
Ensaios sobre mortalidade: uma abordagem atuarial

Resumo

As principais informações utilizadas durante os cálculos atuariais dos produtos referentes a vida
estão relacionadas com os níveis de mortalidade, considerando que eles variam de acordo com
cada população e ao longo do tempo, a escolha de uma tábua de mortalidade que não represente
bem a população segurada e a desconsideração da variação dos níveis de mortalidade ao longo
do tempo podem provocar prejuízos. Portanto, este trabalho visa mostrar o impacto que essas
informações tem nos cálculos atuariais, além de apresentar formas e ferramentas para realizar
a escolha de uma tábua que represente bem a população segurada e projetar os níveis de mor-
talidade futuros através da projeção das taxas de mortality improvement. Com as informações
apresentadas foi possível observar as diferenças nos cálculos atuariais provocadas pelo uso de
diferentes tábuas de mortalidade e também quando realizado a aplicação das taxas de mortality

improvement nos cálculos. Ressalta-se que o estudo de aderência da tábua de mortalidade e a
projeção das probabilidades de morte devem ser revisados continuamente de modo a verificar se
a tábua continua aderente e se os valores projetados foram atingidos e, caso necessário, realizar
os devidos ajustes para evitar possíveis complicações financeiras.
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Abstract

The main information used during actuarial calculations of the products associated with life is
related to mortality levels, considering that they vary according to each population and over
time, the choice of a mortality table that does not represent the insured population well and the
disregard for variation of mortality levels over time can cause damage. Therefore, this work
aims to show the impact that this information has on actuarial calculations, in addition to pre-
senting ways and tools to carry out the choice of a table that represents the insured population
well and project future mortality levels by projecting mortality improvement rates. With the in-
formation presented, it was possible to observe the differences in actuarial calculations caused
by the use of different mortality tables and also when applying mortality improvement rates in
the calculations. It should be noted that the study of adherence to the mortality table and the
projection of the mortality rate must be continuously reviewed to verify if the table remains
adherent and if the projected values have been reached and, when necessary, make adjustments
to avoid possible financial complications.

Keywords: personal insurance; mortality table; adherence test; mortality projection; mortal-
ity improvement.



1 INTRODUÇÃO

O mercado brasileiro de seguros como um todo vem crescendo ao longo do tempo
chegando a ser o 14° maior do mundo em 2019, é possível observar um aumento significativo
nas receitas desse segmento, além de um aumento em sua participação no Produto Interno Bruto
(PIB) do país, sendo essa participação 3,7% em 2020 com potencial de atingir mais de 6% tendo
em vista que é um valor já observado em outros países (SUSEP, 2021).

Os mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro são con-
trolados e fiscalizados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia vincu-
lada ao Ministério da Economia criada em 1966. O mercado supervisionado pela SUSEP era
composto em 2020 por 122 sociedades seguradoras, 13 entidades abertas de previdência com-
plementar, 18 sociedades de capitalização, 130 resseguradoras, além de 104.878 corretores de
seguro e 27 corretoras de resseguro. Os principais segmentos são o seguro de automóveis e o
de pessoas, com uma participação de 28% e 36% respectivamente (SUSEP, 2021).

O seguro de pessoas está relacionado à vida e integridade física do segurado e con-
siste no pagamento de um capital ou renda ao segurado ou seus beneficiários caso ocorra algum
evento com cobertura prevista durante a contratação do seguro, ou seja, visa garantir uma pro-
teção financeira caso ocorra um imprevisto no qual é coberto pelo seguro. O valor desse capital
deve ser definido no ato da contratação, não havendo um limite máximo de cobertura, con-
siderando que o bem segurado não é passível de avaliação (MANICA, 2010).

O seguro de pessoas pode ser dividido em duas categorias de coberturas, a cobertura de
risco e cobertura por sobrevivência. O seguro de pessoas com cobertura de riscos tem como fi-
nalidade resguardar o segurado contra possíveis dificuldades financeiras provenientes de algum
evento em específico, como danos físicos, perda de emprego, enfermidades graves, invalidez,
entre outras, sendo um exemplo dessa categoria de seguro o seguro de vida que tem como final-
idade o pagamento de um valor estabelecido no contrato ao beneficiário indicado caso ocorra o
falecimento do segurado (SUSEP, 2020).

O seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência, como o próprio nome indica,
está relacionado à sobrevivência do segurado e consiste no pagamento de um benefício em
parcela única ou em forma de renda mensal ao segurado, podendo ser essa renda temporária
ou vitalícia conforme o estabelecido durante a contratação do seguro, sendo um exemplo dessa
categoria de seguro o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) que consiste no pagamento da
remuneração da carteira de investimento onde os recursos do segurado estão aplicados (SUSEP,
2020).

Os planos de previdência também estão relacionados com o mercado segurador brasileiro,
são planos que oferecem um amparo aos segurados e seus beneficiários na ocorrência de algum



evento previsto no contrato ou legislação relacionado a incapacidade laboral. O sistema de pre-
vidência no Brasil é composto por três regimes, sendo eles Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e Regime de Previdência Complemen-
tar (RPC).

O RGPS consiste em um regime público de previdência social contributivo e de filiação
compulsória, destinado a trabalhadores que possuem vínculo empregatício conforme as normas
estipuladas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), oferece cobertura de eventos de
incapacidade para trabalho e idade avançada, proteção à maternidade, proteção ao trabalhador
em situação de desemprego involuntário, salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes
dos segurados de baixa renda e pensão por morte do segurado. O RPPS é instituído por enti-
dades públicas e têm filiação compulsória para os servidores públicos, atendendo as mesmas
coberturas oferecidas pelo RGPS (BRASIL, 1999).

O RPC é de filiação facultativa e, como o nome indica, tem o intuito de complementar
os planos oferecidos pelo RGPS e RPPS, é dividido em previdência complementar fechada e
previdência complementar aberta. Os planos de previdência complementar fechada devem ser
aprovados pelo órgão fiscalizador e são oferecidos pelas organizações a todos os seus colabo-
radores, um grupo fechado de pessoas, os planos são geridos por Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar (EFPC), entidades que não possuem fins lucrativos e são fiscalizadas
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) (BRASIL, 2001).

A previdência complementar aberta é regulamentada pela SUSEP que precisa aprovar
previamente os planos oferecidos pelas Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC)
ou pelas sociedades seguradoras, diferentemente da previdência complementar fechada, os
planos podem ser oferecidos para qualquer indivíduo sendo divididos entre planos com cober-
tura de risco e planos com cobertura por sobrevivência (SUSEP, 2020).

Os planos de previdência complementar aberta com cobertura de risco consiste no
pagamento de um benefício em parcela única ou em forma de renda mensal ao beneficiário
indicado no momento da contratação em caso de falecimento do segurado ou ao próprio segu-
rado em caso de invalidez, como exemplo de plano com cobertura de risco há o pecúlio por
morte que consiste no pagamento de um benefício em parcela única ao beneficiário se houver o
falecimento do segurado durante o período de cobertura do plano (SUSEP, 2020).

Os planos de previdência complementar aberta com cobertura por sobrevivência estão
relacionados à aposentadoria, oferecem o pagamento de um benefício relacionado a sua sobre-
vivência em parcela única ou em forma de renda, podendo ser vitalícia ou temporária, para o
próprio segurado. Um exemplo de plano de previdência complementar aberta com cobertura por
sobrevivência é o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) que semelhantemente ao VGBL
fornece o pagamento de um benefício relacionado a remuneração da carteira de investimentos
onde os recursos do segurado estão investidos (SUSEP, 2020).



Considerando que em grande parte dos produtos relacionados a seguros de pessoas
e previdência a cobertura está relacionada a vida do segurado, é importante conhecer como
funciona a estrutura da população e como ela vem se modificando ao longo do tempo, tendo em
vista que os níveis de mortalidade que é um fator importante para o cálculo das aposentadorias e
dos seguros relacionados a vida podem variar ao longo do tempo de acordo com essa estrutura.

A transição demográfica é “a passagem de uma situação de equilíbrio no crescimento
populacional caracterizado por altos níveis de fecundidade e de mortalidade para uma etapa de
níveis baixos, em ambas as componentes” (RIGOTTI, 2012, p. 469), portanto é um conceito
importante ao estudar a estrutura populacional e a evolução nos níveis de mortalidade.

No Brasil as taxas brutas de natalidade e mortalidade se mantinham em padrões eleva-
dos até os anos de 1950, sendo a taxa de natalidade sempre acima de 40 nascimentos por mil
habitantes e a de mortalidade acima de 25 óbitos por mil habitantes até essa data que foi quando
começou a observar-se os primeiros sinais da transição demográfica com um declínio na taxa
de mortalidade que provocou um maior crescimento da população considerando que as taxas
de natalidade se mantiveram altas, além disso, a estrutura etária da população do país era muito
jovem (RIGOTTI, 2012).

A partir de 1970 começou a observar-se mudanças significativas nos níveis de natali-
dade que começou a cair com os níveis de mortalidade fazendo com que a esperança de vida
ultrapasse os 60 anos em 1980, essas mudanças ficaram mais acentuadas década após década
fazendo com que a taxa bruta de natalidade chegasse a 16 nascimentos por mil habitantes e a de
mortalidade a 6,1 óbitos por mil habitantes em 2010 e a expectativa de vida ao nascer passou a
ser 73,5 anos nessa mesma data, essas mudanças foram refletidas na estrutura etária da popu-
lação que passou a ter uma proporção de idosos maior, além disso, foram observadas diferenças
significativas nesse processo de transição de acordo com cada região do país, a transição não
ocorreu ao mesmo tempo em todas as regiões (VASCONCELOS; GOMES, 2012).

De acordo com Alves (2008), as mudanças na estrutura etária da população provocada
pela transição demográfica faz com que a razão entre a população em idade ativa (15 a 64
anos) e a população “dependente” (entre 0 a 14 ou acima de 64 anos), denominada razão de
dependência, se altere, o período em que essa razão é menor que a porcentagem da população
em idade ativa é denominado bônus demográfico, um período com potencial para gerar diversas
oportunidades e benefícios econômicos. No Brasil essa razão começou a cair continuamente a
partir de 1970, estima-se que ela continue caindo até 2030 que é quando ela deve começar a
subir novamente, em 1995 a razão de dependência iguala a porcentagem da população em idade
ativa e deve se manter em níveis abaixo dessa porcentagem até 2055, fornecendo 60 anos de
bônus demográfico (ALVES, 2008).

As mudanças nos níveis de mortalidade acontecem devido a diversos motivos, portanto
variam de diferentes formas ao longo do tempo, existem diferentes níveis de volatilidade em
diferentes períodos. A figura 1 apresenta a evolução da probabilidade de morte de um homem



de 65 anos no Reino Unido durante 180 anos.

Figure 1 – Evolução da probabilidade de morte para um homem de 65 anos no Reino Unido

Fonte: Campbell, 2021

É possível separar o período em partes onde os níveis de mortalidade apresentam difer-
entes padrões devido a diferentes motivos, em algumas partes como durante a reforma sanitária
(The sanitary Reform) a probabilidade de morte decaiu de forma aproximadamente contínua,
porém em uma taxa diferente do que aquelas observadas em outros períodos em que os níveis
decaem, enquanto em outras como durante o período da “epidemia do tabagismo” (The Smok-

ing Epidemic) a probabilidade apresenta um leve aumento com um padrão diferente do que
aquele observado em outros períodos em que ela também aumenta. Observa-se também através
da figura o impacto de doenças, epidemias, pandemias e guerras nos níveis de mortalidade.

Considerando que os níveis de mortalidade é um fator importante nos cálculos dos
produtos atuariais relacionados a vida e variam conforme a população, é importante a utilização
de uma tábua de mortalidade que represente bem a população segurada e, além disso, considerar
as possíveis variações nesses níveis ao longo do tempo durante os cálculos e gestão desses
produtos, pois são fatores que interferem nos valores obtidos, podendo interferir nos resultados
financeiros das organizações.

