
 

Marco Pontes é atuário, com formação em esta s ca e MBA em Administração e Liderança. Pontes
iniciou a sua trajetória na STEA. Trabalhou na SIAS do IBGE por dois períodos. Em 1988 foi coordenar um
projeto EDUCOM, projeto pioneiro de educação por computadores na condição de coordenador da área
matemá ca na UFRJ, onde ficou por dois anos.

Em 1990 voltou para o mercado atuarial. Trabalhou na Generali,  Banorte e Sul América. Em 1996 ao
perceber que não exis am atuários trabalhando nas big 5, elaborou um projeto e enviou para duas
empresas nos Estados Unidos. A Deloi e se interessou, vindo a fundar a área de serviços atuariais na
empresa. Cinco anos mais tarde, fez a startup da área atuarial na Ernst & Young, onde ficou por 10 anos.
Em 2009 fundou a LGP Consultoria Atuarial. Pontes ainda fez a startup da área de consultoria atuarial
para indústria de seguros na Mercer.  

Pontes tem formação generalista. Conduziu diversos projetos de consultoria e auditoria no Brasil e no
exterior nas áreas de sua exper se. É membro do comitê de é ca, de bene cios aos empregados, de
perícias  técnicas  e  en dades  públicas  no  IBA.  Como  convidado  par cipa  de  algumas  comissões  na
ABRASCA e no IBRACON. 

Escreve ar gos técnicos para revistas especializadas e palestras em Universidades. Deu aula na FIPECAFI
e na Escola Nacional de Seguros. É autor do livro de Previdência Privada da ENS, publicado em 1995 e
coautor do livro “O melhor vem depois – desvendando o enigma da longevidade, publicado pela Editora
Saraiva  em  2009.  Em  2010  publicou  o  livro  de  crônicas  Paisagens  da  Vida  –  a  mulher,  os
relacionamentos, o mis cismo e o co diano.  

Par cipa como voluntário em um grupo AUMIGOS, um grupo socorrista de cães abandonados, faz parte
de um grupo de apoio à moradores de rua e é tutor e fundador de um programa de segurança pública
da região onde reside. Nas horas vagas gosta de pegar ondas com os filhos, ler livros, estar com a família
e viajar.


