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Prezado(a) Sr.(a.), 

 

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa de buscar 

o seu aperfeiçoamento profissional.  

 

Você está recebendo o programa do curso de Pós-graduação – Nível de Extensão – em Previdência 

Complementar Aberta da Escola Nacional de Seguros. Nele você encontrará todas as informações sobre o 

curso e outros detalhes, como período de realização, horário, local e procedimentos para efetivação de sua 

matrícula.  

 

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que o pré-requisito para os Cursos de pós-graduação, em nível de 

extensão, da Escola Nacional de Seguros é o ensino superior completo, e em casos especiais, consideraremos 

o notório saber do candidato que eventualmente não possua nível superior. Estes casos particulares deverão 

ser alvo de avaliação curricular pela coordenação do curso. 

As inscrições devem ser realizadas através do nosso site e a nossa equipe dará prosseguimento às atividades 

necessárias de confirmação de matrícula. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Mario Couto Soares Pinto 

 DIRETOR DE ENSINO SUPERIOR  
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APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

A ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS  

 

Fundada em 1971, a Escola Nacional de Seguros tem a missão de desenvolver o mercado de seguros através 

da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de profissionais. A Instituição atende às necessidades 

dos profissionais brasileiros através da educação continuada, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte 

competitividade. 

 

Desde a sua criação, a Escola vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao oferecer 

programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e promover eventos. Nesse 

período, também vem se notabilizando pela troca de experiências com instituições de ensino do Brasil e 

exterior, através de convênios de cooperação técnica. 

 

Com sede no Rio de Janeiro, ela conta com outras 9 Unidades para manter o elevado padrão de qualidade de 

ensino e ratificar sua condição da maior e melhor Escola de Seguros do Brasil. 

 

Em 2005, a Entidade obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de 

Janeiro, o Curso Superior de Administração com Linha de Formação em Seguros e Previdência, o primeiro do 

País com essas características. Assim, ela confirmou seu comprometimento com a alta qualificação de 

profissionais para um setor que vem se tornando cada vez mais complexo. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Capacitar os participantes do curso nas operações de Previdência Complementar Aberta, com informações 

sobre o mercado de previdência privada, seu funcionamento, seus aspectos jurídicos, sua operação e seus 

riscos, abrangendo também a gestão de ativos nos períodos de acumulação e desacumulação, introduzindo, 

também, princípios da economia comportamental e o processo de tomada de decisão das pessoas. 

 

PÚBLICO-ALVO 

O curso é direcionado para: 

 

 Profissionais de seguradoras, resseguradoras, corretoras de seguros, corretoras de resseguro. 

 Profissionais que atuam na distribuição de produtos financeiros. 

 

REQUISITOS 

Graduação completa ou graduação incompleta com experiência comprovada de atuação no mercado de 

seguros, mediante análise curricular e entrevista com a coordenação do curso. 
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ESTRUTURA CURRICULAR 

O Curso possui carga horária total de 88 horas-aula, com duração aproximada de 3 meses. 

GRADE CURRICULAR 

Disciplina 
Carga 

Horária 
(h/a) 

Mercado de Previdência I 04 

Mercado de Previdência II 08 

Bases Técnicas 16 

Direito Aplicado à Previdência 12 

Previdência Complementar Aberta 16 

Operação e Risco 12 

Ativos 08 

Economia Comportamental 08 

Tópicos Especiais 04 

Total 88 

 

 

AVALIAÇÃO 

Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em 

todas as disciplinas do curso.  

 
São critérios essenciais para aprovação: 

 

a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina; 

b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada no total da carga 

horária do Curso, devidamente registrada em diários de classe.  

 
As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por trabalho.  

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Mercado de Previdência I (04 h/aula) - Previdência Social: contexto atual, tendências, reforma. 

