
METODOLOGIA: Exposição participativa, intensa troca de idéias e
experiências dos participantes, exercícios práticos voltados ao segmento
de previdência e textos de apoio para leitura suplementar.

de negócio que mais cresce nos últimos anos.
Você será treinado por profissionais do

INSTRUTORES

ramo, verdadeiros “experts” no assunto, que
fazem e atuam no dia-a-dia da indústria de
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Previdência no Brasil.

plementar. Atuário com vasta experiência comercial, técnica e em

O escopo do Curso de Formação e

Profissional com mais de 18 anos no segmento de Previdência Commarketing. Foi professor no curso MBA – Atuária e Finanças da FIPECAFI
– USP. Ocupou funções executivas de destaque em importantes segu-

Especialização é instrumentalizar seus

radoras nacionais e internacionais e atualmente é Diretor Comercial

participantes com ferramentas para o

e de Marketing da Mercer.

efetivo entendimento da atividade, suas

José Roberto Carreta

oportunidades, os conceitos, os aspectos

Consultor Sênior na área de Previdência, atuando na Mercer desde

comerciais, financeiros, mercadológicos e
regulamentares hoje existentes.

1988. É atuário com significativa experiência em estudos de viabilidade e implementação de programas de aposentadoria, estudo de
alteração e planos, análises de mercado, além de participação em
projetos internacionais. Tem realizado, também, diversos trabalhos

Mais que teoria, conceitos e discussões

técnicos na área de Risk, Finance and Insurance, além de participar

técnicas, nosso interesse é preparar você para

no desenvolvimento de sistemas aplicativos para administração de

enfrentar, nas melhores condições, o dia-a-dia

Fundos de Pensão. Atualmente assessora grandes empresas nacionais
e multinacionais para assuntos ligados à Previdência Complementar.

deste mercado em franca ex–pansão. Serão 24
horas de trabalho e aprendizado com troca de
experiências e informações.
Destaque-se você também neste mercado,

Nivaldo Cândido de Oliveira Júnior
Engenheiro com mestrado em Administração, consultor de empresas,
professor convidado da FGV-SP e diretor da Suporte – Consultoria e
Treinamento.

com a formação de excelência que nos
comprometemos oferecer, por um inves–
timento absolutamente compensável para seu
futuro profissional.

Coordenação Técnica

Sérgio J. Vignoli
Engenheiro, pós-graduado em Administração e Finanças, consultor da
Suporte Consultoria e Treinamento

Programa
I-

Breve Histórico, Conceituação e Mercado
 A Previdência Complementar no Brasil
 Conceitos e Objetivos de um Plano de Previdência
 Mutualismo
 Panorama de Mercado

II –

Entidades de Previdência Complementar
 Entidades Abertas e Fechadas: Principais Características
 Constituição, Vinculação e Legislação Aplicável
 Planos Instituídos: Desafios a serem Enfrentados

III – Regimes de Financiamento e Modalidades de Plano
 Benefício Definido x Contribuição Definida: Vantagens e Desvantagens
 Planos de Custeio e Tipos de Benefícios
 Regimes de Financiamento (Repartição Simples, RCC e Capitalização)
 Acumulação de Reservas e Concessão de Benefícios
 Premissas Atuariais
 As Anuidades e suas aplicações

IV – Planos Empresariais e Individuais
 Estrutura
 Principais razões de compra
 FGB, PGBL, VGBL e seus Derivados

V – Aspectos Legais, Tributários e Operacionais da Previdência COMPLEMENTAR


Principais destaques da Legislação Atual (Carência, Portabilidade, etc.)

 Questões Fiscais e Tributárias envolvidas nos Planos Individuais e Empresariais

VI – ASPECTOS FINANCEIROS
 Estrutura Financeira e de Investimentos
 Limites Legais: onde e como aplicar
 Matemática Financeira Aplicada: juros compostos, equivalência de taxas, prestações, VPL e TIR

ORGANIZAÇÃO

www.suporteconsult.com.br

