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RESUMO 

 

 

Seguindo a tendência mundial de um melhor gerenciamento de riscos, o regulador do 

mercado de seguros brasileiro, após a implementação dos demais riscos, está em fase 

avançada de desenvolvimento de seu modelo para aferir o risco de mercado das seguradoras. 

Uma vez que as discussões cessem, as empresas serão forçadas a usar um modelo que, hoje, 

apresenta muitas falhas, gerando uma demanda de capital adicional de seus acionistas que 

pode levar algumas delas ao estado de insolvência. O principal objetivo deste estudo é 

analisar a adequação do modelo e subsidiar a discussão a fim de aperfeiçoar o modelo final, 

com análises comparativas com outros modelos no país e no mundo, estudo de cenários e 

visões do mercado. De modo geral, as análises feitas revelam problemas sérios no modelo, 

como necessidade de aporte de capital em empresas extremamente lucrativas e insuficiência 

de garantia de segurança pelo uso puro dos fatores de choque em detrimento a uma análise 

estocástica. Finalmente, são sugeridas algumas soluções para minimizar o efeito da 

inadequação do modelo e ainda algumas sugestões para melhoria do mesmo, de forma que os 

acionistas não sejam prejudicados, o regulador consiga administrar adequadamente os riscos e 

a sociedade seja beneficiada pela solidez das companhias em quem confiou seus riscos.  

 

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa; Seguros; Solvência; Risco de Mercado; 

SUSEP. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Following the global trend toward a better risk management, the regulator of the 

Brazilian insurance industry, after the implementation of other risks, is in an advanced stage 

of development of their model to measure the market risk of insurance companies. Once the 

discussions cease, the companies will be forced to use a model that has many flaws, creating a 

demand for additional capital from its shareholders which can lead to some of them becoming 

insolvent. The main objective of this study is to analyze the adequacy of the model and 

support the discussion in order to refine its final version, through comparative analyzes with 

other local models as well as foreign models, scenario-testing and shared experience. Overall, 

the analyzes revealed serious problems in the model, such as the need for capital injection in 

highly profitable companies and insufficient safety due the sole use of shock factors rather 

than a stochastic analysis. Finally, some solutions are suggested to minimize the effect of the 

inadequacy of the model and also some suggestions for improving it, so that shareholders are 

not prejudiced, the regulator can adequately manage the risks and society can be improved 

from the soundness of the companies in whom it entrusted its risks. 

 

 

 

Key-Words: Corporate Social Responsibility; Insurance; Solvency; Market Risk; 

SUSEP. 
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1. O PROBLEMA 

1.1. Introdução 

De maneira geral, o contexto regulatório de solvência deve entrar em discussão na 

agenda de Responsabilidade Social Corporativa por lidar com compromissos assumidos pela 

seguradora perante a população e, existindo risco de aquela ser incapaz de honrar tais 

compromissos, deixaria a sociedade desamparada em seu momento de maior necessidade. 

O parlamento europeu definiu, por meio da Diretiva n. 138 (2009), a codificação de 

normas que balizassem a busca por maior segurança nas operações das seguradoras e 

resseguradoras dos países membros, por meio de uma gestão orientada aos riscos, chamada 

Solvência II. A melhor forma encontrada pelos reguladores europeus foi se aproximar da 

modelagem feita para o sistema bancário europeu, conhecido como Basileia II, e voltada à 

análise de três pilares fundamentais à garantia da capacidade de os bancos honrarem seus 

compromissos. Após um período de seis anos de discussão, revisão e atualização das normas 

e metodologias e trocas de capital intelectual com atuários, economistas e reguladores de 

diversos países dentro e fora da comunidade europeia, o parlamento votou que as regras 

entrariam em vigor no início de 2016, mas não sem deixar as seguradoras e resseguradoras 

europeias, além de multinacionais que tenham matrizes na Europa, preocupados com os 

efeitos em seus balanços (Sandström, 2005). 

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), legislador, e a Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP), reguladora, a partir da necessidade de adequar o mercado 

nacional à segurança elevada, exigida por investidores estrangeiros e de interesse no bem-

estar da população e dos acionistas, decidiram aplicar no Brasil o ideal do Solvência II. De 

forma semelhante à Europa, se inspiraram na normatização do Banco Central do Brasil (BCB), 

também definidas pelo Basileia II. Entretanto, o objetivo da SUSEP é publicar a norma 
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reguladora ainda em 2014, com o primeiro aporte de capital adicional sendo feito, se 

necessário, em dezembro de 2015, antes mesmo da data prevista para a implantação na 

Europa (Superintendência de Seguros Privados, 2013b). 

Por ser uma adaptação local de uma normatização europeia, os analistas da SUSEP se 

dedicaram bastante a fazer o melhor trabalho, consultando a European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA), regulador europeu, e membros do mercado 

brasileiro para tornar o modelo local o mais adequado possível, testando, inclusive, o impacto 

em algumas seguradoras a quem chamou de “grupo de trabalho”. Entretanto existem alguns 

possíveis problemas na forma como ele está sendo levado adiante, como o impacto 

significativo em seguradoras que atuam no regime de repartição, entidades de capitalização e 

gestores de ativos. 

Este trabalho está estruturado em seis seções, incluindo esta introdução. A Seção 

Apêndice F trará uma rápida definição de termos relevantes e, quando possível, uma 

exemplificação ou uma referência para aprofundamento do entendimento. No Capítulo 2 será 

feita uma revisão do material publicado sobre os diversos temas abordados nesta dissertação e 

conhecimentos essenciais para a possível compreensão do que será redigido. O Capítulo 3 

tratará da metodologia da busca pela resposta do problema que será explicitado na Seção 1.2. 

No Capítulo 4 será feita a análise do material encontrado e as devidas discussões serão feitas 

no Capítulo  5. Finalmente, no Capítulo 6 será dada uma visão conclusiva do que tiver sido 

tratado de maneira a encaminhar o entendimento e a recomendar trabalhos futuros. 

1.2. Objetivos 

O principal objetivo desta dissertação é chamar a atenção dos executivos e acionistas do 

ramo de seguros para a importância do tema e o efeito que ele poderá ter no equilíbrio das 

companhias. Este objetivo deverá ser atingido a partir da reposta à seguinte pergunta: o 
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modelo preliminar que a SUSEP elaborou para o risco de mercado está adequado à realidade 

das seguradoras brasileiras? 

Esta resposta deverá ser dada a partir da análise da proposta do modelo da SUSEP para 

o risco de mercado, que pode ter algumas falhas que precisam ser sanadas antes da publicação 

oficial do normativo que o estruturará de forma a não comprometer a viabilidade de empresas 

seguradoras e resseguradoras. 

Há uma miríade de contestações do mercado sobre tópicos relacionados à modelagem 

matemática da forma como a proposta do modelo da SUSEP lida com ativos e passivos, 

porém a abordagem deste trabalho não será esta por estar inserido na agenda de 

Responsabilidade Social Corporativa, entretanto alguns comentários relevantes serão feitos e 

um embasamento não muito profundo será dado. 

Apesar de, por si só já ser uma fonte inesgotável de discussão e alvo de muitas críticas, 

não será um objetivo analisar a modelagem feita pela EIOPA do Solvência II per se, e este 

será considerado apenas no âmbito de ter sido uma das referências utilizadas pela SUSEP e 

pelos demais reguladores e legisladores do mundo. 

Usando algumas ilustrações, exemplos e exposição de antíteses, um dos objetivos será 

mostrar como uma empresa extremamente lucrativa pode ser imobilizada se o modelo for 

aplicado como está desenhado hoje. 

Também é um objetivo propor ao regulador uma visão diferente do que está sendo 

avaliado, de forma que o modelo possa ser melhorado para benefício de toda a sociedade. 

Ainda, quando possível, este trabalho buscará oferecer alternativas para alguns 

problemas identificados. 

1.3. Limitações 

Infelizmente não há muito material acadêmico publicado sobre o tema de Solvência II, 

por se tratar de um nicho muito específico e pouco explorado. 
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Quando especificado o contexto de seguros na forma de repartição, há menos material 

ainda, e há poucas publicações brasileiras sobre o assunto como um todo, sendo essas 

principalmente pareceres de consultores e analistas, atas de discussões com o regulador local 

e artigos comerciais. 

Como a legislação no que tange o tema ainda não foi publicada, muitas informações 

ainda estão sendo definidas, e este estudo se baseia em um relatório ainda preliminar, mas 

com grande potencial de se tornar a versão final caso a discussão não se aprofunde. A data de 

corte da redação será o dia 15 de setembro de 2014, e todo material que tiver sido publicado 

até a data será considerado. Não será possível, portanto, considerar qualquer material 

publicado posteriormente, pois não haveria tempo viável para que fosse devidamente 

apreciado. 

O risco de mercado trata de todos os ramos de seguros, previdência e resseguros, mas o 

trabalho buscará analisar especificamente os casos de seguros na forma de repartição, seja 

repartição simples ou de capitais de cobertura, no contexto de seguradoras do ramo de vida, e 

benefícios de previdência, sejam tradicionais ou do tipo Plano Gerador de Benefício Livre 

(PGBL). 

A forma de cálculo dos capitais de risco de subscrição, crédito e operacional não será 

abordada, por já terem suas normas publicadas e sua discussão fugir do escopo deste trabalho. 

Da mesma forma, as correlações que envolverão estes riscos não serão consideradas. 

Similarmente, possíveis futuros riscos a serem contemplados na gestão de riscos no escopo 

regulatório também não serão considerados, uma vez que ofuscariam a importância do risco 

de mercado neste documento. 

Não será analisada profundamente a importante ótica dos ativos na conjuntura de risco 

de mercado, foco de bastantes discussões entre a SUSEP e o mercado de seguros, por este não 

ser diretamente relevante para a abordagem que será dada neste texto, sendo utilizadas 
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simplificações suficientemente coerentes. Especificamente quando algum assunto um pouco 

mais profundo for abordado, será brevemente explicado de maneira simples. 

1.4. Relevância do estudo 

Uma vez que a publicação da norma regulatória é iminente, e muitos problemas 

apontados pelo mercado ainda não foram solucionados, a discussão precisa ser elevada ainda 

mais ou um potencial engessamento indevido do mercado de seguros brasileiro poderá vir a 

ocorrer. 

Não foram todas as seguradoras brasileiras que participaram do grupo de trabalho criado 

pela SUSEP, por isso há alguns problemas que não foram identificados no estudo de impacto 

inicial, e a maioria, principalmente as menores, só terão ciência dos problemas depois que a 

normatização for publicada. Ainda assim, das que participaram, nenhuma tem parte relevante 

de sua carteira composta por planos com o comportamento abordado aqui, não chamando a 

atenção do grupo de trabalho para buscar uma forma de mitigar estes problemas. Por outro 

lado, algumas seguradoras menores podem ser extremamente prejudicadas, e podem só vir a 

descobrir quando for tarde demais e precisarem aportar um capital adicional que os acionistas 

não tenham livre. Desta forma, este estudo é extremamente relevante para o mercado 

segurador. 

A relevância para o governo se dá pela análise por uma ótica diferente da que seus 

analistas têm. Felizmente, a SUSEP se mantém aberta para discussão e soluções, pois não é de 

seu interesse quebrar uma seguradora. Ainda, na medida do possível, será dada alguma 

solução para problemas encontrados em seu modelo, de forma a torná-lo mais realista. 

Finalmente, a relevância para a academia está no fato de que há muito pouco material 

relevante sobre o tema publicado no mundo, e no Brasil é perto de inexistente. Desta forma, 

esperamos que este material venha incitar a publicação de mais estudos sobre riscos no país e 

no mundo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Responsabilidade Social Corporativa 

O conceito de responsabilidade social corporativa tem definições amplas e 

interpretações diferentes (Banerjee, 2009). Davis (1973) a classifica como difícil de definir, e 

o define em seu trabalho como “a consideração da empresa de, e em resposta a, assuntos além 

do restrito aos requerimentos econômicos, técnicos e legais”, de maneira a alcançar benefícios 

sociais além dos econômicos, ou seja, “é a aceitação da empresa de uma obrigação social 

além dos requerimentos legais”, visão compartilhada por McGuire (1963), McWilliams e 

Siegel (2001) e diversos outros autores, e será a luz guia neste estudo, fora do contexto do 

ambiental. 

Davis (1960) explica a relação entre poder e responsabilidade, dizendo que uma 

empresa, quando evita sua responsabilidade social, tem uma perda em seu poder social. Neste 

artigo, no escopo de taxação, ilustra seu argumento com o fato contextual à época (e ainda 

bastante atual) de que a baixa empregabilidade de trabalhadores acima da faixa de 45 anos 

causa um aumento significativo no desemprego, que tem sua suavização por meio de 

programas sociais mantidos pelo governo fazendo uso de elevada tributação às empresas, 

sendo interpretado como uma forma de retorno pela inação. 

Como contraponto clássico, há a afirmação de Friedman (1962) de que a 

responsabilidade social das empresas é usar seus recursos apenas para elevar seus lucros, sem 

cometer fraudes, e de que a decisão de fazer o bem pela sociedade, com o dinheiro do 

acionista, não deve ser dos executivos, mas exclusivamente do proprietário. 

Entretanto Davis (1973), posteriormente, argumenta que a prática de atitudes 

socialmente responsáveis é benéfica a longo prazo para as empresas, trazendo o retorno do 

capital investido em melhoria da imagem corporativa, reconhecimento popular pelo aumento 
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de engajamento e que, de maneira geral, as empresas, com sua alta capacidade inovadora, são 

capazes de tornar problemas em lucro – uma forma de sustentabilidade. No mesmo artigo, 

apresenta o outro lado, dizendo que, por ser uma fuga do objetivo primário da empresa, uma 

falha em qualquer um dos dois âmbitos – o econômico ou o social – pode trazer mais danos à 

imagem corporativa, então o risco deveria ser considerado. 

Com o desenvolvimento da Teoria do Stakeholder por Freeman (1984), definido como 

“qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado pelo atingimento dos objetivos 

da companhia”, incluindo, além dos acionistas, o governo, os clientes, os funcionários e 

mesmo ambientalistas, a mídia e competidores, entre outros, fica clara a importância da 

discussão da responsabilidade social corporativa academicamente. 

Com o uso de seu modelo tridimensional de desempenho corporativo, Carroll (1979) 

classifica as responsabilidades sociais como discricionárias, uma vez que vêm após as 

econômicas, legais e éticas, não sendo mutuamente excludentes. A partir disso, cria sua 

famosa Pirâmide de Carroll (1991), base de análise de muitos casos relacionados a este tópico, 

definindo a quarta responsabilidade como filantrópica, sugerindo a análise da pirâmide por 

meio de uma matriz stakeholder/responsabilidade. 

Completando o embasamento para a discussão, é importante considerar a adição de 

Epstein (2008), que define sustentabilidade como o “desenvolvimento econômico que satisfaz 

as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades.” O autor diz ainda que ela não pode ser usada apenas 

para acalmar os stakeholders, uma vez que estes irão cobrar ações proporcionais às promessas. 

2.2. Função social do seguro 

Como diz Murphy (2011), o seguro permite compartilhar o risco de que uma desgraça 

venha a prejudicar o contratante financeiramente. Quando se considera o risco de milhares de 
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segurados, ele é dividido entre eles e a seguradora por meio do pagamento periódico de 

prêmios de seguro. 

A perda do pagamento do prêmio é certa, mas é apenas uma fração ínfima do que seria 

o custo da substituição de um bem importante, como a casa perdida em um incêndio, o carro 

utilizado para trabalhar, a safra perdida na colheita improdutiva causada por uma praga ou 

seca, a aposentadoria confortável de um trabalhador cansado e doente ou o falecimento de um 

ente querido, de valor inestimável, principalmente se ele for o único provedor da família 

deixada. Esta perda fracionada é compartilhada entre todos os segurados. 

No caso das seguradoras e fundos de pensão, uma renda atuarial do tipo contribuição 

variável, caso da maioria dos planos de aposentadoria hoje, é definida como a razão entre a 

reserva técnica do segurado e uma anuidade que considere o valor presente atuarial desta 

renda. Em uma renda de benefício definido ou pensão, o participante contrata um valor 

específico e que irá receber no caso de ocorrência do evento atuarial que engatilhará o 

pagamento, como a aposentadoria de fato no primeiro caso ou o falecimento do mesmo com 

concessão ao beneficiário no segundo caso. Todos têm a intenção de transferir o risco de 

perdas do participante à seguradora, e isso terá um preço baseado em suas tábuas de 

mortalidade ou estatísticas mais simples e expectativas de rentabilidade futura, além de custos 

administrativos, fiscais e lucro esperado (Jordan, 1967). 

Há também a importância dos pecúlios e seguros de vida e invalidez, com vigência mais 

curta, geralmente anual, a fim de cobrir os riscos diretos aos quais o contratante se exporá, 

transferindo, assim como todos os demais participantes, à seguradora a responsabilidade por 

geri-lo, de forma que este, sua família ou ainda quem tiver interesse direto na manutenção de 

sua condição, não sofram tanto economicamente com a alteração desta condição (Ferreira & 

Mano, 2009). 
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2.3. Solvência 

Conforme define Sandström (2010), ser solvente é ter mais ativos do que passivos, ser 

capaz de honrar seus compromissos conforme o atingimento de seus vencimentos ou ser 

capaz de transferir todo o passivo (e o ativo correspondente) a outra empresa interessada. 

Benjamin (1977), similarmente, especificava os passivos como aqueles pagos na 

liquidação imediata da companhia (run-off) e classificava uma empresa como solvente se 

fosse capaz de pagar todas as suas dívidas conforme atingissem seus prazos. 

Pentikäinen (1967) fez questão de deixar clara a relevância da solvência para dois 

grupos diferentes de stakeholders: o do regulador, que é garantir que os benefícios e 

indenizações dos segurados e beneficiários sejam pagos; e da administração da seguradora, 

que é garantir a continuidade do negócio. 

Diversas formas de se tentar avaliar o capital necessário a fim de se garantir a solvência 

das seguradoras foram discutidas na história da atuária. Pentikäinen (1952), com o uso de 

relatórios numéricos, analisava a margem mínima de solvência em face à distribuição da soma 

de sinistros de Teoria do Risco, na qual a as reservas deveriam ser capazes de cobrir uma 

flutuação nos sinistros com uma probabilidade de ruína p de ordem suficientemente pequena 

(Ferreira, 2002). 

Campagne (1961) propôs a utilização do índice Combined para os ramos elementares, 

considerando a sinistralidade em um Value at Risk (VaR, a ser explicado em 2.7) de 99,97%, 

de acordo com a equação PkSinDA  )1(%97,99
, na qual DA é a despesa administrativa, 

P é o prêmio e k é o aumento que deveria ser aplicado no prêmio para garantir a solvência 

com 99,97% de probabilidade por um ano. 

