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EDITORIAL

Guilherme Velloso Leão, 
Diretor-Presidente da 

Mais Previdência

Mulheres investem
mais cedo do que
os homens
Pesquisa realizada pela startup de educação 
fi nanceira Me Poupe!, liderada pela influencia-
dora Nathalia Arcuri, em parceria com a Toluna, 
fornecedora líder de insights do consumidor sob 
demanda, nos trouxe dados interessantes no 
mês de março, em que, inclusive, é comemo-
rado o Dia Internacional da Mulher.

Conforme o levantamento, feito em todo o 
Brasil entre os dias 1º e 3 de março de 2021, 
as   mulheres começam a investir mais cedo 
do que os homens. Entre as entrevistadas, 21% 
afi rmaram ter iniciado no universo dos investi-
mentos entre 19 e 24 anos, enquanto que, entre 
os homens consultados da mesma faixa etária, 
apenas 11%.

O estudo também serviu de base para a         
constatação de que as mulheres investem 
mesmo com salários mais baixos, diferente de 
seus pares, sendo que 25% já investem com 
um salário a  partir de R$ 3.000, enquanto ape-
nas 22% dos homens começam a investir com 
a mesma renda. A pesquisa ainda indica que 
as brasileiras são maioria entre as faixas mais 
baixas de investimentos, uma vez que, entre os 
investidores que ganham menos de R$ 1.045, as 
mulheres representam 58%. Foi possível detectar 
também um fato que, nem sempre, é positivo: 
o público feminino é mais independente, já que 

a porcentagem de mulheres que decide sozinha 
onde investir é de 38%,   contra 35% de homens 
que tomam a mesma decisão sem consultar 
ninguém.

Outro levantamento, agora, da consultoria          
IDados, produzido com base nos números do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE), revela que o número de mulheres que 
são responsáveis fi nanceiramente pelos domi-
cílios vem crescendo a cada ano e já chega a 
34,4 milhões.

Nesse cenário, nós da Mais Previdência temos 
o orgulho de possuirmos mais da metade do 
nosso atual número total de 5555 participantes 
composto pelo público feminino, o que  repre-
senta exatos 57,84%. Hoje, para se ter uma ideia, 
a nossa entidade tem, ao todo, 3213 mulheres 
investindo em previdência privada e, assim, 
garantindo uma aposentadoria de verdade, sendo
2367 participantes ativas, 461 aposentadas, 255 
mantidas e 130 pensionistas.
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Editorial

Por isso, entendemos que os números acima 
só nos provam o quanto, hoje em dia, a educa-
ção financeira vem empoderando as mulheres 
no que diz respeito ao novo cenário de forma-
ção de família e seus desafios, que englobam a 
necessária preocupação de uma formação de 
poupança que lhe garantam um amanhã mais 
seguro e tranquilo não só para elas, mas também 
para os seus   familiares, em especial os filhos 
(as). 

Assim, nesta edição, eu quero, em primeiro lugar, 
parabenizar a todas as mulheres que já garanti-
ram o seu amanhã ao tornar-se uma de nossas 
participantes. Tenham a certeza de que cada 
investimento e sonho de um futuro melhor é 
único e cada mulher também. E isso é tratado 
com muito respeito e seriedade por toda a equipe 
da Mais Previdência. 

Dessa forma,  gostaria de convidar a cada 
uma de nossas participantes a encorajarem 

as suas colegas de trabalho na FIEMG, Sesi, 
Senai, CIEMG e/ou IEL que ainda não possuem 
plano de previdênc i a  p r i va d a  c o n o s c o  a                       
procurarem a nossa equipe de Atendi-
mento (atendimento@maisprevidencia.com/ 
(31) 98791-5328, que também é WhatsApp)
para entenderem melhor como esse tipo de 
investimento vale a pena não só para elas, mas 
também para os (as) seus filhos (as), cônjuges e 
demais dependentes.

A Mais Previdência é para todos os momentos 
da vida e sempre estaremos prontos para ofere-
cer a cada uma de vocês as melhores soluções 
financeiras alinhadas às novas realidades sociais 
e econômicas, incluindo a possibilidade de aqui-
sição de seguro de vida com preços abaixo do 
mercado e o benefício diferenciado de assistên-
cia mulher! Contem sempre conosco!