Dessa forma, este trabalho visa mostrar o impacto que a escolha da tábua de mortal-
idade e as variações nos níveis de mortalidade ao longo do tempo tem nos cálculos atuariais,
além de apresentar formas e ferramentas para realizar a escolha de uma tábua que represente
bem a população segurada e projetar os níveis de mortalidade futuro através da projeção das
taxas de mortality improvement. O estudo está dividido em mais cinco seções, além dessa in-
trodução. A próxima seção apresenta as principais funções presentes nas tábuas de mortalidade
e as principais tábuas presentes no mercado, além de uma comparação dos valores de reservas
atuariais obtidos por diferentes tábuas. A terceira mostra um conjunto de testes que podem ser
utilizados para a realização da escolha de uma tábua de mortalidade e a aplicação destes testes
para o RPPS de um município de Minas Gerais. Em seguida é apresentado modelos de projeção
de taxas de mortality improvement utilizados pela Society of Actuaries — SOA e uma aplicação



web construída com base em seu último modelo, além da comparação dos valores obtidos para
um produto atuarial através da utilização e não utilização do modelo. A quinta seção aborda
as conclusões do estudo, seguido das referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste
trabalho presentes na última seção.



2 TÁBUAS DE MORTALIDADE

A tábua de mortalidade, também conhecida como tábua de vida é uma ferramenta
básica para analisar a mudança populacional e o comportamento da mortalidade, é um modelo
demográfico que permite resumir o comportamento da mortalidade e analisar as entradas e
saídas de uma população (DE CASTRO, 1997).

Apesar de haver indícios de que já se calculavam tábuas de mortalidade na antiga
Roma, a primeira referência encontrada sobre o assunto é em um livro publicado por John
Graunt em 1962 que continha informações sobre a construção de tábuas de vida, contudo a
primeira tábua desenvolvida com embasamento científico foi construída por Edmond Halley,
em 1693 e a primeira tábua construída através de conceitos atuariais foi desenvolvida por Milne,
em 1815 (ORTEGA, 1987).

De acordo com Ortega (1987) as funções da tábua de mortalidade são frequentemente
utilizadas em diversos problemas demográficos, sendo elas:

• Sobreviventes (lx): essa função refere-se ao número de pessoas que chegaram vivas a
exata idade x dado uma população inicial l0. Normalmente, em situações hipotéticas,
fixa-se a população inicial como 100.000. Além disso, é uma função positiva e decres-
cente, após definir l0 os demais valores de lx vão sendo obtidos através de outras funções
da tábua.

• Óbitos entre as idades x e x + n (ndx): representa o número de óbitos ocorridos a partir
da população lx entre as idades exatas x e x+ n. Pode ser obtido da seguinte forma:

ndx = lx − lx+n

• Probabilidade de morte entre as idades x e x + n (nqx): essa função indica a probabil-
idade de um indivíduo de idade x falecer antes de completar x + n anos, ou seja, é a
probabilidade condicional de um indivíduo falecer entre x e x + n anos condicionada a
sua sobrevivência até a idade x, é obtida fazendo:

nqx = lx−lx+n

lx
= ndx

lx

• Probabilidade de sobrevivência entre as idades x e x+ n (npx): refere-se a probabilidade
de um indivíduo de idade x sobreviver até completar x+n anos, ou seja, é a probabilidade
condicional de um indivíduo sobreviver até a idade x+n condicionada a sua sobrevivência
até a idade x. Pode ser descrita por:

npx = lx+n

lx
= 1− nqx



• Tempo vivido entre x e x+ n (nLx): essa função representa o tempo total vivido entre as
idades x e x+ n, é a soma do tempo vivido pelos indivíduos que chegaram vivos a idade
x + n com o tempo vivido pelos indivíduos que faleceram entre x e x + n. É obtido da
seguinte forma:

nLx = n ∗ lx+n + nax ∗ ndx

Sendo nax o tempo médio vivido pelos indivíduos que faleceram no intervalo. De acordo
com Preston (2001) os valores de nax podem ser obtidos considerando que as pessoas que
falecem entre x e x+ n vivem, em média, metade do intervalo, ou seja:

nax = n
2

Para as idades abaixo de 5 anos os valores de nax podem ser obtidos conforme a tabela
4.3.

Table 1 – Valores de nax para as primeiras idades

Masculino Feminino
Valores de 1a0

Se 1m0 ≥ 0, 107 0, 330 0, 350
Se 1m0 < 0, 107 0, 045 + 2, 684 ∗ 1m0 0, 053 + 2, 800 ∗ 1m0

Valores de 4a0
Se 1m0 ≥ 0, 107 1, 352 1, 361
Se 1m0 < 0, 107 1, 651 + 2, 816 ∗ 1m0 1, 522 + 1, 518 ∗ 1m0

Fonte: Preston, 2001

Sendo 1m0 a taxa específica de mortalidade entre as idades 0 e 1, essa taxa para um
intervalo de idades x e x+ n qualquer é calculada dividindo o número de óbitos entre as
idades x e x+ n pelo tempo total vivido no intervalo, ou seja:

nmx = ndx
nLx

Para o último intervalo etário da tábua, temos que:

∞Lx = lx
∞mx

• Tempo total vivido a partir da idade x (Tx): representa o número de anos total vividos
pela população lx a partir da idade x, pode ser calculado da seguinte forma:

Tx =
w∑
i=x

1Lx



• Esperança de vida na idade x (ex): a esperança de vida representa uma estimativa para o
número médio de anos vividos por um indivíduo a partir da idade x, a esperança de vida
ao nascer (e0) representa um resumo da mortalidade geral da população. Essa função é
pode ser descrita como:

ex = Tx

lx

2.1 Principais Tábuas de Mortalidade

Existem diversas tábuas no mercado, cada uma com suas particularidades e desen-
volvidas com base em diferentes populações e as organizações devem utilizar para os cálculos
aquela que mais se adéqua a população segurada seguindo algumas observações estabelecidas
pelos órgãos reguladores do mercado.

Para o seguro de pessoas e previdência complementar aberta, a Resolução CNSP n°
117/2014 e Resolução CNSP n° 201/2008 informam sobre as regras de funcionamento e os
critérios para operação das coberturas de risco e diz que para taxa de sobrevivência o limite
máximo são aqueles informados pela tábua AT-83 masculina, para mortalidade o limite mín-
imo das taxas são aquelas referentes a tábua AT-83 masculina e as taxas apresentadas na tábua
Experiência IAPC devem ser o limite máximo da taxa de mortalidade de inválidos. Já a Res-
olução CNSP n° 348/2017 e Resolução CNSP n° 349/2017, que informa sobre as regras de
funcionamento e os critérios para operação das coberturas por sobrevivência no seguro de pes-
soas e previdência complementar aberta, respectivamente, diz que o limite máximo da tábua de
mortalidade utilizada para o cálculo do fator de renda deve ser a taxa obtida através da tábua
AT-2000 masculina.

Para os regimes próprios de previdência social, é definido através da Portaria n° 464
de 19 de novembro de 2018 que o limite mínimo para as taxas de sobrevivência de válidos e
inválidos é dado pela tábua de mortalidade publicada anualmente pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística — IBGE agregadas por sexo, podendo ser utilizado tábuas do IBGE
regionalizadas. Para o regime geral de previdência social, a Lei n° 9.876 de 1999 informa que
a tábua utilizada para o cálculo da expectativa de sobrevida é a tábua completa de mortalidade
construída pelo IBGE considerando uma média única para ambos os sexos.

A Annuity Table 1983, conhecida como AT-83 foi construída a partir de dados da So-

ciety of Actuaries (SOA) referentes ao período de 1971 a 1976 que foram projetados até o ano
de 1983, o nome original da tábua é 1983 US IAM (Individual Annuity Mortality), os dados
representam a experiência das seguradoras norte-americanas, o uso dos dados desse período se
deu pelo fato de haver mais dados nesse período do que nos anos seguintes, pois mais empre-
sas contribuíram para os estudos desse período (15 companhias) do que no estudo seguinte (8
companhias). A tábua é agregada por sexo e vai até à idade 115 (JOHANSEN et al., 1981).



A Annuity Table 2000, conhecida como AT-2000 também é baseada nos dados da SOA
referentes ao período de 1971 a 1976, pois foi construída realizando uma projeção agregada por
sexo da tábua AT-83 por 17 anos, ou seja, até o ano 2000. Seu nome também difere do nome
popularmente conhecido, sendo ele US Annuity 2000 Basic, também contém informações sobre
a mortalidade até a idade 115 (JOHANSEN, 1996).

A Experiência IAPC refere-se a tábua de mortalidade de inválidos construída através
dos dados do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários (IAPC) que foi extinto
em 1966, reflete a experiência de mortalidade observada nesse instituto em 1934, é uma tábua
única para ambos os sexos e apresenta informações sobre a mortalidade de inválidos até a idade
100 (PNHEIRO, 2007).

O IBGE divulga anualmente tábuas completas de mortalidade calculadas com base na
população do Brasil todo que são obtidas através de uma projeção realizada para a população do
Brasil entre os anos 2010 e 2060, além das tábuas agregadas por sexo é disponibilizado também
uma tábua única para ambos os sexos e contém informações sobre a mortalidade para as idades
de 0 a 80. As tábuas completas de mortalidade são obtidas através das tábuas abreviadas de
mortalidade de modo a evitar erros relacionados a declaração de idade, essas tábuas abreviadas
são construídas com base em intervalos etários ao invés de idades exatas (IBGE, 2002).

Além das tábuas mencionadas na legislação, existem diversas outras tábuas conhecidas
pelo mercado e podem ser utilizadas, sendo algumas delas a BR-EMS, GAM-94 e RP-2000.

A tábua referente a Experiência do Mercado Segurador Brasileiro (BR-EMS), como o
próprio nome indica, são construídas através dos dados provenientes do mercado segurador
brasileiro relacionados ao seguro de pessoas e previdência complementar aberta, teve seus
critérios de elaboração definidos pela SUSEP através da Circular SUSEP nº 402/2010, é pro-
duzida pelo Laboratório de Matemática Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(LabMA/UFRJ). As tábuas apresentam informações até a idade 116, são agregadas por sexo e
cobertura (sobrevivência ou morte) e existem versões referentes a 2010, 2015 e 2021 (SUSEP,
2021).

A tábua 1994 Goup Annuity Mortality (1994 US GAM), conhecida como GAM-94 é
uma atualização da tábua GAM-83, foi desenvolvida pela SOA através de uma combinação dos
dados do Society of Actuaries Group Annuity Experience Committee referentes ao período de
1986 a 1990 com dados do Civil Service Retirement System referentes ao período de 1983 a
1989 além de dados do National Center for Health Statistics. São tábuas agregadas por sexo e
apresenta informações para as idades de 1 a 120 (MALKIEWICH et al., 1995).

A tábua RP-2000 foi desenvolvida pela SOA através do Retirement Plans Experience

Committee (RPEC) utilizando dados relacionados a planos de pensão norte-americanos, sendo
em sua maioria referentes ao período de 1990 a 1994. Primeiro foram construídas tábuas uti-
lizando como referência o ano de 1992 e a partir delas foram projetadas as tábuas para o ano



2000. A princípio foram publicadas além das tábuas agregadas somente por sexo, tábuas dis-
tintas para funcionários, beneficiários saudáveis e aposentados com deficiência cada uma delas
separadas por sexo. As tábuas contem informações para as idades 1 a 120 (SOA, 2001).

2.2 Comparação de Tábuas de Mortalidade

As tábuas de mortalidade são calculadas com base em diferentes populações e difer-
entes períodos, portanto geram valores diferentes para as funções presentes em cada tábua e
consequentemente a utilização de diferentes tábuas geram diferentes resultados nos cálculos
atuariais, para ilustrar isso foram calculadas reservas atuariais para seguro de vida temporário
(A1

x:n|) e anuidade diferida vitalícia ( m|äx) utilizando as tábuas BR-EMS 2021 mortalidade para
o seguro de vida e sobrevivência para a anuidade, AT-2000, GAM-94 e RP-2000.

