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Soluções que
Simplificam seus
Problemas

Equipe Rodarte

A

Rodarte Nogueira – consultoria em estatística e atuária é uma empresa que reúne
profissionais com vasto conhecimento em
avaliação atuarial, financeira e econômica
de planos de benefícios de entidades fechadas de previdência complementar – EFPC e de planos de saúde
suplementar, bem como em avaliação de benefícios
pós-emprego, segundo as normas contábeis brasilei-

ras e internacionais afins, e em treinamento para fundos de pensão e operadoras de planos de saúde.
A empresa é especializada também em trabalhos
de auditoria atuarial e auditoria de benefícios, visando assegurar, de maneira tempestiva, que estão sendo respeitadas as regras e controles aplicáveis a cada
plano de benefícios de caráter previdenciário.
No segmento de saúde suplementar, a Rodarte
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REVISTA TOP OF BUSINESS

Nogueira especializou-se no atendimento às entidades de autogestão, com ênfase na responsabilidade
técnica do relacionamento dessas instituições com a
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e no
desenvolvimento de projetos de avaliação atuarial,
econômica e financeira, e de auditoria dos processos
administrativos e operacionais dessas instituições.
A parceria com a Oliveira Rodarte Advogados permite ao cliente total segurança com relação aos assuntos jurídicos afetos a benefícios e uma excelência
nos serviços de assistência técnica pericial.
Em maio de 2010, em Londres, a Rodarte Nogueira tornou-se membro pleno do MGAC – Multinational

da ONU (UN PRI), que são, em essência, um conjunto das melhores práticas globais para o investimento
responsável. Faz parte da Missão da Rodarte Nogueira ser um parceiro proativo, confiável e socialmente
responsável. A empresa tem forte engajamento com
atividades socialmente responsáveis e está sempre
atenta aos fatores ambientais, sociais e de Governança Corporativa (fatores ESG). As ações voltadas à responsabilidade social são fruto da participação efetiva
da sua força de trabalho.
A empresa iniciou suas atividades em 17.07.2000 e
é filiada ao Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e ao
Conselho Regional de Estatística. A Rodarte Nogueira

Group of Actuaries and Consultants, uma rede internacional de atuários e consultores independentes,
composta pelos principais consultores de cada um
dos países membros, que permite fornecer soluções
globais pelos seus vastos recursos, dentro de uma
perspectiva global, oferecendo aos clientes serviços
de alta qualidade relacionados ao design, administração e comunicação de planos de benefício a empregados.
A empresa é também associada à Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – MG, que atua na promoção do relacionamento empresarial, comercial,
tecnológico, social e cultural entre Minas Gerais, Portugal e países de língua portuguesa.
Em abril de 2011, a Rodarte Nogueira tornou-se signatária dos Princípios para Investimento Responsável

é também filiada à ANCEP – Associação Nacional dos
Contabilistas das Entidades de Previdência, ação que
ratifica seu excelente relacionamento com essa entidade ao longo de vários anos.
Inovar é meta arraigada na cultura da Rodarte Nogueira, instalada em todo o ambiente corporativo. A
inovação está presente no portfólio abrangente de
produtos e serviços oferecido aos fundos de pensão
e às empresas de autogestão em saúde, na excelência
criativa e multidisciplinar de seus talentos profissionais e no fomento à diversidade de opinião e ideias,
entre outros exemplos.
Enfim, para a Rodarte Nogueira, inovar é gerar conhecimento em Previdência Complementar e Autogestão em Saúde, e oferecer soluções sob medida a
seus clientes.

www.rodartenogueira.com.br