Guilherme Velloso Leão

+PNEWS: o informativo digital da Mais Previdência. 
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FIQUE POR DENTRO

Mais Previdência, 
Mais Mulher
Conheça quem são as mulheres que 
fazem a nossa entidade acontecer

Por Tabata Martins

Em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, no mês de março, foi realizada a          
campanha Mais Previdência, Mais Mulher, em 
parceria com a TGL Consultoria, junto à todas 
as participantes da entidade. A ação se resumiu 
na oferta de uma Consultoria Financeira Per-
sonalizada Gratuita e também de um presente 
exclusivo a todas as mulheres que já possuem 
o Plano CASFAM e/ou o Plano Mais Previdência 
Família.

Para participarem, as mulheres +P precisaram 
apenas agendar os seus horários por meio de 
formulário online disponibilizado por e-mail, 
Intranet da FIEMG e perfis da entidade no Ins-
tagram e Facebook.

Durante a Consultoria Financeira Gratuita,        
realizada por colaboradoras especialistas da 
TGL, as participantes tiveram a chance de   
contarem com uma análise completa das suas 
realidades e objetivos de vida com o propósito 

de organizarem os seus recursos da melhor 
maneira, além de aprenderem de verdade a 
aplicarem ferramentas de gestão de riscos para 
proteger os seus patrimônios, assim como de 
seus filhos (as), cônjuges e demais dependentes.

Após a consultoria, as participantes ainda      
receberam um relatório chamado Diagnóstico 
de Necessidades, que é um mapa de como se 
deve organizar as finanças e investimentos, 
assim como contempla diferenciadas soluções 
de proteção de patrimônio.

A campanha foi um verdadeiro sucesso, com 
um total de 180 Consultorias Financeiras con-
cluídas. Por isso, aproveitando esse expressivo 
engajamento por parte do público feminino da 
Mais Previdência, nesta edição, apresentamos 
quem são as mulheres que fazem a entidade 
acontecer. Afinal, dentro de suas formações 
e funções específicas, elas sempre estão à                         
disposição de todos os participantes na cons-
trução de uma aposentadoria de verdade.
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Fique por Dentro

Letícia Ataíde, Diretora de 
Investimentos e Controles 
Atuariais

Letícia Ataíde é graduada em Economia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), com MBA Executivo em Finanças pelo 
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). 
Possui certificações de mercado na área de investimentos:         
CEA - Especialista em Investimentos da Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (AMBIMA) 
e CNPI - Certifi cação da Associação dos Analistas e Profi ssionais 
de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC). Durante a sua 
carreira, trabalhou como Analista de Negócios na Fidelity Proces-
sadora e Serviços S/A, fez parte da equipe da XEROX do Brasil 
como Gerente de Contas Coorporativas e atuou como Gerente de 
Apoio ao Crédito e Inovação da FIEMG. Desde 2013, é a Diretora 
de Investimentos e Controles Atuariais da Mais Previdência, sendo 
a  responsável por acompanhar e avaliar, de forma sistemática, a 
administração da carteira de investimentos e cumprimento das 

metas defi nidas nas Políticas de Investimentos dos planos de benefícios da entidade, bem como 
a situação atuarial dos planos. Além disso, responde pela elaboração da proposta de orçamento 
anual da Entidade e do Programa de Gestão Administrativa (PGA). “Tenho muito orgulho de fazer 
parte da equipe da Mais Previdência! Uma trajetória de longa data, que começou em 2005, quando 
passei a integrar o Conselho Deliberativo da entidade. Depois, me tornei Presidente do Conselho 
Fiscal e, em 2013, assumi uma grande responsabilidade no papel de Diretora de Investimentos. 
Trabalhar na área de Investimentos, por si só, já é extremamente gratifi cante e desafi ador para 
mim. Adicionar ao meu trabalho o propósito de melhorar o futuro de tantas pessoas através da 
educação fi nanceira e previdenciária me traz uma imensa realização pessoal”, partilha.

Confi ra, abaixo, e, sempre que precisar, conte com 
as mulheres +P!

