
Q U E R E S
J U N TA R -T E
A  N Ó S ?

V E M 
FA Z E R  A 
D I F E R E N Ç A !



QUEM SOMOS?
A Mercer é uma multinacional líder global em serviços de 
consultoria nas áreas de Career, Health e Wealth. A Mercer tem 
mais de 20.000 colaboradores que prestam serviços a clientes 
em mais de 180 cidades e 41 países ou regiões, em todo o Mundo. 

CENTRO DE EXCELÊNCIA
Lisbon Wealth Analytical Services
Somos uma equipa de excelência e multidisciplinar a atuar na linha 
de negócio de Wealth e estamos enquadrados numa equipa global 
com colaboradores em todo o mundo. Atualmente trabalhamos para 
13 países em mais de 40 serviços diferentes.

Estamos a expandir a nossa equipa, 
atualmente com cerca de 250 colaboradores 
em Lisboa. 

Oportunidades de Carreira Mercer.

Descobre a tua em A Q U I

https://www.mercer.pt/mercer-careers/oportunidades-carreira-portugal.html


O QUE FAZEMOS 
NO CENTRO 
DE EXCELÊNCIA?

O nosso propósito é fazer a diferença na 
vida das pessoas. Em 2016, o Lisbon Wealth 
Analytical Services teve impacto em cerca 
de 2 milhões de pessoas espalhadas por 
vários países (EUA, Reino Unido, Espanha, 
Irlanda, Suécia, Noruega, Portugal, Alemanha 
e Holanda, entre outros). Este impacto 
foi feito através dos serviços que prestamos.

Cursos Preferenciais - Matemática/Estatística
/Ciências Atuariais/Finanças/Contabilidade/
/Engenharia/Economia/Gestão

FINANCIAL & ADMINISTRATION 
SERVICES
Elaboração de relatórios de monitorização de 
fundos de pensões para vários países Europeus; 
análise, validação e cálculo dos benefícios 
individuais dos membros dos planos de Pensões 
para o Reino Unido e Brazil e para além disso a 
gestão e manutenção de ferramentas tal como 
a análise dos investimentos e responsabilidades 
dos clientes de forma a minimizar o risco dos 
Planos de Pensões do Reino Unido.

ACTUARIAL SERVICES
Avaliação Actuarial para planos de pensões e 
outros benefícios pós-reforma assim como 
cálculos de benefícios individuais, contabilização 
e produção de relatórios.

S A I b A  M A I S

SERVIÇOS ANALíTICOS 
DE EXCELÊNCIA



PERFORMANCE MONITORING
A PRT é uma equipa responsável pela 
preparação de relatórios de monitorização de 
performance de fundos de pensões de vários 
países Europeus e Growth Markets. 

S A I b A  M A I S

FINANCIAL & 
ADMINISTRATION SERVICES

DE-RISkING 
Esta equipa surgiu com o objectivo de 
minimizar os riscos nos Planos e Fundos de 
Pensões, dos clientes aos quais a Mercer 
presta serviço de consultoria no Reino Unido.

ADMINISTRATION
A equipa têm como principal objecto a 
validação de informação existente nos 
sistemas e o cálculo do benefício para cada 
membro do Plano de Pensões .



PERFORMANCE MONITORING
FINANCIAL AND ADMINISTRATION SERVICES

QUEM SOMOS?
A PRT é uma equipa responsável pela preparação de relatórios de monitorização 
de performance de fundos de pensões de vários países Europeus e Growth 
Markets, que incluem análise de investimentos, estratégia e valores em carteiras 
de entidades gestoras de fundos. No ciclo de investimentos, a PRT posiciona-se na 
fase de avaliação dos resultados e respectiva comparação com os objectivos. 

PRINCIPAIS RESPONSAbILIDADES
•   Produção de relatórios de monitorização de performance de 

fundos de pensões com análises quantitativas e qualitativas;
•   Contactar entidades externas (como gestores de ativos) para 

recepção e validação de informação relativa ao cliente;
•   Compilação de informação e elaboração de 

análises, avaliação e interpretação dos resultados;
•   Desenvolver e manter bases de dados com a 

informação de cada cliente;
•   Acompanhamento das equipas de 

consultores, sugerindo abordagens 
e clarificando detalhes dos 
relatórios produzidos.



