
R$25,00
R$15,00

Manual de Boas Práticas de 
Avaliação de Riscos

Este livro tem o objetivo 
de disseminar conceitos 
fundamentais e melhores 

práticas de avaliações de riscos 
em estratégias de investimentos 

dos Fundos de Pensão. Os 
instrumentos externos de análise 

e avaliação não substituem a 
responsabilidade do tomador 

de papeis de fazer a sua própria 
análise, o que pressupõe a 

necessidade de possuir amplo 
domínio dos conceitos e das 

boas práticas.

R$15,00
R$10,00

Papel dos Fundos de Pensão 
na Formação da Economia 

Brasileira: Capitalismo Social
Este livro é lançado no 

trigésimo aniversário da 
formalização do sistema de 

Previdência Complementar no 
Brasil, por meio da Lei 6.435 
de 1977. Naquela data iniciou-
se o processo de crescimento 
rápido de um sistema baseado 

no regime de capitalização, 
que forma a terceira parte 
das reservas garantidoras 

das aposentadorias. As outras 
duas são as contribuições 
das patrocinadoras e dos 

participantes.

R$20,00
R$15,00

Manual de Controles Internos 
Este Manual foi elaborado pela 

Comissão Técnica Nacional 
de Governança - CTNG com 

o objetivo de sintetizar 
orientações, apresentar 

conceitos e sugestões sobre 
o tema, de grande relevância 
para o segmento atualmente, 

buscando desta forma, atender 
às demandas por orientações 

práticas para a implementação 
de uma gestão mais transparente 

e eficiente das EFPCs.

R$40,00
R$20,00

Previdência Complementar - Um 
Plano Solidário sem Risco para o 

Patrocinador 
É uma obra que concilia conteúdo 
técnico e linguagem acessível, o 
que lhe confere grande utilidade 
para empresas e entidades de 

classe desejosas de conhecer as 
diversas opções disponíveis para 
a inclusão dos seus empregados 

ou filiados num sistema de efetiva 
proteção social.

R$25,00
R$15,00

Manual de Controles Internos 
3.ed. 

Este manual tem o intuito de 
contribuir para a orientação 
dos profissionais das EFPC 

no que concerne à adoção de 
um processo sistemático de 
gestão de riscos e controles, 

para definir as necessidades de 
cada entidade, estabelecendo, 

didaticamente, conceitos e 
métodos de identificação, análise, 
avaliação e tratamento de riscos. 

R$30,00
R$20,00

12 Olhares sobre Comunicação em 
Fundos de Pensão

A obra traz o olhar de 12 
profissionais de fundos de 

pensão sobre aspectos de grande 
relevância para a Comunicação 
em nosso segmento. Além do 

próprio conhecimento, os diversos 
autores compartilham com os 

leitores cases das entidades nas 
quais trabalham, revelando as 

lições e os resultados obtidos com 
as estratégias de comunicação 

adotadas nas mais diversas 
situações, que vão desde a 

comunicação no ambiente interno 
às redes sociais.

R$30,00
R$20,00

A Inaplicabilidade do Código 
de Defesa do Consumidor para 

as Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar

Nesta obra os autores analisam 
os conceitos do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/1990) e os compara com a 
legislação especial de regência 

das entidades fechadas de 
previdência complementar (Lei 

Complementar 109/2001). 

R$25,00
R$12,50

Dicionário de Previdência 
Complementar - 2ª Edição

Tem a finalidade de propiciar 
e ampliar o entendimento da 
terminologia da Previdência 
Complementar Fechada, e o 

ambiente no qual os fundos de 
pensão estão inseridos, além de 
palavras e expressões próprias 

e específicas do segmento, 
verbetes relativos aos mercados 

financeiro, de capitais, de 
tecnologia e comunicação.