Clarissa Sofi a Freitas, 
Encarregada de Proteção de 

Dados

Clarissa Sofi a Freitas Zanon da Silva, de 33 anos, é graduada 
em Administração de Empresas e começou a sua carreira na 
Bradesco Vida e Previdência, quando teve o seu primeiro contato 
com o mercado de previdência privada. Na sequência, atuou 
como Caixa no Banco Itaú Unibanco e, em seguida, foi con-
tratada pela empresa Lions Proteção Veicular para trabalhar 
diretamente no setor fi nanceiro, sendo que, depois, ingressou 
na OABPrev MG, quando retornou ao segmento de previdência 
privada. Atualmente, é a responsável pelo setor de Controles 
Internos da Mais Previdência, tendo como principais atividades 
o suporte à toda a estrutura de governança e controles de ris-
cos da entidade; o acompanhamento e controle das obrigações 
legais e internas; os cadastros e atualizações junto ao órgão 
fi scalizador; auxílio nos processos de assembleias e eleições; 
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Kemberly Ribeiro Damas, 
Analista Financeiro Júnior

Kemberly Ribeiro Damas, de 22 anos, é graduada em           
Ciências Contábeis e começou a sua carreira profi ssional na 
Mais Previdência como menor aprendiz. Hoje, ela exerce o 
cargo de Analista Financeiro Júnior na entidade, sendo que 
as suas atividades englobam a gestão de contas a pagar e 
contas a receber; controles tributários; envio de obrigações 
acessórias; controle orçamentário; e análise da folha adminis-
trativa. “Trabalhar na Mais Previdência, desde o tempo em 
que ainda era a Caixa de Assistência e Previdência Fábio de 
Araújo Motta (CASFAM), sempre representou para mim fazer 
parte de um time que se empenha e que se compromete 
com o futuro de seus participantes”, afi rma.

apoio interno no controle de demandas jurídicas e contratuais e ajuda no acompanhamento de 
alterações regulamentares e enquadramento às mesmas. “A oportunidade de fazer parte da equipe 
da Mais Previdência representa a consolidação de toda a experiência adquirida ao longo do meu 
desenvolvimento profi ssional, principalmente, no segmento de previdência complementar fechada. 
Simboliza a confi ança depositada no meu trabalho e uma oportunidade única de encarar novos 
desafi os e desenvolver ainda mais meu conhecimento no mercado. Agradeço pela pessoas que 
conheci e pelos conhecimentos já conquistados. Além disso, reafi rmo minha vontade de agregar 
e participar do crescimento da entidade”, diz.

Fique por Dentro

Leticia Stefany Correia Silva,
Assistente Administrativo

Letícia Stefany Correia Silva, de 26 anos, cursa graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, mas já trabalhou como Consultora de 
Viagens em uma agência de turismo, Auxiliar Administrativo na 
PUC Minas, Consultora Imobiliária na Luiz Renato Imóveis e como 
Agente de Atendimento na Construtora Concreto. Atualmente, no 
cargo de Assistente Administrativo da Mais Previdência, é a nova 
responsável pelo setor de Atendimento na entidade. “Para mim, 
trabalhar na Mais Previdência representa realização, pois a enti-
dade me abriu portas que eram inimagináveis neste momento 
em que estamos passando de pandemia de Covid-19. Por isso, é 
um grande passo para o meu crescimento pessoal e profi ssional 
ao me fazer enxergar um milhão de possibilidades e motivar a 
crescer. É uma empresa que não só espera, como também apoia 
e contribui para o crescimento pessoal e profi ssional de seus   
colaboradores”, considera.
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Fique por Dentro

Luiza Oliveira Ribeiro, 
Estagiária

Luiza Oliveira Ribeiro, de 20 anos, cursa graduação em Psicologia, 
mas já trabalhou como Assistente Administrativo na KR Análises, 
Jovem Aprendiz em Serviços Administrativos na CRH Sudeste 
Indústria de Cimentos S/A e como Estagiária em Desenvolvimento 
Web na Construsite Brasil. Atualmente, no cargo de Estagiária da 
Mais Previdência, exerce funções relacionadas ao desenvolvimento 
dos processos de admissão e desligamento da entidade; gestão 
do processo de integração de novos colaboradores; controle de 
benefícios internos; controle da folha de ponto; gestão de contratos; 
controle do processo de compras internas; e auxílio no desenvol-
vimento de materiais e ações de endomarketing. “Trabalhar na 
Mais Previdência representa poder fazer a diferença na vida de 
algumas pessoas ao promover um estilo de vida de qualidade. 
Me sinto muito honrada em fazer parte de uma instituição tão 
honesta e que é de confi abilidade e respeito para com os seus 
participantes”, expressa.