Schlude (1979) propôs o uso do maior entre os dois índices para o cálculo da margem 

de solvência: índice de prêmios, correspondendo a 18% do prêmio bruto, limitado a dez 

milhões de unidades, somado com 16% do prêmio bruto que excedesse dez milhões de 
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unidades; e índice de sinistros, correspondendo a 26% da média dos sinistros brutos ocorridos, 

limitados a sete milhões de unidades, e 23% da média dos sinistros brutos ocorridos que 

excedessem sete milhões de unidades, calculados nos últimos três anos. Um problema do 

modelo identificado pelo próprio autor é ele não levar em conta a distribuição dos sinistros. 

Daykin et al. (1987) sugeriram um modelo de margem de solvência semelhante ao 

modelo atual, dividindo a análise em cinco riscos correlacionados. 

Hickman, Cody, Maynard, Trowbridge e Turner (1979) se aproximaram também da 

análise relevante hoje, considerando o valor presente esperado dos fluxos de caixas futuros 

dos ativos e passivos, classificando em três grupos os riscos: depreciação de ativos, 

inadequação do apreçamento dos seguros e flutuação da taxa de juros. 

Basel Committee on Banking Supervision (2004), baseado nesse modelo, adicionou um 

novo componente, o risco operacional, definido como “o risco de perdas resultantes de 

processos internos inadequados ou falhos, pessoas e sistemas ou de eventos externos”, 

incluindo também o risco legal e excluindo os riscos estratégico e de reputação. Brender 

(2004) o definiu como uma categoria de risco genérica, cobrindo tudo desde má-gestão a má-

sorte. Desta forma, o requerimento de capital ficaria na forma da Equação 1, onde CRdeprec é o 

capital de risco de depreciação de ativos (risco de crédito hoje), CRapreç é o capital de risco de 

apreçamento dos seguros (risco de subscrição), CRjur é o capital de risco de flutuação da taxa 

de juros (risco de mercado) e CRoper é o capital de risco operacional, em uma estrutura muito 

similar à de hoje, mas com forma de consolidação diferente (veja na Seção 2.5 a Equação 2). 

 
operjurapreçdeprec CRCRCRCRCR  22

                                                        (1)  

Em 2006, a Comissão Europeia iniciou a discussão da nova estrutura de solvência, 

denominada Solvência II, inspirada na visão de três pilares de Basileia II, do setor bancário 

(European Comission, 2006). 

Uma abordagem mais profunda da história pode ser encontrada em Sandström (2010). 
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2.4. Pilares 

O Pilar I trata dos requerimentos quantitativos, ou seja, a modelagem matemática dos 

requerimentos de capital propriamente dita, conforme melhor elaborado na Seção 2.5 deste 

documento, com o uso da metodologia padronizada do regulador, mas permitindo o uso de 

modelos internos da seguradora após aprovação pelo órgão regulador. De maneira geral, dita 

que as provisões técnicas devem sem “prudentes, confiáveis e objetivas”, permitindo a 

comparabilidade entre empresas similares, sendo a soma de suas melhores estimativas – valor 

presente dos fluxos de caixa futuros, usando a curva de juros da taxa livre de risco, premissas 

realistas e informações confiáveis – e a margem de risco, que na visão mais comum, deve ser 

baseada em uma estimativa de capital econômico correspondente a uma probabilidade de 

ruína de 0,5% (VaR de 99,5%) em um horizonte de tempo de um ano, sendo esta estimativa 

feita por uma fórmula baseada em fatores, em uma distribuição de probabilidade (abordagem 

estocástica), em cenários ou em uma combinação deles. 

O Pilar II trata dos requerimentos qualitativos de gestão de riscos e das atividades de 

supervisão. Neste, caso seja identificada uma companhia com um perfil de risco alto, pode ser 

necessário uma manutenção de capital superior ao calculado no Pilar I, ou tomar medidas para 

reduzir os riscos. Neste pilar, diferente do Basileia II, é demandada cooperação entre os 

supervisores e revisões. 

Já o Pilar III trata dos relatórios de reporte e da divulgação pública (fora do eixo da 

empresa, mas tratadas, quando necessário, com alguma confidencialidade) de informações das 

seguradoras além dos reportes contábeis, de modo que os supervisores sejam capazes de 

trabalhar. Ainda, os reportes contábeis devem ser compatíveis com os do setor bancário 

(European Comission, 2006). 
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2.5. Capitais 

Sandström (2010) elaborou um diagrama que nomeou Estado de Solvência, ou níveis de 

solvência, baseado na visão do Pilar I do Solvência II, que poderá ser visto na Figura 1. De 

acordo com este, no balanço contábil os ativos devem ser suficientes para cobrir, além dos 

passivos atuariais e demais passivos contábeis, o Capital Mínimo Requerido (CMR), o 

Requerimento do Capital de Solvência (RCS) e o Capital Econômico (CE), sendo a diferença 

entre os ativos e os passivos, chamada de Margem de Solvência Disponível (MSD), 

englobando de forma crescente estes capitais. 

A Margem de Solvência Disponível é um amortecedor para cobrir os dois níveis 

teóricos definidos pelos reguladores: o Capital Mínimo Requerido e o Requerimento do 

Capital de Solvência. Em alguns mercados, como é o caso do Brasil, apenas um nível existe, 

englobando os dois níveis teóricos (Sandström, 2010). Ainda dentro da MSD, deve estar 

contido o Capital Econômico, de interesse da própria seguradora. 

 
Figura 1. Estado de solvência. 

Fonte: Adaptado de Sandström, A. (2010). Handbook of solvency for actuaries and risk managers: theory and 

practice. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. 
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O Capital Mínimo Requerido, ou Capital Prescrito Requerido, conforme chamado pela 

International Association of Insurance Supervisors (2008), é o limite inferior de excesso de 

ativos sobre passivos, o qual, se ultrapassado, deverá causar imediata intervenção pelo órgão 

regulador na seguradora.  

O CNSP, na forma da Resolução n. 302 (2013), define o CMR como o “capital total que 

a sociedade supervisionada deverá manter, a qualquer tempo, para operar, sendo equivalente 

ao maior valor entre o capital base (...) e o capital de risco (...)”, prevendo consequências 

interventivas ou mesmo liquidações judiciais em caso de insuficiência do PLA em relação ao 

CMR. O capital base é um valor mínimo classificado por ramo de operação e região do país, 

podendo chegar a R$ 15.000.000,00, independentemente do tamanho da empresa. O cálculo 

do capital de risco (CR), por outro lado, é baseado na fórmula da Equação 2. 

  

oper

i j

jiij CRCRCRCR                                                                                     (2) 

 

Para o cálculo do capital de risco, cada parcela CRi e CRj é o capital de risco de um dos 

três riscos – subscrição, crédito e mercado –, e o fator ρij provém da matriz de correlação entre 

os riscos contida na norma, conforme listado na Tabela 1. 

Tabela 1 

Matriz de correlação entre riscos para cálculo do capital de risco (ρij) 

ρij CRsubs CRcred CRmerc 

CRsubs 1,00 0,50 0,25 

CRcred 0,50 1,00 0,25 

CRmerc 0,25 0,25 1,00 

Nota: Fonte Resolução CNSP n. 302, de 16 de dezembro de 2013. (2013). 
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A base de cálculo destas correlações não é deixada clara na legislação. O último fator a 

ser considerado na Equação 2 é o CRoper, ou capital de risco operacional, que é tratado 

separadamente por ter comportamento independente dos demais riscos. 

A forma de cálculo dos capitais de risco de subscrição, crédito e operacional não será 

abordada por fugir do escopo deste trabalho. No contexto de Solvência II, há um quinto risco, 

o de liquidez, mas que no cenário brasileiro não é abordado. Já no contexto de gerenciamento 

de riscos, há diversos outros não abordados no Pilar I em Solvência II e que devem ter 

análises diferenciadas, como os riscos de imagem, legal, estratégico etc., devendo ser 

abordados nos demais pilares. Maiores detalhes sobre o capital de risco de mercado serão 

discutidos na Seção 2.8. 

Bhatia (2009) define o Capital Econômico (CE) como um colchão para absorver perdas 

inesperadas e garantir confiança aos investidores e clientes. Esta é a segunda parte da 

definição de solvência de Pentikäinen (1967), a que trata da relevância ao grupo de 

stakeholders relacionados à administração da seguradora e seus acionistas. Bhatia (2009) 

explica que o CE é uma medida de risco de perdas futuras em um determinado nível de 

confiança e em um horizonte de tempo específico, se baseando na cauda de distribuições 

probabilísticas, e esse nível de confiança é definido pela própria instituição de acordo com o 

risco do qual deseja se proteger. Sandström (2010) chama de CE o capital que a empresa 

guarda para garantir que compromissos futuros dos contratos atuais sejam capazes de serem 

cumpridos com algum grau de confiança em um horizonte de tempo bem definido, de forma a 

se manter o rating de crédito externo. 

Embora tenham motivações semelhantes, o CMR e o CE têm focos distintos, não 

dependendo do mesmo conjunto de variáveis e não reagindo necessariamente da mesma 

forma às alterações. Elizalde e Repullo (2006) argumentam que o CE deve ser entendido 

como o nível de capital que os acionistas deveriam escolher na ausência de capitais 
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regulatórios. Bhatia (2009) classifica como um trade-off entre os custos do financiamento da 

instituição com papéis mais caros versus os benefícios da redução da probabilidade de perda 

do valor da companhia. 

2.6. Valor econômico e Total Balance Sheet Approach 

A International Actuaries Association (IAA) defende que a análise crua dos balanços 

contábeis permite a existência de superávits ou déficits ocultos, causados pelas regras locais 

de contabilização, que são extremamente relevantes no contexto de solvência. Desta forma, 

propôs a visão que ela chama de Total Balance Sheet Approach, na qual recomenda 

considerar, além do valor contábil do ativo e do passivo, os efeitos do cálculo realista (que 

considera premissas atualizadas baseadas nas expectativas do mercado, e não apenas no que 

foi contratado) destes valores, de acordo com seu preço de mercado e a forma como 

interagem (International Actuaries Association, 2004). À contabilização feita baseando-se 

neste conceito é dado o nome de balanço econômico (Groupe Consultatif Actuariel Européen, 

2007). 

Em uma avaliação consistente com o mercado, no lugar da utilização de uma taxa de 

desconto atuarial determinística, deve-se utilizar uma função estocástica, fazendo-se a 

avaliação de forma prospectiva, descontando-se cada fluxo de caixa pela estrutura a termo da 

taxa de juros livre de risco relevante e utilizando premissas realistas e informações confiáveis 

(Sandström, 2010). A essa forma de modelagem marcada a mercado dá-se o nome de valor 

econômico (Groupe Consultatif Actuariel Européen, 2007). 

Sandström (2010) reitera esta visão, argumentando que a comparação direta com o valor 

contábil foi uma das motivações para o uso de técnicas de gestão de ativos e passivos (“Asset-

Liability Management”) a partir da década de 1980. 
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Como o capital da seguradora é determinado a partir do seu balanço 

patrimonial estatutário como a diferença entre o valor dos ativos e dos 

passivos, será impossível comparar duas empresas que possuam os mesmos 

perfis de risco se os sistemas de avaliação diferem mais profundamente 

(Sandström, 2010). 

Portanto, com o Total Balance Sheet Approach, é possível que a análise de solvência 

seja relativamente independente do sistema contábil, permitindo a análise e comparabilidade 

entre seguradoras e resseguradoras (International Actuaries Association, 2004). 

Um argumento relevante dado pelo International Actuaries Association (2009) traz uma 

visão que defende o uso do balanço econômico e cita que a consideração de variáveis 

independentes no modelo não é realista, uma vez que os componentes interagem entre si. Um 

exemplo citado é que do ponto de vista de cálculo de valor presente tradicional, no qual se 

considera uma taxa de juros determinística, não importa a ordem do cálculo dos fluxos, 

entretanto, quando a taxa retorno dos ativos aumenta, por exemplo, o comportamento dos 

cancelamentos e resgates das reservas poderia ser bem diferente da premissa inicial, como 

mais participantes resgatando suas reservas garantidas a uma taxa de juros menor para 

comprar diretamente ou indiretamente papéis públicos. Do ponto de vista estocástico, este 

comportamento poderia ser modelado em cada ponto da linha do tempo, condicionado aos 

demais componentes. Outro exemplo citado trata de casos em que as reservas sejam alteradas 

em função do desempenho dos ativos atrelados. 

2.7. Medidas de risco 

A fim de se quantificar o capital necessário para proteger a seguradora da ruína, é 

necessária a utilização de uma medida de risco. Essa medida pode ser empírica ou algébrica, e 

é definida, contextualizando para capital adicional de solvência, de acordo com a equação 
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   ,XRkXC  onde X é a variável aleatória representando o comportamento da variável 

econômica, R(X) é a medida de risco utilizada na análise, k é o multiplicador relevante ao 

objeto da medição e C(X) é o capital devido ao risco estudado. Uma explicação mais profunda 

do conceito pode ser encontrada em Albrecht (2014). 

Pedersen e Satchell (1998), Artzner, Delbaen, Eber e Heath (1999), Denuit, Dhaene, 

Goovaerts, Kaas e Laeven (2006), Albrecht (2014) e Sandström (2010) discutem propriedades 

ideais que as medidas de risco devem ter, e que serão tratadas nos parágrafos seguintes. 

A primeira propriedade é a objetividade, que diz que a medida de risco não deve 

depender do risco, mas apenas de sua distribuição natural. A segunda é a não-negatividade, 

que pela própria definição explica que seu valor precisa ser maior ou igual a zero. A terceira 

propriedade, homogeneidade positiva, diz que o risco de um múltiplo n real não-negativo de 

um objeto econômico X deve ser igual ao mesmo múltiplo n do risco R(X) desse objeto, 

conforme a equação     0,  nXRnXnR . 

A quarta propriedade, subaditividade, diz que o risco de um portifólio não pode ser 

superior ao risco de cada um dos membros deste portifólio quando tratados de forma 

independente, de acordo com a Equação 3. A subaditividade é o que permite funcionarem os 

conceitos de mitigação de riscos por diversificação e pooling. 

  0, 







 mXRXR

m

i

i

m

i

i                                                                               (3) 

A quinta propriedade, invariância de locação, garante que qualquer risco R não sofrerá 

elevação pela adição de uma constante, conforme a equação     R.,  cXRcXR  

Uma medida de risco que obedeça às propriedades de não-negatividade, homogeneidade 

positiva, subaditividade e invariância de locação obedece naturalmente à sexta propriedade, a 

convexidade. 
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A sétima propriedade, invariância de translação, diz que ao se adicionar uma constante 

b a objeto econômico X, o risco relacionado será acrescido do mesmo valor, conforme a 

equação     R.,  bbXRbXR  

A última e oitava propriedade relevante, monotonicidade, diz que se o valor de  objeto 

econômico é inferior ao de outro, seu risco também será inferior, como pode ser visto na 

equação    YRXRYX  . 

Uma medida de risco que respeite às propriedades de homogeneidade positiva, 

subaditividade, invariância de translação e monotonicidade é chamada de uma medida de 

risco coerente (Artzner et al., 1999). 

A medida de risco mais relevante utilizada hoje é a VaR, definida como “uma estatística 

resumida de possíveis perdas de portifólio”, resultantes de movimentos normais (i.e., de 

acordo com a distribuição Normal) do mercado (Linsmeier & Pearson, 2000), e é quantificada 

como o valor da distribuição de cenários equivalente ao quantil (1 - ɑ), no qual ɑ é a 

probabilidade de ruína tolerada pelo estudo e que, no caso de Solvência II, é 0,5%. 

O VaR viola a propriedade da subaditividade, portanto não pode ser considerada uma 

medida coerente de risco (Dowd, 2007). O uso da medida é controverso no meio acadêmico, 

apesar de ser de uso extremamente comum no mercado, uma vez que leva a tomada de risco e 

alavancagem excessivos por instituições financeiras, dando um falso senso de segurança e 

assumindo ser capaz de quantificar eventos raros quando está posicionado relativamente bem 

à esquerda em distribuições assimétricas de cauda longa (Einhorn & Brown, 2008; Taleb, 

1997). Danielsson, Jorgensen, Mandira, Samorodnitsky e De Vries (2005) reportaram que, na 

maioria das situações práticas, a não-subaditividade do VaR é irrelevante, podendo ser 

utilizada pela sua simplicidade, entretanto é preciso se ter cuidado com distribuições de cauda 

muito longa, não-Normais, como é o caso de retornos financeiros e sinistros não limitados 

(Mandelbrot, 1963), pois pode levar a interpretações erradas e proteções sub-ótimas. 
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O Tail Value at Risk (TVaR) é a esperança condicional da distribuição dos valores de 

VaR acima do VaR calculado em (1 - ɑ), e que, no caso de a distribuição do VaR ser contínua, 

tem a propriedade da subaditividade, portanto é coerente, vide Equação 4 (Denuit et al., 2006). 

    10,
1 1

1
1    

 
 dsXVaRXTVaR s                                                         (4) 

Outras medidas coerentes são o Conditional Value at Risk (CVaR), que é semelhante ao 

TVaR se a distribuição do VaR for contínua e com Conditional Tail Expectation (CTE) na 

forma da equação     ,| 11 XVaRXXEXCTE    apresentada na equação 

     XVaRXCTEXCVaR    111 , e o Expected Shortfall (ES), apresentado na equação 

     .11   XVaRXEXES  O CVaR mede o excesso da expectativa dos valores acima 

do VaR em relação ao próprio VaR e o ES mede a expectativa da diferença não-negativa dos 

valores da distribuição e o VaR (Acerbi & Tasche, 2002). 

Outra medida coerente é o Entropic Value at Risk (EVaR), que é o limite superior entre 

o VaR e o CVaR (Ahmadi-Javid, 2012), obtido pela desigualdade de Chernoff (Chernoff, 

1952, 1981), e existem muitas outras, mas não são tão utilizadas no contexto de Solvência II. 

2.8. Risco de mercado 

De acordo com a definição da IAA, o risco de mercado surge da volatilidade dos preços 

dos ativos e passivos e engloba: 

 risco da taxa de juros: risco da exposição a perdas causadas pela 

flutuação nas taxas de juros; 

 risco de ações e patrimonial: risco de exposição a perdas pela flutuação 

no valor de mercado de ações e outros ativos; 
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 risco cambial: risco de que mudanças relativas em valores cambiais 

diminuam o valor de ativos estrangeiros ou aumentem o valor de passivos 

contabilizados em moedas estrangeiras; 

 risco de base: risco de que rendimentos em aplicações instrumentos 

financeiros de qualidade de crédito, liquidez e maturidade variantes não se 

comportem de maneira semelhante, expondo a companhia à variação do 

valor de mercado independentemente dos valores dos passivos; 

 risco de reinvestimento: risco de que os retornos de investimentos atuais 

a serem reinvestidos cairão abaixo dos níveis esperados; 

 risco de concentração: risco de exposição elevada a perdas pela 

concentração de investimentos em uma área geográfica ou outro setor 

econômico; 

 risco de descasamento entre ativos e passivos: na medida em que os 

momentos ou o montante do fluxo de caixa dos ativos que suportam os 

passivos e os fluxos de caixa do passivo são diferentes (ou podem se afastar), 

a seguradora está sujeita ao risco de descasamento de ativos e passivos; 

 risco extrapatrimonial: risco de alterações em valores de ativos e 

passivos contingentes, como swaps  que não estejam refletidos no balanço 

(International Actuaries Association, 2004). 