A reserva é um fundo formado a partir do prêmio pago pelo segurado com a finalidade
de garantir o pagamento dos benefícios quando necessário, sendo prêmio o valor pago pelo
segurado para a seguradora. O seguro de vida representa o valor presente necessário para o
pagamento de um benefício de uma unidade monetária em parcela única para um beneficiário
no caso de falecimento do segurado. A anuidade está relacionada a aposentadoria, representa o
valor presente necessário para o pagamento de um benefício anual de uma unidade monetária
para uma pessoa de x anos quando ela completar x+m anos.

A fórmula utilizada para o cálculo da reserva atuarial (Vt) no tempo t para o seguro de
vida temporário é a seguinte:

Vt = B ∗ A1
x+t:n−t| − P ∗ äx+t:n−t|

Sendo B o valor do benefício e P o valor do prêmio periódico anual. O valor presente
de um seguro de vida para a idade x temporário por n anos A1

x:n| é obtido da seguinte forma:

A1
x:n| =

n−1∑
t=0

vt+1
tpxqx+t

Sendo tpx e qx+t as probabilidades de sobrevivência e morte obtidas através da tábua
de mortalidade e v a função desconto definida como 1 dividido por 1+ i, sendo i a taxa de juros.

O valor presente para uma anuidade para uma pessoa de idade x temporária por n anos
(äx:n|) é calculada da seguinte forma:

äx:n| =
n∑

t=0
vt tpx

A fórmula utilizada para o cálculo da reserva atuarial (Vt) no tempo t para a anuidade
diferida vitalícia é a seguinte:



Vt = B ∗ m−t|äx+t − P ∗ äx+t:n−t|, para t < m

Vt = B ∗ äx+t, para t ≥ m

Sendo äx+t o valor presente de uma anuidade vitalícia para um indivíduo de idade
x+ t, a fórmula para o cálculo de uma anuidade vitalícia é a seguinte:

äx =
ω−x∑
t=0

vt tpx

O valor presente para uma anuidade vitalícia diferida por m anos para uma pessoa de
idade x ( m|äx) é calculada da seguinte forma:

m|äx = vm mpx
ω−x−m−1∑

t=0
vt tpm+x

Sendo ω a última idade da tábua de mortalidade utilizada.

Para o cálculo da reserva atuarial para o seguro de vida foi considerado que o prêmio P

seria pago niveladamente durante o período de cobertura n, esse prêmio é calculado da seguinte
forma:

P =
B∗A1

x:n|
ä
x:n|

Já para o cálculo da reserva atuarial para a anuidade foi considerado que o prêmio
P seria pago niveladamente durante o período de diferimento m, esse prêmio é calculado da
seguinte forma:

P =
B∗ m|äx
ä
x:m|

O cálculo da reserva atuarial para o seguro de vida foi calculada considerando um
seguro para uma pessoa de 30 anos com cobertura temporária por 50 anos com taxa de juros de
3% ao ano e um benefício no valor de R$ 10.000,00. A figura 2 apresenta os valores da reserva
para o sexo masculino e a figura 3 para o sexo feminino.



Figure 2 – Reserva atuarial para seguro de vida masculino

Fonte: Elaboração própria

É possível observar através da figura 2 que para o sexo masculino até cerca de o tempo
15 e após o tempo 45 as tábuas geraram valores parecidos para a reserva enquanto no período
intermediário os valores variaram significativamente conforme a tábua, sendo que nesse período
a tábua AT-2000 gerou os menores valores para a reserva enquanto as tábuas RP-2000 e GAM-
94 geraram valores parecidos, sendo eles os maiores dentre os observados.

Figure 3 – Reserva atuarial para seguro de vida feminino

Fonte: Elaboração própria



Através da figura 3 observa-se que as reservas para o sexo feminino se apresentam em
níveis mais baixos quando comparada com as reservas para o sexo masculino, isso se dá ao fato
de ser um produto com cobertura de morte e as tábuas de mortalidade para o sexo feminino
apresentam valores menores para a probabilidade de morte do que para o sexo masculino, além
disso, a variação no valor da reserva conforme a tábua fica ainda mais evidente, considerando
que é possível observar diferenças no valor da reserva durante quase todo o período. Assim
como para o sexo masculino, para o sexo feminino a tábua AT-2000 apresentou os menores
valores para a reserva e a tábua RP-2000 os maiores valores, porém para o sexo feminino a
tábua GAM-94 apresentou valores próximos aos gerados pela BR-EMS 2021 mortalidade.

As figuras 4 e 5 mostram os valores das reservas calculados com base em cada tábua
em relação aos valores obtidos através da tábua brasileira BR-EMS 2021 mortalidade para os
sexos masculinos e femininos, respectivamente.

Figure 4 – Reserva atuarial para seguro de vida masculino em relação a BR

Fonte: Elaboração própria

É possível observar que para o sexo masculino os valores para a tábua AT-2000 ficam
o período todo abaixo de 1, indicando que todos os valores da reserva atuarial para essa tábua
foram menores que os valores obtidos através da tábua BR-EMS 2021 mortalidade. Até o tempo
15 a tábua RP-2000 apresentou valores abaixo de 1 indicando que no início do período ela gera
valores para a reserva menores do que os valores gerados pela tábua BR-EMS, porém ela gera
valores maiores durante o resto do período. A tábua GAM-94 apresentou valores para a reserva
maiores do que os valores obtidos através da BR-EMS durante todo o período, pois ao realizar
a razão foi obtido somente valores acima de 1.



Figure 5 – Reserva atuarial para seguro de vida feminino em relação a BR

Fonte: Elaboração própria

Através da figura 5 observa-se que a tábua AT-2000 quando comparada com a BR-EMS
apresenta comportamento parecido para os sexos masculino e feminino, apresentando valores
abaixo de 1 durante todo o período, portanto apresentando valores para a reserva menores do
que aqueles obtidos através da tábua brasileira. Já o comportamento das outras duas tábuas
quando comparadas com a BR-EMS se invertem em relação ao comportamento observado para
o sexo masculino, para o sexo feminino a GAM-94 apresenta valores menores do que 1 quando
comparada com a BR-EMS até o tempo 25 e valores maiores do que 1 a partir desse tempo, in-
dicando que os valores para a reserva obtida pela tábua GAM-94 foram menores que os valores
obtidos através da tábua brasileira até o tempo 25 e maiores a partir desse tempo. A tábua RP-
2000 apresentou valores sempre acima de 1 quando realizada a razão em relação a BR-EMS,
indicando que os valores obtidos para a reserva através dessa tábua foram sempre maiores do
que os valores obtidos através da tábua BR-EMS para o sexo feminino.

Importante observar também que para o sexo masculino a diferença nos valores obtidos
para a reserva através das tábuas GAM-94 e RP-2000 em relação a BR-EMS aumenta ao longo
do período, considerando que os valores obtidos para a razão são acima de 1 e aumentam
ao longo do período, enquanto a diferença dos valores obtidos através da tábua AT-2000 e
BR-EMS diminui ao longo do tempo, pois os valores da razão tende a se aproximar de 1 ao
longo do período. Para o sexo feminino é possível observar um comportamento parecido, com
exceção da tábua GAM-94 na qual a razão começa com valores abaixo de 1, atinge o valor 1
aproximadamente na metade do período e continua crescendo se distanciando de 1, indicando
que até aproximadamente o meio do período os valores para a reserva obtidos através dessa
tábua vai se aproximando dos valores obtidos através da tábua BR-EMS e após esse período



passa a se distanciar novamente.

O cálculo da reserva atuarial para a anuidade foi realizado com base em uma aposen-
tadoria para uma pessoa de 30 anos com prazo de diferimento de 35 anos, ou seja, o indivíduo
recebe o benefício a partir dos 65 anos, além disso, foi considerado um benefício anual de R$
12.000,00 e uma taxa de juros anual de 3%. As figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, os
valores obtidos para essa reserva para os sexos masculino e feminino para os tempos 20 a 80.

Figure 6 – Reserva atuarial para anuidade diferida masculina

Fonte: Elaboração própria

É possível observar através da figura 6 que os valores para a reserva atuarial obtidos
para o sexo masculino através da tábua BR-EMS sobrevivência é maior que os valores obtidos
através das demais tábuas até aproximadamente o tempo 60 que é quando os valores obtidos
através da tábua AT-2000 passam a ser maiores, além disso, os valores obtidos através das tábuas
GAM-94 e RP-2000 são parecidos durante a maior parte do período, sendo eles os menores
quando comparado com as outras tábuas, apesar de os valores da RP-2000 serem um pouco
menor a partir do tempo 36.



Figure 7 – Reserva atuarial para anuidade diferida feminina

Fonte: Elaboração própria

Para o sexo feminino, observa-se através da figura 7 que os valores da reserva são um
pouco maiores que aqueles obtidos para o sexo masculino, isso ocorre devido a uma maior ex-
pectativa de vida para o sexo feminino, considerando que esse é um produto que paga enquanto
o beneficiário estiver vivo, portanto uma maior expectativa de vida faz com que o custo esper-
ado seja maior. Além disso, é possível observar que para o sexo feminino a tábua BR-EMS
sobrevivência também apresentou os maiores valores para a reserva em comparação com as
demais tábuas até o tempo 71 que é quando a tábua RP-2000 passa a apresentar os maiores
valores, sendo que até o tempo 65 ela apresentava os menores valores para a reserva atuarial.

É interessante observar que até o tempo 36 as reservas crescem até chegar em seu maior
valor nesse tempo, sendo esse o período de arrecadação, a partir desse período a seguradora não
recebe mais nenhum valor e passa a somente ter que arcar com o compromisso de pagamento
da renda anual, portanto as reservas passam a decair até o período final considerado conforme
a tábua escolhida.

As figuras 8 e 9 apresentam a razão entre os valores obtidos por cada tábua em relação
à tábua brasileira BR-EMS sobrevivência.



Figure 8 – Reserva atuarial para anuidade diferida masculina em relação a BR

Fonte: Elaboração própria

É possível observar através da figura 8 que as razões para todas as tábuas são menores
que 1 até aproximadamente o tempo 60 que é quando a razão para a tábua AT-2000 passa a ser
maior que 1, indicando que até esse tempo as reservas para a tábua BR-EMS são maiores e a
partir dele a reserva para a tábua AT-2000 passa a ser maior. É interessante observar também
que para as tábuas GAM-94 e RP-2000 a razão apresenta um comportamento parecido, sendo
que a partir do tempo 37 passa a cair até aproximadamente o tempo 65 que é quando essa razão
começa a subir, indicando que entre os tempos 37 e 65 a diferença das reservas obtidas pela
tábua brasileira e pelas tábuas Gam-94 e, principalmente, RP-2000 fica maior, a partir do tempo
65 os valores para as reservas obtidas através dessas tábuas se aproximam dos valores obtidos
através da tábua BR-EMS até o tempo 70 e passa a se distanciar novamente a partir desse tempo.



Figure 9 – Reserva atuarial para anuidade diferida feminina em relação a BR

Fonte: Elaboração própria

A figura 9 mostra que ao comparar os valores obtidos por cada tábuas com os valores
obtidos através da tábua BR-EMS a razão entre esses valores apresentam um comportamento
parecido para todas as tábuas, sendo menor que 1 para todas ela em quase todo o período,
indicando que os valores da reserva para a tábua BR-EMS é maior que os valores para as outras
tábuas, como já observado anteriormente através da imagem 7, além disso, é possível observar
que para o sexo feminino o valor da razão para todas as tábuas decaem a partir do tempo 37 até
o tempo 65, indicando que a diferença entre os valores obtidos para a reserva através da tábua
BR-EMS e as demais tábuas são ainda maiores nesse período, sendo que a partir desse período
a razão indica que os valore das reservas calculadas com base nas tábuas AT-2000, GAM-94
e RP-2000 passam a se aproximar dos valores obtidos através da tábua BR-EMS até um certo
tempo e depois passam a se distanciar novamente no final do período.