Tabata Martins Oliveira, 
Jornalista

Tabata Martins Oliveira, de 32 anos, é graduada em Comunicação 
Social - Bacharel em Jornalismo, com especialização em Marketing 
e Comunicação e MBA em Comunicação Digital e Mídias Sociais, 
além de estar cursando Mestrado em Administração. 
Durante a sua carreira, já trabalhou como Coordenadora de      
Comunicação Estratégica e Supervisora de Jornalismo em duas 
grandes instituições de ensino, assim como atuou em importantes 
veículos de comunicação em Minas Gerais e no Brasil, como TV 
Band Minas, RecordTV Minas, Portal R7, Jornais e  Portais Hoje 
em Dia e O Tempo. Atualmente, é a Jornalista da Mais Previdên-
cia, sendo a responsável pelo planejamento, produção, revisão 
e divulgação de conteúdo para site, mídias sociais, blog, jornal, 
informativos, comunicados, e-mails marketing, SMS, entre outras 
demandas relacionadas às áreas de Comunicação e Marketing da 
entidade. Assim como, também exerce as atividades de coordenação de todos os serviços prestados 
por agência contratada e outros fornecedores diretos da área de Comunicação; mensuração de dados 
quantitativos e qualitativos de ações relacionadas às áreas de Comunicação (externa) e Marketing; 
planejamento, produção textual, revisão e divulgação de campanhas institucionais e de captação; 
orientação e organização de pautas para todos os meios de Comunicação da entidade; coordenação 
do trabalho diário e entregas de Designer; e suporte como apoio em eventos e outras ações relacio-
nadas. “Trabalhar no ramo de previdência privada, especifi camente na Mais Previdência, tem sido 
uma experiência muito enriquecedora, visto que se trata de uma entidade em franca expansão no 
que diz respeito ao constante investimento na construção de uma nova fase comunicacional e 
posicionamentono mercado com o intuito de fomentar o atendimento e relacionamento junto aos 
seus participantes”, avalia.

Para entrar em contato com as mulheres +P, clique aqui e selecione o setor correspondente 
de cada uma no campo ‘Assunto’

https://maisprevidencia.com.br/fale-conosco/
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INVESTIMENTOS
Por Redação

A importância de uma Carteira de 
Investimentos Diversificada
Diversificação da carteira de             
investimentos do Plano CASFAM 
garantiu à Mais Previdência fechar 
2020 com rentabilidade superior aos 
principais índices de mercado

Os investidores brasileiros passaram décadas 
com um ativo em mãos que cumpria sozinho 
o papel de proporcionar rentabilidade de dois 
dígitos com baixo nível de risco. Isso sempre 
foi possível devido às altas taxas de juros da    
economia, em detrimento do nosso desenvol-
vimento econômico.

Ao longo dos anos, algumas reduções de juros 
foram promovidas para aumentar a viabilidade 
econômica de projetos importantes para o país, 
assim como, houve uma necessidade global 
de reduzir juros em meio à atual pandemia de 
Covid-19 com o objetivo de assistir empresas e 
famílias e financiar a saída de uma crise histó-
rica. Assim, o ambiente de baixa taxa de juros 
exigiu dos investidores no Brasil a busca por 
novas estratégias de investimentos, ampliado 
dos juros para ações, commodities, moedas, etc. 
A rentabilidade elevada de antes, para ser man-
tida, passou a conviver com mais volatilidade e 
a seleção dos ativos a exigir a busca de novas 
estratégias de investimentos.

Novamente, a pandemia nos trouxe uma         
reflexão incômoda: sendo a economia brasi-
leira, na linha do tempo, uma das últimas a ser 
impactada, seria essa a primeira a se recuperar?