R$24,00
R$12,00

Administração de Planos de 
Benefícios

O livro trata questões pertinentes 
ao plano de benefícios. apresenta 

os diferentes tipos de planos 
e os fatores que influenciam 
a escolha de cada uma das 
abordagens no contexto das 

especificidades do mercado de 
trabalho, do sistema regulatório 
e da realidade sócio-econômica 

do País. 

R$42,00
R$20,00

Atuária para não Atuários
Com a publicação deste livro 

a Abrapp deseja ampliar ainda 
mais o acesso ao conteúdo do 

curso que transmite os conceitos 
atuariais básicos dos Planos de 

Benefícios. Como afirmado no seu 
título, é um livro/curso para não 
atuários, escrito em linguagem 
acessível, didático, com grande 

potencial para ampliar o 
conhecimento de quantos se 

interessem pela matéria.

R$30,00
R$15,00

Fundamentos Jurídicos da 
Previdência Complementar 

Fechada
Trata de temas bem atuais e 

fundamentais para a adequada 
compreensão da previdência 
complementar fechada e do 

amplo arcabouço jurídico sobre o 
qual a mesma é estruturada.

R$30,00
R$15,00

Fundos de Pensão - Aspectos 
Jurídicos Fundamentais

A obra promove o debate de 
questões legais e institucionais 

das entidades fechadas de 
previdência complementar, esta 

obra analisa vários aspectos: sua 
natureza jurídica, regulação e 

fiscalização, os riscos jurídicos 
dos seus investimentos, o 

adequado regime disciplinar.

R$40,00
R$20,00

Fundos de Pensão e Abrapp: 
Histórias de Lutas e Vitórias: 
A construção da Previdência 

Complementar no Brasil
Trata-se de um depoimento rico 

relato sobre a evolução do sistema 
de previdência complementar, feito 

por uma pessoa que não apenas 
acompanhou essa história, mas 
dela fez e faz parte fundamental. 

O autor, Devanir Silva, é um 
profissional que concilia rigoroso 

conhecimento técnico, invulgar 
habilidade em lidar com diferentes 
pessoas e situações de pressão, 
além de extraordinária disciplina.

R$20,00
R$10,00

Gestão Baseada em Risco
Traz ferramentas voltadas para 
a adequada resposta aos riscos. 
Bônus demográfico, ascensões 
sócio-econômicas, tendência 
declinante de taxa de juros 
são exemplos de mudanças 
no cenário socioeconômico 

brasileiro que estão expondo os 
planos de benefícios a riscos 

até então inusitados, ao mesmo 
tempo em que os expõe a 

imperdíveis oportunidades.

R$28,00
R$15,00

Gestão de Fundos de Pensão: 
Aspectos Jurídicos

Este livro construí para 
um sistema de previdência 

complementar sólido e eficaz 
estamos construindo, ao 

mesmo tempo, a sua cultura 
jurídica. Esta obra é um 

valioso instrumento nas mãos 
de dirigentes e profissionais 
dos Fundos de Pensão e dos 

estudiosos em geral do direito 
previdenciário brasileiro.”

R$40,00
R$20,00

Gestão de Fundos de Pensão: 
Noções de Atuária, Investimento, 

Contabilidade e Auditoria 
Independentes para Conselheiros 

Fiscais
Este livro aborda quatro grandes 

áreas da administração de 
Fundos de Pensão – Atuária, 

Investimentos, Contabilidade e 
Auditoria Independente. Cada um 
deles é tratado por um destacado 
especialista da área que a Abrapp 

selecionou com o objetivo de 
oferecer aos conselheiros fiscais 
um material didático da mais alta 

qualidade técnica.

R$30,00
R$15,00

Gestão de Investimentos em 
Fundos de Pensão

Esta obra disserta sobre 
as melhores práticas na 

administração dos investimentos, 
metodologias e avanços técnicos. 

É uma literatura muito útil ao 
contínuo aprimoramento dos 
dirigentes e profissionais das 

associadas e ao mercado em geral.