Previdência Privada Aberta: características e operação. Previdência Privada Fechada: características e 

operação. 
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Mercado de Previdência II (08 h/aula) - Histórico no Brasil. Histórico no Mundo 

Bases Técnicas (08 h/aula) - Matemática Financeira e Atuarial. Modelos de Financiamento: repartição e 

capitalização. Fases de contribuição e recebimento de benefícios. Tábuas Biométricas. 

Direito Aplicado à Previdência (12 h/aula) - Direito regulatório. Código de Defesa do Consumidor. 

Previdência Complementar Aberta (16 h/aula) - Principais produtos: PGBL, VGBL, outros. Aspectos 

mercadológicos. Seleção do Produto (aposentadoria, planejamento tributário, sucessão, educação dos filhos). 

Operação e Risco (12 h/aula) - Aspectos Operacionais. Portabilidade. Aporte. Resgate. Pagamento de 

renda. Riscos (operacionais, comerciais, longevidade). 

Ativos (08 h/aula) - Período de acumulação. Alocação de ativos. Suitability. Perfil de risco do investidor. 

Comparabilidade de produtos afins. Período de desacumulação. ALM. Riscos de mercado. Liquidez. Crédito. 

Economia Comportamental (08 h/aula) – Tomada de decisão das pessoas. 

Tópicos Especiais (04 h/aula) – Palestra. 

 

CORPO DOCENTE 

Alfredo Lália Neto: Bacharel em Física pelo Instituto de Física da USP, Pós-graduado em Física, Pós-

graduação em nível de Especialização pelo Instituto de Administração e Gerência da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro e Pós-graduado em Gestão de Processo e Qualidade pela Fundação Vanzolini e Pós-

graduado em Administração com ênfase em Gestão de Pessoas pela FIA-USP.  Profissional de seguro desde 

1994 tendo exercido várias funções em Seguradoras Nacionais e Internacionais, tendo sido: CEO de Seguros 

e Previdência de 2 entre as 10 maiores companhias de seguro do mercado do HSBC Seguros e Previdência e 

da Zurich Santander Seguros e Previdência. Chief Risk Officer regional baseado no México do HSBC América 

Latina. Diretor Superintendente e presidente do Conselho do HSBC Fundo de Pensão Multipatrocinado. 

 

Bruno Oliva: Doutor e mestre em economia pela FGV EESP, bacharel pela FEA-USP. É consultor econômico 

e pesquisador da Fipe e Sócio Diretor da Kognita Lab. Foi economista da área de economia e direito da LCA 

Consultores (defesa da concorrência e regulação econômica), economista da área de Projetos da Tendências 

Consultoria, consultor da UNESCO, Coordenador-Geral de Projetos Especiais de Graduação no MEC 

(responsável pelo ProUni e FIES), foi também professor do Insper, da FEA/PUC-SP e UniFECAP.  

 

Ivy Cassa: Advogada, Graduada e Mestra em Direito Comercial pela USP, MBA em Seguros pela FGV/SP, 

especialista em Seguros, Previdência e Saúde pela Universidad de Salamanca. Presidente do Grupo Nacional 

de Trabalho de Previdência Privada da AIDA e Diretora de Relações Internacionais da AIDA. Presidente do 

grupo Iberolatinoamericano de Vida, Previdência e Saúde do Cila. Professora, palestrante e autora de artigos 

e capítulos e do livro "Contrato de Previdência Privada". 

 

João Batista Mendes Angelo: Formado em ciências contábeis, com Pós-graduação em Sistemas Públicos e 

Privados de Previdência pela FGV, MBA em Finanças pela PUC e Gestão Estratégica de Pessoas pelo INSEAD-

Fundação Dom Cabral. Diretor estatutário na Zurich Santander, responsável pelas áreas de Previdência e 

Seguros relacionados a crédito. Atua no mercado de seguros e previdência há 20 anos, tendo exercido funções 

executivas na Caixa Vida e Previdência e Brasilprev. Exerce o cargo de Presidente da comissão de produtos 
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da FENAPREVI e atua como membro indicado pelo mercado em comissões de aperfeiçoamento do sistema de 

previdência, formada por membros da indústria e do governo. 