A International Actuaries Association (2004) fala de dois tipos de riscos de mercado: 

tipo A, relacionados a seguros de curto prazo, e tipo B, relacionados a seguros de longo prazo, 

tanto de ramos de vida e não-vida, com abordagens diferentes. O escopo do trabalho serão os 

riscos do tipo B. 

A European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), órgão regulador 

europeu e antigo Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors 
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(CEIOPS) até 2010, publicou diversos estudos de impacto e recomendações. No que tange 

este assunto, reportou que os componentes mais pesados do risco de mercado são o risco da 

taxa de juros e o risco de ações, representando entre 40% e 50% cada do total da parcela de 

risco de mercado das seguradoras europeias estudadas. A classificação utilizada por ela não 

seguiu a sugestão do IAA (Committee of European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors, 2009). 

Em relação ao risco da taxa de juros, o valor de mercado de uma obrigação 0B  é 

definido conforme a Equação 5, onde *

tc  é o valor do pagamento periódico do cupom no 

instante t, T é a maturidade, tr  é a taxa de juros no instante t, M é o valor de face da obrigação 

a ser pago na maturidade, 
cpB ,0

 é o valor de mercado da obrigação relativo ao pagamento de 

cupons e 
MB ,0

 é o valor de mercado da obrigação relativo ao valor de face (Sandström, 2010). 
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                                                             (5) 

A forma de cálculo sugerida pelo regulador europeu para este risco é o ΔNAV (Delta 

Net Asset Value), ou seja, a variação da diferença entre o ativo e o passivo. A partir deste 

conceito, dá-se um choque na ETTJ para cima e para baixo em dois cenários diferentes para 

cada maturidade, multiplicando-se os ΔNAVs pelos fatores de calibragem adequados, que 

contém os efeitos das mudanças em nível, inclinação e curvatura da estrutura a termo 

(Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, 2009). A 

calibragem dos fatores é feita pela Análise de Componentes Principais (Jolliffe, 2002) de 

dados com os comportamentos desejados (comportamento passado de taxas livres de risco e 

estruturas a termo sem cupons europeias), com os quatro componentes principais respondendo 

por 99,98% da variabilidade, sendo os três primeiros o nível, a inclinação e a curvatura de 

cada estrutura, e o quarto componente uma torção ou inflexão em alguns vértices. A 

decomposição encontrada no estudo original pode ser vista na Figura 2. A partir dos 
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coeficientes obtidos, é feita uma normalização para utilização em um modelo regressivo em 

função da maturidade, a fim de se testar a sensibilidade das taxas, e essas taxas são 

estressadas ao nível 99,5% VaR, finalmente linearizando para as maturidades inexistentes. O 

mesmo é feito para a volatilidade, gerando um total de quatro cenários (Committee of 

European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, 2010b). Finalmente, o maior 

valor de ΔNAVs é o resultado do estresse do risco de taxa de juros (CEIOPS, 2009). 

 

Figura 2. Decomposição nos componentes principais da estrutura a termo da taxa de juros do estudo europeu. 

Fonte: Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. (2010b). Advice for Level 2 

Implementing Measures on Solvency II: SCR Standard Formula - Article 111b - Calibration of Market Risk 

Module. Frankfurt: CEIOPS. 

 

A estrutura utilizada para o risco cambial é semelhante, com o uso do ΔNAV, com 

análise de cenários, um com a taxa de câmbio superior e outro com a taxa de câmbio inferior, 

para cada ativo ou passivo denominado em moeda diferente que faça parte do portifólio, 

independentemente (Committee of European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors, 2009). Fazendo uma regressão na variação das principais moedas negociadas, 
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mostraram que os choques ideais devem ser, para a maioria dos casos relevantes, de 25% para 

cima e 25% para baixo (Committee of European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors, 2010b). 

Para o risco patrimonial, também é utilizado o ΔNAV com análise de cenários 

(Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, 2009), com fator 

de estresse de com de 25% para cima e 25% para baixo para se atingir o VaR 99,5% 

(Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, 2010b). 

O risco de spread considera a abertura da taxa de juros em relação à estrutura a termo 

da taxa livre de risco. Desta forma, qualquer ativo atrelado à taxa livre de risco não requer 

capital adicional. Sua avaliação é feita, para derivativos de crédito, também por cenários, e 

para os demais a partir do valor de mercado do instrumento, levando em consideração seu 

rating, sua duration e outras propriedades dos ativos (Committee of European Insurance and 

Occupational Pensions Supervisors, 2009). 

Já o risco de ações teve um estudo específico, e buscou reduzir o efeito pró-cíclico do 

aporte de capital, danoso à economia. Considerando o ΔNAV, a conclusão foi em favor do 

uso de um fator de estresse de 45% para ações ditas globais, pertencentes a nações do Espaço 

Econômico Europeu ou da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e 

de 55% para as demais ações. Quanto à volatilidade, o efeito para cima deve ser de 50% e de 

15% para baixo (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, 

2010a).  

O capital devido ao risco de mercado deve ser calculado de forma semelhante ao 

explicado na Seção 2.5, fazendo-se uso da fórmula da Equação 6, com os fatores de 

correlação da Tabela 2, sendo que a correlação do risco da taxa de juros com o de ações, 

patrimonial será zero se o segurador estiver exposto ao risco de alta na taxa de juros e 0,50 se 

estiver exposto ao risco de queda (Sandström, 2010). 
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i j

jMRiMRijRM CRCRCR ,,                                                                      (6) 

Tabela 2 

Fatores de correlação entre os riscos do risco de mercado (ρij) 

ρij CRjuros CRações CRpatrimonial CRcambial CRspread CRconcentr. 

CRjuros 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

CRações 0,50 1,00 0,75 0,50 0,75 0,50 

CRpatrimonial 0,50 0,75 1,00 0,50 0,50 0,50 

CRcambial 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 

CRspread 0,50 0,75 0,50 0,50 1,00 0,50 

CRconcentração 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 

Nota: Fonte: Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. (2009). Advice for 

Level 2 Implementing Measures on Solvency II: SCR Standard Formula - Article 109 - Structure and Design of 

Market Risk Module. Frankfurt: CEIOPS. 

 

2.9. Regimes financeiros 

Ferreira e Mano (2009) discorrem sobre os tipos de regimes financeiros – ou formas de 

custeio dos prêmios – que ditam a forma como a necessidade de provisionamento de cada 

seguro ocorre. 

No caso do regime de capitalização, o participante deve pagar um prêmio comumente 

constante ao longo de toda a cobertura, podendo ser quitado antes que a cobertura seja findada, 

a fim de se constituir uma reserva atuarial suficiente para cobrir os benefícios do participante, 

considerando-se o valor presente financeiro e da probabilidade de o participante vir a sofrer o 

sinistro. Mais detalhes sobre as diferentes formas do regime financeiro de capitalização 

podem ser encontradas em Ferreira e Mano (2009) e Winklevoss (1993). Este regime 

geralmente é associado a coberturas de longo prazo, como um seguro de vida inteira, e tem o 

benefício de seu prêmio não ser elevado conforme o participante fique mais velho e esteja 

exposto a probabilidades maiores de falecimento ou invalidez. Por possuir uma reserva, este 

tipo de benefício deve ter um ativo garantidor investido no mercado financeiro, sendo mais 
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pesadamente exposto ao risco de mercado por ser suscetível à volatilidade dos títulos aos 

quais possa estar atrelado. 

No regime financeiro de repartição simples, “os prêmios são suficientes para cobrir 

somente as despesas com os pagamentos de sinistros e benefícios em cada exercício” (Ferreira 

& Mano, 2009), ou seja, a cada ano o participante terá sua cobertura renovada caso deseje 

continuar coberto, ou se estiver explícito no contrato que a seguradora poderá cancelá-lo 

unilateralmente. Desta forma, se no desenho do plano a forma de cálculo do prêmio definir 

que o reajuste é anual, o valor do prêmio será proporcional à probabilidade de ocorrência de 

sinistro, além de outros fatores, podendo chegar a valores desinteressantes ao consumidor 

quando a idade se tornar suficientemente elevada. Este regime é similar à Previdência Social 

brasileira, exceto que esta não tem vigência anual. Uma vez que não ocorre formação de 

reserva, não há necessidade de compra de ativos garantidores, sendo os prêmios e sinistros 

tratados diretamente como receitas e despesas inerentes do negócio, respectivamente. Para 

maiores detalhes sobre a matemática por trás deste regime, veja Winklevoss (1993) e Bowers, 

Gerber, Hickman, Jones e Nesbitt (1997). 

Já o regime de repartição de capitais de cobertura é uma mescla dos dois mundos. Na 

fase enquanto há o pagamento dos prêmios, antes da ocorrência do sinistro, ele é tratado da 

mesma forma que a repartição simples, pelas receitas e despesas. Porém, a partir do momento 

em que há um sinistro, os prêmios cessam e nesse momento é criada uma reserva equivalente 

ao valor presente atuarial dos benefícios futuros que o beneficiário do segurado receberá. 

Apenas neste momento, então, há a necessidade da compra de ativos garantidores, 

justificando o risco de mercado. Este regime é comumente aplicado em planos de benefícios 

de invalidez e pensão por morte de segurados. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

A busca pelas respostas será feita não unicamente pela visão do autor, mas também da 

contraposição de definições do projeto do modelo da SUSEP vis-à-vis definições acadêmicas 

e de mercado relevantes, somada à experiência adquirida no debate de alguns dos pontos aqui 

listados. Destacando-se as contraposições, estas serão levadas à discussão no Capítulo 5 e 

expostas com ilustrações quando possível. 

Serão feitas algumas simulações de cenários a fim de se testar a adequação do modelo 

proposto pela SUSEP a situações particulares que podem ter resultados inadequados. Não 

serão simulações estocásticas, mas determinísticas, e utilizarão o menor ferramental 

estatístico possível a fim de não se exacerbar a complexidade do trabalho. 

Inicialmente, na Seção 4.1, a metodologia abordada será a leitura e contraposição entre 

o material proposto no modelo da SUSEP, o modelo do BCB e o modelo do projeto Solvência 

II europeu, para posterior discussão. 

Na Seção 4.2 será feita uma simulação de três cenários, a fim de se experimentar o 

casamento dos fluxos de ativos e passivos do modelo. O cenário base será gerado a partir de 

uma curva de decaimento de passivo atuarial escolhida deliberadamente, sem premissas 

avançadas, apenas para facilitar a demonstração. Assumindo-se que a cada mês t, onde t é um 

número inteiro entre 0 e 400, inclusive, o passivo é uma função do tempo quando se está em 

run-off, podemos ver o comportamento formalizado na equação 

  ,t-40040.000.000 tPT para o passivo técnico, na equação      ,25.0 tPTtPTD  para 

as demais despesas, e na equação           ,, tPTDtPTtPTDtPTA  para o ativo 

financeiro, simulado intencionalmente de modo que seu fluxo case perfeitamente com o dos 

passivos. As três curvas podem ser vistas juntas na Figura 3, onde nota-se que os fluxos se 

encerram no mês t = 400. 
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Figura 3. Curvas do passivo técnico, demais despesas e ativo financeiro simuladas. 

 

A partir dessas curvas, simula-se o pagamento de resgates e benefícios das reservas, 

com o mesmo comportamento dos cupons do título ao qual está indexado, ou seja, 6% a.a. 

com pagamento semestral, resultando em 2,9563% de saídas a cada mês, sem reinvestimento, 

chamando estas curvas de P’, D’ e A’. 

O cenário de insuficiência é simulado multiplicando-se a curva P’ não mais por 0,25, 

mas por 0,375, ou seja, um cenário de aumento de 50% das demais despesas. Já o cenário de 

hiperssuficiência é simulado com um novo P’ 6,25% menor e com D’ sendo 20% deste novo 

P’. 

É importante reiterar que os números foram escolhidos deliberadamente, assumindo-se 

que há práticas suficientes de gestão de ativos e passivos. 

Na Seção 4.3 será analisado um ambiente diferente, mas com a mesma motivação. Foi 

simulada uma base de participantes de seguro de vida com idades hoje entre 18 e 65 anos. A 

quantidade de participantes por idade tem distribuição independente e identicamente 

distribuída de acordo com a distribuição uniforme, com limite inferior de 100 e superior de 

2.000 (valores arbitrários), gerados pelo próprio Excel. Já o valor do capital segurado médio 

por idade e por sexo foi gerado também com uma distribuição uniforme, mas desta vez com 

0

200

400

600

800

1.000

0 50 100 150 200 250 300 350 400

M
ilh

õ
e

s

P(t) D(P(t)) A(P(t),D(P(t)))



28 

 

limite inferior de R$ 30.000,00 e superior de R$ 500.000,00, um intervalo razoável para 

seguros coletivos. 

Desta maneira, foram simulados 98.211 segurados, com exposição total de 

R$ 25.743.006.873,68 e capital segurado médio de R$ 262.119,38. A Tabela 15 do Apêndice 

C contém toda a base gerada. 

O preço mensal do prêmio de seguro é calculado de acordo com a Equação 7, onde x  é 

o preço mensal carregado para a idade x, xP  é o prêmio puro, ou seja, a probabilidade de 

morte de acordo com a tábua de mortalidade AT-1983M,   é o fator de carregamento e CS é 

o capital segurado contratado. 

 
CS

Px

x 






112

                                                                                              (7) 

O fluxo de caixa de pagamento de sinistros (Sint, despesas técnicas) foi projetado 

considerando o somatório de cada um dos segurados, conforme a Equação 8, adaptada de 

Jordan (1967) e Winklevoss (1993), onde xt p  é a probabilidade de um participante de idade x 

sobreviver por t anos, v é o fator de desconto financeiro, de acordo com a ETTJ, xq  é a 

probabilidade de o mesmo participante falecer antes de completar a idade x + 1 e CS é o 

capital segurado contratado. 
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tt CSqvpSin
iix

1

12

121
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1                                                                         (8) 

De maneira semelhante, projeta-se o prêmio futuro (Premt), conforme a Equação 9, e as 

despesas, de acordo com igualdade tt PremDA  25,0 . 

 



N

i

xt

sb

tt iix
vpPrem

1

21

12                                                                                     (9) 

Por meio destas fórmulas, será projetado o fluxo de caixa de todas as receitas de 

prêmios e despesas com sinistros e administrativas. 
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Finalmente, quando se fizer necessário, algumas simulações estocásticas serão feitas, 

utilizando o Excel e o método Monte Carlo (Anderson, 1986). 
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4. REVELAÇÕES DO CAMPO 

4.1. Comparação de modelos 

Uma vez que ainda não foi publicada a norma oficial para regulamentar o risco de 

mercado, embora já atrasada de acordo com a expectativa inicial, a principal referência do 

projeto do modelo é baseada no material divulgado no sítio da própria SUSEP referente ao 

tema, que pode ser encontrado em http://www.susep.gov.br/setores-

susep/cgsoa/coris/dicem/grupo-tecnico-de-risco-de-mercado. O principal relatório balizador 

na data da redação desta dissertação é o documento 13 do referido sítio, chamado “Relatório 

Parcial Técnico de Risco de Mercado” (Superintendência de Seguros Privados, 2013b). A 

outra fonte de referência é o documento 21, chamado “Relatório de Definição de Fatores” 

(Superintendência de Seguros Privados, 2013a). 

Comparando ao modelo de Solvência II, o BCB, a partir de onde a SUSEP se inspirou, 

considera como Patrimônio de Referência Exigido (PRE) a soma direta dos riscos de taxa de 

juros, cambial, de commodities e de ações. Ainda, em contraposição ao exibido na Seção 2.8, 

onde os capitais são somados a partir de uma matriz de correlação, no modelo proposto são 

somados diretamente entre si (Superintendência de Seguros Privados, 2013b). 

Para o risco da taxa de juros, a SUSEP se baseia na normatização do BCB, 

especificamente na Circular n. 3.361 (2007), hoje revogada e substituída pela Circular 3.634 

(2013), pelo uso de uma estrutura de vértices, conforme pode ser visto na Equação 10, que 

considera todos os fluxos de caixa marcados a mercado (
tiVTMT,
) e alocados ao vértice Pi, 

agrupados de acordo com o BCB, representando dias úteis em intervalos predefinidos, o D 

representa o horizonte de dias úteis para a liquidação da posição e os 
ti,  são fatores de risco 

divulgados diariamente pelo BCB (De Melo & Neves, 2012). 
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DVTMT
P

VaR titi

i

ti  ,,,
252

33,2                                                                  (10) 

A Equação 10 representa o valor do risco no vértice Pi no dia t de acordo com o BCB e 

a SUSEP. É importante destacar que o multiplicador 2,33 nela representa o quantil da 

distribuição Normal padrão equivalente à probabilidade de 99%, ou seja, é um VaR de 99,0%, 

não correspondendo ao VaR de 99,5% sugerido no modelo Solvência II e pelo IAA. Ainda, na 

ata da 8ª reunião com o mercado (Superintendência de Seguros Privados, 2014), se destacou 

que o valor de 2,33 não equivale precisamente ao VaR, devendo serem utilizadas mais casas 

decimais, precisamente 2,326348, e que a aproximação para 2,33 aumenta o capital em média 

0,16%. Esta sugestão foi aceita pela SUSEP e deverá ser exposta em novas publicações. 

Os demais componentes do risco de juros – variação da taxa dos cupons de moedas 

estrangeiras, de índices de preços e de taxa de juros –, assim como os demais sub-riscos do 

risco de mercado também se baseiam em fatores e informações divulgadas pelo BCB 

periodicamente, com posterior aplicação nas fórmulas descritas. O modelo do Solvência II, 

entretanto, é baseado no ΔNAV, a partir das curvas calculadas pela decomposição dos 

componentes principais de cenários de estresse conforme descrito na Seção 2.8. 

O documento do cálculo de fatores da SUSEP conclui com uma comparação dos 

resultados que obteve para o sub-risco da taxa de juros em relação aos modelos do BCB e 

Solvência II, fazendo a substituição dos fatores desses modelos nos vértices do modelo 

SUSEP, como pode ser visto consolidado na Tabela 3 e na Figura 4. 
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Tabela 3 

Adaptação da tabela de valor presente do risco de R$ 1,00 de descasamento 

prazo (anos) SUSEP BCB Solvência II 

0,10 0,0021 0,0019 - 

0,20 0,0065 0,0057 - 

0,25 0,0065 - 0,0162 

0,50 0,0145 0,0350 0,0341 

1,00 0,0355 0,0699 0,0746 

2,00 0,0872 0,1398 0,1449 

3,00 0,1380 0,2234 0,1986 

4,00 0,1873 0,2978 0,2449 

5,00 0,2300 0,3723 0,2887 

10,00 0,4116 0,7446 0,4096 

15,00 0,6174 - 0,5668 

Nota: Considera a proposta do modelo SUSEP, o modelo do Banco Central e o modelo do projeto Solvência II. 