R$25,00
R$15,00

Gestão Estratégica de Fundos de 
Pensão 

O foco está nas suas diversas 
áreas - Governança, Atuária, 

Jurídica, Benefícios e, também, 
Aspectos Gerais, para abarcar 
atividades não tipificadas nas 

áreas especificas. Desse modo, a 
Abrapp prossegue no seu intenso 
esforço editorial visando colocar 

nas mãos das associadas os 
conceitos mais modernos e 

as técnicas mais apropriadas 
para incrementar o arsenal de 
recursos de que precisam para 
continuar crescendo de forma 

auto-sustentada. 

R$30,00
R$15,00

Governança Corporativa e os 
Fundos de Pensão 

Trata da Governança, um tema 
atual no mundo todo, que diz 
respeito à gestão interna das 

fundações e das empresas nas 
quais investem os recursos 
que administram. Este livro 

oferece importante contribuição 
aos integrantes do Sistema, a 
empresários e acadêmicos. Os 
principais aspectos abordados 
são: Estrutura de Governança 
dos Fundos. Como assegurar 
eficiência, representatividade, 

segurança e foco na gestão dos 
fundos.

R$21,00
R$10,00

Introdução à Previdência 
Complementar 

A recente modernização do marco 
regulatório dos fundos de pensão 
brasileiros, que os conduziu ao 
melhor patamar internacional, 
assim como os seus próprios 
esforços, ao longo dos últimos 

anos, no sentido de elevar a 
qualidade da sua governança, 
tornaram esse sistema apto a 

crescer para incorporar milhões de 
trabalhadores ainda à margem da 
proteção social por ele oferecida. 

R$25,00
R$12,50

Previdência Social na 
Sociedade de Risco: O 

Desafio da Solidariedade com 
Sustentabilidade

Apresenta um convite à reflexão e 
à ação transformadoras. Portanto, 
ao tratar da “tutela do futuro”, já 
na parte final, chama a atenção 

do leitor para o papel desta e das 
futuras gerações, tratando dos 
dilemas de uma ética do curto 
prazo e da busca de uma nova 
ética com o senso de urgência 

que o tema previdenciário impõem 
para todos nós, atores sociais. 

R$39,00
R$20,00

Questões Jurídicas 
Contemporâneas na Previdência 

Complementar Fechada II – 
Coletânea de Artigos 

Este livro propõe refletir 
acerca de temas atuais, como, 

impactos da Lei Geral de 
Proteção de Dados para as 

EFPC, planejamento patrimonial/
sucessório e a livre indicação 
de beneficiários nos planos 
de benefícios, conflitos de 

interesse na gestão dos recursos 
garantidores à luz do normativo 
vigente, parametrização legal 
para constituição de valores a 
receber referentes aos direitos 

creditórios de liquidação provável 
nos processos judiciais.

R$45,00
R$22,00

Questões Jurídicas 
Contemporâneas na Previdência 

Complementar Fechada - 
Coletânea de Artigos 

A presente obra, propõe refletir 
acerca de temas atuais, como, 

a evolução do sistema por 
meio do seu marco regulatório, 
inscrição automática, cobrança 

de PIS e COFINS sobre 
os ingressos financeiros 
registrados pelas EFPC, 

conceito de empreendimento 
imobiliário à luz dos normativos 
de investimentos, alinhamento 
entre o risco atuarial e jurídico 
para realização de provisões 

contingenciais.

R$50,00
R$25,00

Reflexões sobre a Lei 
Complementar 109 - Um 

Enfoque para a Previdência 
Complementar Fechada

Este livro propõe refletir a Lei 
Complementar nº 109, constitui-

se num dos mais relevantes 
marcos legais para o regime 

de previdência complementar, 
tendo propiciado vários 

avanços, para o segmento 
fechado. Assim, ao completar 

quinze anos de vigência e 
após a regulamentação dos 

seus principais pontos, o 
aprofundamento da análise 
daquele diploma legal e a 

reflexão sobre os seus efeitos.
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