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1. Sobre a empresa 
 

A ASSISTANTS é uma empresa “boutique” de prestação de serviços de 

consultoria atuarial, com concentração nas áreas de previdência 

complementar, saúde suplementar, auditoria atuarial e benefícios pós-

emprego (IFRS), atendendo empresas de grande porte tanto na iniciativa 

pública quanto privada, nos mercados nacional e internacional. Nossos 

profissionais-líderes possuem destacada qualificação, com experiências 

significativas em empresas multinacionais ou nacionais de grande porte, 

e nossos atuários são certificados pelo Instituto Brasileiro de Atuária 

(IBA).  

 

Ao longo de vinte e cinco anos de atividades, a ASSISTANTS tem se 

distinguido pela dedicação permanente e constante aos que buscam a 

qualidade de seus serviços com atendimento personalizado, respeitando a história e a experiência do cliente, sem imposição de padrões pré-

determinados de soluções. Mesmo desenvolvendo trabalhos para empresas de atividades semelhantes, nós priorizamos soluções personalizadas 

e adequadas ao perfil específico de cada empresa. Possuímos certificação SAS-70 (Statement on Audit Standards) e SSAE-16, que garante total 

confidencialidade dos dados armazenados e fornecidos pelos clientes, em ambiente tecnológico seguro. 

 

Outro destaque na prestação de serviços pela ASSISTANTS é sua experiência na visão dos programas de benefícios empresariais, em vários 

cenários e modelos econômicos, o que racionaliza a busca de soluções.  
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2. Áreas de atuação 
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No setor previdenciário 
 

 Pesquisa e avaliação de benefícios 

 Treinamentos para setores ou cargos específicos (Brasil, 

Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Paraguai e Peru) 

 Implementação de planos privados de previdência, com 

acompanhamento de suas aprovações legais 

 Reavaliação de planos de aposentadorias e pensões (Brasil e 

exterior) 

 Avaliações de passivos pós-emprego CVM/CPC e SEC (EUA) 

 Due diligence 

 Saldamento de plano 

 Retirada de patrocínio 

 Teste de aderência de hipóteses 

 Reestruturação de plano de BD ou CD; 

 ALM 

 Elaboração do Demonstrativo Atuarial 

Na saúde suplementar 
 
 Tarifação de novos produtos 

 Edição e acompanhamento de Notas Técnicas de Registro 

de Produtos (NTRP); 

 Reavaliação de produtos e revisões de preços; 

 Notas Técnicas de Atualização de Produtos (NTAP); 

 Notas Técnicas de Provisões (PEONA, etc); 

 Relatórios gerenciais para acompanhamento da carteira 

 Programas de treinamento para os profissionais da área; 

 Desenvolvimento e implantação de banco de dados 

 Avaliação de passivos pós-emprego CVM/CPC e SEC 

(EUA) 

 Representatividade junto aos órgãos reguladores 

competentes (ANS) 
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Auditoria atuarial 
 

Apesar da recente regulamentação para a área securitária, a auditoria atuarial já era uma realidade adotada por diversas empresas que visavam 

auferir suas provisões técnicas, benefícios concedidos e bases tarifárias, cujos efeitos nos passivos de longo prazo são extremamente 

significativos. Nesse âmbito, nossos trabalhos podem assim ser resumidos: 

 

Para Operadoras de Saúde: 
 

 Revisão dos cálculos e 

metodologias empregadas na 

apuração da provisão de eventos 

ocorridos e não avisados (PEONA) 

e da provisão para remissão 

 Revisão do banco de dados  

 Revisão da metodologia de cálculo 

do Patrimônio Mínimo Ajustado e 

Margem de Solvência; 

 Análise de adequação de preços de 

produtos (pricing) 

Para EFPCs: 
 

 Revisão das provisões 

matemáticas, avaliação qualitativa 

da base de dados cadastral, 

revisão de hipóteses e premissas 

atuariais; 

 Auditoria de benefícios e critérios 

de concessão 

 Auditoria para destinação de 

superávit 

 Segunda opinião técnica sobre a 

avaliação atuarial para atendimento 

à PREVIC 

 

Para Seguradoras: 
 
 Revisão dos cálculos e metodologias 

utilizadas na apuração das provisões 

técnicas 

 Revisão do cálculo para determinação 

do Capital Mínimo Exigido, bem como 

a sua adequacidade em relação aos 

critérios estabelecidos pelo órgão 

fiscalizador 

 Elaboração de Nota Técnica Atuarial 

de Produto e Nota Técnica Atuarial de 

Carteira 

 Análise de adequação de preços de 

produtos (pricing) 

 Elaboração de notas técnicas atuariais 

e condições gerais 
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Meio-ambiente 

 

A realização de estudos de avaliação de impactos ambientais sempre 

identificará a necessidade de participação de uma equipe multidisciplinar, cuja 

liderança será dependente do foco da investigação e do objetivo colimado. 

Porém, desde que se tenha como fulcro a obtenção de resultados 

indenizatórios nos quais há um risco mensurado com valoração de efeitos ou 

danos sobre fatores econômicos, é sugestiva a liderança dos trabalhos por 

profissional do ramo atuarial, sendo diferencial importante ter também como 

agregação à formação principal, o conhecimento e habilitação na área 

ambiental. 

A ASSISTANTS é a única empresa de consultoria atuarial que possui, em seu quadro de atuários, profissionais habilitados para mensuração 

de passivos ambientais, com especialização em universidades reconhecidas internacionalmente. Temos desenvolvido avaliações de passivos 

decorrentes de desastres ambientais para empresas de grande porte na área petrolífera e energética, com “cases” reconhecidos em 

congressos internacionais sobre o tema e por ambientalistas consagrados. 