Traços representam vértices não utilizados no modelo. 

Fonte: Superintendência de Seguros Privados. (2013a). Capital de risco baseado no risco de mercado - cálculo de 

fatores. Recuperado de http://www.susep.gov.br/setores- http://www.susep.gov.br/setores-

susep/cgsoa/coris/dicem/arquivos-gt-mercado/Relatorio%20Risco%20de%20Mercado%20-

%20Calculo%20dos%20Fatores%20-%20GT.pdf 

 

Figura 4. Gráfico comparativo do valor presente do risco de R$ 1,00 de descasamento no tempo, considerando a 

proposta do modelo SUSEP, o modelo do Banco Central e o modelo do projeto Solvência II. 

Fonte: Superintendência de Seguros Privados. (2013a). Capital de risco baseado no risco de mercado - cálculo de 

fatores. Recuperado de http://www.susep.gov.br/setores- http://www.susep.gov.br/setores-

susep/cgsoa/coris/dicem/arquivos-gt-mercado/Relatorio%20Risco%20de%20Mercado%20-

%20Calculo%20dos%20Fatores%20-%20GT.pdf 
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É importante destacar que o modelo do Banco Central considera, por padrão, um 

horizonte de 10 dias para o cálculo do VaR, ao passo que a proposta do modelo SUSEP 

considera 252 dias (um ano). 

4.2. Cenários de descasamento de ativos e passivos 

A fim de se analisar este cenário, será proposto um ensaio prático com a planilha 

modelo de cálculo da SUSEP. 

Suponha a existência de uma seguradora no Brasil, nomeada a fim de fácil assimilação 

como “Seguradora Previdência Capitalizada Perfeita”, cujo único perfil de vendas seja de 

produtos de previdência privada, necessariamente pelo método de capitalização individual. 

Esta seguradora tem passivos atuariais indexados ao Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), e seus ativos estão comprados de forma que todos os vértices de 

seus fluxos de caixa tenham a mesma posição em ativos e passivos, ou seja, ela tem 

excelentes práticas de gestão de ativos e passivos (Asset-Liability Management - ALM), ou um 

casamento perfeito com o papel B das Notas do Tesouro Nacional (NTN-B), indexado ao 

IPCA, considerando a rentabilidade, o pagamento de cupons, resgates de reservas e 

reinvestimento do principal, quando necessário, como mostram a Tabela 4, de acordo com a 

classificação da SUSEP, e a Figura 5. 
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Tabela 4 

Posição dos fluxos na simulação de casamento 

Vértice (anos) At. Fin. Pass. Tec. Demais Exp. Líq. 

Valor Indexado a IPCA 8.868.384.712 -7.094.707.769 -1.773.676.942 0 

0,25 88.355.739 -70.684.591 -17.671.148 0 

0,50 131.864.026 -105.491.221 -26.372.805 0 

1,00 174.696.307 -139.757.046 -34.939.261 0 

1,50 173.340.273 -138.672.218 -34.668.055 0 

2,00 171.973.547 -137.578.837 -34.394.709 0 

2,50 170.595.870 -136.476.696 -34.119.174 0 

3,00 253.110.271 -202.488.217 -50.622.054 0 

4,00 332.782.783 -266.226.226 -66.556.557 0 

5,00 957.554.998 -766.043.999 -191.511.000 0 

10,00 1.482.623.982 -1.186.099.185 -296.524.796 0 

15,00 1.313.413.865 -1.050.731.092 -262.682.773 0 

20,00 1.118.491.637 -894.793.309 -223.698.327 0 

25,00 879.905.942 -703.924.753 -175.981.188 0 

30,00 523.899.731 -419.119.785 -104.779.946 0 

35,00 66.262.045 -53.009.636 -13.252.409 0 

40,00 0 0 0 0 

Nota: Posição dos ativos financeiros, passivos técnicos, demais passivos e exposição líquida para o momento do 

cálculo (primeira linha) e pagamento de cupons e despesas atuariais e administrativas para cada ponto do vértice, 

em anos ou frações do ano. 

Tabela 5 

Valores da Tabela 4 trazidos ao valor presente pela ETTJ do IPCA 

Vértice (anos) At. Fin. Pass. Tec. Demais Exp. Líq. 

Valor Indexado a IPCA 5.058.723.710 -4.046.978.968 -1.011.744.742 0 

0,25 87.830.235 -70.264.188 -17.566.047 0 

0,50 129.717.886 -103.774.309 -25.943.577 0 

1,00 168.200.832 -134.560.665 -33.640.166 0 

1,50 161.899.534 -129.519.627 -32.379.907 0 

2,00 155.579.559 -124.463.647 -31.115.912 0 

2,50 149.491.855 -119.593.484 -29.898.371 0 

3,00 212.790.647 -170.232.518 -42.558.129 0 

4,00 265.973.447 -212.778.758 -53.194.689 0 

5,00 669.005.151 -535.204.121 -133.801.030 0 

10,00 838.644.203 -670.915.363 -167.728.841 0 

15,00 548.856.084 -439.084.867 -109.771.217 0 

20,00 343.713.300 -274.970.640 -68.742.660 0 

25,00 198.897.428 -159.117.943 -39.779.486 0 

30,00 89.207.959 -71.366.367 -17.841.592 0 

35,00 9.480.089 -7.584.071 -1.896.018 0 

 40,00 0 0 0 0 
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Figura 5. Casamento dos fluxos de ativos e passivos e pagamentos de cupons e resgates desta seguradora, nos 

vértices. Escala logarítmica utilizada para facilitar a visualização, em milhões de reais por ano ou fração do ano. 

 

 

Figura 6. Casamento dos fluxos descontados pela ETTJ do IPCA, em escala logarítmica. 

 

Conforme pode ser visto na Tabela 4 e na Figura 5, os fluxos estão completamente 

casados, sendo a exposição líquida igual a zero em cada um dos vértices. Estes valores são, 

então, trazidos ao valor presente pela ETTJ para o IPCA calculada pela SUSEP (vide 

Apêndice D), e seu valor atual em cada vértice é então mostrado na Tabela 5 e na Figura 6, 

mantendo os valores presentes de exposição líquida como zero. 
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 No modelo proposto pela SUSEP, ao se multiplicar esses zeros pelos fatores – 

quaisquer que sejam os fatores – o resultado do risco de mercado, necessariamente, será zero. 

Este resultado parece intuitivo, mas será discutido no Capítulo 5, junto com os demais 

cenários desta seção. 

Simulando um cenário modificado para outra seguradora, a “Seguradora Previdência 

Capitalizada Vai Quebrar”, não tão empenhada no gerenciamento de seus fluxos de caixa, não 

projetou corretamente seus fluxos de despesas administrativas (ou mesmo as técnicas, 

contanto que a soma das despesas/passivos seja maior do que as receitas/ativos) e tem como 

representação o seguinte fluxo de caixa, já trazido ao valor presente pela mesma ETTJ, 

segundo a Tabela 6 e a Figura 7. 

Tabela 6 

Valor presente dos fluxos de caixa de uma seguradora com descasamento positivo 

Vértice (anos) At. Fin. Pass. Tec. Demais Exp. Líq. 

Valor Indexado a IPCA 5.058.723.710 -4.046.978.968 -1.517.617.113 -505.872.371 

0,25 87.830.235 -70.264.188 -26.349.071 -8.783.024 

0,50 129.717.886 -103.774.309 -38.915.366 -12.971.789 

1,00 168.200.832 -134.560.665 -50.460.249 -16.820.083 

1,50 161.899.534 -129.519.627 -48.569.860 -16.189.953 

2,00 155.579.559 -124.463.647 -46.673.868 -15.557.956 

2,50 149.491.855 -119.593.484 -44.847.556 -14.949.185 

3,00 212.790.647 -170.232.518 -63.837.194 -21.279.065 

4,00 265.973.447 -212.778.758 -79.792.034 -26.597.345 

5,00 669.005.151 -535.204.121 -200.701.545 -66.900.515 

10,00 838.644.203 -670.915.363 -251.593.261 -83.864.420 

15,00 548.856.084 -439.084.867 -164.656.825 -54.885.608 

20,00 343.713.300 -274.970.640 -103.113.990 -34.371.330 

25,00 198.897.428 -159.117.943 -59.669.228 -19.889.743 

30,00 89.207.959 -71.366.367 -26.762.388 -8.920.796 

35,00 9.480.089 -7.584.071 -2.844.027 -948.009 

40,00 0 0 0 0 
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Figura 7. Casamento do valor presente dos fluxos de caixa de uma seguradora com descasamento, com mais 

despesas do que receitas. Valores em escala logarítmica. Valor líquido negativo de ativos menos passivos 

representado positivamente, de modo a ser possível a exibição em escala logarítmica. 

 

Neste cenário, como esperado, temos um valor positivo de risco de mercado, uma vez 

que os ativos e receitas futuros são insuficientes para honrar os passivos e despesas futuros. O 

valor do risco de mercado de acordo com a metodologia da SUSEP, antes da aplicação dos 

fatores de correlação discutidos na Seção 2.5, é de R$ 88.126.769,52, implicando na 

necessidade de um aporte de capital dos acionistas. Os fatores utilizados pela SUSEP para os 

cálculos para cada vértice podem ser vistos no Apêndice D. 

Em um terceiro cenário, outro “erro” de casamento de ativos e passivos pode ser visto. 

A “Seguradora Previdência Capitalizada Alta Margem” tem mais ativos livres do que 

passivos e despesas. Desta forma, ela tem o mesmo fluxo de exposição líquida que a 

seguradora anterior, mas com valor positivo, ou seja, excesso de receitas sobre despesas, 

como pode ser visto na Tabela 7 e na Figura 8. 
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Tabela 7 

Descasamento negativo 

Vértice (anos) At. Fin. Pass. Tec. Demais Exp. Líq. 

Valor Indexado a IPCA 5.058.723.710 -3.794.042.783 -758.808.557 505.872.371 

0,25 87.830.235 -65.872.676 -13.174.535 8.783.024 

0,50 129.717.886 -97.288.415 -19.457.683 12.971.789 

1,00 168.200.832 -126.150.624 -25.230.125 16.820.083 

1,50 161.899.534 -121.424.650 -24.284.930 16.189.953 

2,00 155.579.559 -116.684.669 -23.336.934 15.557.956 

2,50 149.491.855 -112.118.891 -22.423.778 14.949.185 

3,00 212.790.647 -159.592.985 -31.918.597 21.279.065 

4,00 265.973.447 -199.480.085 -39.896.017 26.597.345 

5,00 669.005.151 -501.753.863 -100.350.773 66.900.515 

10,00 838.644.203 -628.983.152 -125.796.630 83.864.420 

15,00 548.856.084 -411.642.063 -82.328.413 54.885.608 

20,00 343.713.300 -257.784.975 -51.556.995 34.371.330 

25,00 198.897.428 -149.173.071 -29.834.614 19.889.743 

30,00 89.207.959 -66.905.969 -13.381.194 8.920.796 

35,00 9.480.089 -7.110.066 -1.422.013 948.009 

40,00 0 0 0 0 

 

 

Figura 8. Casamento do valor presente dos fluxos de caixa de uma seguradora com descasamento, com mais 

receitas do que despesas. Valores em escala logarítmica. 
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De maneira não intuitiva, o risco de mercado apurado de acordo com os mesmos 

critérios do cenário anterior também resulta em uma necessidade de capital de 

R$ 88.126.769,52, isto é, um aporte dos acionistas, caso não existam ativos livres. A Tabela 8 

consolida os resultados obtidos com os três cenários. 

Tabela 8 

Resumo da exposição líquida e risco de mercado apurado por cenário 

Vértice Perfeita Vai Quebrar Alta Margem 

0,00 0 -505.872.371 505.872.371 

0,25 0 -8.783.024 8.783.024 

0,50 0 -12.971.789 12.971.789 

1,00 0 -16.820.083 16.820.083 

1,50 0 -16.189.953 16.189.953 

2,00 0 -15.557.956 15.557.956 

2,50 0 -14.949.185 14.949.185 

3,00 0 -21.279.065 21.279.065 

4,00 0 -26.597.345 26.597.345 

5,00 0 -66.900.515 66.900.515 

10,00 0 -83.864.420 83.864.420 

15,00 0 -54.885.608 54.885.608 

20,00 0 -34.371.330 34.371.330 

25,00 0 -19.889.743 19.889.743 

30,00 0 -8.920.796 8.920.796 

35,00 0 -948.009 948.009 

40,00 0 0 0 

Risco de Mercado 0 88.126.770 88.126.770 

 

Todos estes resultados serão discutidos no Capítulo 5. 

4.3. Cenário de repartição 

Suponha agora a existência de mais uma seguradora, nomeada como “Seguradora 

Repartição”, cujo único perfil de vendas seja de seguros de vida pelo método de repartição 

simples para participantes entre 18 e 65 anos e que seus contratos não possam ser cancelados 
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unilateralmente por ela, caso bastante comum nos casos de planos coletivos e empresariais. 

Suponha ainda que ela precifique seus prêmios de acordo com a tábua de mortalidade AT-

1983M (vide Apêndice A), o limite mínimo permitido pela Resolução n. 117 (2004), e que as 

despesas futuras, como administração, regulação de sinistro, comissão, erros de precificação, 

expectativa de lucro etc. estejam implícitas no preço final sob a forma do carregamento, de 

30%. Como o modelo SUSEP não prevê novos contratos, a despesa de aquisição não será 

considerada.  

Assuma que a experiência de mortalidade da seguradora é a mesma apurada no trabalho 

das Tábuas BR-EMS (vide Apêndice B), e que todo participante pagará um prêmio mensal 

reajustado anualmente de acordo com a idade do segurado. Ainda, cada participante tem 0,5% 

de chance de cancelar a cada mês e que as demais despesas representem 25% das receitas. A 

Tabela 9 mostra o posicionamento destes fluxos de acordo com os vértices da ETTJ da taxa 

pré-fixada, e é possível ver com mais clareza o excesso de receitas sobre despesas na Figura 9. 

Tabela 9 

Posição das receitas e despesas do cenário 

Vértice (anos) At. Fin. Pass. Tec. Demais Exp. Líq. 

0,08 15.111.203 -8.999.554 -3.777.801 2.333.848 

0,25 24.485.597 -14.582.061 -6.121.399 3.782.137 

0,50 41.790.297 -24.886.204 -10.447.574 6.456.518 

1,00 54.204.036 -31.768.837 -13.551.009 8.884.190 

1,50 51.183.339 -30.317.927 -12.795.835 8.069.577 

2,00 49.003.784 -28.552.266 -12.250.946 8.200.572 

2,50 46.326.203 -27.276.603 -11.581.551 7.468.049 

3,00 65.481.479 -38.008.652 -16.370.370 11.102.457 

4,00 80.590.789 -46.591.077 -20.147.697 13.852.015 

5,00 195.724.578 -111.114.764 -48.931.145 35.678.669 

10,00 234.488.081 -129.338.181 -58.622.020 46.527.880 

15,00 459.459.092 -244.451.766 -103.423.665 111.583.661 
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Figura 9. Casamento das receitas e despesas da seguradora, nos vértices da taxa pré-fixada, em escala 

logarítmica. 

 

Este cenário, de acordo com o cálculo do modelo SUSEP, retorna um risco de mercado, 

especificamente na categoria de risco de variação da taxa de juros, de R$ 100.376.932,78, 

antes das correlações. 

Estes resultados serão discutidos no Capítulo 5. 
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5.  DISCUSSÃO 

5.1. Modelo e resultados obtidos 

Após as análises que foram feitas, até agora apenas de maneira ilustrativa, é necessário 

incitar algumas discussões e aprofundar alguns tópicos. 

A proposta do modelo em vias de ser regulamentado no Brasil trabalha com a visão de 

fatores a serem aplicados nos vértices com maturidades pré-definidas. Esses fatores são 

estimados observando-se o passado do mercado financeiro e, através do VaR, calculando-se a 

posição em que os ativos deveriam estar para garantirem uma segurança de 99%, isto é, uma 

probabilidade de ruína de apenas 1%. Este percentual é o mesmo utilizado pelo BCB. 

O modelo europeu, entretanto, utiliza uma modelagem diferente, mas com o mesmo 

objetivo de medida, e até chegam a resultados próximos, como foi demonstrado pela 

Superintendência de Seguros Privados (2013b). Entretanto, ele utiliza curvas paralelas de 

choque nos componentes principais das curvas de juros, aplicando diretamente sobre elas os 

efeitos de um cenário de estrangulamento, com curvas de estresse de juros predefinidas. Esses 

efeitos também são baseados no histórico de casos de grandes perdas do passado, de forma a 

estimar quanto as seguradoras precisariam ter para não se tornarem insolventes no pior dos 

cenários, se estes voltassem a acontecer, comparando finalmente com um cenário-base, 

considerando toda a avaliação realista da seguradora em condições de mercado, como 

expectativa de receitas e despesas futuras. Desta forma, só deveria haver aporte de capital se o 

pior cenário requeresse mais dinheiro do que a empresa é capaz de ter com os fluxos futuros. 

Esta abordagem considerando os fluxos futuros de receitas e despesas é a comparação 

com o valor econômico, como explicado na Seção 2.6. No Brasil, hoje esta comparação é feita 

com o valor contábil – o PLA, que é retrospectiva. No caso de uma seguradora que estava até 

o ano anterior em uma situação precária, mas que se adequa neste ano e adquire uma carteira 
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extremamente rentável, por exemplo, esta melhora de perspectiva, feita através de análise 

prospectiva, não é reconhecida, senão na volatilidade de seus fluxos de caixa futuros. O 

mercado acredita que será modificada esta forma de comparação, mas nada foi publicado 

ainda sobre o tópico, e é vital que nenhuma ameaça de se dar seguimento ao risco de mercado 

seja feita antes que se tenha uma comparabilidade adequada. 

Esse fenômeno pode ser claramente visto no segundo e terceiro cenários mostrados na 

Seção 4.2, nos quais duas empresas completamente opostas, uma extremamente capitalizada e 

outra proporcionalmente descapitalizada, têm o mesmo valor apurado para o risco de mercado. 

E isso independe de quais fatores estão sendo utilizados, mas da metodologia per se. 

Ora, se existe uma empresa que já mostra hoje nos fluxos futuros que seus ativos são 

insuficientes para honrarem as obrigações, é imprescindível que os acionistas façam um novo 

aporte de capital para mitigar uma iminente quebra da empresa, que faria que perdessem o 

que investiram previamente, não ignorando a relevância de poder ser um custo afundado, 

apesar de ser um compromisso de absorção de riscos firmado com a sociedade. Por isso, o 

modelo do risco de mercado, que como foi mostrado nos cenários, avalia na verdade o risco 

da variação de patrimônio líquido, justamente recomendará um aporte de capital (que 

possivelmente seria mais adequado com o uso de um modelo interno próprio), reduzindo a 

probabilidade de ruína para 1%, pela metodologia utilizada. 

