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Não parece exagero dizer que quem opta pela carreira de atuário está apostando no 
futuro. Apesar de ainda ser praticamente desconhecida entre os jovens, essa é uma 
profissão que deve ganhar um novo espaço no país, impulsionada pelo crescimento da 
indústria da previdência complementar. Afinal, as empresas desse setor são uma das 
maiores fontes de emprego para a categoria. Segundo o Instituto Brasileiro de Atuária 
(IBA), existem hoje apenas 600 atuários na ativa. Um número pequeno diante da 
constatação de que os planos abertos de aposentadoria tiveram um aumento de 
receita de 71,74%, apenas este ano. 
 
Para discutir o futuro e os novos desafios dos atuários acontecerá de hoje até sexta-
feira, no Hotel Renaissance, em São Paulo, o VI Congresso Pan-Americano de Atuários 
e o V Congresso Brasileiro de Atuária. Além de discutir questões ligadas à reforma na 
Previdência e as perspectivas para os fundos de pensão, o encontro pretende tratar de 
uma questão importante para a profissão, a implementação, a partir de 2005, de um 
exame de qualificação profissional.  
 
Como membro da International Actuarial Association (IAA), que reúne no mundo 50 
associações de atuários, o IBA ficará responsável pela aplicação do exame no país. "Ele 
ajudará a uniformizar o conhecimento dos profissionais da área", diz Eder Carvalhaes, 
diretor do IBA e consultor sênior da Towers Perrin, na área de previdência. 
 
Pela definição mais simples, o atuário é aquele que avalia riscos, fixa prêmios, 
indenizações, benefícios e reservas técnicas. Ele tem um amplo campo de trabalho 
junto a seguradoras, instituições financeiras, companhias de capitalização, fundos de 
pensão e consultorias. Uma profissão que tem crescido em todo o mundo. Um ranking 
da Jobs Rated Almanaq, que contabiliza 250 profissões, aponta a carreira de atuário 
como a segunda melhor para se seguir nos Estados Unidos, ficando atrás apenas dos 
biólogos. O ranking é feito com base nos dados do Ministério do Trabalho americano e 
leva em conta salário, demanda, ambiente, segurança no emprego e nível de estresse. 
 
No Brasil, os atuários são bastante requisitados. O número de formandos ainda é 
pequeno. Em 2001, formaram-se apenas 70 profissionais. Atualmente, existem 12 
cursos de graduação em Ciências Atuariais, reconhecidos pelo MEC. Entre eles, estão 
os da PUC de São Paulo e Minas Gerais, e das universidades federais do Rio de Janeiro, 
Ceará e Minas Gerais. Recentemente, foi criado um novo curso na FMU, em São Paulo.  
Como a profissão exige um nível de conhecimento específico de matemática financeira, 
estatística, administração, contabilidade, legislação, processamento de dados e um 
bom português, para redigir os textos das apólices, quem sai da faculdade não 
encontra muita dificuldade em se colocar no mercado. 
 
A atuária Vanessa Donke tem apenas 24 anos e com apenas um ano de formada, já 
traz no currículo várias experiências profissionais. Ainda cursando a PUC em São Paulo, 
ela estagiou no Unibanco, vendendo fundos de investimentos. Depois, foi para o 
Deutch Bank para atuar na mesma área. "Nesse momento repensei minha carreira e 
decidi que queria trabalhar na área de previdência", conta. Entrou então no setor de 
aposentadoria complementar empresarial no AGF Allienz Group.  
 
Há dois meses, Vanessa assumiu um novo posto na Canada Life, onde atuará junto aos 
corretores de seguros. Em todos os trabalhos, Vanessa precisou aliar aos 



conhecimentos atuariais uma boa noção de marketing, uma vez que esteve quase 
sempre ligada à área comercial.  
 
Ela acredita que o entusiasmo de muitos jovens pela carreira, chega ao fim, antes 
mesmo deles ingressarem no mercado. Chegar ao fim do curso, segundo ela, requer 
muita dedicação. "Muita gente entra na faculdade sem saber direito o que irá encontrar 
pela frente e acaba não aguentando", conta. O pré-requisito para ser bem sucedido 
nos estudos de atuária é gostar muito de matemática. "Eu adoro e isso me ajudou 
bastante", diz. 
 
Carlos Eduardo Silva Teixeira, que há dez dá aulas no curso de Ciências Atuariais da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), diz que nos últimos tempos tem 
conseguido constatar um aumento do interesse pela carreira. "Eu já cheguei a ter 
quatro alunos no último período, agora tenho pelo menos quinze", conta. O professor 
diz que atualmente o curso tem focado além das matérias tradicionais, cadeiras mais 
orientadas para planejamento e estratégia. A intenção é mostrar como é possível 
inserir o trabalho do atuário na estrutura de negócios da empresa. 
 
Atualmente, Carlos é diretor técnico de seguros na Tillinghast, multinacional que 
presta consultoria gerencial e atuarial para o mercado financeiro. Ele acredita que o 
maior desafio para os atuários hoje é mostrar para a sociedade e para o mercado a 
sua importância como técnicos capazes de garantir a saúde financeira do negócio. "Nós 
somos medidores de risco e o risco está em toda parte", diz. 
 
As leis complementares 108 e 109, de 29 de maio de 2001, que dispõem sobre o 
regime de previdência complementar, ajudaram a garantir mais um espaço para os 
atuários. Elas prevêem que "a situação de solvência econômico-financeira e atuarial da 
entidade" deverá sempre ser atestada por um profissional devidamente habilitado, no 
caso, um atuário, cujo relatório será encaminhado ao órgão regulador e fiscalizador. 
"Isto foi um avanço para nós", diz Luis Guilherme Prado Valles, que trabalha na Previg, 
fundo de pensão ligado à Tractebel, empresa de energia derivada da privatização de 
parte da Eletrosul.  
 
A obrigatoriedade do parecer de um atuário externo acabou ajudando a abrir um novo 
caminho também dentro das entidades. "O profissional da empresa ajuda a preparar o 
material que será encaminhado para o analista de fora", explica Valles. "Ele faz a 
ponte entre a diretoria e o atuário externo".  
 
Entre as atribuições de Valle no fundo de pensão Previg, está a adequação da tábua de 
mortalidade. Quanto mais a longevidade da humanidade se estende, mais complexos 
ficam os cálculos atuariais para pagamentos de aposentadoria. Essa questão preocupa 
a categoria, que precisa mater-se sempre atualizada sobre as novidades. No 
Congresso, haverá inclusive um painel dedicado exclusivamente ao assunto: "O 
Surgimento dos Supercentenários nos Países de Baixa Mortalidade". 
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