3 TESTE DE ADERÊNCIA

O teste de hipóteses faz parte da inferência estatística e visa verificar se os dados de
uma amostra apoiam ou não uma determinada hipótese. Consiste em definir a hipótese que será
testada, chamada hipótese nula (H0), a hipótese alternativa (H1), aquela que será considerada
aceitável caso a hipótese nula seja rejeitada e utilizar alguma estatística para, através de algum
critério, decidir rejeitar ou não a hipótese nula (BUSSAB; MORETIN, 2012).

Independentemente da decisão tomada, existe a possibilidades de estar cometendo dois
tipos de erro, o erro tipo I que consiste em rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, sendo
α a probabilidade desse erro acontecer e o erro tipo II que consiste em não rejeitar a hipótese
nula quando ela é falsa, sendo β a probabilidade de isso acontecer (BUSSAB; MORETIN,
2012).

Usualmente o critério utilizado para a tomada de decisão é a construção de uma região
crítica fixando o valor de α e caso a estatística calculada através da amostra pertença a essa
região, rejeita-se H0. Outro critério que pode ser utilizado ao testar uma hipótese é a utilização
do valor-p, também chamado probabilidade de significância, que indica a probabilidade de
ocorrer valores da estatística mais extremos do que o observado, caso o valor-p seja menor que
o valor de α estabelecido rejeita-se H0, não havendo a necessidade de construir uma região
crítica (BUSSAB; MORETIN, 2012).

O teste de aderência é um teste de hipótese que informa se a mortalidade observada
está próxima da mortalidade esperada segundo a tábua testada, existem diversos testes que
podem ser utilizados de modo a descobrir essa informação, sendo alguns deles o Teste do Qui-
Quadrado, Teste dos Desvios Padronizados, Teste dos Sinais, Teste dos Desvios Cumulativos,
Teste de Agrupamento dos Sinais e Teste de Autocorrelação.

Alguns desses testes são realizados utilizando os resíduos padronizados (zx) que po-
dem ser definidos como:

zx = dx−E[Dx]√
var[Dx]

Sendo dx o número de óbitos observados para a idade x e Dx uma variável aleatória
associada ao número de óbitos na idade x. Considerando um número de observações suficien-
temente grande, é possível supor que zx segue uma distribuição normal padrão, ou seja, com
média zero e desvio padrão um e que zx é independente para cada idade x.



3.1 Teste do Qui-Quadrado

O teste do qui-quadrado (χ2) pode ser usado para testar uma possível associação entre
dois ou mais grupos e também para testar o quão próximo a distribuição observada nos dados
está da distribuição esperada (RANA; SINGHAL, 2015).

A estatística utilizada no teste é:

χ2 =
n∑

i=1

(Oi−Ei)
2

Ei

Sendo:

Oi: frequência observada.

Ei: frequência esperada.

No caso do teste de aderência, n representa o número de idades ou de grupos etários
que está sendo testado, a estatística de teste realiza uma comparação entre a mortalidade ob-
servada no conjunto de dados e a mortalidade esperada conforme a tábua testada, quando mais
próximo estiver uma da outra, menor o valor de χ2, portanto as hipóteses serão:

H0: A tábua é aderente a mortalidade observada.

H1: A tábua não é aderente a mortalidade observada.

Após definir o nível de significância α é possível obter, através da distribuição χ2 com
n− 1 graus de liberdade, a região crítica fazendo:

P (χ2 > χ2
n−1,1−α|H0 verdadeira) = α

Sendo χ2
n−1,1−α um valor da distribuição χ2 com n − 1 graus de liberdade em que a

probabilidade de um valor qualquer ser maior que ele é igual a α.

Ou obter o valor-p calculando a probabilidade de obter um valor χ̂2 maior do que o χ2

obtido através dos dados considerando a hipótese nula verdadeira, ou seja:

valor − p = P (χ̂2 > χ2|H0 verdadeira)

Se χ2 for maior que χ2
n−1,1−α ou valor − p for menor que α, rejeita-se H0 ao nível de

significância α.

3.2 Teste dos Desvios Padronizados

O teste dos desvios padronizados pode ser utilizado como uma alternativa ao teste
do qui-quadrado, verificando a suposição de que os resíduos padronizados seguem uma dis-
tribuição normal padrão. Consiste em dividir os resíduos em m grupos e verificar se a proporção



de resíduos em cada grupo está próxima da quantidade esperada caso sigam uma distribuição
normal padrão (MACDONALD; RICHARDS; CURRIE, 2018). A estatística de teste será:

X =
m∑
j=1

(cj−fj)
2

fj

Sendo cj o número de resíduos observados no grupo j e fj o número de resíduos
esperados no grupo j segundo a distribuição normal padrão. Para a realização desse teste é
recomendado que o número de resíduos esperados em cada intervalo não seja muito pequeno
(menor do que 5) e as hipóteses utilizadas no teste serão:

H0: Os resíduos seguem uma distribuição normal padrão.

H1: Os resíduos não seguem uma distribuição normal padrão.

Supondo a hipótese nula verdadeira, X seguirá uma distribuição χ2 com m− 1 graus
de liberdade e a partir dela é possível, após definir um nível de significância α, encontrar um
valor crítico χ2

m−1,1−α ou o valor− p e rejeitar a hipótese nula caso X seja maior que χ2
m−1,1−α

ou se valor − p for menor que α.

3.3 Teste dos Sinais

Espera-se que os resíduos estejam bem distribuídos ao redor de zero, mais do que isso,
cerca de metade dos resíduos sejam positivos, o teste dos sinais, também conhecido como teste
binomial, é utilizado para verificar essa questão. Portanto, as hipóteses testadas serão:

H0: Há uma quantidade igual de resíduos positivos e negativos.

H1: Não há uma quantidade igual de resíduos positivos e negativos.

O teste é baseado na distribuição binomial, modelo em que há um número específico
(m) de experimentos onde pode-se obter somente dois resultados, nesse caso, resíduos positivos
ou negativos. A estatística de teste (P ) será o número de resíduos positivos, ou seja, P =

zx > 0 que, considerando a hipótese nula verdadeira, seguirá uma distribuição binomial com
parâmetros m e 1

2
(ABDI, 2007). Consiste em contar o número de resíduos com sinais positivos

(n1) e caso esse número for maior que o número de sinais negativos (n2), calcular através da
distribuição binomial a probabilidade do número de resíduos com sinais positivos ser maior ou
igual a n1, fazendo:

P (P ≥ n1) =
m∑

i=n1

(
m
i

)
∗ (1

2
)i ∗ (1− 1

2
)m−i

Ou calcular a probabilidade do número de resíduos com sinais positivos ser menor, ou
igual a n1 caso n1 seja menor que n2, fazendo:

P (P ≤ n1) =
n1∑
i=0

(
m
i

)
∗ (1

2
)i ∗ (1− 1

2
)m−i



Se a probabilidade calculada for menor que o nível de significância α, rejeita-se H0.

3.4 Teste dos Desvios Cumulativos

O teste dos desvios cumulativos verifica se há algum padrão nos resíduos, ou se há
longas séries de resíduos com o mesmo sinal (KURLAND, 2016). As hipóteses testadas serão
as seguintes:

H0: Os desvios cumulativos são zero.

H1: Os desvios cumulativos não são zero.

E a estatística de teste:

T =

∑
x

(dx−E[Dx])√∑
x

var[Dx]

Considerando que a estatística T segue uma distribuição normal padrão e definindo
um nível de significância α é possível encontrar um valor crítico z1−α

2
fazendo:

P (|T | ≥ z1−α
2
) = α

Ou encontrar valor − p = P ( ˆ|T | ≥ T ), ou seja, a probabilidade de se obter um valor
T̂ maior/igual ou menor/igual ao T calculado. Rejeita-se a hipótese nula se |T | for maior que
z1−α

2
ou se o valor − p for menor que α.

3.5 Teste de Agrupamento dos Sinais

O teste de agrupamento dos sinais visa verificar se as sequências de resíduos de mesmo
sinal estão agrupadas ou se estão distribuídas de forma aleatória. Se o número de sequências
de mesmo sinal for muito pequena ou muito grande, há indícios de que as sequências não são
aleatórias (SIEGEL, 1956). As hipóteses testadas são:

H0: As sequências de resíduos positivos e negativos são aleatórias.

H1: As sequências de resíduos positivos e negativos não são aleatórias porque há pou-
cas sequências.

A estatística de teste r é o número de grupos de resíduos com sinal positivo observado
e a probabilidade de se obter t grupos de resíduos com sinais positivos é:

P (r = t) =
(n1−1

t−1 )(
n2+1

t )
(m
n1
)



Sendo n1 o número de resíduos com sinal positivo, n2 o número de resíduos com sinal
negativo e m = n1 + n2 o número total de resíduos. Definindo um nível de significância α é
possível obter um valor crítico k fazendo:

P (r ≤ k) =
k∑

t=1

(n1−1
t−1 )(

n2+1
t )

(m
n1
)

< α

Ou encontrar o valor− p calculando a probabilidade de obter um valor r̂ de grupos de
resíduos positivos, menor ou igual ao valor r observado, ou seja:

valor − p = P (r̂ ≤ r) =
r∑

t=1

(n1−1
t−1 )(

n2+1
t )

(m
n1
)

Se o número de resíduos positivos ou negativos for suficientemente grande (maior do
que 20) é possível utilizar como uma aproximação para a distribuição de r a distribuição normal
com a seguinte média (µ) e desvio padrão (σ):

µ = 2n1n2

n1+n2
+ 1

σ =
√

2n1n2(2n1n2−n1−n2)
(n1+n2)2(n1+n2−1)

E encontrar o valor crítico k ou o valor− p através da distribuição normal, rejeita-se a
hipótese nula caso r seja menor que k ou se valor − p for menor que α.

3.6 Teste de Autocorrelação

O teste de autocorrelação é utilizado para testar uma das suposições indicadas anterior-
mente, a de que os resíduos são independentes para cada idade, ele verifica se as sequências de
resíduos não estão correlacionadas (KURLAND, 2016). É realizado uma série de testes, com
as hipóteses nulas seguindo a seguinte estrutura:

H0: z1, z2, z3, ..., zm−2, zm−1 não está relacionada com z2, z3, z4, ..., zm−1, zm;

H0: z1, z2, z3, ..., zm−3, zm−2 não está relacionada com z3, z4, z5, ..., zm−1, zm;

H0: z1, z2, z3, ..., zm−4, zm−3 não está relacionada com z4, z5, z6, ..., zm−1, zm;

etc

E as respectivas hipóteses alternativas:

H1: z1, z2, z3, ..., zm−2, zm−1 está relacionada com z2, z3, z4, ..., zm−1, zm;

H1: z1, z2, z3, ..., zm−3, zm−2 está relacionada com z3, z4, z5, ..., zm−1, zm;

H1: z1, z2, z3, ..., zm−4, zm−3 está relacionada com z4, z5, z6, ..., zm−1, zm;

etc



Para cada teste calcula-se um coeficiente de correlação (r):

rj =

m−j∑
i=1

(zi−z(1))(zi+j−z(2))√
m−j∑
i=1

(zi−z(1))2
m−j∑
i=1

(zi+j−z(2))2

Sendo:

z(1) = 1
m−j

m−j∑
i=1

zi e z(2) = 1
m−j

m−j∑
i=1

zi+j

Valores altos do coeficiente de correlação indicam uma correlação positiva. Con-
siderando que os coeficientes de correlação seguem uma distribuição normal com média zero e
desvio padrão 1

m
é possível, após definir um nível de significância α, obter um valor crítico (k)

fazendo:

P (rj > k) = α

Ou obter o valor− p calculando a probabilidade de se obter um coeficiente r̂ qualquer
maior do que o coeficiente rj observado, ou seja, P (r̂ > rj). Para cada hipótese definida,
rejeita-se H0 se o coeficiente for maior que k ou se o valor − p for menor que α.