Por outro lado, uma companhia exatamente oposta, com ativos e receitas futuras 

superando em cada instante t os passivos e despesas futuras, mesmo que ainda tenha algum 

risco de mercado em decorrência de sua estratégia de investimentos, sua necessidade de novo 

aporte deveria ser significativamente inferior ao da companhia anterior. Da forma como é 

apurado, em antítese ao exposto no caso anterior, sinaliza-se que os acionistas aportem (e 

engessem) mais capital agora, possivelmente violando sua gestão própria e apetite de riscos, 

para terem o retorno futuro já esperado, reduzindo seu retorno sobre o capital. 
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Divergência semelhante, motivada por efeito distinto, ocorre no cenário da Seção 4.3, 

no qual uma empresa com ativos que não são investidos no mercado de capitais, e que não 

podem ter o excesso de receitas sobre despesas futuros investido no mercado 

(Superintendência de Seguros Privados, 2013b) tem risco de mercado. 

O risco de subscrição é o responsável por mensurar insuficiência dos pagamentos de 

prêmios futuros em relação aos sinistros e a variabilidade deles, portanto o apurado neste 

cenário é simplesmente o excesso de lucro no cenário base. 

Neste caso, o valor contábil de referência pode ser considerado zero, assumindo-se que 

a empresa nunca teve uma negociação anteriormente, para simplificação. O cálculo 

atuarialmente e financeiramente adequado da melhor estimativa das receitas futuras prevê 

R$ 1.193.973.538,60, ou seja, quase 1,2 bilhão de reais. Da mesma forma, as despesas 

(ignorando a variabilidade dos sinistros e catástrofes, que estão no escopo do risco de 

subscrição, e não deste) futuras com sinistros e resgates estão estimadas em 

R$ 668.581.376,79, e as administrativas em R$ 298.493.384,65, totalizando 

R$ 967.074.761,44, isto é, aproximadamente 1 bilhão de reais. Desta forma, pelo conceito de 

capital econômico, a seguradora está com excesso de quase 227 milhões de reais, e sua 

eficiência é comprovada nos índices de sinistralidade, de 56%, e combined, de 81%. 

O valor apurado de risco de mercado para este cenário foi de R$ 100.376.932,78 antes 

das correlações, sendo significativamente reduzido após seu efeito, que não será reproduzido 

aqui por não estarmos abordando os demais riscos e eles serem necessários nos produtos do 

capital total. Ainda assim, no pior cenário, este risco, que frequentemente é o maior capital 

necessário (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, 2009), 

representaria 100 milhões de reais, ficando bem abaixo dos 227 milhões disponíveis para 

absorver este risco, os demais e garantir lucro aos acionistas. 
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Todavia, ao compararmos estes 100 milhões (ou, mais corretamente, sua forma após as 

correlações) com o PLA contábil, teríamos a necessidade de um aporte de capital que, mesmo 

após todas as reduções possíveis e ficando pequeno, será superior à necessidade, uma vez que 

a empresa está adequada. Ainda que esta aplicação seja feita aos poucos (Superintendência de 

Seguros Privados, 2013b), a primeira parcela a ser aplicada no fim do primeiro ano ainda será 

muito superior à real necessidade, desequilibrando os investimentos dos acionistas e 

engessando o crescimento das empresas, uma vez que cada novo negócio, mesmo com 

expectativa positiva, poderá ter um novo aporte de capital necessário. Ainda, uma vez que o 

regulador reconheça a inadequação da medida após ela ter sido implantada, a baixa do capital 

será reconhecida como um lucro, gerando tributação. 

Ainda, é importante insistir na definição do risco de mercado dada em 2.8, que é a 

medida da volatilidade dos preços de ativos e passivos, ou de acordo com a (Committee of 

European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, 2009), o risco de variações do 

nível ou volatilidade dos instrumentos financeiros que possam impactar nos ativos e passivos 

da companhia. No cenário de produtos de repartição não considerando reinvestimento, como 

limitação do modelo proposto, não há instrumento financeiro a ser aferido, uma vez que as 

receitas e despesas acontecem em cada exercício contábil, isto é, exceto por flutuações da 

sinistralidade (novamente, escopo do risco de subscrição), os prêmios recebidos no mês 

deverão ser suficientes para pagar os sinistros ocorridos e as despesas incorridas no mês. 

Desta forma, o risco de mercado está sendo usado para calcular não verdadeiramente um risco 

de mercado, mas somente a variação do patrimônio líquido da empresa. E este cálculo só é 

possível com o modelo proposto por recomendar o uso dos fatores de ativos com taxas pré-

fixadas. A recomendação, neste caso, é que se forem utilizados fatores para este caso, que eles 

sejam específicos e que novamente seja considerada a comparação com o valor econômico. 
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Outro ponto relevante é a utilização de fatores no modelo. Sandström (2010) cita que a 

abordagem de risco de mercado através de fatores é mais adequada a riscos mais simples 

(Tipo A), que se aproximem dos riscos alvo, e com duração curta, geralmente anual, como é o 

caso de ramos elementares, atuarialmente menos complexos. Vida e previdência (Tipo B), por 

exemplo, podem ter coberturas com renovação automática por toda uma vida, expondo a 

seguradora a assumir hoje um compromisso de honrar um pagamento garantido daqui a 60 

anos, por exemplo. Ainda, a abordagem de fatores, por se basear em algumas simplificações, 

não consegue mensurar o efeito de algumas nuances estratégicas de investimentos, como 

hedges. 

O modelo europeu (Committee of European Insurance and Occupational Pensions 

Supervisors, 2009) trabalha com os choques paralelos de nível, curvatura, inclinação e torção, 

mas há alguns efeitos complexos de previdência que não podem ser capturados por nenhum 

dos dois modelos. Sandström (2010) afirma que se o mercado afeta diretamente os fluxos de 

caixa, há dependência entre os fluxos esperados e os fatores de desconto, devendo-se utilizar a 

expectativa dos fluxos de caixa trazidos ao valor presente, e não os valores presentes dos 

fluxos de caixa esperados. 

Esta nuance fica clara quando consideramos o comportamento das taxas de juros e 

inflação versus resgates, por exemplo, o que pode ter um efeito interessante em países em que 

estas tenham uma volatilidade razoável, como tem sido o caso do Brasil. 

 Imagine um caso de um participante que pague contribuições hoje em um plano de 

previdência que lhe garanta 3% de juros reais anuais acima do IPCA, com um benefício por 

prazo certo quando chegar à sua aposentadoria, sem riscos atuariais de morte ou invalidez, ou 

seja, um produto puramente financeiro. Este passivo deverá idealmente estar atrelado a um 

título NTN-B a fim de minimizar seu risco de descasamento. Desta forma, a seguradora 

deverá projetar os dois fluxos de caixa no modelo de fatores, considerando probabilidades 
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históricas não-condicionais de cancelamento resgate como premissas redutoras dos passivos. 

Imagine, no entanto, que poucos anos depois o cenário macroeconômico do país se altera e se 

torna mais interessante ao segurado resgatar sua reserva e investir diretamente no papel pelo 

Tesouro Direto, por exemplo. Este resgate condicionado à elevação da taxa de juros jamais 

poderia ser capturado em um modelo de fatores, por o modelo as tratar como fenômenos 

independentes. Desta forma, desconsiderando este movimento que não é ilógico, a apuração 

do risco de mercado pode ser superavaliada. 

A apuração pelo uso de cenários, como no caso europeu, tem um pouco mais de 

flexibilidade com isso, mas só parece relevante nos casos de inclinação, curvatura e torção, 

ainda assim não mapeando um comportamento próximo ao realista. 

Outro caso semelhante é o reinvestimento necessário, pelo aumento da reserva, quando 

os produtos garantem excedente financeiro, atrelado diretamente aos ativos. Um plano de 

aposentadoria que garanta 3% de juros reais anuais acima do IPCA e que dê ao segurado 95% 

do que exceder da rentabilidade do ativo em que estiver aplicado tem risco de mercado mas 

não apura o aumento da reserva em decorrência disso. Uma vez que o modelo trata o ativo e o 

passivo como se fossem independentes, o passivo só é capaz de capturar o efeito do excedente 

no cenário base, ao utilizar a ETTJ. Apesar disso, o compromisso da seguradora com o 

participante aumenta conforme a curva de rentabilidade de ativos aumenta, e 

consequentemente os ativos investidos também, devendo elevar o risco de mercado. É 

possível se afirmar, portanto, que planos do tipo PRSA, VRSA, PRGP e VRGP (VRSA e 

VRGP são os espelhos para seguros dos planos do tipo PRSA e PRGP) não são mensurados 

adequadamente, assim como planos padrões com excedente financeiro. 

Por exemplo, suponha que a seguradora tenha um plano com garantia de rentabilidade 

de 6% ao ano e excedente financeiro de 100%, e o participante só faça um aporte de 10.000 

no início, resgatando o valor atualizado depois de 20 anos, ou seja, um fluxo com um aporte e 
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um resgate 20 períodos depois. Suponha, por simplificação, que a ETTJ hoje tem o valor 

constante de 6% ao ano. O resgate do participante, pela visão determinística, seria 32.071, e o 

Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo seria 0, e os ativos estariam adequadamente casados 

com os passivos, não gerando risco de mercado. 

A visão estocástica, entretanto, consegue mensurar melhor as nuances pontuais. 

Novamente por simplificação, consideremos 10.000 cenários de choques nas taxas de juros, 

com a restrição de que a média dos cenários equivalesse aos mesmos 6%, mas com o mínimo 

equivalente a 1% a.a. e o máximo, 11% a.a., escolhidos arbitrariamente mas que deveriam 

seguir alguma modelagem consistente como a sugerida por Cairns (2004), principalmente 

para não se considerar uma volatilidade acima da possível, gerando mais capital do que 

necessário. 

Utilizando o conceito de VaR no mesmo percentil que o modelo da SUSEP, ou seja, o 

99%-ésimo pior cenário, é possível se verificar que o VPL deste cenário seria -15.769, e não 

mais o 0 do cenário determinístico. A média dos VPLs dos 10.000 cenários (best estimate ou 

cenário base) seria -3.393, uma estimativa para o valor econômico da empresa e, desta forma, 

a necessidade de aporte de capital seria de 12.376, muito superior ao zero identificado no 

cenário determinístico. 

Da mesma forma, modelos estocásticos podem ter a flexibilidade para mensurar os 

efeitos dos resgates condicionais e dos excedentes financeiros. Modelos estocásticos são mais 

complexos e exigem um poder computacional maior, mas em alguns casos, como estes, não 

deveriam ser deixados de lado por uma abordagem mais simples. 

No caso de planos PGBL e VGBL, entretanto, isso não ocorre, por as seguradoras 

repassarem todo o risco de mercado ao participante, isto é, repassam 100% do excedente, mas 

não garantem rentabilidade, podendo, inclusive, ser negativa quando aplicada em 

instrumentos financeiros de renda variável, como ações e multimercado. A SUSEP, 
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adequadamente, recomenda que sejam avaliados no “dia 1”, isto é, que somente o valor das 

posições de ativos e passivos iniciais seja considerada, resultando em um casamento perfeito, 

não retornando risco de mercado. 

O resultado do cenário de casamento perfeito da Seção 4.2 que não resultou em risco de 

mercado também traz preocupações, uma vez que isso só mostra que não há risco de ALM. 

Isso só ocorre para casos de PGBL e VGBL, nos quais o crescimento da reserva é 

imediatamente refletido no crescimento do ativo, diariamente, e todo o risco de mercado é 

repassado ao segurado. Se em qualquer momento dos fluxos futuros algum retorno dos ativos 

divergir da ETTJ como foi projetada, haverá um descasamento futuro, e este não terá sido 

identificado. Por exemplo, planos de previdência tradicional com garantia de taxa de juros e 

avaliados de acordo com a ETTJ do IPCA, mesmo que tenham um ALM perfeito dos fluxos 

futuros, têm volatilidade dos ativos (NTN-B) marcados a mercado quase que diariamente, e 

qualquer negociação de compra ou venda de novos papéis no caso de contribuições ou 

resgates, respectivamente, pode sofrer o peso de aberturas ou fechamentos de taxa marcada a 

mercado. Essa volatilidade e esse risco de reinvestimento não estão, desta forma, sendo 

mensurados no modelo proposto pela SUSEP, tampouco no modelo europeu, por ambos 

utilizarem o conceito de ΔNAV discutido na Seção 2.8, mas seriam no caso de um modelo 

estocástico dependente. 

Desta forma, modelos estocásticos conseguiriam dar choques pontuais nas curvas dos 

ativos e, caso os passivos sejam condicionados a eles, também poderão reagir adequadamente, 

refletindo uma aferição bem mais realista dos riscos aos quais a seguradora se encontra 

exposta. 

Outro aspecto relevante do modelo SUSEP e do modelo de Solvência II europeu é 

tradicional aproximação pela normalidade de informações claramente não normais. Por ser 

uma distribuição com propriedades mais facilmente manipuláveis, geralmente se buscam 
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formas de transformar os dados e parâmetros de forma que convirjam em distribuição para a 

Normal. Dados financeiros raramente têm distribuição Normal, e mesmo a transformação 

mais comum – o logaritmo natural dos retornos, a fim de se ajustar pela distribuição Log-

Normal – não tem cauda suficientemente longa para representar os grandes riscos em quantis 

suficientemente grandes (Mandelbrot, 1963). 

Taleb (2010) e Mandelbrot e Hudson (2014) dissertam fortemente sobre essa não-

normalidade e os perigos de utilizá-la inadequadamente para mensurar risco, uma vez que o 

subestimam. Fatores baseados no VaR, por exemplo, assumem o quantil (1-α) de uma 

distribuição Normal. Donnelly e Embrechts (2010) chegam a defender que entre os principais 

motivos para a crise do sub-prime americano estão o uso de cópulas gaussianas e medidas de 

risco baseadas no VaR da Normal, além, é claro, da falta de conhecimento dos gestores 

financeiros sobre o que estavam de fato utilizando. Giamouridis (2006), todavia, recomenda o 

uso de uma expansão de segunda ordem de Cornish-Fisher, conhecida atuarialmente como 

aproximação Normal Power, para o cálculo dos fatores utilizando o VaR. Ainda, como 

explicado na Seção 2.7, o VaR falha na propriedade necessária de subaditividade, isto é, 

VaR(a+b) pode ser superior a VaR(a) + VaR(b). Recomenda-se, portanto, na necessidade de 

se usarem fatores, que pelo menos se use o TVaR, por se adequar melhor a caudas mais 

longas. 

5.2. Estratégias para o mercado 

No caso de não alteração do modelo por parte da SUSEP, algumas estratégias podem 

ser tomadas para se minimizar o valor do risco de mercado aferido. 

A primeira e mais simples delas é o repasse do risco. Quanto maior for o risco retido 

pela seguradora, maior será sua exposição a descasamentos de ativos e passivos, e, portanto 

maior será seu risco de mercado. 
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No caso de planos de PGBL/VGBL ou os similares com excedente, o repasse do risco 

de mercado ao segurado é claro, como já foi discutido. A remuneração da seguradora se dá, 

além da parte retida, pela cobrança de carregamentos e taxas de administração dos fundos. 

Já no caso da carteira de repartição, o repasse dos riscos a uma resseguradora reduziria a 

exposição e as receitas futuras, mas também reduziria o risco de mercado. Caberia à 

resseguradora avaliar os prêmios de resseguro adequados à carteira e o quanto seria 

interessante absorver este risco. 

Outra estratégia é a diversificação, embora esta seja limitada pela Resolução n. 3.358 

(2006). Se o gestor dos ativos da seguradora for capaz de encontrar outros ativos com fluxos 

de caixa suficientemente próximos aos dos passivos, o risco de mercado de acordo com o 

modelo da SUSEP será minimizado. 

Por fim, novamente no cenário de repartição, há um excesso de lucro na operação do 

exemplo. Caso seja possível se criar um fluxo de caixa inverso, idealmente sem que se perca a 

lucratividade da operação, este risco de mercado seria minimizado. Como exemplo, uma 

simples operação, para o primeiro mês, de venda de renda imediata capitalizada por prazo 

certo por 20 anos com ativos indexados à mesma taxa pré-fixada para equivaler ao primeiro 

ponto da curva, apesar de considerar um aporte igual ao valor do lucro, já reduziria o valor 

apurado de capital em 0,45%, ou em cerca de 450 mil do que havia sido apurado na Seção 4.3, 

100 milhões, antes das correlações. 

Uma estratégia de controle deveria ser implementada a fim de otimizar a venda destes 

produtos com o propósito de se minimizar o risco de mercado, trazendo os fluxos de caixa o 

máximo possível para os vértices mais próximos da data de avaliação, que são onde os fatores 

são menores. 

Acima de tudo e mais importante é a pressão dos stakeholders para que a SUSEP não 

ponha em vigência um modelo inadequado a todos os níveis do mercado segurador. 



52 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo da implementação de uma técnica para minimizar o risco de mercado no 

Brasil é louvável, uma vez que ajudará a proteger tanto a sociedade, que não sofrerá com a 

quebra da seguradora a quem confiou seus riscos, quanto para os acionistas, que terão 

confiança de que seu dinheiro não virará pó, quanto para a economia do país, que não perderá 

com a perda de uma empresa e não terá que arcar com o dinheiro necessário para honrar os 

compromissos assumidos pela seguradora. 

É claro que a discussão visa o controle dos riscos aos quais estes estão expostos, mas há 

que se sensibilizar à elasticidade do mercado. 

É preciso, entretanto, prudência, uma vez que foi possível ver que há algumas 

imperfeições no modelo proposto pelo governo para mensurar este risco. Desta forma, é 

urgente insistir que não seja posta em prática nenhuma forma de capitalização deste risco até 

que todas as arestas tenham sido aparadas. 

Este trabalho foi iniciado com algumas definições importantes para a adequada 

compreensão do tema discutido. Em seguida, foi feita uma pergunta motivadora, e esperamos 

que os argumentos sejam suficientes para respondê-la. 

De modo direto, a resposta é negativa. Não é possível mensurar o risco de mercado das 

seguradoras brasileiras adequadamente com o modelo proposto pela SUSEP. Alguns riscos 

que são relevantes não foram considerados, como a recompra de papéis no caso de excedente 

financeiro e a dependência entre ativos e passivos, e outros riscos foram superavaliados, como 

o risco de mercado de caixa livre. 

Além disso, foram analisadas e criticadas algumas técnicas utilizadas no modelo, 

quando comparadas ao modelo europeu e à teoria. 
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O trabalho se preocupou também em sugerir ao regulador e às seguradoras soluções 

para alguns problemas discutidos, a fim de que sejam enfrentadas de maneira prudente e que 

participem do planejamento estratégico das empresas e do governo. 

Felizmente a SUSEP se encontra aberta à discussão, uma vez que é um grande desafio 

no mundo inteiro a implementação destes modelos. 

É imprescindível que a gestão orientada a riscos seja cada vez mais importante nas 

seguradoras, pois o pilar de solvência responsável pela quantificação é somente um dos três. 