Quando comparamos o desempenho das      
principais bolsas no mundo, temos o reflexo 
dos diferentes momentos de recuperação                 
econômica em que os países se encontram. 
Ademais, observamos que setores em alta, 
como tecnologia e saúde, amplamente deman-
dados, sustentaram essas bolsas de perdas 
mais acentuadas. Infelizmente, setores esses 
que não estão inseridos nos índices brasileiros 
de renda variável. Outros setores, como alimen-
tos, com comportamento resiliente em meio à 
crise, têm papel fundamental para atenuar a 
volatilidade.

O mercado a ser considerado para investimento 
já não pode ficar limitado à nossa fronteira      
geográfica. A diversificação global dos investi-
mentos vem para prover uma redução de ris-
cos por meio do acesso a setores diferentes dos                  
acessíveis domesticamente. Nesse sentido, a 
Mais Previdência tem ampliado a diversificação 
existente nas carteiras dos planos previdenciá-
rios, equilibrando os riscos assumidos com a 
meta de retorno necessária para honrar os   
compromissos com seus participantes. Esse é 
um processo contínuo de avaliação de oportu-
nidades e sinergia destas com a evolução do 
cenário macroeconômico.

O principal objetivo é, ao final do processo,       
atenuar impactos que os mercados possam 
nos trazer, preservando o capital acumulado 
dos  participantes e investindo para o seu 
crescimento.
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Investimentos

Carteira de Investimentos 
Diversifi cada: o que é?

A boa diversifi cação de uma carteira de investimentos 
tende a produzir uma redução do risco consolidado 
da carteira”, Miguel Elkind, Relação com Investidores 
(RI) na Capital Investimentos.

De acordo com Miguel Viegas Elkind, de 45 anos, Economista e Relação com Investidores (RI) na 
Capital Investimentos, “carteira de investimentos diversifi cada é representada pela escolha de 
alternativas de investimentos que não tenham relação entre si. Idealmente, a diversifi cação se 
dá por meio de escolha de produtos, gestores, estratégias e alocação geográfi ca diferentes entre 
si. Um instrumento importante, mas embora não sufi ciente para avaliar a diversifi cação de uma 
carteira de investimentos, é a matriz de correlação, em que se pode avaliar a relação estatística de 
desempenho das alternativas de investimentos escolhidas entre si em um determinado período 
Sendo que, quanto mais próxima de zero for a relação estatística de desempenho entre cada par 
de alternativas avaliadas, menor a correlação entre elas e, portanto, menor o risco consolidado”,
explica.

O Economista esclarece também que “a boa diversifi cação de uma carteira de investimentos tende 
a produzir uma redução do risco consolidado da carteira, uma vez que é minimizada a relação 
de desempenho de cada um dos investimentos entre si. Dessa forma, a relação risco/retorno da 
carteira de investimentos é potencializada”, destaca.

Carteira de Investimentos do Plano CASFAM
Há mais de 40 anos, a boa prática da Mais       
Previdência em trabalhar com a diversifi cação 
da carteira de investimentos do Plano CASFAM 
vem trazendo resultados bastante positivos para 
a entidade e, respectivamente, seus milhares de 
participantes. Em 2020, por exemplo, mesmo 
com 12 meses de mercado totalmente atípico 
por causa da pandemia, a Mais Previdência con-
seguiu fechar o ano com rentabilidade superior 
aos principais índices de mercado.

Segundo Letícia Ataíde, Diretora de Investimentos 
e Controles Atuariais da entidade, “o retorno do 
mês de dezembro de 2020 do Plano CASFAM foi 
de 1,49%. Com isso, o acumulado total do ano 
passado foi de 8,99%, o que é bastante supe-
rior aos principais índices de mercado, que são: 
CDI: 2,76%; Poupança: 2,11%; e Índice Bovespa: 
2,93%”, ressalta.

“
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Isso demonstra uma clara diversifi cação dos ativos e 
solidez da entidade, além de comprovar que a gestão 
de investimentos na Mais Previdência está preparada 
para enfrentar momentos turbulentos do  mercado            
fi nanceiro”, Letícia Ataíde, Diretora de Investimentos 
e Controles Atuariais da Mais Previdência.

