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2012 é um ano especial para a Mirador Atuarial. Se nos primeiros 10 
anos de trabalho a empresa cresceu em serviços, colaborares, 
clientes e parceiros, além de investir forte em tecnologia estrutural, 
tanto interna quanto metodológica, o planejamento para o futuro 
segue sendo pauta especial. Pioneira em seu segmento, com a 
certificação ISO 9001, versão 2008, a Mirador Atuarial sistematizou 
seus processos visando garantir maior segurança aos trabalhos 
realizados, auxiliando ainda na organização do ambiente interno da 
empresa. Além disso, a última auditoria de certificação serviu para a 
ampliação do escopo de serviços, que teve a adição do item “Análise 
Estatística de Dados”. Para este ano de comemorações, além de 
eventos relacionados ao aniversário de uma década, está sendo 
planejada a revitalização da identidade visual da marca, que irá 
sintonizar a ampla carteira de serviços oferecidos, no sentido de 

reforçar ainda mais os compromissos da Mirador Atuarial com seus clientes e parceiros. Neste 
cenário de implementações e mudanças, o atuário e diretor-técnico da Mirador, Giancarlo 
Germany, conta brevemente como foi essa primeira década de trabalho e faz planos para o futuro.

Mirador em Notícia - Como foram os primeiros 10 anos da empresa?
Giancarlo Germany - Desde sua criação, a Mirador teve como foco o aprimoramento constante, 
seja do seu grupo de técnicos ou do seu sistema de gestão interna e controle de riscos, tendo em 
vista as demandas complexas que o segmento da previdência complementar enfrenta. 
Constantemente são efetuadas alterações na legislação e nas estruturas dos planos, demandando 
soluções inovadoras e gerenciamento de riscos que vão além do atuarial, trazendo a necessidade de 
uma equipe com visão diferenciada.
Analisando estas necessidades, identificamos que novas ferramentas de gestão atuarial precisavam 
ser desenvolvidas e, nesse mesmo caminho de encontrar a solução para a gestão dos planos, veio a 
questão de se rever a gestão da empresa, tendo-se optado pela certificação da ISO 9001 e pelo 
controle mais rígido em nível de processo. A utilização de ferramentas de gestão nos abriu a visão 
para as necessidades dos Fundos de Pensão, 
revendo a estrutura de trabalho e a forma de 
atender a demanda dos nossos clientes.

O trabalho diferenciado, combinado com o 
aprofundamento técnico dos problemas 
demandados, oportunizou à empresa um 
reconhecimento de seriedade, segurança e 
comprometimento, gerando demandas em 
vários outros segmentos de mercado. Assim, 
estruturou-se uma área atuarial específica 
para atender seguradoras, operadoras de 
planos de saúde e entidades abertas de previdência, bem como o desenvolvimento de uma área de 
background para implementar pesquisas técnicas e análises estatísticas, identificando questões 
relevantes para colocações de novos produtos e medição de programas de educação financeira, 
entre outros.
Atualmente, com um corpo técnico que possui um nível de formação elevado (pós-graduados, 
mestres e doutorandos), com uma política de controle permanente de processos e gestão 
comprometida com a melhoria continuada dos trabalhos realizados, a empresa encerra o primeiro 
ciclo de 10 anos, pronta para novos desafios.

Mirador em Notícia  - Quais as expectativas da Mirador para os próximos 10 anos?
Giancarlo Germany - A Mirador se consolidou ao longo de sua trajetória como uma das 
referências em serviços atuariais para os Fundos de Pensão no Brasil. As expectativas para os 
próximos 10 anos partem do sucesso alcançado, com a pretensão de continuar caminhando nessa 
mesma direção, porém em um ritmo ainda mais rápido, principalmente nos segmentos de mercado 
que foram estruturados recentemente. 
Assim, entendemos que esse será o grande desafio da Mirador: conciliar o crescimento em 
diferentes segmentos dentro da sua área de atuação com a manutenção da mesma qualidade dos 
serviços ofertados atualmente. 

Realizamos um intenso trabalho de preparação 
interna, desenvolvendo uma variedade de 
ferramentas para a gestão da empresa, 
consolidando um grupo de consultores 
(atualmente são 7 atuários e 1 estatístico) 
extremamente qualificado. Para brindar o início 
de nova década na empresa, estamos revendo e 

modernizando a estrutura visual da Mirador. Essa será a principal mudança desse ano: um nova 
imagem, com novas cores e nova marca! Estamos convictos que a mudança visual e o 
reposicionamento da marca da Mirador trarão mais energia para aperfeiçoarmos os nossos 
serviços, com a criação de novos produtos, atendendo de forma mais harmônica e eficaz as 
demandas que vêm se modificando ao longo dos anos em um mundo corporativo moderno e 
dinâmico.

Mirador Atuarial comemora 10 anos

Por que algumas pessoas buscam poupar um pouco hoje 
para enfrentar o futuro com mais segurança e outras 
não? A emoção pode ser considerada como inimiga da 
poupança? Será que sempre tomamos as melhores 
decisões financeiras? Essas e outras questões foram o 
tema da palestra proferida pelo atuário e mestre em 
economia, Sérgio Rangel, consultor da Mirador Atuarial. 
O encontro aconteceu na Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo (Sabesp), no mês passado, na capital 
paulista, compondo as atividades do “Programa de 
Educação Financeira e Previdenciária” oferecido em
parceria com a SABESPREV a seus funcionários. Rangel abordou os diversos processos econômicos, 
psicológicos e sociais que permeiam a relação das pessoas com o dinheiro, a poupança e a 
previdência. Na ocasião, também foram destacados os aspectos comportamentais que moldam a 
atitude das pessoas frente às decisões que necessitam tomar no dia a dia.

Educação financeira e previdenciária em foco

O atuário e consultor da Mirador Atuarial, Sérgio 
Rangel, esteve também na FUNCEF, fundo de pensão 
dos empregados da Caixa Econômica Federal, onde 
ministrou o treinamento “Atuária sem Mistérios” para 
os diretores, gerentes e demais colaboradores da 
entidade. Em complemento ao treinamento, Rangel 
concedeu uma entrevista à Revista FUNCEF, na qual 
analisou questões relacionadas à longevidade, 
poupança e ao comportamento do brasileiro em 
relação à previdência complementar. 

.Clique aqui para ler a entrevista na íntegra

Se você recebeu este informativo por indicação e deseja receber nossos próximos boletins, 
cadastre seu e-mail em nosso sistema, acessando o site na seção Textos e Informativos.

Mirador Atuarial

" Conciliar o crescimento em 
diferentes segmentos dentro 
da sua área de atuação com a 
manutenção da mesma qualidade 
dos serviços ofertados atualmente." 

" Com uma política de controle 
permanente de processos e 
gestão comprometida com a 
melhoria continuada dos 
trabalhos realizados, a empresa 
encerra o primeiro ciclo de 10 anos, 
pronta para novos desafios."

Treinamento em atuária para a FUNCEF 

Giancarlo Germany

http://www.funcef.com.br/ccom/PageSvr.aspx/Get?id_doc=4718
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