A cultura de mitigação e gerenciamento de riscos, ainda em fase embrionária nas seguradoras 

brasileiras, deve ser desenvolvida, trazendo benefícios para toda a sociedade. 

Deixamos como sugestão para trabalhos futuros a exploração de algumas limitações 

deste, como a adaptação dos cálculos às atualizações do modelo que forem sendo publicadas, 

testes de sensibilidade em parâmetros, comparação dos fatores do modelo SUSEP utilizando o 

TVaR no lugar do VaR, criação de uma modelagem com avaliações estocásticas, análise mais 

profunda dos ativos do modelo e análises do modelo SUSEP para outros ramos com 

comportamentos diferentes. 
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APÊNDICE A. TÁBUA AT-1983M 

A tábua de mortalidade 1983 Individual Annuity Mortality (IAM) Table – Male, também 

conhecida como Tábua 1983a, tem os limites mínimos permitidos pela SUSEP para 

precificação de mortalidade. Existem diversas tábuas chamadas AT-1983, com probabilidades 

diferentes, mas esta é a utilizada na indústria brasileira de seguros e previdência. Suas 

probabilidades (qx) são as constantes na Tabela 10 (Johansen, 1981). 

Tabela 10 

Qx da tábua AT-1983M 

x qx x qx x qx x qx x qx 

5 0,000377 28 0,000704 51 0,004431 74 0,031794 97 0,219120 

6 0,000350 29 0,000731 52 0,004812 75 0,035046 98 0,234735 

7 0,000333 30 0,000759 53 0,005198 76 0,038631 99 0,251889 

8 0,000352 31 0,000786 54 0,005591 77 0,042587 100 0,270906 

9 0,000368 32 0,000814 55 0,005994 78 0,046951 101 0,292111 

10 0,000382 33 0,000843 56 0,006409 79 0,051755 102 0,315826 

11 0,000394 34 0,000876 57 0,006839 80 0,057026 103 0,342377 

12 0,000405 35 0,000917 58 0,007290 81 0,062791 104 0,372086 

13 0,000415 36 0,000968 59 0,007782 82 0,069081 105 0,405278 

14 0,000425 37 0,001032 60 0,008338 83 0,075908 106 0,442277 

15 0,000435 38 0,001114 61 0,008983 84 0,083230 107 0,483406 

16 0,000446 39 0,001216 62 0,009740 85 0,090987 108 0,528989 

17 0,000458 40 0,001341 63 0,010630 86 0,099122 109 0,579351 

18 0,000472 41 0,001492 64 0,011664 87 0,107577 110 0,634814 

19 0,000488 42 0,001673 65 0,012851 88 0,116316 111 0,695704 

20 0,000505 43 0,001886 66 0,014199 89 0,125394 112 0,762343 

21 0,000525 44 0,002129 67 0,015717 90 0,134887 113 0,835056 

22 0,000546 45 0,002399 68 0,017414 91 0,144873 114 0,914167 

23 0,000570 46 0,002693 69 0,019296 92 0,155429 115 1,000000 

24 0,000596 47 0,003009 70 0,021371 93 0,166629   

25 0,000622 48 0,003343 71 0,023647 94 0,178537   

26 0,000650 49 0,003694 72 0,026131 95 0,191214   

27 0,000677 50 0,004057 73 0,028835 96 0,204721   

Nota: Probabilidades de falecimento de acordo com a tábua de mortalidade AT-83. 

Fonte: Johansen, R. J. (1981). Report of the Committee to Recommend a New Mortality Basis for Individual 

Annuity Valuation (Derivation of the 1983 Table a). Transactions of Society of Actuaries, 33. 
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APÊNDICE B. TÁBUAS BR-EMS 

O mercado segurador brasileiro tem, desde 2012, uma tábua com sua experiência, a 

partir do trabalho de Oliveira, Frischtak, Ramirez, Beltrão e Pinheiro (2012), chamada 

Experiência do Mercado Segurador (EMS). Estas quatro tábuas, duas de sobrevivência e duas 

de mortalidade, segregadas por sexo, foram feitas com mais de 300 milhões de registros e 

representam um marco inédito na indústria nacional. Suas probabilidades de falecimento 

podem ser verificadas na Tabela 11 (masculina) e na  Tabela 12 (feminina). Já as 

probabilidades de mortalidade, considerando um carregamento para o caso de sobrevivência, 

podem ser verificadas na Tabela 13 (masculina) e na Tabela 14 (feminina). 

Tabela 11 

Tábua BR-EMS 2010 masculina de mortalidade 

x qx x qx x qx x qx x qx 

0 0,00274 23 0,00125 46 0,00295 69 0,01925 92 0,15098 

1 0,00095 24 0,00127 47 0,00317 70 0,02102 93 0,16528 

2 0,00048 25 0,00127 48 0,00341 71 0,02295 94 0,18093 

3 0,00030 26 0,00127 49 0,00367 72 0,02508 95 0,19808 

4 0,00022 27 0,00126 50 0,00396 73 0,02740 96 0,21686 

5 0,00018 28 0,00126 51 0,00427 74 0,02994 97 0,23742 

6 0,00016 29 0,00125 52 0,00462 75 0,03273 98 0,25994 

7 0,00015 30 0,00126 53 0,00499 76 0,03578 99 0,28460 

8 0,00015 31 0,00127 54 0,00541 77 0,03912 100 0,31161 

9 0,00016 32 0,00129 55 0,00586 78 0,04278 101 0,34118 

10 0,00018 33 0,00135 56 0,00635 79 0,04679 102 0,37357 

11 0,00021 34 0,00142 57 0,00690 80 0,05118 103 0,40904 

12 0,00026 35 0,00149 58 0,00749 81 0,05598 104 0,44788 

13 0,00033 36 0,00157 59 0,00814 82 0,06125 105 0,49042 

14 0,00042 37 0,00166 60 0,00886 83 0,06701 106 0,53700 

15 0,00053 38 0,00176 61 0,00964 84 0,07332 107 0,58801 

16 0,00065 39 0,00186 62 0,01049 85 0,08024 108 0,64387 

17 0,00078 40 0,00198 63 0,01143 86 0,08781 109 0,70505 

18 0,00090 41 0,00211 64 0,01246 87 0,09609 110 0,77204 
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x qx x qx x qx x qx x qx 

19 0,00101 42 0,00225 65 0,01358 88 0,10517 111 0,84540 

20 0,00110 43 0,00240 66 0,01481 89 0,11511 112 0,92575 

21 0,00117 44 0,00256 67 0,01616 90 0,12600 113 1,00000 

22 0,00122 45 0,00275 68 0,01763 91 0,13792   

 

Tabela 12 

Tábua BR-EMS 2010 feminina de mortalidade 

x qx x qx x qx x qx x qx 

0 0,00128 23 0,00035 46 0,00140 69 0,01009 92 0,12110 

1 0,00046 24 0,00035 47 0,00152 70 0,01100 93 0,13857 

2 0,00025 25 0,00035 48 0,00164 71 0,01202 94 0,15795 

3 0,00016 26 0,00036 49 0,00178 72 0,01312 95 0,17998 

4 0,00012 27 0,00037 50 0,00193 73 0,01430 96 0,20594 

5 0,00010 28 0,00039 51 0,00209 74 0,01558 97 0,23015 

6 0,00009 29 0,00041 52 0,00228 75 0,01699 98 0,25194 

7 0,00009 30 0,00044 53 0,00248 76 0,01856 99 0,27912 

8 0,00009 31 0,00047 54 0,00270 77 0,02030 100 0,31072 

9 0,00011 32 0,00050 55 0,00294 78 0,02221 101 0,34118 

10 0,00014 33 0,00054 56 0,00321 79 0,02431 102 0,37357 

11 0,00018 34 0,00057 57 0,00351 80 0,02674 103 0,40904 

12 0,00022 35 0,00062 58 0,00384 81 0,02962 104 0,44788 

13 0,00026 36 0,00066 59 0,00420 82 0,03307 105 0,49042 

14 0,00030 37 0,00071 60 0,00459 83 0,03711 106 0,53700 

15 0,00033 38 0,00076 61 0,00501 84 0,04185 107 0,58801 

16 0,00035 39 0,00082 62 0,00548 85 0,04749 108 0,64387 

17 0,00037 40 0,00088 63 0,00599 86 0,05413 109 0,70505 

18 0,00037 41 0,00095 64 0,00654 87 0,06170 110 0,77204 

19 0,00037 42 0,00103 65 0,00714 88 0,07040 111 0,84540 

20 0,00037 43 0,00111 66 0,00778 89 0,08096 112 0,92575 

21 0,00036 44 0,00120 67 0,00850 90 0,09310 113 1,00000 

22 0,00036 45 0,00130 68 0,00927 91 0,10647   
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Tabela 13 

Tábua BR-EMS 2010 masculina de sobrevivência 

x qx x qx x qx x qx x qx 

0 0,00200 24 0,00093 48 0,00249 72 0,01893 96 0,17027 

1 0,00069 25 0,00093 49 0,00268 73 0,02072 97 0,18672 

2 0,00035 26 0,00093 50 0,00290 74 0,02268 98 0,20477 

3 0,00022 27 0,00092 51 0,00313 75 0,02483 99 0,22457 

4 0,00016 28 0,00092 52 0,00339 76 0,02719 100 0,24628 

5 0,00013 29 0,00091 53 0,00367 77 0,02977 101 0,27010 

6 0,00012 30 0,00092 54 0,00398 78 0,03261 102 0,29622 

7 0,00011 31 0,00093 55 0,00431 79 0,03573 103 0,32488 

8 0,00011 32 0,00094 56 0,00468 80 0,03914 104 0,35632 

9 0,00012 33 0,00099 57 0,00509 81 0,04289 105 0,39080 

10 0,00013 34 0,00103 58 0,00554 82 0,04700 106 0,42862 

11 0,00015 35 0,00109 59 0,00603 83 0,05150 107 0,47011 

12 0,00019 36 0,00115 60 0,00656 84 0,05645 108 0,51562 

13 0,00024 37 0,00121 61 0,00715 85 0,06187 109 0,56553 

14 0,00031 38 0,00128 62 0,00780 86 0,06782 110 0,62029 

15 0,00039 39 0,00136 63 0,00851 87 0,07434 111 0,68035 

16 0,00048 40 0,00144 64 0,00929 88 0,08150 112 0,74623 

17 0,00057 41 0,00153 65 0,01014 89 0,08935 113 0,81849 

18 0,00066 42 0,00164 66 0,01107 90 0,09796 114 0,89776 

19 0,00074 43 0,00175 67 0,01210 91 0,10741 115 0,98471 

20 0,00080 44 0,00187 68 0,01323 92 0,11777 116 1,00000 

21 0,00085 45 0,00200 69 0,01446 93 0,12913   

22 0,00089 46 0,00215 70 0,01581 94 0,14160   

23 0,00092 47 0,00231 71 0,01730 95 0,15527   
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Tabela 14 

Tábua BR-EMS 2010 feminina de sobrevivência 

x qx x qx x qx x qx x qx 

          

0 0,00038 24 0,00029 48 0,00121 72 0,01102 96 0,16835 

1 0,00038 25 0,00029 49 0,00131 73 0,01204 97 0,18672 

2 0,00020 26 0,00029 50 0,00142 74 0,01313 98 0,20477 

3 0,00013 27 0,00030 51 0,00155 75 0,01433 99 0,22457 

4 0,00010 28 0,00032 52 0,00169 76 0,01566 100 0,24628 

5 0,00008 29 0,00033 53 0,00185 77 0,01714 101 0,27010 

6 0,00007 30 0,00035 54 0,00203 78 0,01876 102 0,29622 

7 0,00007 31 0,00037 55 0,00223 79 0,02055 103 0,32488 

8 0,00008 32 0,00040 56 0,00245 80 0,02264 104 0,35632 

9 0,00009 33 0,00042 57 0,00271 81 0,02516 105 0,39080 

10 0,00012 34 0,00045 58 0,00299 82 0,02817 106 0,42862 

11 0,00015 35 0,00047 59 0,00330 83 0,03176 107 0,47011 

12 0,00018 36 0,00051 60 0,00365 84 0,03577 108 0,51562 

13 0,00022 37 0,00054 61 0,00403 85 0,04042 109 0,56553 

14 0,00025 38 0,00058 62 0,00445 86 0,04582 110 0,62029 

15 0,00027 39 0,00062 63 0,00491 87 0,05219 111 0,68035 

16 0,00029 40 0,00066 64 0,00541 88 0,05928 112 0,74623 

17 0,00030 41 0,00071 65 0,00593 89 0,06734 113 0,81849 

18 0,00031 42 0,00077 66 0,00648 90 0,07651 114 0,89776 

19 0,00030 43 0,00083 67 0,00710 91 0,08727 115 0,98471 

20 0,00030 44 0,00089 68 0,00775 92 0,09906 116 1,00000 

21 0,00030 45 0,00096 69 0,00843 93 0,11227   

22 0,00029 46 0,00104 70 0,00919 94 0,12800   

23 0,00029 47 0,00112 71 0,01006 95 0,14641   
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APÊNDICE C. BASE SIMULADA DE PARTICIPANTES 

Para a análise dos casos de repartição simples, foi necessário gerar uma base de 

participantes. Ela se encontra na Tabela 15. Nela, x representa a idade; S, o sexo; N, o número 

de segurados; e CSM, o capital segurado médio. 

Tabela 15 

Base gerada de participantes para análise do caso de repartição 

x S N CSM x S N CSM 

18 M 1.064 399.245 18 F 152 176.976 

19 M 1.218 371.025 19 F 1.221 299.969 

20 M 1.944 264.786 20 F 706 426.776 

21 M 1.776 180.482 21 F 1.538 285.948 

22 M 1.978 68.120 22 F 1.343 240.908 

23 M 1.393 279.998 23 F 363 239.557 

24 M 738 332.643 24 F 102 468.124 

25 M 1.266 42.609 25 F 671 100.801 

26 M 883 396.847 26 F 1.598 332.616 

27 M 754 154.460 27 F 236 336.868 

28 M 1.003 238.636 28 F 1.792 400.947 

29 M 1.714 66.518 29 F 806 78.705 

30 M 1.030 314.251 30 F 1.420 60.115 

31 M 1.543 409.805 31 F 1.233 296.718 

32 M 924 196.444 32 F 1.236 184.129 

33 M 1.122 297.033 33 F 1.003 130.824 

34 M 1.356 437.769 34 F 1.340 337.028 

35 M 1.504 245.235 35 F 1.044 441.335 

36 M 141 127.177 36 F 1.497 74.427 

37 M 306 319.735 37 F 357 465.426 

38 M 693 457.358 38 F 608 444.133 

39 M 1.280 207.765 39 F 1.393 108.572 

40 M 637 450.842 40 F 1.853 260.709 

41 M 139 210.469 41 F 451 66.093 

42 M 957 417.140 42 F 375 451.889 

43 M 1.391 251.579 43 F 345 276.235 
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x S N CSM x S N CSM 

44 M 915 47.033 44 F 957 106.750 

45 M 1.751 203.110 45 F 597 430.041 

46 M 233 132.629 46 F 862 208.947 

47 M 1.329 339.300 47 F 330 218.585 

48 M 687 367.885 48 F 1.976 289.869 

49 M 1.416 253.899 49 F 905 106.513 

50 M 1.998 479.975 50 F 629 417.336 

51 M 1.015 473.585 51 F 413 414.560 

52 M 1.116 350.140 52 F 1.742 459.527 

53 M 1.764 87.617 53 F 410 350.394 

54 M 469 430.840 54 F 165 452.084 

55 M 1.198 196.497 55 F 1.762 68.794 

56 M 185 191.830 56 F 1.790 109.524 

57 M 392 436.244 57 F 1.426 157.928 

58 M 809 361.674 58 F 1.439 327.546 

59 M 234 58.138 59 F 729 97.095 

60 M 231 190.311 60 F 1.560 159.893 

61 M 798 457.991 61 F 1.110 424.397 

62 M 1.574 449.830 62 F 1.684 344.783 

63 M 1.538 397.458 63 F 1.715 134.146 

64 M 720 51.249 64 F 144 218.448 

65 M 990 89.364 65 F 1.067 257.745 
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APÊNDICE D. ETTJ-IPCA 

A estrutura a termo da taxa de juros utilizada foi baseada nos fatores e na planilha 

disponibilizada no site da SUSEP, http://www.susep.gov.br/setores-

susep/cgsoa/coris/dicem/modelo-de-interpolacao-e-extrapolacao-da-ettj, para a data 

30/09/2014. A fim de não se elevar a complexidade dos cálculos, assumimos que todos os 

meses têm 21 dias úteis e feriados são irrelevantes. 

Fazemos, ainda, uma transformação onde v = 1 / (1 + i), a fim de obtermos o fator de 

desconto financeiro que traz um fluxo de caixa futuro ao valor presente. Desta forma, temos a 

Tabela 16 com o valor presente de R$ 1,00 (Samanez, 2002). 