3.7 Aplicação dos Testes

Nathaly Oliveira em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado de “Teste
de aderência de tábuas de vida à massa da população de um RPPS de um município de Minas
Gerais” apresentado ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de
Alfenas - Campus Varginha em 2021 como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel
em Ciências Atuariais realizou o teste de aderência para verificar qual a tábua de mortalidade
melhor representa a população geral de um RPPS de um município do estado de Minas Gerais,
os dados utilizados foram referentes ao ano de 2020 e as tábuas testadas foram AT-83, AT-2000,
IBGE 2018 e BR-EMS 2015 para sobrevivência e mortalidade.

Em seu estudo a autora separou os dados que eram de 0 a 91 anos por faixa etária
cobrindo 18 anos cada uma, ou seja, a primeira faixa foi de 0 a 18 anos, a segunda de 19 a 37
anos, a terceira de 38 a 56, a quarta de 57 a 75 e a última de 76 a 91 anos. Foi realizado o teste
qui-quadrado para a população geral, sem nenhuma forma de agregação, e o resultado obtido
foi o de que todas as tábuas se mostraram aderentes a massa de segurados do RPPS em questão,
porém através do valor-p conclui-se que a tábua IBGE 2018 é a que melhor adere à população
do RPPS.

De modo a exemplificar a utilização dos testes mencionados anteriormente e acres-
centar informações no estudo realizado, foi implementado os testes no software R versão 4.1.1



através do RStudio versão 1.4.1717 para a realização de todos os testes para o mesmo conjunto
de dados e para as mesmas tábuas de mortalidade utilizada por Oliveira (2021), com exceção da
tábua IBGE 2018 na qual se optou por utilizar a tábua IBGE 2018 extrapolada, que contém as
probabilidades de morte até a idade 111, considerando que o conjunto de dados contém infor-
mações até 91 anos, além disso, também foram consideradas as mesmas faixas etárias utilizadas
em seu estudo.

Os valores-p para cada teste e tábua são apresentados na tabela 2.

Table 2 – Valores-p para os testes estatísticos

Teste AT-83 AT-2000 IBGE 2018 BR-EMS 2015 MT BR-EMS 2015 SB
Qui-quadrado 0,4273 0,3197 0,8494 0,4264 0,1144

Desvios padronizados 0,8856 0,9015 0,8731 0,8896 0,03798
Teste dos sinais 0,3125 0,3125 0,3125 0,3125 0,3125

Desvio cumulativo 0,1116 0,0733 0,4146 0,0908 0,0185
Agrupamento de sinais 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Fonte: Elaboração própria

Definindo um nível de confiança de 5%, é possível observar que para o teste do qui-
quadrado o p-valor para todas as tábuas foram maiores que 5%, não rejeitando a hipótese nula
para todas as tábuas, ou seja, todas as tábuas se mostraram aderentes. Para o teste dos desvios
padronizado a única tábua em que o p-valor foi menor que 5% rejeitando H0 é a BR-EMS 2015
SB, portanto foi a única em que os resíduos não seguiram distribuição aproximadamente nor-
mal. Para o teste dos sinais todos os valores-p também foram maiores que 5%, indicando que
para todas as tábuas há uma quantidade aproximadamente igual de resíduos positivos e nega-
tivos. Para o teste dos desvios cumulativos as únicas tábuas que o valores-p foram maiores que
5% não rejeitando a hipótese nula do teste foi a AT-83 e a IBGE 2018, portanto foram as únicas
em que os desvios cumulativos foram aproximadamente zero. Para o teste de agrupamento de
sinais o valor-p foi maior que 5% para todas as tábuas, não rejeitando a hipótese nula do teste
para nenhuma delas, indicando que em todas as tábuas as sequências de resíduos positivos e
negativos são aleatórias.

Uma das formas de verificar a autocorrelação é através do gráfico da função de au-
tocorrelação (ACF) que mostra o coeficiente de autocorrelação (r) para cada série de resíduos
(lag) além dos valores críticos para esses coeficientes, as figuras 10, 11, 12, 13, 14 mostram
os gráficos das funções de autocorrelação para, respectivamente, os resíduos das tábuas AT-83,
AT-2000, IBGE 2018, BR-EMS 2015 MT, BR-EMS 2015 SB.



Figure 10 – Função de autocorrelação AT-83

Fonte: Elaboração própria

Figure 11 – Função de autocorrelação AT-2000

Fonte: Elaboração própria

Figure 12 – Função de autocorrelação IBGE 2018

Fonte: Elaboração própria



Figure 13 – Função de autocorrelação BR-EMS 2015 MT

Fonte: Elaboração própria

Figure 14 – Função de autocorrelação BR-EMS 2015 SB

Fonte: Elaboração própria

Em todos os gráficos os valores da autocorrelação para todas as séries de resíduos
ficaram no intervalo de valores críticos indicando a não rejeição de H0 do teste para todas as
séries e tábuas, portanto não há autocorrelação nos resíduos gerados em nenhuma das tábuas.

Considerando todos os pontos analisados é possível concluir que as tábuas que aderem
melhor à massa de segurados do RPPS em questão são as tábuas AT-83 e IBGE 2018 sendo a
tábua IBGE 2018 a mais aderente entre as duas, corroborando com o resultado encontrado por
Nathaly Oliveira (2021) em seu estudo.



4 MORTALITY IMPROVEMENT VIA SOA

A Society of Actuaries (SOA) é uma organização profissional para atuários, foi fundada
em 1949 e além de diversos outros serviços, oferece educação para estudantes e atuários e con-
duz pesquisas no segmento atuarial e relacionado a problemas de políticas públicas, incluindo
estudos relacionados a mortalidade e longevidade, sendo o mortality improvement um dos tópi-
cos incluídos no programa de pesquisas estratégicas do instituto de mortalidade e longevidade
da SOA (SOA, 2022).

Em 1995 a SOA apresentou a chamada Escala de Projeção AA, fatores que seriam
utilizados pelo grupo para projetar as probabilidades de morte dos anos após 1994. A escala
AA foi desenvolvida através de uma mistura da redução da mortalidade observada nos dados
da Civil Service Retirement System (CSRS) e da Social Security Administration (SSA) entre os
anos 1977 a 1993 (MALKIEWICH et al., 1995).

Para as idades de 1 a 25 anos o fator foi baseado nos dados da SSA e nas suas su-
posições para a tendência futura das probabilidades de morte dessa faixa etária, e o fator para
as demais idades foram definidos como a média entre o mortality improvement observado nos
dados da SSA e CSRS com algumas modificações, sendo definido um fator mínimo de 0,5%
para as idades abaixo de 85 anos, um fator máximo de 2% para as idades abaixo de 60 anos,
para as idades mais avançadas o fator foi graduado para chegar em 0,1% na idade 100 e um fator
0 para as idades acimas, além disso, foi definido um limite de um décimo de ponto percentual
para o aumento do fator de uma idade para a outra (MALKIEWICH et al., 1995).

Com a escala de projeção AA foi possível realizar projeções para as probabilidades de
morte para os anos após 1994, fazendo:

qyx = q1994x (1− AAx)
y−1994

Sendo qyx a probabilidade de morte para a idade x no ano y e AAx o fator de melhoria
da probabilidade de morte anual para a idade x.

Em um estudo realizado pelo Retirement Plans Experience Committee (RPEC), um
comitê da SOA responsável por comunicados relacionados a mortalidade e outras experiências
de benefícios de pensão, concluiu que a experiência de mortalidade projetada através da es-
cala AA diferiu significativamente das taxas observadas e apresentou em 2012 uma alternativa,
chamada Escala BB que foi desenvolvida com base em um modelo desenvolvido pela Contin-

uous Mortality Investigation (CMI), um grupo do Institute and Faculty of Actuaries do Reino
Unido (SOA, 2012).

A escala de projeção BB foi desenvolvida através de um modelo com a ideia de que
as taxas de mortality improvement atuais se misturam ao longo do tempo com uma taxa de



longo prazo assumida. Para a escala BB as taxas “atuais” (k) foram calculadas utilizando as
probabilidades de morte suavizadas (s(x, y)) obtidas através dados da SSA, fazendo:

kx,y = 1− es(x,y)−s(x,y−1)

As taxas de mortality improvement de longo prazo foram definidas como 1% ao ano
para as idades abaixo de 90 anos, considerando que ao analisar os dados históricos dividindo
em períodos, a taxa média anual dos períodos ficava próxima de 1%. A partir dos 90 anos foi
definido que a taxa decairia linearmente até atingir 0% aos 120 anos, além disso, foi estipulado
um período de convergência para essas taxas de 10 anos (SOA, 2012). A convergência das taxas
foi realizada calculando uma média ponderada das taxas iniciais e de longo prazo, o peso (f(t))
para o ano t aplicado na taxa inicial foi calculado da seguinte forma:

f(t) = (8P − 2)( t
T
)3 + (5− 16P )( t

T
)2 + (8P − 4)( t

T
) + 1

Sendo P o peso aplicado na metade do período de convergência e T o número total de
anos do período de convergência.

Após a publicação da escala BB foi formado um novo subgrupo do RPEC para de-
senvolver uma nova escala de projeção que seria lançada em 2014, o modelo utilizado para o
desenvolvimento dessa escala foi denominado RPEC_2014 e também foi baseado no modelo
desenvolvido pela CMI, seguindo a mesma ideia do modelo utilizado na construção da escala
BB, adicionando um novo componente referente ao efeito da coorte (SOA, 2014).

Consiste em calcular as taxas de mortality improvement históricas, realizar sua suaviza-
ção, definir as taxas de longo prazo, período de convergência e, através de uma família de
polinômios cúbicos, realizar uma projeção para a idade e outra para a coorte, utilizando a
seguinte fórmula para obter as taxas intermediárias da projeção:

Cano = y0 +m(ano− A)− (2pm−3(y1−y0)
p2

)(ano− A)2 + (pm−2(y1−y0)
p3

)(ano− A)3

Sendo:

• y0 a taxa de mortality improvement no ano inicial da projeção (ano A);

• y1 a taxa de mortality improvement no ano final da interpolação (ano A+ p);

• p o período de convergência;

• m a inclinação inicial, calculada com base na variação da taxa no ano inicial em relação
ao ano anterior, sendo o limite mínimo −0, 003 e máximo 0, 003;

• A o ano inicial da projeção, sendo 2007 para a escala RPEC_2014;



No fim, essas duas projeções são combinadas considerando uma determinada porcent-
agem de cada uma delas para obter as taxas de mortality improvement futuras.

A figura 15 mostra a estrutura conceitual utilizada para a projeção a partir do modelo
RPEC_2014, sendo a principal diferença das projeções realizadas a partir dele em relação às
projeções anteriores a adição do componente coorte durante a projeção.

Figure 15 – Estrutural conceitual das projeções

Fonte: Elaboração própria

As taxas históricas para a escala RPEC_2014 foram baseadas nos dados da SSA no
período de 1951 a 2009, após analisar essas taxas e considerar opiniões de especialistas foi
definido uma taxa de longo prazo de 1% ao ano até a idade 85, um decaimento linear até 0,85%
na idade 95 e outro decaimento linear até 0% na idade 115 e o período de convergência definido
foi de 20 anos (SOA, 2014).

A partir de 2014 foi sendo lançado uma série de escalas de mortality improvement anu-
ais sem haver mudanças muito significativas no modelo nem nas suposições, até ser observado,
após algumas pesquisas, a necessidade de um modelo mais amplamente aplicável e lançar em
abril de 2021 a escala MP-2021 desenvolvida através de um novo modelo, denotado de MIM-
2021 além de uma ferramenta de aplicação desse modelo desenvolvida através do software

Excel.



