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Flickr e visite nosso canal no Youtube.
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Agenda

Ciclo de palestras promovido pela Funenseg tem agenda anunciada para 2014

Psicóloga da Mirador alerta para os perigos das compras de fim de ano

Artigos

Outras notícias

Nesta época do ano, embalados pelo clima festivo, nos sensibilizamos 
mais com os apelos do marketing e da propaganda como, por exemplo, 
promoções, sorteios, bônus, prêmios e cenários cinematográficos das 
decorações natalinas que funcionam como iscas para estimular a nossa 
impulsividade. Ficamos mais tentados a fazer compras impulsivas, não 
planejadas, que obedecem ao impulso do momento e que justificamos 
como: “Ah, mas é Natal. Só acontece uma vez no ano. É época de trocar 
presentes”. O problema é que, muitas vezes, estas desculpas não consi-
deram as nossas reais possibilidades financeiras e acabam funcionando 
como uma espécie de permissão para “avançar o sinal” do nosso saldo 
bancário. Apesar de a publicidade influenciar nossas ações, ela não nos 
obriga a fazer nada. Outra cilada na qual podemos cair é conhecida como 
efeito manada ou Maria-vai-com-as-outras.

Esta armadilha considera que somos facilmente influenciados pelos 
outros e, muitas vezes, até mudamos o nosso comportamento para não 
“ficar de fora”. Se todo mundo está comprando, acabamos seguindo o

Consultor da Mirador é escolhido destaque do ano pelo IBEF-RS

bando. Neste período, também ficamos mais inclinados às retribuições. Ao recebermos um cartão de Natal, nos 
sentimos obrigados a retribuir. Da mesma forma, acontece com os presentes. A Psicologia Econômica serve para 
entendermos e mudarmos estes comportamentos e aponta como saída o planejar para não falhar: avaliar, hones-
tamente, o quanto podemos comprometer do nosso orçamento e praticar o autocontrole para evitar as tentações 
e não cometer os mesmos erros de sempre. O problema não é consumir. Consumir é necessário. O desafio é 
consumir na medida certa: a medida que cabe no nosso bolso.

Luciane Fagundes
Professora de Psicologia Econômica da ESPM e Consultora da Mirador Atuarial

Fonte: Sindseg/RS

O Consultor Sênior da Mirador Atuarial e professor da UFRGS Sérgio Rangel, 
foi escolhido Destaque 2013 pelo IBEF-RS (Instituto Brasileiro de Executivo de 
Finanças do RS). Rangel e os demais premiados em outras categorias receberão 
diplomas e troféus em evento que será realizado dia 12, no Centro de Eventos de 
Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

“Fiquei muito feliz pelo fato de alguém da área acadêmica e de seguros ter o reco-
nhecimento do seu trabalho pelo mercado financeiro. Já tive a oportunidade de ser 
agraciado pelo CVG/RS duas vezes, mas pelo IBEF é a primeira vez, o que dá um 
gosto diferenciado”, disse Rangel ao IBEF.

Eventos

Atuário da Mirador realiza palestra sobre Seguro de Dependência no X 
Seminário da ANAPAR

Já em novembro, Porto Alegre recebeu, durante os dias 8 e 9, o X Seminário de Participantes, coordenado pela 
Regional Rio Grande do Sul da ANAPAR – Associação Nacional dos Participantes de Fundo de Pensão. O 
evento teve como sede o Auditório da AIAMU, no centro da cidade. Ao longo dos dois dias, os painéis abriram 
espaços para discussões sobre os mais variados temas relacionados à Previdência Complementar, as perspectivas 
e os desafios para a manutenção do sistema.

Fabrízio Krapf, atuário da Mirador Atuarial, trouxe para debate o tema “Seguro de Dependência”, muito difun-
dido em países como Alemanha e Japão, e que ainda não atraiu a atenção do mercado segurador e previdenciário 
no Brasil. A mudança da pirâmide etária no Brasil ensejará a prestação de serviços aos idosos, que serão cerca 
de ¼ da população total brasileira em cerca de 20 anos, mas que ainda não foram desenvolvidos para o nosso 
mercado.

Leia o texto na íntegra clicando na imagem ao lado.

O ciclo de palestras organizado pela Funenseg - Escola Nacional de 
Seguros, realizado neste ano em diversas cidades do país, como São 
Luiz, Salvador, Vitória, Fortaleza e Porto Alegre, já tem, para 2014, 
outros locais programados. Para o próximo ano, Palmas, Maringá, 
Aracajú, Maceió e Cianorte receberão as palestras ministradas por 
Sérgio Rangel, consultor e atuário da Mirador. A palestra Novas Abor-
dagens de Comercialização de Seguros e Previdência, como foco na 
tomada de decisão, é voltada para executivos do mercado de Seguros 
e Previdência, gerentes comerciais, gestores de contratos, subscritores 
de riscos, corretores profissionais de seguros e demais interessados na 
área de tomada de decisão e comercialização de Seguros e Previdên-
cia. Confira, na tabela ao lado, as datas das palestras que já programa-
das.