Tabela 16 

Valor presente de R$ 1,00 de acordo com os valores gerados no modelo da SUSEP da 

ETTJ para o IPCA 

 

du v du v du v du v 

21 0,998012 2.121 0,614413 4.221 0,369651 6.321 0,219528 

42 0,996027 2.142 0,611365 4.242 0,367745 6.342 0,218381 

63 0,994046 2.163 0,608330 4.263 0,365849 6.363 0,217240 

84 0,992070 2.184 0,605309 4.284 0,363962 6.384 0,216105 

105 0,990097 2.205 0,602301 4.305 0,362084 6.405 0,214975 

126 0,988128 2.226 0,599308 4.326 0,360215 6.426 0,213852 

147 0,984530 2.247 0,596327 4.347 0,358356 6.447 0,212734 

168 0,980643 2.268 0,593360 4.368 0,356506 6.468 0,211622 

189 0,976517 2.289 0,590407 4.389 0,354665 6.489 0,210516 

210 0,972193 2.310 0,587466 4.410 0,352834 6.510 0,209416 

231 0,967708 2.331 0,584539 4.431 0,351011 6.531 0,208321 

252 0,963094 2.352 0,581625 4.452 0,349197 6.552 0,207232 

273 0,958377 2.373 0,578725 4.473 0,347393 6.573 0,206148 

294 0,953582 2.394 0,575837 4.494 0,345597 6.594 0,205070 

315 0,948728 2.415 0,572962 4.515 0,343810 6.615 0,203998 

336 0,943834 2.436 0,570101 4.536 0,342032 6.636 0,202931 

357 0,938912 2.457 0,567252 4.557 0,340263 6.657 0,201870 
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du v du v du v du v 

378 0,933977 2.478 0,564416 4.578 0,338503 6.678 0,200814 

399 0,929038 2.499 0,561593 4.599 0,336751 6.699 0,199764 

420 0,924104 2.520 0,558783 4.620 0,335009 6.720 0,198719 

441 0,919182 2.541 0,555986 4.641 0,333275 6.741 0,197680 

462 0,914279 2.562 0,553201 4.662 0,331549 6.762 0,196646 

483 0,909399 2.583 0,550429 4.683 0,329832 6.783 0,195617 

504 0,904547 2.604 0,547669 4.704 0,328124 6.804 0,194594 

525 0,899725 2.625 0,544922 4.725 0,326424 6.825 0,193576 

546 0,894937 2.646 0,542188 4.746 0,324733 6.846 0,192563 

567 0,890183 2.667 0,539465 4.767 0,323050 6.867 0,191556 

588 0,885466 2.688 0,536756 4.788 0,321376 6.888 0,190553 

609 0,880786 2.709 0,534059 4.809 0,319710 6.909 0,189556 

630 0,876145 2.730 0,531374 4.830 0,318053 6.930 0,188565 

651 0,871541 2.751 0,528701 4.851 0,316404 6.951 0,187578 

672 0,866977 2.772 0,526040 4.872 0,314763 6.972 0,186596 

693 0,862450 2.793 0,523392 4.893 0,313130 6.993 0,185620 

714 0,857962 2.814 0,520756 4.914 0,311505 7.014 0,184648 

735 0,853512 2.835 0,518132 4.935 0,309889 7.035 0,183682 

756 0,849098 2.856 0,515520 4.956 0,308281 7.056 0,182721 

777 0,844721 2.877 0,512920 4.977 0,306681 7.077 0,181764 

798 0,840380 2.898 0,510332 4.998 0,305089 7.098 0,180813 

819 0,836075 2.919 0,507756 5.019 0,303505 7.119 0,179866 

840 0,831803 2.940 0,505192 5.040 0,301929 7.140 0,178925 

861 0,827565 2.961 0,502639 5.061 0,300361 7.161 0,177988 

882 0,823360 2.982 0,500099 5.082 0,298801 7.182 0,177056 

903 0,819187 3.003 0,497570 5.103 0,297248 7.203 0,176129 

924 0,815045 3.024 0,495053 5.124 0,295704 7.224 0,175207 

945 0,810934 3.045 0,492548 5.145 0,294167 7.245 0,174290 

966 0,806853 3.066 0,490054 5.166 0,292639 7.266 0,173377 

987 0,802800 3.087 0,487572 5.187 0,291117 7.287 0,172470 

1.008 0,798775 3.108 0,485101 5.208 0,289604 7.308 0,171567 

1.029 0,794778 3.129 0,482642 5.229 0,288098 7.329 0,170668 

1.050 0,790808 3.150 0,480195 5.250 0,286600 7.350 0,169775 

1.071 0,786864 3.171 0,477759 5.271 0,285110 7.371 0,168886 

1.092 0,782946 3.192 0,475334 5.292 0,283627 7.392 0,168001 

1.113 0,779052 3.213 0,472921 5.313 0,282151 7.413 0,167121 
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du v du v du v du v 

1.134 0,775183 3.234 0,470519 5.334 0,280684 7.434 0,166246 

1.155 0,771338 3.255 0,468128 5.355 0,279223 7.455 0,165375 

1.176 0,767516 3.276 0,465748 5.376 0,277770 7.476 0,164509 

1.197 0,763716 3.297 0,463380 5.397 0,276325 7.497 0,163648 

1.218 0,759939 3.318 0,461023 5.418 0,274886 7.518 0,162791 

1.239 0,756184 3.339 0,458677 5.439 0,273455 7.539 0,161938 

1.260 0,752450 3.360 0,456342 5.460 0,272032 7.560 0,161090 

1.281 0,748736 3.381 0,454018 5.481 0,270615 7.581 0,160246 

1.302 0,745044 3.402 0,451705 5.502 0,269206 7.602 0,159406 

1.323 0,741372 3.423 0,449403 5.523 0,267804 7.623 0,158571 

1.344 0,737719 3.444 0,447112 5.544 0,266409 7.644 0,157741 

1.365 0,734086 3.465 0,444831 5.565 0,265021 7.665 0,156914 

1.386 0,730472 3.486 0,442562 5.586 0,263641 7.686 0,156092 

1.407 0,726877 3.507 0,440303 5.607 0,262267 7.707 0,155275 

1.428 0,723300 3.528 0,438056 5.628 0,260901 7.728 0,154461 

1.449 0,719742 3.549 0,435818 5.649 0,259541 7.749 0,153652 

1.470 0,716201 3.570 0,433592 5.670 0,258188 7.770 0,152847 

1.491 0,712679 3.591 0,431376 5.691 0,256843 7.791 0,152046 

1.512 0,709174 3.612 0,429171 5.712 0,255504 7.812 0,151249 

1.533 0,705686 3.633 0,426976 5.733 0,254172 7.833 0,150457 

1.554 0,702216 3.654 0,424792 5.754 0,252847 7.854 0,149669 

1.575 0,698762 3.675 0,422618 5.775 0,251528 7.875 0,148884 

1.596 0,695325 3.696 0,420455 5.796 0,250217 7.896 0,148104 

1.617 0,691904 3.717 0,418302 5.817 0,248912 7.917 0,147328 

1.638 0,688500 3.738 0,416160 5.838 0,247613 7.938 0,146556 

1.659 0,685112 3.759 0,414028 5.859 0,246322 7.959 0,145788 

1.680 0,681740 3.780 0,411906 5.880 0,245037 7.980 0,145024 

1.701 0,678384 3.801 0,409794 5.901 0,243759 8.001 0,144264 

1.722 0,675044 3.822 0,407693 5.922 0,242487 8.022 0,143508 

1.743 0,671719 3.843 0,405601 5.943 0,241222 8.043 0,142756 

1.764 0,668410 3.864 0,403520 5.964 0,239963 8.064 0,142008 

1.785 0,665116 3.885 0,401449 5.985 0,238710 8.085 0,141264 

1.806 0,661837 3.906 0,399388 6.006 0,237465 8.106 0,140523 

1.827 0,658573 3.927 0,397337 6.027 0,236225 8.127 0,139787 

1.848 0,655325 3.948 0,395296 6.048 0,234992 8.148 0,139054 

1.869 0,652091 3.969 0,393265 6.069 0,233765 8.169 0,138325 
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du v du v du v du v 

1.890 0,648872 3.990 0,391243 6.090 0,232545 8.190 0,137600 

1.911 0,645668 4.011 0,389232 6.111 0,231331 8.211 0,136879 

1.932 0,642478 4.032 0,387230 6.132 0,230123 8.232 0,136162 

1.953 0,639303 4.053 0,385239 6.153 0,228921 8.253 0,135448 

1.974 0,636142 4.074 0,383256 6.174 0,227726 8.274 0,134738 

1.995 0,632996 4.095 0,381284 6.195 0,226536 8.295 0,134032 

2.016 0,629863 4.116 0,379321 6.216 0,225353 8.316 0,133329 

2.037 0,626745 4.137 0,377368 6.237 0,224176 8.337 0,132630 

2.058 0,623641 4.158 0,375424 6.258 0,223005 8.358 0,131935 

2.079 0,620551 4.179 0,373490 6.279 0,221840 8.379 0,131243 

2.100 0,617475 4.200 0,371566 6.300 0,220681 8.400 0,130555 
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APÊNDICE E. ETTJ-PRÉ-FIXADO 

Da mesma forma que no Apêndice D, foi calculado o valor atual para a ETTJ de ativos 

pré-fixados. Desta vez, entretanto, há mais maturidades, uma vez que o fluxo de 

sobrevivência é muito mais longo. Assim, tem-se a Tabela 17. 

Tabela 17 

Valor presente de R$ 1,00 de acordo com os valores gerados no modelo da SUSEP da 

ETTJ para ativos pré-fixados 

du v du v du v du v 

21 0,991475 6.216 0,058592 12.411 0,003482 18.606 0,000207 

42 0,982956 6.237 0,058034 12.432 0,003449 18.627 0,000205 

63 0,974383 6.258 0,057482 12.453 0,003416 18.648 0,000203 

84 0,965729 6.279 0,056934 12.474 0,003384 18.669 0,000201 

105 0,956989 6.300 0,056392 12.495 0,003352 18.690 0,000199 

126 0,948173 6.321 0,055855 12.516 0,003320 18.711 0,000197 

147 0,939296 6.342 0,055323 12.537 0,003288 18.732 0,000195 

168 0,930378 6.363 0,054796 12.558 0,003257 18.753 0,000194 

189 0,921439 6.384 0,054274 12.579 0,003226 18.774 0,000192 

210 0,912501 6.405 0,053757 12.600 0,003195 18.795 0,000190 

231 0,903581 6.426 0,053245 12.621 0,003165 18.816 0,000188 

252 0,894696 6.447 0,052738 12.642 0,003134 18.837 0,000186 

273 0,885859 6.468 0,052236 12.663 0,003105 18.858 0,000185 

294 0,877083 6.489 0,051739 12.684 0,003075 18.879 0,000183 

315 0,868378 6.510 0,051246 12.705 0,003046 18.900 0,000181 

336 0,859750 6.531 0,050758 12.726 0,003017 18.921 0,000179 

357 0,851206 6.552 0,050274 12.747 0,002988 18.942 0,000178 

378 0,842751 6.573 0,049796 12.768 0,002960 18.963 0,000176 

399 0,834387 6.594 0,049321 12.789 0,002931 18.984 0,000174 

420 0,826117 6.615 0,048852 12.810 0,002903 19.005 0,000173 

441 0,817941 6.636 0,048386 12.831 0,002876 19.026 0,000171 

462 0,809860 6.657 0,047926 12.852 0,002848 19.047 0,000169 

483 0,801874 6.678 0,047469 12.873 0,002821 19.068 0,000168 

504 0,793982 6.699 0,047017 12.894 0,002794 19.089 0,000166 

525 0,786183 6.720 0,046569 12.915 0,002768 19.110 0,000164 
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du v du v du v du v 

546 0,778477 6.741 0,046126 12.936 0,002741 19.131 0,000163 

567 0,770860 6.762 0,045687 12.957 0,002715 19.152 0,000161 

588 0,763333 6.783 0,045251 12.978 0,002689 19.173 0,000160 

609 0,755892 6.804 0,044820 12.999 0,002664 19.194 0,000158 

630 0,748537 6.825 0,044394 13.020 0,002638 19.215 0,000157 

651 0,741266 6.846 0,043971 13.041 0,002613 19.236 0,000155 

672 0,734077 6.867 0,043552 13.062 0,002588 19.257 0,000154 

693 0,726968 6.888 0,043137 13.083 0,002564 19.278 0,000152 

714 0,719938 6.909 0,042727 13.104 0,002539 19.299 0,000151 

735 0,712985 6.930 0,042320 13.125 0,002515 19.320 0,000149 

756 0,706108 6.951 0,041917 13.146 0,002491 19.341 0,000148 

777 0,699304 6.972 0,041517 13.167 0,002468 19.362 0,000147 

798 0,692573 6.993 0,041122 13.188 0,002444 19.383 0,000145 

819 0,685913 7.014 0,040730 13.209 0,002421 19.404 0,000144 

840 0,679323 7.035 0,040342 13.230 0,002398 19.425 0,000143 

861 0,672802 7.056 0,039958 13.251 0,002375 19.446 0,000141 

882 0,666347 7.077 0,039578 13.272 0,002352 19.467 0,000140 

903 0,659960 7.098 0,039201 13.293 0,002330 19.488 0,000138 

924 0,653637 7.119 0,038827 13.314 0,002308 19.509 0,000137 

945 0,647378 7.140 0,038458 13.335 0,002286 19.530 0,000136 

966 0,641183 7.161 0,038091 13.356 0,002264 19.551 0,000135 

987 0,635050 7.182 0,037729 13.377 0,002242 19.572 0,000133 

1.008 0,628978 7.203 0,037369 13.398 0,002221 19.593 0,000132 

1.029 0,622966 7.224 0,037013 13.419 0,002200 19.614 0,000131 

1.050 0,617014 7.245 0,036661 13.440 0,002179 19.635 0,000129 

1.071 0,611121 7.266 0,036312 13.461 0,002158 19.656 0,000128 

1.092 0,605286 7.287 0,035966 13.482 0,002138 19.677 0,000127 

1.113 0,599507 7.308 0,035623 13.503 0,002117 19.698 0,000126 

1.134 0,593786 7.329 0,035284 13.524 0,002097 19.719 0,000125 

1.155 0,588120 7.350 0,034948 13.545 0,002077 19.740 0,000123 

1.176 0,582510 7.371 0,034615 13.566 0,002057 19.761 0,000122 

1.197 0,576953 7.392 0,034286 13.587 0,002038 19.782 0,000121 

1.218 0,571451 7.413 0,033959 13.608 0,002018 19.803 0,000120 

1.239 0,566002 7.434 0,033636 13.629 0,001999 19.824 0,000119 

1.260 0,560606 7.455 0,033315 13.650 0,001980 19.845 0,000118 

1.281 0,555261 7.476 0,032998 13.671 0,001961 19.866 0,000117 
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du v du v du v du v 

1.302 0,549969 7.497 0,032684 13.692 0,001943 19.887 0,000115 

1.323 0,544727 7.518 0,032373 13.713 0,001924 19.908 0,000114 

1.344 0,539535 7.539 0,032064 13.734 0,001906 19.929 0,000113 

1.365 0,534394 7.560 0,031759 13.755 0,001888 19.950 0,000112 

1.386 0,529301 7.581 0,031457 13.776 0,001870 19.971 0,000111 

1.407 0,524258 7.602 0,031157 13.797 0,001852 19.992 0,000110 

1.428 0,519263 7.623 0,030860 13.818 0,001834 20.013 0,000109 

1.449 0,514315 7.644 0,030566 13.839 0,001817 20.034 0,000108 

1.470 0,509416 7.665 0,030275 13.860 0,001799 20.055 0,000107 

1.491 0,504562 7.686 0,029987 13.881 0,001782 20.076 0,000106 

1.512 0,499756 7.707 0,029701 13.902 0,001765 20.097 0,000105 

1.533 0,494995 7.728 0,029418 13.923 0,001748 20.118 0,000104 

1.554 0,490280 7.749 0,029138 13.944 0,001732 20.139 0,000103 

1.575 0,485610 7.770 0,028861 13.965 0,001715 20.160 0,000102 

1.596 0,480984 7.791 0,028586 13.986 0,001699 20.181 0,000101 

1.617 0,476403 7.812 0,028314 14.007 0,001683 20.202 0,000100 

1.638 0,471865 7.833 0,028044 14.028 0,001667 20.223 0,000099 

1.659 0,467370 7.854 0,027777 14.049 0,001651 20.244 0,000098 

1.680 0,462919 7.875 0,027512 14.070 0,001635 20.265 0,000097 

1.701 0,458510 7.896 0,027250 14.091 0,001620 20.286 0,000096 

1.722 0,454143 7.917 0,026991 14.112 0,001604 20.307 0,000095 

1.743 0,449817 7.938 0,026734 14.133 0,001589 20.328 0,000094 

1.764 0,445533 7.959 0,026479 14.154 0,001574 20.349 0,000094 

1.785 0,441290 7.980 0,026227 14.175 0,001559 20.370 0,000093 

1.806 0,437087 8.001 0,025977 14.196 0,001544 20.391 0,000092 

1.827 0,432924 8.022 0,025730 14.217 0,001529 20.412 0,000091 

1.848 0,428801 8.043 0,025485 14.238 0,001515 20.433 0,000090 

1.869 0,424717 8.064 0,025242 14.259 0,001500 20.454 0,000089 

1.890 0,420672 8.085 0,025002 14.280 0,001486 20.475 0,000088 

1.911 0,416666 8.106 0,024764 14.301 0,001472 20.496 0,000087 

1.932 0,412697 8.127 0,024528 14.322 0,001458 20.517 0,000087 

1.953 0,408767 8.148 0,024294 14.343 0,001444 20.538 0,000086 

1.974 0,404874 8.169 0,024063 14.364 0,001430 20.559 0,000085 

1.995 0,401018 8.190 0,023834 14.385 0,001417 20.580 0,000084 

2.016 0,397199 8.211 0,023607 14.406 0,001403 20.601 0,000083 

2.037 0,393416 8.232 0,023382 14.427 0,001390 20.622 0,000083 
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du v du v du v du v 

2.058 0,389669 8.253 0,023159 14.448 0,001376 20.643 0,000082 

2.079 0,385958 8.274 0,022939 14.469 0,001363 20.664 0,000081 

2.100 0,382282 8.295 0,022720 14.490 0,001350 20.685 0,000080 

2.121 0,378642 8.316 0,022504 14.511 0,001337 20.706 0,000079 

2.142 0,375036 8.337 0,022290 14.532 0,001325 20.727 0,000079 

2.163 0,371464 8.358 0,022077 14.553 0,001312 20.748 0,000078 

2.184 0,367926 8.379 0,021867 14.574 0,001300 20.769 0,000077 

2.205 0,364422 8.400 0,021659 14.595 0,001287 20.790 0,000077 

2.226 0,360952 8.421 0,021452 14.616 0,001275 20.811 0,000076 

2.247 0,357514 8.442 0,021248 14.637 0,001263 20.832 0,000075 

2.268 0,354109 8.463 0,021046 14.658 0,001251 20.853 0,000074 

2.289 0,350737 8.484 0,020845 14.679 0,001239 20.874 0,000074 

2.310 0,347397 8.505 0,020647 14.700 0,001227 20.895 0,000073 

2.331 0,344088 8.526 0,020450 14.721 0,001215 20.916 0,000072 

2.352 0,340811 8.547 0,020255 14.742 0,001204 20.937 0,000072 

2.373 0,337566 8.568 0,020063 14.763 0,001192 20.958 0,000071 

2.394 0,334351 8.589 0,019871 14.784 0,001181 20.979 0,000070 

2.415 0,331167 8.610 0,019682 14.805 0,001170 21.000 0,000070 

2.436 0,328013 8.631 0,019495 14.826 0,001159 21.021 0,000069 

2.457 0,324889 8.652 0,019309 14.847 0,001148 21.042 0,000068 

2.478 0,321795 8.673 0,019125 14.868 0,001137 21.063 0,000068 

2.499 0,318730 8.694 0,018943 14.889 0,001126 21.084 0,000067 

2.520 0,315695 8.715 0,018763 14.910 0,001115 21.105 0,000066 

2.541 0,312688 8.736 0,018584 14.931 0,001105 21.126 0,000066 

2.562 0,309710 8.757 0,018407 14.952 0,001094 21.147 0,000065 

2.583 0,306761 8.778 0,018232 14.973 0,001084 21.168 0,000064 

2.604 0,303839 8.799 0,018058 14.994 0,001073 21.189 0,000064 

2.625 0,300946 8.820 0,017886 15.015 0,001063 21.210 0,000063 

2.646 0,298080 8.841 0,017716 15.036 0,001053 21.231 0,000063 

2.667 0,295241 8.862 0,017547 15.057 0,001043 21.252 0,000062 

2.688 0,292429 8.883 0,017380 15.078 0,001033 21.273 0,000061 

2.709 0,289644 8.904 0,017214 15.099 0,001023 21.294 0,000061 

2.730 0,286886 8.925 0,017051 15.120 0,001013 21.315 0,000060 

2.751 0,284154 8.946 0,016888 15.141 0,001004 21.336 0,000060 

2.772 0,281447 8.967 0,016727 15.162 0,000994 21.357 0,000059 

2.793 0,278767 8.988 0,016568 15.183 0,000985 21.378 0,000059 
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du v du v du v du v 