4.1 Mortality Improvement Model - 2021

O Mortality Improvement Model - 2021 (MIM-2021) segue a mesma estrutura con-
ceitual do modelo RPEC_2014, acrescentando uma maior flexibilidade para poder ser aplicado
em uma maior variedade de projetos. Para o desenvolvimento da escala MP-2021 foram utiliza-
dos os mesmos pressupostos da escala MP-2020, uma taxa de mortality improvement de longo
prazo de 1,35% para as idades abaixo de 62, após isso decai linearmente até 1,1% na idade 80,
continua decaindo até 0,4% na idade 95 e até 0% na idade 115, o período de convergência foi
de 10 anos para a projeção relacionada a idade e 20 anos para a projeção relacionada a coorte,
a porcentagem utilizada para a combinação das projeções foi de 50% para cada, a inclinação
inicial utilizada foi 0 e os dados históricos utilizados foram provenientes do banco de dados da
SSA (STERN et al., 2021).

A ferramenta de aplicação do MIM-2021 permite que o usuário realize as mudanças
necessárias de acordo com seu objetivo para obter novas escalas de projeção de taxas de mortal-

ity improvement, começando pelo conjunto de dados históricos, a ferramenta permite escolher
utilizar os dados da SSA ou os dados provenientes do National Center for Health Statistics

(NCHS) podendo também agrupar e combinar esses dados do NCHS em quintis ou decis refer-
entes a classificação socioeconômica, sendo 1 a menor classe e 5 ou 10 a maior. O usuário se-
leciona a estrutura das taxas de mortality improvement de longo prazo, havendo a possibilidade
de definir pressupostos para a estrutura das taxas de médio prazo e o período de convergência
para essas taxas, baseado nessas informações é realizado duas projeções, uma horizontalmente
para cada idade e outra diagonalmente referente a coorte.

As taxas intermediárias são obtidas através de rotinas de interpolação, havendo duas
opções (figura 16), a interpolação básica que consiste em uma interpolação cúbica durante o
período de convergência e a interpolação avançada que é dividida em três períodos, no primeiro
intervalo ocorre uma interpolação cúbica, no segundo a taxa é constante e no terceiro ocorre
uma interpolação linear.

Figure 16 – Opções de interpolação

Fonte: Society of Actuaries, 2021

As taxas iniciais, de médio e longo prazo podem ser inseridas diretamente na ferra-



menta ou calculadas com base nos dados históricos através da probabilidade de morte suavizada
(sx,y) sendo feito conforme o algoritmo 1.

Algorithm 1 Cálculo da taxa de mortality improvement média entre dois períodos
Entrada: matriz sx,y sendo x a idade de 0 a 120 e y o ano de 1982 a 2018, ano inicial A,

ano final B e idade i entre 20 e 120 na qual tem o interesse de obter a taxa de mortality
improvement

Saída: resultado do cálculo de mortality improvement para a idade i, fi
1: função TAXA(sx,y, i, A, B)
2: para x = 20 até 120 faça
3: se x ≤ 95 então
4: fx = 1− (

sx,B
sx,A

)
1

B−A

5: se não
6: se x ≤ 115 então
7: fx = (1− (

s95,B
s95,A

)
1

B−A ) ∗ 115−x
115−95

8: se não
9: fx = 0

10: fim se
11: fim se
12: fim para
13: retorne fi
14: fim função

Para realizar a interpolação cúbica é preciso das inclinações iniciais, que podem ser in-
seridas diretamente na ferramenta ou calculadas com base nos dados históricos, sendo o cálculo
realizado conforme os algoritmos 2 (inclinação horizontal) e 3 (inclinação diagonal). Sendo
que a inclinação utilizada para a projeção por idade (horizontal) considera a idade fixa, ou seja,
a inclinação para a idade x considera a probabilidade de morte para mesma idade no ano inicial
e final utilizado no cálculo da inclinação.



Algorithm 2 Cálculo da inclinação horizontal inicial
Entrada: matriz sx,y sendo x a idade de 0 a 120 e y o ano de 1982 a 2018, ano inicial A, ano

final B e inclinação máxima max
Saída: vetor mH

x sendo x a idade de 20 a 120
1: função INCLINAÇÃOH(sx,y, A, B, max)
2: para x = 20 até 120 faça
3: se x ≤ 95 então
4: Taxa1 = 1− (

sx,A
sx,A−1

)

5: Taxa2 = 1− (
sx,B

sx,B−1
)

6: mH
x = Taxa2−Taxa1

B−A

7: se não
8: se x ≤ 115 então
9: mH

x = mH
95 ∗ 115−x

115−95

10: se não
11: mH

x = 0
12: fim se
13: fim se
14: se mH

x < −max então
15: mH

x = −max
16: se não
17: se mH

x > max então
18: mH

x = max
19: fim se
20: fim se
21: fim para
22: retorne mH

23: fim função

A inclinação utilizada para a projeção por coorte (diagonal), acompanha a coorte, por-
tanto ela considera o fato que de um indivíduo de idade x tinha x − 1 anos no ano anterior,
portanto para o cálculo é utilizada a probabilidade de morte da idade x − 1 no ano inicial do
cálculo da inclinação e a probabilidade da idade x no ano final.



Algorithm 3 Cálculo da inclinação diagonal inicial
Entrada: matriz sx,y sendo x a idade de 0 a 120 e y o ano de 1982 a 2018, ano inicial A, ano

final B e inclinação máxima max
Saída: vetor mD

x sendo x a idade de 20 a 120
1: função INCLINAÇÃOD(sx,y, A, B, max)
2: para x = 20 até 120 faça
3: idadeA = x− 1
4: se idadeA < 20 então
5: idadeA = 20
6: fim se
7: se x ≤ 95 então
8: Taxa1 = 1− (

sidadeA,A

sidadeA,A−1
)

9: Taxa2 = 1− (
sx,B

sx,B−1
)

10: mD
x = Taxa2−Taxa1

B−A

11: se não
12: se x ≤ 115 então
13: Taxa1 = (1− (

sidadeA,A

sidadeA,A−1
)) ∗ (115−(x−1)

115−95
)

14: Taxa2 = (1− (
sx,B

sx,B−1
)) ∗ ( 115−x

115−95
)

15: mD
x = Taxa2−Taxa1

B−A

16: se não
17: mD

x = 0
18: fim se
19: fim se
20: se mD

x < −max então
21: mD

x = −max
22: se não
23: se mD

x > max então
24: mD

x = max
25: fim se
26: fim se
27: fim para
28: retorne mD

29: fim função

Dado uma taxa inicial, taxa final, inclinação inicial e período de convergência, a inter-
polação cúbica é feita conforme o algoritmo 4.



Algorithm 4 Interpolação cúbica
Entrada: ano inicial do período de interpolação A, ano final B, ano t entre A e B no qual tem

interesse em obter o valor, taxa no ano inicial y0, taxa no ano final y1 e inclinação inicial m
Saída: valor resultante da interpolação no ano t, Ct

1: função CUBICA(A, t, B, y0, y1, m)
2: p = B − A
3: para ano = A+ 1 até B − 1 faça
4: Cano = y0 +m(ano−A)− (2pm−3(y1−y0)

p2
)(ano−A)2 + (pm−2(y1−y0)

p3
)(ano−A)3

5: fim para
6: retorne Ct

7: fim função

A ferramenta realiza as projeções horizontal e diagonal conforme os algoritmos 5 e
6, respectivamente. A projeção horizontal da taxa de mortality improvement considera a idade
fixa, portanto para projetar a taxa para uma idade x nos anos intermediários utiliza a taxa para
essa mesma idade x no ano inicial e final.

Algorithm 5 Projeção Horizontal
Entrada: idade x que pretende-se projetar, ano t no qual tem o interesse de obter a taxa proje-

tada, ano inicial do período de interpolação A, ano final do período de interpolação cúbica
B, ano em que termina o período de taxa constante C, ano final D, vetor y0x com as taxas
no ano inicial, vetor y1x com astaxas de médio prazo, vetor y2x com as taxas de longo prazo
e vetor mH

x com as inclinações iniciais, x = 20...120
Saída: resultado da projeção para o ano t, Ht

1: função PROJECAOH(x, t, A, B, C,D, y0x, y1x, y2x, mH
x )

2: para y = A até D faça
3: se y ≤ B então
4: Hy = CUBICA(A, y,B, y0x, y

1
x,m

H
x )

5: se não
6: se y ≤ C então
7: Hy = y1x
8: se não
9: se y ≤ D então

10: w1 = D−y
D−C

11: w2 = 1− w1
12: Hy = w1 ∗ y1x + w2 ∗ y2x
13: se não
14: Hy = y1x
15: fim se
16: fim se
17: fim se
18: fim para
19: retorne Ht

20: fim função

A projeção diagonal considera a coorte, portanto para projetar a taxa de mortality



improvement para uma determinada idade x em um ano y, considera-se como taxa inicial a
taxa da idade em que um indivíduo de idade x no ano y teria no ano inicial, e como taxa final a
taxa que esse mesmo indivíduo teria no ano final da interpolação, conforme o período em que
essa interpolação será realizada.



Algorithm 6 Projeção Diagonal
Entrada: idade x que pretende-se projetar, ano t no qual tem o interesse de obter a taxa proje-

tada, ano inicial do período de interpolação A, ano final do período de interpolação cúbica
B, ano em que termina o período de taxa constante C, ano final D, vetor y0x com as taxas
no ano inicial, vetor y1x com astaxas de médio prazo, vetor y2x com as taxas de longo prazo
e vetor mD

x com as inclinações iniciais, x = 20...120
Saída: resultado da projeção para o ano t, Et

1: função PROJECAOD(x, t, A, B, C,D, y0x, y1x, y2x, mD
x )

2: para y = A até D faça
3: se y ≤ B então
4: idade1 = x− (y − A)
5: idade2 = x+ (B − y)
6: se idade1 < 20 então
7: idade1 = 20
8: fim se
9: se idade2 > 120 então

10: idade2 = 120
11: fim se
12: Ey = CUBICA(A, y,B, y0idade1, y

1
idade2,m

D
idade1)

13: se não
14: se y ≤ C então
15: Ey = y1x
16: se não
17: se y ≤ D então
18: idade1 = x− (y − C)
19: idade2 = x+ (D − y)
20: se idade1 < 20 então
21: idade1 = 20
22: fim se
23: se idade2 > 120 então
24: idade2 = 120
25: fim se
26: ano1 = C
27: ano2 = y + (idade2− x)
28: w1 = ano2−y

ano2−ano1

29: w2 = 1− w1
30: Ey = w1 ∗ y1idade1 + w2 ∗ y2idade2
31: se não
32: Ey = y1idade1
33: fim se
34: fim se
35: fim se
36: fim para
37: retorne Et

38: fim função

As taxas de mortality improvement históricas também são calculadas conforme o algo-



ritmo 1, fazendo B = A+ 1 como mostra o algoritmo 7. Após realizar as projeções é realizada
a junção das projeções aplicando um determinado peso para cada uma delas e obtendo a taxa
final fx,y para cada idade x e ano y.