DE-RISkING
FINANCIAL AND ADMINISTRATION SERVICES
FINANCIAL AND ADMINISTRATION SERVICES

QUEM SOMOS?
Somos uma equipa recente e em expansão, que  produz relatórios de “de-risking” 
para o Reino Unido.

PRINCIPAIS RESPONSAbILIDADES
•   Compilação de informação e elaboração de análises
•  Avaliação e interpretação dos resultados, desde responsabilidades por 

serviços passados, alocação de activos e condições de mercado
•  Modelação e monitorização do estado do nivel de financiamento dos fundos 

de pensões
•  Elaboração de relatórios de investimento adequado 

especificamente ao plano de pensões
•  Elaboração de relatórios focados nos riscos relacionados 

aos fundos de pensões,  nomeadamente inflação, taxas 
juro e mortalidade

•  Contacto diário com as equipas de consultores, 
sugerindo abordagens e clarificando detalhes 
dos relatórios produzidos



ADMINISTRATION 
FINANCIAL MONITORING

QUEM SOMOS?
A equipa presta serviços para UK , Brasil e Irlanda, tendo como principal objecto a 
validação de informação existente nos sistemas e o cálculo do benefício para cada 
membro do Plano de Pensões (cálculo e transacção financeira). Esta equipa está em 
contacto permanente com os administradores do planos de pensões, assim como com 
as equipas de analistas dos respectivos países

PRINCIPAIS RESPONSAbILIDADES
•   Cross-check das bases de dados actuais por forma a garantir consistência 

dos dados
•   Análise e tratamento de dados com o objectivo de introduzir corretamente 

na base administrativa
•   Cálculo do beneficio para cada membro do Plano de Pensões, 

tendo em consideração as leis vigentes em cada pais, assim como 
as regras individuais de cada esquema

•   Cálculo de cobrança e conciliação de contribuições 
para o  Plano

•   Programação de ferramenta de cálculo 
especifica para cada Plano de Pensão



ACTUARIAL SERVICES
ACTUARY

QUEM SOMOS?
Os Serviços Actuariais são uma equipa que trabalha maioritariamente 
com benefícios pós reforma, tanto para indivíduos - cálculos de 
actuariado individual – como para populações completas de Planos 
de Pensões - Avaliações Actuariais.

A nossa equipa realiza os cálculos atuariais e concilia a documentação 
dos respectivos resultados em relatórios que são partilhados com 
indivíduos ou as próprias empresas em questão.

PRINCIPAIS RESPONSAbILIDADES
•   Análise de dados
•   Avaliação de riscos financeiros
•   Comunicação de dados a colegas que não são 

especializados na área



OPORTUNIDADES DE CARREIRA
Uma carreira no ramo de atuariado irá de encontro com o teu futuro se tens uma capacidade de 
resolução de problemas e de conhecimento de matemática fortes, bem como interesse em análise 
de dados.

Um atuário é um verdadeiro problem solver e strategic thinker. Os atuários poderão vir de vários 
campos académicos, mas partilham o entusiasmo e ligação à matemática, mesmo não tendo 
especialização na área.

Os atuários usam os seus conhecimentos para medir a probabilidade de riscos 
de eventos futuros; usam a matemática, estatística e teoria de cálculo 
financeiro para avaliar o risco de que um evento possa ocorrer para poder 
apoiar negócios e respectivos clientes no desenvolvimento de políticas de 
minimização de custos.

Tipicamente, os atuários trabalham em equipas 
multidisciplinares que incluem, por exemplo, 
gestores e profissionais de outros campos como 
contabilidade e finanças. 

Com experiência atuarial, estes 
profissionais podem assumir diversas 
funções como por exemplo no 
aconselhamento à gestão de topo.



ESTAMOS A RECRUTAR!
Envia-nos o teu CV para
Recrutamento.WAS@mercer.com

OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA
Este é o momento 
certo para te juntares 
à Mercer Portugal 
e investires na tua 
carreira através 
de novos desafios, 
desenvolvimento das 
tuas competências e de 
formação contínua.
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