2.814 0,276112 9.009 0,016410 15.204 0,000975 21.399 0,000058 

2.835 0,273483 9.030 0,016254 15.225 0,000966 21.420 0,000057 

2.856 0,270878 9.051 0,016099 15.246 0,000957 21.441 0,000057 

2.877 0,268298 9.072 0,015946 15.267 0,000948 21.462 0,000056 

2.898 0,265743 9.093 0,015794 15.288 0,000939 21.483 0,000056 

2.919 0,263212 9.114 0,015644 15.309 0,000930 21.504 0,000055 

2.940 0,260706 9.135 0,015495 15.330 0,000921 21.525 0,000055 

2.961 0,258223 9.156 0,015347 15.351 0,000912 21.546 0,000054 

2.982 0,255764 9.177 0,015201 15.372 0,000903 21.567 0,000054 

3.003 0,253328 9.198 0,015056 15.393 0,000895 21.588 0,000053 

3.024 0,250915 9.219 0,014913 15.414 0,000886 21.609 0,000053 

3.045 0,248526 9.240 0,014771 15.435 0,000878 21.630 0,000052 

3.066 0,246159 9.261 0,014630 15.456 0,000870 21.651 0,000052 

3.087 0,243815 9.282 0,014491 15.477 0,000861 21.672 0,000051 

3.108 0,241493 9.303 0,014353 15.498 0,000853 21.693 0,000051 

3.129 0,239193 9.324 0,014216 15.519 0,000845 21.714 0,000050 

3.150 0,236915 9.345 0,014081 15.540 0,000837 21.735 0,000050 

3.171 0,234659 9.366 0,013946 15.561 0,000829 21.756 0,000049 

3.192 0,232424 9.387 0,013814 15.582 0,000821 21.777 0,000049 

3.213 0,230210 9.408 0,013682 15.603 0,000813 21.798 0,000048 

3.234 0,228018 9.429 0,013552 15.624 0,000805 21.819 0,000048 

3.255 0,225846 9.450 0,013423 15.645 0,000798 21.840 0,000047 

3.276 0,223695 9.471 0,013295 15.666 0,000790 21.861 0,000047 

3.297 0,221565 9.492 0,013168 15.687 0,000783 21.882 0,000047 

3.318 0,219455 9.513 0,013043 15.708 0,000775 21.903 0,000046 

3.339 0,217365 9.534 0,012919 15.729 0,000768 21.924 0,000046 

3.360 0,215295 9.555 0,012796 15.750 0,000760 21.945 0,000045 

3.381 0,213245 9.576 0,012674 15.771 0,000753 21.966 0,000045 

3.402 0,211214 9.597 0,012553 15.792 0,000746 21.987 0,000044 

3.423 0,209202 9.618 0,012434 15.813 0,000739 22.008 0,000044 

3.444 0,207210 9.639 0,012315 15.834 0,000732 22.029 0,000044 

3.465 0,205237 9.660 0,012198 15.855 0,000725 22.050 0,000043 

3.486 0,203282 9.681 0,012082 15.876 0,000718 22.071 0,000043 

3.507 0,201346 9.702 0,011967 15.897 0,000711 22.092 0,000042 

3.528 0,199428 9.723 0,011853 15.918 0,000704 22.113 0,000042 

3.549 0,197529 9.744 0,011740 15.939 0,000698 22.134 0,000041 
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du v du v du v du v 

3.570 0,195648 9.765 0,011628 15.960 0,000691 22.155 0,000041 

3.591 0,193785 9.786 0,011517 15.981 0,000685 22.176 0,000041 

3.612 0,191939 9.807 0,011408 16.002 0,000678 22.197 0,000040 

3.633 0,190111 9.828 0,011299 16.023 0,000672 22.218 0,000040 

3.654 0,188301 9.849 0,011191 16.044 0,000665 22.239 0,000040 

3.675 0,186507 9.870 0,011085 16.065 0,000659 22.260 0,000039 

3.696 0,184731 9.891 0,010979 16.086 0,000653 22.281 0,000039 

3.717 0,182972 9.912 0,010875 16.107 0,000646 22.302 0,000038 

3.738 0,181229 9.933 0,010771 16.128 0,000640 22.323 0,000038 

3.759 0,179503 9.954 0,010668 16.149 0,000634 22.344 0,000038 

3.780 0,177794 9.975 0,010567 16.170 0,000628 22.365 0,000037 

3.801 0,176101 9.996 0,010466 16.191 0,000622 22.386 0,000037 

3.822 0,174424 10.017 0,010367 16.212 0,000616 22.407 0,000037 

3.843 0,172763 10.038 0,010268 16.233 0,000610 22.428 0,000036 

3.864 0,171117 10.059 0,010170 16.254 0,000604 22.449 0,000036 

3.885 0,169488 10.080 0,010073 16.275 0,000599 22.470 0,000036 

3.906 0,167873 10.101 0,009977 16.296 0,000593 22.491 0,000035 

3.927 0,166275 10.122 0,009882 16.317 0,000587 22.512 0,000035 

3.948 0,164691 10.143 0,009788 16.338 0,000582 22.533 0,000035 

3.969 0,163123 10.164 0,009695 16.359 0,000576 22.554 0,000034 

3.990 0,161569 10.185 0,009603 16.380 0,000571 22.575 0,000034 

4.011 0,160031 10.206 0,009511 16.401 0,000565 22.596 0,000034 

4.032 0,158506 10.227 0,009421 16.422 0,000560 22.617 0,000033 

4.053 0,156997 10.248 0,009331 16.443 0,000555 22.638 0,000033 

4.074 0,155502 10.269 0,009242 16.464 0,000549 22.659 0,000033 

4.095 0,154021 10.290 0,009154 16.485 0,000544 22.680 0,000032 

4.116 0,152554 10.311 0,009067 16.506 0,000539 22.701 0,000032 

4.137 0,151101 10.332 0,008980 16.527 0,000534 22.722 0,000032 

4.158 0,149662 10.353 0,008895 16.548 0,000529 22.743 0,000031 

4.179 0,148237 10.374 0,008810 16.569 0,000524 22.764 0,000031 

4.200 0,146825 10.395 0,008726 16.590 0,000519 22.785 0,000031 

4.221 0,145427 10.416 0,008643 16.611 0,000514 22.806 0,000031 

4.242 0,144042 10.437 0,008561 16.632 0,000509 22.827 0,000030 

4.263 0,142670 10.458 0,008479 16.653 0,000504 22.848 0,000030 

4.284 0,141311 10.479 0,008399 16.674 0,000499 22.869 0,000030 

4.305 0,139966 10.500 0,008319 16.695 0,000494 22.890 0,000029 
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du v du v du v du v 

4.326 0,138633 10.521 0,008239 16.716 0,000490 22.911 0,000029 

4.347 0,137312 10.542 0,008161 16.737 0,000485 22.932 0,000029 

4.368 0,136005 10.563 0,008083 16.758 0,000480 22.953 0,000029 

4.389 0,134709 10.584 0,008006 16.779 0,000476 22.974 0,000028 

4.410 0,133426 10.605 0,007930 16.800 0,000471 22.995 0,000028 

4.431 0,132156 10.626 0,007854 16.821 0,000467 23.016 0,000028 

4.452 0,130897 10.647 0,007780 16.842 0,000462 23.037 0,000027 

4.473 0,129651 10.668 0,007706 16.863 0,000458 23.058 0,000027 

4.494 0,128416 10.689 0,007632 16.884 0,000454 23.079 0,000027 

4.515 0,127193 10.710 0,007559 16.905 0,000449 23.100 0,000027 

4.536 0,125982 10.731 0,007487 16.926 0,000445 23.121 0,000026 

4.557 0,124782 10.752 0,007416 16.947 0,000441 23.142 0,000026 

4.578 0,123593 10.773 0,007346 16.968 0,000437 23.163 0,000026 

4.599 0,122416 10.794 0,007276 16.989 0,000432 23.184 0,000026 

4.620 0,121251 10.815 0,007206 17.010 0,000428 23.205 0,000025 

4.641 0,120096 10.836 0,007138 17.031 0,000424 23.226 0,000025 

4.662 0,118952 10.857 0,007070 17.052 0,000420 23.247 0,000025 

4.683 0,117819 10.878 0,007002 17.073 0,000416 23.268 0,000025 

4.704 0,116697 10.899 0,006936 17.094 0,000412 23.289 0,000024 

4.725 0,115586 10.920 0,006870 17.115 0,000408 23.310 0,000024 

4.746 0,114485 10.941 0,006804 17.136 0,000404 23.331 0,000024 

4.767 0,113395 10.962 0,006739 17.157 0,000401 23.352 0,000024 

4.788 0,112315 10.983 0,006675 17.178 0,000397 23.373 0,000024 

4.809 0,111245 11.004 0,006612 17.199 0,000393 23.394 0,000023 

4.830 0,110186 11.025 0,006549 17.220 0,000389 23.415 0,000023 

4.851 0,109136 11.046 0,006486 17.241 0,000386 23.436 0,000023 

4.872 0,108097 11.067 0,006425 17.262 0,000382 23.457 0,000023 

4.893 0,107068 11.088 0,006363 17.283 0,000378 23.478 0,000022 

4.914 0,106048 11.109 0,006303 17.304 0,000375 23.499 0,000022 

4.935 0,105038 11.130 0,006243 17.325 0,000371 23.520 0,000022 

4.956 0,104038 11.151 0,006183 17.346 0,000367 23.541 0,000022 

4.977 0,103047 11.172 0,006124 17.367 0,000364 23.562 0,000022 

4.998 0,102065 11.193 0,006066 17.388 0,000361 23.583 0,000021 

5.019 0,101093 11.214 0,006008 17.409 0,000357 23.604 0,000021 

5.040 0,100131 11.235 0,005951 17.430 0,000354 23.625 0,000021 

5.061 0,099177 11.256 0,005894 17.451 0,000350 23.646 0,000021 
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du v du v du v du v 

5.082 0,098233 11.277 0,005838 17.472 0,000347 23.667 0,000021 

5.103 0,097297 11.298 0,005783 17.493 0,000344 23.688 0,000020 

5.124 0,096370 11.319 0,005728 17.514 0,000340 23.709 0,000020 

5.145 0,095453 11.340 0,005673 17.535 0,000337 23.730 0,000020 

5.166 0,094544 11.361 0,005619 17.556 0,000334 23.751 0,000020 

5.187 0,093643 11.382 0,005566 17.577 0,000331 23.772 0,000020 

5.208 0,092751 11.403 0,005512 17.598 0,000328 23.793 0,000019 

5.229 0,091868 11.424 0,005460 17.619 0,000325 23.814 0,000019 

5.250 0,090993 11.445 0,005408 17.640 0,000321 23.835 0,000019 

5.271 0,090127 11.466 0,005356 17.661 0,000318 23.856 0,000019 

5.292 0,089268 11.487 0,005305 17.682 0,000315 23.877 0,000019 

5.313 0,088418 11.508 0,005255 17.703 0,000312 23.898 0,000019 

5.334 0,087576 11.529 0,005205 17.724 0,000309 23.919 0,000018 

5.355 0,086742 11.550 0,005155 17.745 0,000306 23.940 0,000018 

5.376 0,085916 11.571 0,005106 17.766 0,000303 23.961 0,000018 

5.397 0,085098 11.592 0,005058 17.787 0,000301 23.982 0,000018 

5.418 0,084287 11.613 0,005009 17.808 0,000298 24.003 0,000018 

5.439 0,083485 11.634 0,004962 17.829 0,000295 24.024 0,000018 

5.460 0,082689 11.655 0,004914 17.850 0,000292 24.045 0,000017 

5.481 0,081902 11.676 0,004868 17.871 0,000289 24.066 0,000017 

5.502 0,081122 11.697 0,004821 17.892 0,000287 24.087 0,000017 

5.523 0,080349 11.718 0,004775 17.913 0,000284 24.108 0,000017 

5.544 0,079584 11.739 0,004730 17.934 0,000281 24.129 0,000017 

5.565 0,078826 11.760 0,004685 17.955 0,000278 24.150 0,000017 

5.586 0,078076 11.781 0,004640 17.976 0,000276 24.171 0,000016 

5.607 0,077332 11.802 0,004596 17.997 0,000273 24.192 0,000016 

5.628 0,076596 11.823 0,004552 18.018 0,000271 24.213 0,000016 

5.649 0,075866 11.844 0,004509 18.039 0,000268 24.234 0,000016 

5.670 0,075144 11.865 0,004466 18.060 0,000265 24.255 0,000016 

5.691 0,074428 11.886 0,004423 18.081 0,000263 24.276 0,000016 

5.712 0,073719 11.907 0,004381 18.102 0,000260 24.297 0,000015 

5.733 0,073017 11.928 0,004340 18.123 0,000258 24.318 0,000015 

5.754 0,072322 11.949 0,004298 18.144 0,000255 24.339 0,000015 

5.775 0,071633 11.970 0,004257 18.165 0,000253 24.360 0,000015 

5.796 0,070951 11.991 0,004217 18.186 0,000251 24.381 0,000015 

5.817 0,070275 12.012 0,004177 18.207 0,000248 24.402 0,000015 
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du v du v du v du v 

5.838 0,069606 12.033 0,004137 18.228 0,000246 24.423 0,000015 

5.859 0,068943 12.054 0,004097 18.249 0,000244 24.444 0,000014 

5.880 0,068286 12.075 0,004058 18.270 0,000241 24.465 0,000014 

5.901 0,067636 12.096 0,004020 18.291 0,000239 24.486 0,000014 

5.922 0,066992 12.117 0,003982 18.312 0,000237 24.507 0,000014 

5.943 0,066354 12.138 0,003944 18.333 0,000234 24.528 0,000014 

5.964 0,065722 12.159 0,003906 18.354 0,000232 24.549 0,000014 

5.985 0,065096 12.180 0,003869 18.375 0,000230 24.570 0,000014 

6.006 0,064476 12.201 0,003832 18.396 0,000228 24.591 0,000014 

6.027 0,063862 12.222 0,003796 18.417 0,000226 24.612 0,000013 

6.048 0,063254 12.243 0,003759 18.438 0,000223 24.633 0,000013 

6.069 0,062651 12.264 0,003724 18.459 0,000221 24.654 0,000013 

6.090 0,062055 12.285 0,003688 18.480 0,000219 24.675 0,000013 

6.111 0,061464 12.306 0,003653 18.501 0,000217 24.696 0,000013 

6.132 0,060878 12.327 0,003618 18.522 0,000215 24.717 0,000013 

6.153 0,060299 12.348 0,003584 18.543 0,000213   

6.174 0,059724 12.369 0,003550 18.564 0,000211   

6.195 0,059156 12.390 0,003516 18.585 0,000209   
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APÊNDICE F. DEFINIÇÃO DE TERMOS 

ALM: Assets-Liabilities Management, ou gestão de ativos e passivos. Análise dos 

fluxos conjuntamente, de forma a minimizar o descasamento entre eles. 

Assimetria (coeficiente de): estatisticamente, quanto uma distribuição se afasta do eixo 

central, estando mais concentrada em um lado ou do outro da curva. Terceiro momento 

padronizado em relação à média (DeGroot & Schervish, 2012). 

Avaliação consistente com o mercado: com ativos e passivos marcados a mercado, 

quando possível, ou marcados ao modelo em caso contrário. No caso de marcação ao modelo 

se entende como a forma que, devido às circunstâncias, seja mais adequado (Groupe 

Consultatif Actuariel Européen, 2007). 

Combined: índice de desempenho de seguradoras que é a razão dos sinistros ocorridos 

somados às despesas administrativas em relação aos prêmios ganhos (Sandström, 2005). 

Curtose (coeficiente de): o quanto uma distribuição dá mais importância a valores mais 

extremos ou mais concentrados na média, ou o quão pesada ou de cauda longa é uma 

distribuição. Quarto momento padronizado em relação à média (DeGroot & Schervish, 2012). 

Decrementos: nos ramos de vida e previdência, há quatro fatores principais que fazem 

com que um participante de idade x não permaneça no grupo até a idade x + 1, a saber: morte, 

invalidez, cancelamento/resgate e aposentadoria (Winklevoss, 1993). 

Estocástico: equivalente de tempo e espaço de probabilidade (DeGroot & Schervish, 

2012). 

Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ): vetor de retorno de um título em cada 

maturidade, utilizado no contexto deste trabalho para se descontar os fluxos de caixas futuros 

ao valor presente, considerando o valor do dinheiro no tempo. É explicada com mais 

profundidade, no contexto utilizado pela SUSEP e por este trabalho, em De Melo e Neves 

(2012). 
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Patrimônio Líquido Ajustado (PLA): “patrimônio líquido ajustado por adições e 

exclusões”, a fim de se mensurar exatamente os recursos disponíveis às atividades (De Souza 

& Ribeiro, 2011). É regulamentado, para as seguradoras, pela Resolução n. 85 (2002). 

Plano com Remuneração Garantida e Performance (PRGP): plano semelhante ao PGBL, 

mas com garantia de rentabilidade e pagamento de excedentes financeiros, além de 

atualização monetária (Resolução n. 139, 2005). 

Plano com Remuneração Garantida e Performance sem Atualização (PRSA): plano 

semelhante ao PGBL, mas com garantia de rentabilidade e pagamento de excedentes 

financeiros, sem atualização monetária garantida (Resolução n. 139, 2005). 

Pool de seguro: convênio entre diversas seguradoras para pulverizar riscos (De Souza & 

Ribeiro, 2011). 

Premio bruto: prêmio considerando carregamentos, comissões e impostos (De Souza & 

Ribeiro, 2011). 

Quantil-α: valor de uma distribuição de uma variável aleatória X dada alguma 

probabilidade α, isto é, P(X ≤ qα) = α (DeGroot & Schervish, 2012). 

Run-off: Previsão de contratos pelo qual a seguradora fica responsável após seu 

encerramento até a expiração de seu último risco (De Souza & Ribeiro, 2011). 

Sinistralidade: índice de desempenho de seguradoras que considera a razão entre os 

valores das indenizações pagas em sinistros ocorridos e dos prêmios ganhos pela seguradora. 

(Sandström, 2005) 

Sinistro: ocorrência probabilística que provoca uma indenização da seguradora (De 

Souza & Ribeiro, 2011). 

Tábua de mortalidade: tabela que associa para cada idade x a probabilidade de um 

indivíduo não sobreviver até a idade x + 1, possivelmente com algum carregamento de 

segurança (Winklevoss, 1993). 
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Tábua de sobrevivência: tabela que associa para cada idade x a probabilidade de um 

indivíduo continuar no grupo até a idade x + 1, com possíveis outros decrementos e 

possivelmente com algum carregamento de segurança (Winklevoss, 1993). 

Vértices: Instantes de análise, representam cada momento no tempo. 
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