 

Luiz Macoto Sakamoto (Coordenador Acadêmico): Foi diretor vice-presidente da Yasuda Seguros. 

Graduado em Engenharia pela Escola Politécnica da USP (1978). Pós-Graduado em Administração pela FGV-

SP e pela PUC-RJ, com especialização em seguros, resseguro, subscrição de riscos e gerenciamento de riscos. 

É Associate in Reinsurance (2001), Associate in Commercial Underwriting (2003), Associate in Risk 

Management (2004) pelo Insurance Institute of America (Estados Unidos), Associate in Marine Insurance 

Managemente (AMIM) pelo The Institutes (2011), e CPCU - Chartered Property Casualty Underwriter pelo The 

American Institute for CPCU (2008). 

 

Marcelo Otavio Wagner: É Bacharel em Administração de Empresas, possui MBA em Finanças e Extensões 

em Gestão de Riscos e Gestão de Fundos de Pensão. 

Diretor Financeiro – Chief Investment Officer – BRASILPREV S.A. Com 26 anos de experiência em mercados 

financeiros. Lidera a área de investimentos da Brasilprev desde 2017, tendo atuado também como 

Superintendente desde 2007. Suas responsabilidades incluem políticas e diretrizes de investimentos, 

desenvolvimento de estratégias para fundos de previdência, alocação estratégica de ativos, controle de riscos 

financeiros e atribuição de desempenho. Atual Presidente da Comissão de Investimentos da FENAPREVI – 

Federação Nacional de Entidades de Vida e Previdência – participa de iniciativas para desenvolver e fomentar 

práticas e normas de gestão de ativos no mercado segurador brasileiro. Antes da Brasilprev, trabalhou no BB 

em São Paulo como Analista de Riscos, em Brasília como Gerente de Riscos e em Londres (Reino Unido) como 

Deputy General Manager. Também participou em projetos em Amsterdam, Lisboa, Milão, Nova Iorque e Viena. 

 

Paulo Miguel Marraccini: Engenheiro Eletrônico pelo ITA. Mestrado em Engenharia Aeronáutica pela ENSA, 

Paris. Pós-Graduado em Administração de Empresas pela FGV - São Paulo. Vice-Presidente do Conselho 

Superior da ANSP, Membro do Conselho de Ética da CNSeg, Membro do Comitê de Auditoria de empresas de 

seguros e resseguros. Professor e palestrante em cursos de MBA da FIA e da ENS. Atuou como executivo da 

ALLIANZ SEGUROS S/A (antiga AGF Seguros) de 1975 a 2017 tendo ocupado vários cargos: Presidente do 

Conselho de Administração, Presidente, Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Tecnologia. Participou 

desde 1995 em vários organismos de representação das seguradoras, atuou como Presidente da FenSeg, 

Presidente do Sindseg-SP, Vice-Presidente e Diretor da CNSeg, Diretor da Fenaprevi e da Fenasaude, Diretor 

da ABCSI. 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

Ao início de cada módulo o material didático produzido pelos docentes para cada disciplina será disponibilizado 

no ambiente EAD. O conjunto de slides e apostilas terá formato PDF. 

Caberá aos alunos, se assim desejarem, imprimir o material de cada disciplina para acompanhar as aulas. 
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 AMBIENTE EAD  

O ambiente foi criado com o objetivo de disponibilizar diversas atividades de interação e comunicação, tais 

como: 

 

• Informações e referências importantes do curso (manual do aluno, regulamentos, horário etc.); 

• Encaminhamento e postagem de avisos; 

• Disponibilização dos conteúdos trabalhados pelo docente em sala de aula; e 

• Ferramentas de comunicação com a coordenação do curso. 

 

 

Obs.1: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições. 

O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer disciplina, 

obedecerá ao disposto no contrato/termo de prestação de serviços educacionais.  

Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil para outros cursos 

disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago. 

 