Procure-nos para saber mais sobre nossos serviços na área ambiental. 
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3. Profissionais-líderes 
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Executive Director: Paulo Mente 
 

Na qualidade de Sócio-Diretor da empresa, é bacharel em Economia, Administração de 

Empresas e em Ciências Contábeis, com curso de especialização no INSEAD/França. Foi, por 

doze anos, Diretor da Fundação CESP de São Paulo, responsável pela administração do maior 

plano de assistência médico-hospitalar e previdenciário do Estado, no setor das empresas da 

iniciativa pública. Foi Presidente da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar), organização nacional que congrega as entidades de previdência 

complementar do Brasil, e que também administram programas assistenciais na área da saúde.  

 

Foi membro de diversos Conselhos Técnicos e Consultivos de abrangência nacional e internacional, destacando-se a Comissão de Mercado de 

Capitais do Conselho Monetário Nacional, o Conselho da Bolsa de Valores de São Paulo, o Conselho de Previdência Complementar do Ministério 

da Previdência e Assistência Social, a Comissão Técnica da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social.  

 

Eleito líder empresarial por três anos consecutivos na área de previdência privada e integra o Fórum Permanente de Líderes do Jornal Valor 

Econômico. Agraciado como Previdencialista do Ano, em 1989, pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, é coautor do livro "Noções de 

Direito Previdenciário". Monitorou e coordenou treinamentos e seminários em todo o Brasil, no Chile, Argentina, Uruguai, Bolívia e Peru para 

profissionais da área pública de saúde e previdência, assim como participou como expositor de congressos das associações mutuais de da 

América Latina. Como sócio e diretor da ASSISTANTS tem sido o coordenador geral dos projetos desenvolvidos pela empresa, tanto na área 

pública quanto na área privada, sendo também o responsável maior pelo relacionamento externo.  
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Executive Manager: Luiz César Salla 
 

Como Executive Manager é responsável pelas atividades de 

organização, administração e suporte dos projetos. É administrador 

de empresas  graduado, com especialização em Mercado de Capitais 

junto à Bolsa de Valores de São Paulo e Gestão de Qualidade Total 

da Fundação Vanzolini da Universidade São Paulo. Foi Gerente de 

Previdência e Investimentos e Assessor da Diretoria Financeira da 

Fundação CESP e Assessor da Diretoria da ELEKTRO – Eletricidade 

e Serviços S/A, com funções relacionadas a Planejamento e Gestão, 

durante dez anos. Foi ainda membro da Comissão Técnica de 

Investimentos da ABRAPP  – Associação Brasileira das Entidades 

de Previdência Privada. Na ASSISTANTS tem sido o Coordenador 

Executivo dos projetos nos últimos quinze anos. 

 

Actuarial Manager: Andrea Mente 
 

É atuária responsável pela coordenação das 

atividades, trabalhos e projetos na área 

atuarial. Formada em Ciências Atuariais pela 

PUC – Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, com especialização em Avaliações 

Ambientais pela Universidade Castilla La 

Mancha (Espanha) e em Estatística Avançada pela FECAP - São 

Paulo, iniciou suas atividades na Mercer (Marsh & McLenann 

Companies), tendo posteriormente assumido cargo de auditora sênior 

na PriceWaterhouseCoopers. É membro do Instituto Brasileiro de 

Atuária sob MIBA nº 1088 e uma das poucas profissionais no Brasil a 

possuir certificação em todas as áreas abrangidas pela ciência 

atuarial, a saber: Previdência Complementar, Saúde Suplementar, 

Seguros e Capitalização. É membro da comissão de benefícios pós-

emprego do Instituto, grupo de atuários responsável por estudar as 

normas internacionais para registro dos passivos relacionados aos 

benefícios a empregados. Formulou e supervisionou o 

desenvolvimento dos recentes modelos técnicos para a realização 

das auditorias de benefícios realizadas pela ASSISTANTS e exigidas 

pelo Ministério da Previdência Social para os fundos de pensão, 

assim como os modelos de reavaliação técnica nos termos da 

Deliberação CVM nº 695 / CPC 33, IAS e FASB. É autora de diversos 

artigos técnicos em jornais e revistas de grande circulação e 

responsável pelo contato com a imprensa. 
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IT Director: Eduardo Savino Gomes 
 

Bacharel em Ciências da Computação pela PUC-SP, com mestrado pela UNICAMP, professor da PUC-SP para os cursos 

de Computação, Engenharia Elétrica e Tecnologia e Mídias Digitais. Analista de sistemas, foi responsável pelo 

desenvolvimento de aplicativos e sistemas para o Bank of America no Brasil e realiza levantamentos e modelagem de fluxo 

de informação, dados e processos, documentações, coordenação de programadores, desenvolvimento e implantação de 

sistemas e aplicativos. Na ASSISTANTS, é responsável pelo desenvolvimento dos softwares utilizados pela empresa, para 

as áreas de previdência e saúde.  

 

3.1 - Estrutura organizacional 
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4. Clientes 
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Eis a relação de alguns dos clientes que já firmaram parceria com a ASSISTANTS: 
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5. Canais de contato 
 

Para saber mais sobre os serviços prestados pela ASSISTANTS, entre em contato conosco: 

 
 

Na internet: 
 
Web Site: assistants.com.br 

E-mail: relacionamento@assistants.com.br 

Facebook: 
www.facebook.com/assistants.consultoria 

 

Nosso endereço: 
 

Rua Claudio Soares nº 72 - 8º andar 

Pinheiros – São Paulo/SP 

CEP 05422-030 - Tel: +55 (11) 3335-3366 

 

http://www.assistants.com.br/
mailto:relacionamento@assistants.com.br
http://www.facebook.com/assistants.consultoria