“

Ataíde ressalta também que, apesar de 2020 ter 
sido um ano muito instável, a Mais Previdência 
conseguiu atingir 326% do CDI. “Isso demonstra 
uma clara diversifi cação dos ativos e solidez da 
entidade, além de comprovar que a gestão de 
investimentos na Mais Previdência está prepa-
rada para enfrentar momentos turbulentos do 
mercado fi nanceiro”, afi rma.

A Diretora de Investimentos e Controles Atuariais 
da entidade esclarece ainda que “a carteira de 
investimentos da Mais Previdência possui estra-
tégias em diferentes classes de ativos – Renda 

Fixa, Renda Variável, Multimercado Estruturado 
e Investimento no Exterior. Essa confi guração 
proporciona uma ótima diversifi cação de seto-
res, como é o caso dos Fundos de Investimentos 
em Participações, nos quais somos cotistas de 
empresas dos segmentos de energia renovável, 
tecnologia, infraestrutura, varejo, florestas. Em 
2020, voltamos a investir no exterior, em estra-
tégias globais, proporcionando, assim, diversi-
fi cação geográfi ca, de moeda e de segmentos 
que não estão contemplados na Bolsa no Brasil”,
fi naliza.

Investimentos
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Investimentos

SEGURO DE VIDA

+ ASSISTÊNCIA

MULHER
= MAIS
PREVIDÊNCIA

SEGURO DE VIDA

+ ASSISTÊNCIA

MULHER
Toda participante da Mais Previdência pode 
adquirir seguro de vida por meio da entidade 
com preços abaixo do mercado e benefícios 
exclusivos, como o de Assistência Mulher!

* Baby-sitter/berçário
* Faxineira
* Estadia em hotel
* Restaurante e lavanderia
* Encanador e eletricista
* Assistência educacional
* Aulas domiciliares e de reforço
* Assistência automóvel
* Pneu furado, pane seca e 
chaveiro
* Assistência nutricional

Entre em contato agora mesmo com a nossa equipe pelo e-mail atendimento@maisprevidencia.com ou pelo 
número de WhatsApp (31) 98791-5328, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e faça já o seu!

Isso mesmo! 

O que significa?

Não perca tempo!
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DESTAQUES

ATENDIMENTO PRESENCIAL SUSPENSO
Em conformidade com o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH), de número 17.562 e divulgado no Diário Oficial do Municí-
pio (DOM) do dia 06/03/2021, o atendimento presencial da Mais     
Previdência está suspenso por tempo indeterminado. Por isso, caso 
precise entrar em contato conosco, basta enviar e-mail para :
atendimento@maisprevidencia.com e/ou ligar no número  (31) 
98791-5328, que também é WhatsApp, de segunda a sexta-feira, 
de 8h às 17h.

BATE-PAPO COMEMORATIVO
No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, toda a equipe da 
Mais Previdência participou de um bate-papo online comemorativo 
com Thais Lopes, criadora de uma rede de apoio feminino para 
fomentar diálogos em relação à síndrome da impostora e outros 
temas relacionados. “Sinto que o bate-papo foi capaz de deixar 
uma ‘pulguinha atrás da orelha’ das pessoas que participaram 
e esse já é um grande passo! Equidade de gênero é uma pauta 
extremamente necessária e eu fico muito feliz por organizações 
como a Mais Previdência abrirem espaço para que esse assunto 
seja tratado”, partilha Lopes.

TREINAMENTO ASPECTOS ATUARIAIS
No dia 26 de fevereiro, todos os membros dos Conselhos                 
Deliberativo e Fiscal da Mais Previdência participaram de um 
treinamento com a temática ‘Aspectos Atuariais’. A formação foi 
ministrada por Thiago Filho, Atuário da entidade, que abordou sobre 
os tipos de planos de benefícios; avaliação atuarial; precificação 
de passivos do Plano CASFAM; análise da Demonstração Atuarial 
(DA); fluxos atuariais; duration (duração do passivo) e equilíbrio do 
plano de benefícios; apuração de ganhos e perdas atuariais, sol-
vência, excesso ou insuficiência de cobertura patrimonial do plano 
de benefícios e do respectivo plano de custeio; gestão do Risco 
Atuarial e o papel do Atuário e dos Órgãos Estatutários em seu 
controle; e as deliberações e supervisão dos Conselhos acerca da 
gestão atuarial – posicionamentos e documentação pertinentes.