Algorithm 7 Cálculo das taxas de mortality improvement históricas e projeção
Entrada: matriz sx,y sendo x a idade de 0 a 120 e y o ano de 1982 a 2018, ano inicial do

período de interpolação A, ano final do período de interpolação cúbica horizontal e diagonal
B1 e B2, respectivamente, ano em que termina o período de taxa constante da projeção
horizontal e diagonal C1 e C2, respectivamente, ano final D, vetor y0x com as taxas no ano
inicial, vetor y1x com as taxas de médio prazo, vetor y2x com as taxas de longo prazo, vetores
mH

x e mD
x com as inclinações iniciais horizontais e diagonais, respectivamente, e o peso

que será aplicado a projeção horizontal, peso
Saída: matriz fx,y sendo x a idade de 20 a 120 e y o ano de 1983 a D

1: para y = 1982 até A− 1 faça
2: para x = 20 até x = 120 faça
3: fx,y+1 = TAXA(sx,y, x, y, y + 1)
4: fim para
5: fim para
6: para x = 20 até 120 faça
7: para y = A até y = D faça
8: fx,y = peso ∗ PROJECAOH(x, y, A,B1, C1, D, y0x, y

1
x, y

2
x,m

H
x ) + (1 − peso) ∗

PROJECAOD(x, y, A,B2, C2, D, y0x, y
1
x, y

2
x,m

D
x )

9: fim para
10: fim para

A partir das taxas de mortality improvement a ferramenta também realiza a projeção
das probabilidades de morte e também fornece algumas outras saídas permitindo observar o
comportamento da mortalidade em relação ao ano inicial da projeção dividindo a taxa de mor-
talidade em um determinado ano pela taxa no ano inicial, conforme o algoritmo 8.

Algorithm 8 Cálculo das probabilidades de morte históricas e projeção
1: para y = 1982 até A faça
2: para x = 20 até 97 faça
3: qx,y = sx,y
4: fim para
5: fim para
6: para y = A até D faça
7: para x = 20 até 97 faça
8: qx,y = qx,y−1 ∗ (1− fx,y)
9: fim para

10: fim para
11: para y = 1982 até D faça
12: para x = 20 até 97 faça
13: qRx,y =

qx,y
qx,A

14: fim para
15: fim para



Fornece a projeção da expectativa de vida, tanto do período (sem adicionar o mor-

tality improvement) quanto da coorte (adicionando as taxas de mortality improvement) sendo
calculadas conforme o algoritmo 9.

Algorithm 9 Cálculo da espectativa de vida do período e da coorte histórica e projetada
1: para y = 1982 até D faça
2: para x = 20 até 97 faça
3: anof = y
4: expectativaPx,y = 0
5: vivo = 1
6: para idadef = x até 110 faça
7: expectativaPx,y = expectativaPx,y + 0, 5 ∗ vivo
8: vivo = vivo ∗ (1− qidadef,anof )
9: expectativaPx,y = expectativaPx,y + 0, 5 ∗ vivo

10: fim para
11: fim para
12: fim para
13: para y = 1982 até D faça
14: para x = 20 até 97 faça
15: anof = y
16: expectativaCx,y = 0
17: vivo = 1
18: para idadef = x até 110 faça
19: expectativaCx,y = expectativaCx,y + 0, 5 ∗ vivo
20: vivo = vivo ∗ (1− qidadef,anof )
21: expectativaCx,y = expectativaCx,y + 0, 5 ∗ vivo
22: anof = anof + 1
23: fim para
24: fim para
25: fim para

A ferramenta permite também observar a variação da expectativa de vida em relação a
um ano base realizando a subtração conforme o algoritmo 10.

Algorithm 10 Cálculo da diferença da espectativa de vida do período e da coorte histórica e
projetada
Entrada: ano V a partir do qual será calculada e projetada a diferença na espectativa de vida

1: para y = V até D faça
2: para x = 20 até 120 faça
3: varPx,y = expectativaPx,y − expectativaPx,V

4: varCx,y = expectativaCx,y − expectativaCx,V

5: fim para
6: fim para

Além disso, fornece a opção de construir gráficos e mapas de calor a partir das saídas
apresentadas.



4.2 Aplicação Web

Com o intuito de tornar o modelo ainda mais flexível e fácil de aplicar, foi desenvolvido
um aplicativo web no software R versão 4.1.1 através do RStudio versão 1.4.1717 utilizando
o pacote Shiny que fornece a liberdade para o usuário inserir o próprio conjunto de dados e
realizar a projeção a partir dele, além de realizar os mesmos cálculos e fornecer as mesmas
saídas apresentadas, o aplicativo fornece outras duas saídas, sendo elas as taxas de mortality

improvement total do período e as taxas de mortality improvement média do período ano a ano,
calculadas conforme os algoritmos 11 e 12, respectivamente. As telas contidas no programa
estão presentes no anexo.

Algorithm 11 Cálculo das taxas de mortality improvement total do período
Entrada: ano V a partir do qual será calculada e projetada as taxas de mortality improvement

total do período
1: para y = V + 1 até D faça
2: para x = 20 até 95 faça
3: f t

x,y = 1− sx,y
sx,V

4: fim para
5: para x = 96 até 115 faça
6: f t

x,y = (1− s95,y
s95,V

) ∗ 115−x
115−95

7: fim para
8: para x = 116 até 120 faça f t

x,y = 0
9: fim para

10: fim para

Algorithm 12 Cálculo das taxas de mortality improvement média
Entrada: ano V a partir do qual será calculada e projetada as taxas de mortality improvement

média do período, matriz fx,y sendo x a idade e y o ano com as taxas de mortality improve-
ment históricas e projetadas

1: para y = V até D faça
2: para x = 20 até 120 faça
3: fm

x,y = TAXA(fx,y, x, y, V )
4: fim para
5: fim para

A interface do aplicativo é dividida em 5 abas principais, sendo elas entradas, dados,
heatmap, gráfico período e gráfico idade.

4.2.1 Entradas

4.2.1.1 Conjunto de dados

Primeiro é preciso selecionar os inputs (entradas) que serão utilizados, isso é realizado
na aba “Entradas”. Começando pelo conjunto de dados deve-se selecionar quais dados serão



utilizados, como mostra a figura 17, podendo ser:

1. Probabilidades de morte publicadas pela Social Security Administration (SSA) referentes
ao período de 1982 a 2018;

2. Probabilidades de morte desenvolvidas pelo National Center for Health Statistics (NCHS)
também referentes ao período de 1982 a 2018;

3. Subconjuntos dos dados do NCHS, divididos em quintis ou decis baseados nas categorias
socioeconômicas (sendo 1 a menor categoria socioeconômica e 5 ou 10 a maior), essas
categorias podem ser estudadas individualmente ou realizar uma combinação dos dados
de diferentes categorias;

4. Conjunto de dados próprio.

Figure 17 – Conjuntos de dados disponíveis

Fonte: Elaboração própria

Caso o conjunto de dados escolhido seja os subconjuntos dos dados do NCHS (quintis
ou decis), é necessário informar os pesos que serão atribuídos a cada categoria (a soma dos
pesos deverá ser igual a 1) separado por vírgula e as casas decimais representadas por ponto
(“.”). Como mostra o exemplo da figura 18, caso queira estudar o quintil referente a menor
categoria socioeconômica é necessário informar “1,0,0,0,0” (1) e caso queira estudar os dois
decis com as maiores categorias socioeconômicas considerando 50% da taxa de cada categoria
deve-se informar “0,0,0,0,0,0,0,0,0.5,0.5” (2).



Figure 18 – Seleção dos dados agrupados por classe socioeconômica

Fonte: Elaboração própria

É preciso indicar o ano inicial do conjunto de dados que será utilizado (1982 para os
dados SSA e NCHS) e se estiver selecionado inserir um conjunto de dados próprio, deve-se
inserir um arquivo de extensão CSV com os dados que devem estar no formato indicado pela
figura 20.

Figure 19 – Inserção do conjunto de dados

Fonte: Elaboração própria

Figure 20 – Estrutura dos dados

Fonte: Elaboração própria

4.2.1.2 Período de projeção

Após selecionar o conjunto de dados é necessário determinar os períodos de projeção.
É realizado duas projeções, uma em relação à idade e outra em relação à coorte, no fim as



duas são combinadas aplicando um determinado peso a cada uma delas. A projeção é dividida
em três períodos, no primeiro é realizado uma interpolação cúbica seguido de um período em
que se mantém uma taxa constante e por fim uma interpolação linear, assim como mostra em
"Advanced Interpolation" na figura 16, sendo:

• Ano A: um ano do conjunto de dados que será o ano inicial da projeção;

• Ano B: ano em que as taxas de médio prazo serão atingidas;

• Ano C: ano final do período em que as taxas de médio prazo permanecem constantes após
serem atingidas;

• Ano D: ano em que as taxas de longo prazo serão atingidas.

Figure 21 – Períodos de projeção

Fonte: Elaboração própria

Além disso, é necessário indicar o peso que será aplicado na projeção por idade (e
consequentemente o peso que será aplicado na projeção por coorte, sendo este 1 menos o valor
indicado).

Figure 22 – Definição do peso aplicado na projeção por idade

Fonte: Elaboração própria



4.2.1.3 Taxas iniciais

Nessa parte é realizada a escolha das taxas de mortality improvement no ano A mostrado
acima, ou seja, no ano inicial do período de projeção, podendo ser calculado com base nos dados
históricos selecionados ou inserindo um arquivo de extensão CSV com as taxas desejadas.

Caso deseje calcular essa taxa com base nos dados históricos basta inserir o período
que será utilizado para o cálculo dessas taxas, é desejável que as taxas iniciais sejam baseadas
em experiência recente de mortalidade, portanto é interessante que esse período seja próximo
do ano inicial do período de projeção. Se preferir inserir um arquivo com as taxas iniciais,
basta marcar o checkbox e inserir o arquivo com as taxas que deve estar no formato mostrado
na figura 24.

Figure 23 – Definição das taxas iniciais

Fonte: Elaboração própria

Figure 24 – Estrutura dos dados no arquivo com as taxas

Fonte: Elaboração própria

4.2.1.4 Taxas de médio prazo

As taxas de médio prazo são as taxas de mortality improvement que serão atingidas no
ano B, ou seja, no final do período de interpolação cúbica e será constante até o ano C. Essas



taxas também podem ser calculadas com base nos dados históricos informando o período que
será utilizado como base para esse cálculo (é desejável que seja um período de pelo menos 20
anos) ou marcando o checkbox e inserindo um arquivo de extensão CSV com as taxas desejadas
que também deve seguir a estrutura mostrada na figura 24.

Figure 25 – Definição das taxas de médio prazo

Fonte: Elaboração própria

4.2.1.5 Taxas de longo prazo

As taxas de longo prazo são as taxas de mortality improvement que serão atingidas no
ano D, ou seja, no final do período de projeção, após a interpolação linear. Podem ser calculadas
com base nos dados históricos selecionados informando o período que será utilizado para esse
cálculo (Desejável que seja de pelo menos 20 anos) ou marcando o checkbox e inserindo um
arquivo de extensão CSV com as taxas desejadas seguindo a estrutura apresentada na figura 24.

Figure 26 – Definição das taxas de longo prazo

Fonte: Elaboração própria

4.2.1.6 Inclinações

Por fim, é necessário definir as inclinações iniciais que serão utilizadas na interpolação
cúbica no ponto A, são dois conjunto de inclinações, um que será utilizado para a projeção
horizontal (idade) e outra para a projeção diagonal (coorte), elas podem ser calculadas com
base nos dados históricos inserindo o período que será utilizado como base para esse cálculo,



sendo desejável que seja feito com base na experiência de mortalidade próxima ao ano A, ano
inicial de projeção ou marcando o checkbox referente ao tipo de inclinação que deseja definir
e inserindo o arquivo de extensão CSV referente a esse tipo de inclinação que devem seguir a
estrutura apresentada na figura 28.

Caso as inclinações sejam calculadas com base nos dados históricos, é possível definir
valores máximos para essas inclinações, caso o cálculo resulte em uma inclinação maior que a
desejada ela é substituída pelo valor máximo estipulado, considerando que inclinações muito
grandes podem provocar uma volatilidade excessiva das taxas de mortality improvement.