Data Cidade
06/05/2014 Cianorte
07/05/2014 Maringá
18/09/2014 Maceió
22/10/2014 Aracajú
20/11/2014 Palmas

ANCEP divulga datas de “Seminário” para gestores, conselheiros e contadores

A Associação Nacional dos Contabilistas das Entidades de 
Previdência (ANCEP) disponibilizou as datas dos eventos 
do “Seminário Procedimentos e Controles na Elaboração 
das Demonstrações Contábeis no Encerramento do Exercí-
cio 2013 das EFPCs”, voltado para conselheiros, gestores e 
profissionais de contabilidade. O seminário, segundo o ma-
terial de divulgação da ANCEP, tem como objetivo “orientar 
e desenvolver junto aos participantes as rotinas de encerra-
mento das demonstrações contábeis do exercício”. Para mais 
informações, entre em contato com a ANCEP pelo e-mail 
treinamento@ancep.org.br ou pelo telefone (21) 2553-0464.

Confira, ao lado, a programação completa do evento.

Data Cidade
10/12/2013 Recife
12/12/2013 Brasília
12/12/2013 Porto Alegre
13/12/2013 Belo Horizonte
13/12/2013 Salvador
16/12/2013 São Paulo
19/12/2013 Rio de Janeiro
24/01/2014 Curitiba

MBA Mirador/ESPM em Previdência Complementar forma 1ª  turma

Em matéria publicada em Zero Hora, Consultor da Mirador dá conselhos sobre poupança e investimentos

Brasil vai se tornar um país de idosos já em 2030, diz IBGE

IBGE: ‘geração canguru’ ganha cada vez mais espaço

Pesquisa genética ajuda famílias com histórico de doenças raras

Mudanças na Expectativa de Vida e no Fator Previdenciário

No dia 2 de dezembro o IBGE divulgou, de acordo com os 
dados da Tábua Completa de Mortalidade para o ano de 2012, 
que a expectativa de vida do brasileiro ao nascer passou de 
74,1 anos, projetados em 2011, para 74,6 anos em 2012. O 
aumento significa um acréscimo de cinco meses e doze dias 
em relação ao valor projetado no ano anterior.

De acordo com a pesquisa, a população masculina teve um 
aumento de quatro meses e dez dias, passando de 70,6 anos 
para 71 anos de expectativa de vida ao nascer. As mulheres, a 
seu turno, tiveram um ganho ainda maior em relação à tábua 
de 2011, com a esperança de vida subindo de 77,7 anos para
78,3 anos em 2012, o que significa um aumento de seis meses e 25 dias. Algumas explicações para a diferença 
de crescimento entre homens e mulheres, segundo os pesquisadores, consistem no fato de que homens são mais 
propensos a morrer por “fatores externos”, em decorrência de acidentes ou ao se envolverem em situações de 
violência. E também porque, na avaliação dos pesquisadores, as mulheres são mais cuidadosas em relação a ques-
tões como saúde e prevenção de doenças.

Como as tábuas de mortalidade são utilizadas para o cálculo do fator previdenciário no Regime Geral da Previ-
dência Social - RGPS, o aumento na expectativa de vida para ambos os sexos impactará nos valores das aposenta-
dorias a serem concedidas por tempo de contribuição junto a Previdência Social. Como as mudanças na tabela de 
cálculo já valem para os pedidos protocolados a partir do dia 2 de dezembro, data da publicação no Diário Oficial 
da União, os segurados da Previdência Social terão que trabalhar um pouco mais para ter direito ao mesmo nível 
de aposentadoria.

Destaque

Mirador e ESPM anunciam 2ª edição do MBA Executivo Gestão em Previdência 
Complementar Fechada

O curso MBA Executivo - Gestão em Pre-
vidência Complementar Fechada, fruto de 
parceria entre a Mirador e a Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing - ESPM 
Sul, terá nova edição em 2014, em Porto 
Alegre. Após formar a primeira turma no 
final do semestre deste ano (ver link ao 
final deste Informativo), o sucesso da par-
ceria garantiu a nova edição do MBA que 
objetiva qualificar e capacitar profissionais 
que trabalham ou desejam trabalhar no 
segmento de previdência. As aulas come-
çam em março e se estenderão por quatro 
semestres, de modo a cumprirem a carga 
horária proposta, que totaliza 420 horas-
-aula, com encontros sempre às terças e 
quintas.

Objetivo e público-alvo

O MBA é aberto a profissionais com 
formações nas mais diversas áreas do 
conhecimento. O programa tem caráter 
generalista, dando ênfase aos aspectos da 
gestão, da capacidade de trabalho em equi-
pe, do processo de tomada de decisão e da 
gestão estratégica dos Fundos de Pensão. 
Confira na imagem ao lado as disciplinas 
que compõem a grade curricular. Para 
mais informações, entre em contato com a 
ESPM pelo e-mail incompany-rs@espm.br 
ou pelo telefone (51) 3218-1426.

A Mirador Atuarial, reconhecendo a importância de seus clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores, deseja 
a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Que 2014 possa chegar repleto de realizações, alegria, harmo-
nia e muita saúde para todos.
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