Figure 27 – Definição das inclinações iniciais

Fonte: Elaboração própria

Figure 28 – Estrutura dos dados no arquivo com as inclinações

Fonte: Elaboração própria



4.2.2 Dados

Essa aba irá mostrar os dados referente a todas as saídas (outputs) disponíveis, os mes-
mos dados que serão mostrados nos gráficos posteriormente. No painel à esquerda é possível
selecionar a saída, ano inicial dos dados mostrados, o número de casas decimais e também há
botões de download, como mostra a figura 29, sendo:

1. Saída: seleção de quais dados serão mostrados, os mesmos que serão mostrados nos
gráficos posteriormente, podendo ser:

• Mortality improvement: taxas de mortality improvement ano a ano, cada coluna
mostrará o mortality improvement do ano em relação ao ano anterior;

• Mortality improvement em relação ao ano de saída: taxas de mortality improvement

total entre o ano de saída (2) e o ano mostrado na coluna;

• Mortality improvement médio a partir do ano de saída: taxas de mortality improve-

ment média entre o ano de saída (2) e o ano mostrado na coluna, ou seja, mostra
qual foi, em média, o mortality improvement ano a ano dentro desse período;

• Probabilidade de morte: as probabilidades de morte em cada ano;

• Probabilidade de morte do ano dividida pela probabilidade do ano inicial da pro-
jeção: as probabilidades de morte em cada ano dividida pela probabilidade de morte
no ano inicial da projeção (ano A);

• Expectativa de vida do período: expectativa de vida sem aplicar as taxas de mortality

improvement;

• Expectativa de vida da coorte: expectativa de vida aplicando as taxas de mortality

improvement;

• Expectativa de vida do período por ano menos a expectativa de vida no ano de
saída: variação na expectativa de vida do período em relação ao ano de saída (2)
selecionado;

• Expectativa de vida da coorte por ano menos a expectativa de vida no ano de saída:
variação na expectativa de vida da coorte em relação ao ano de saída selecionado;

2. Ano inicial dos dados que serão mostrados, ou seja, o ano que será a primeira coluna do
conjunto de dados mostrados no painel à esquerda e também é o ano de saída utilizado em
alguns dos cálculos citados acima. Por exemplo, se deseja observar a taxa de mortality

improvement total entre 2000 e 2020, basta inserir 2000 e a primeira coluna dos dados
mostrados no painel à direita será 2000 e a coluna referente a 2020 será esse resultado;

3. Número de casas decimais mostrado nos dados;



4. Botões de download: são dois, o primeiro (a) faz o download dos dados referentes so-
mente a saída selecionada acima (1), é gerado um arquivo de extensão zip com dois
arquivos de extensão CSV um com os dados referentes ao sexo masculino e outro com
os dados referentes ao sexo feminino. O outro (b) realiza o download dos dados de todas
as saídas disponíveis, é gerado um arquivo de extensão zip com vários arquivos de exten-
são CSV dentro (dois arquivos para cada saída disponível, um com os dados femininos e
outro com os dados masculinos).

Figure 29 – Seleção dos outputs

Fonte: Elaboração própria

No painel à direita é mostrado os dados referentes a saída selecionada, dividido em
duas abas, uma referente aos dados masculinos e outra referente aos dados femininos.

Figure 30 – Painel onde é apresentado os dados históricos e projeções

Fonte: Elaboração própria



4.2.3 Heatmap

Essa aba é responsável por mostrar os mapas de calor (heatmap) para ambos os sexos
referentes aos dados selecionados em “Saída” na aba “Dados”.

Figure 31 – Mapas de calor

Fonte: Elaboração própria

4.2.4 Gráfico Período

Essa aba é responsável por mostrar gráficos de linha para ambos os sexos referentes
aos dados selecionados em “Saída” na aba “Dados” em um ano específico, no painel a esquerda
é possível escolher qual o ano que será mostrado no gráfico.



Figure 32 – Gráficos referente ao período

Fonte: Elaboração própria

4.2.5 Gráfico Idade

Essa aba é responsável por mostrar gráficos de linha para ambos os sexos referentes aos
dados selecionados em “Saída” na aba “Dados” para uma idade específica, no painel a esquerda
é possível selecionar uma idade entre 20 e 120 e será mostrado no gráfico a direita os dados
referentes a essa idade em todo o período (histórico e projeção).

Figure 33 – Gráficos referente a idade

Fonte: Elaboração própria

4.3 Impactos Financeiros da Utilização de Modelos de Mortality Improve-
ment

As variações nos níveis de mortalidade ao longo do tempo podem impactar significati-
vamente nos cálculos dos produtos atuariais fazendo com que os custos sejam subestimados ou
superestimados, para exemplificar esse impacto foi realizada, através do aplicativo comentado
anteriormente, uma projeção para as taxas de mortality improvement utilizando os dados da
SSA e os seguintes pressupostos:



• As taxas iniciais foram as taxas de mortality improvement observadas entre 2015 e 2016
para as idades de 20 a 95 anos, decaindo linearmente até 0 na idade 115 e sendo 0 para as
idades 116 a 120.

• As taxas de médio prazo são as mesmas utilizadas como taxas de longo prazo para a
produção da escala MP-2021, sendo 1,35% para as idades abaixo de 63, decai linear-
mente até 1,1% na idade 80, continua decaindo linearmente até 0,4% na idade 95 e decai
linearmente até 0% na idade 115, continuando 0% até a idade 120.

• Para as idades 20 a 95 anos a taxa de longo prazo foi a média das taxas de mortality

improvement observada entre os anos 1996 e 2016, a partir de 95 as taxas decaem linear-
mente até atingir o valor 0 na idade 115 e de 116 a 120 a taxa foi 0.

• As inclinações iniciais foram consideradas todas 0.

• O ano inicial da projeção foi o ano de 2016, o ano considerado para a convergência das
taxas de médio prazo foi 2026 para a projeção por idade e 2036 para a projeção por coorte.

• As taxas de médio prazo foram consideradas constantes até o ano de 2040 para a projeção
por idade e 2050 para a projeção por coorte.

• Após o período de taxa constante elas convergem para as taxas de longo prazo no ano de
2060.

• O peso aplicado na junção das duas projeções foi de 50% para cada.

Após a projeção das taxas de mortality improvement foram realizadas projeções de
tábuas de mortalidade. Com base na tábua do ano de 2016, considerado como ano limite do
conjunto de dados utilizado, e das tábuas projetadas até 2060 foram estimadas anuidades vitalí-
cias diferidas por m anos ( m|äx), esse produto está relacionado a sobrevivência, representa o
valor presente necessário para pagar uma renda anual, durante toda sua vida, de uma unidade
monetária para um indivíduo de idade x quando ele completar x + n anos, a fómula para o
cálculo dessa anuidade é o seguinte:

m|äx = vm mpx
ω−x−m−1∑

t=0
vt tpm+x

Sendo v o fator de desconto definido como 1 dividido por 1+ i, sendo i a taxa de juros,
ω a última idade da tábua de mortalidade utilizada e mpx a probabilidade de uma pessoa de
idade x sobreviver até x+m anos.

Foram estimadas anuidades para as idades 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65
diferidas até os 65 anos. A taxa de juros utilizada foi de 5% escolhido de forma arbitrária
dentro do limite máximo de 6% estabelecido para os planos de previdência complementar aberta
através das resoluções CNSP nº 201/2008 e CNSP nº 349/2017.



Table 3 – Anuidades diferidas até 65 anos por sexo e idade, calculadas com base no ano de 2016
com e sem improvement

Idade Sem improvement Com improvement Variação percentual
Masculino

20 1,0524 1,2193 13,69%
25 1,3518 1,5504 12,81%
30 1,7392 1,9696 11,70%
35 2,2395 2,5003 10,43%
40 2,8881 3,1734 8,99%
45 3,7147 4,0302 7,33%
50 4,8584 5,1394 5,47%
55 6,3902 6,6332 3,66%
60 8,5412 8,7518 2,41%
65 11,4616 11,6609 1,71%

Feminino
20 1,2510 1,3910 10,07%
25 1,6004 1,7691 9,54%
30 2,0492 2,2483 8,86%
35 2,6266 2,8569 7,11%
40 3,3716 3,6295 5,94%
45 4,3378 4,6115 5,94%
50 5,6036 5,8737 4,60%
55 7,2879 7,5413 3,36%
60 9,5641 9,8094 2,50%
65 12,5753 12,8069 1,81%

Fonte dos dados base: Social Security Administration - SSA

A tabela 4.3 mostra os resultados das estimações de m|äx, é possível observar que ao
utilizar as probabilidades de morte projetadas no cálculo os valores encontrados são maiores,
essa variação é ainda mais notável para a população mais jovem, considerando que a idade
para recebimento do benefício é a mesma, as idades mais jovens tem um período maior para
capitalização e maior o ganho na expectativa de vida devido ao improvement. Além disso, é
possível observar que os valores obtidos são maiores para o sexo feminino em todas as idades,
uma consequência da diferença no nível de mortalidade conforme o sexo, indicando uma maior
expectativa de vida para o sexo feminino nos dados utilizados.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo mostrar o impacto nos cálculos atuariais provo-
cado pela escolha da tábua de mortalidade utilizada e da variação dos níveis de mortalidade ao
longo do tempo, além de apresentar maneiras e ferramentas para a realização da escolha da
tábua que melhor adere à massa de segurados e projeção das estatísticas relacionadas a mortal-
idade.

A partir das informações apresentadas é possível observar a importância de realizar
uma boa escolha para a tábua de mortalidade, pois ela pode subestimar ou superestimar os
valores dos cálculos atuariais. Além disso, foi possível concluir que as tábuas AT-83 e IBGE
2018 extrapolada são as que melhor aderem à população segurada pelo RPPS da cidade mineira
analisado, sendo a tábua construída pelo IBGE a mais adequada dentre elas, corroborando com
o resultado encontrado por Nathaly Oliveira (2021) em seu estudo.

Assim como realizar uma boa escolha da tábua a ser utilizada, é importante considerar
as variações nos níveis de mortalidade ao longo do tempo, pois eles podem provocar o mesmo
efeito de subestimação ou superestimação dos cálculos atuariais. Além disso, o último modelo
de projeção proposto pela Society of Actuaries considera as possíveis variações nos padrões
de evolução da taxa de mortality improvement durante a projeção, considerando que o nível
de volatilidade pode diferir em cada período do tempo e o modelo divide a projeção em três
períodos onde a projeção é realizada de diferentes formas.

Portanto, é de extrema importância a utilização de uma tábua de mortalidade adequada
e a realização de análises para o entendimento da evolução nos níveis de mortalidade ao longo
do tempo para a realização de uma boa estimativa e gestão dos produtos relacionados ao se-
guro de pessoas e previdência, considerando que os resultados atuariais serão obtidos através
dessas escolhas e analises, que quando realizadas adequadamente irá representar bem a reali-
dade vivida pelos segurados e quando realizada inadequadamente pode provocar consequências
financeiras para a organização.

É importante ressaltar também que o processo de escolha da tábua e projeção dos níveis
de mortalidade é um processo contínuo, é preciso revisar os estudos realizados recorrentemente
para observar se a tábua escolhida continua sendo apropriada e se as probabilidades projetadas
foram atingidas para poder realizar os devidos ajustes quando necessário e evitar que surjam
problemas inesperados que comprometam a solvência da organização.
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ANEXO

Figure 34 – Tela da aba Conjunto de dados presente na aba Entradas

Fonte: Elaboração própria

Figure 35 – Tela da aba Período de projeção presente na aba Entradas

Fonte: Elaboração própria



Figure 36 – Tela da aba Taxas iniciais presente na aba Entradas

Fonte: Elaboração própria

Figure 37 – Tela da aba Taxas de médio prazo presente na aba Entradas

Fonte: Elaboração própria



Figure 38 – Tela da aba Taxas de longo prazo presente na aba Entradas

Fonte: Elaboração própria

Figure 39 – Tela da aba Inclinações presente na aba Entradas

Fonte: Elaboração própria



Figure 40 – Tela da aba Dados

Fonte: Elaboração própria

Figure 41 – Tela da aba heatmap

Fonte: Elaboração própria



Figure 42 – Tela da aba Gráfico Período

Fonte: Elaboração própria

Figure 43 – Tela da aba Gráfico Idade

Fonte: Elaboração própria
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