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Resumo
Neste artigo é apresentado o swap de mortalidade como uma alternativa de gerenciamento e hedge
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mercado segurador para gerenciamento desse risco são apresentadas, bem como os conceitos de
securitização e de swap de taxa de juros. Após a caracterização do swap de mortalidade, um exemplo
desse contrato é modelado através de simulação estocástica via cadeias de Markov (MCMC).

Palavras-Chave
swap de mortalidade; longevidade; gerenciamento de risco; securitização; cadeias de Markov.

Sumário
1. Introdução. 2. Mercado brasileiro de anuidades. 3. Ferramentas utilizadas para gerenciamento do
risco de longevidade. 4. Securitização: Swap. 5. Swap de Mortalidade. 6. Modelo de Swap de Mortalidade.
7. Considerações finais. 8. Referências bibliográficas.

†

Artigo recebido em 31/3/2008. Aprovado em 2/5/2008.

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 4, n. 8, p. 113-128, out. 2008/mar. 2009

113

Swap de Mortalidade

Abstract
Mortality Swap

César da Rocha Neves
Master of Sciences’s degree in Production Engineering at Coppe/UFRJ (Federal University of Rio de
Janeiro), Post-graduation degree in Finances at Coppead/UFRJ, Graduated Cum Laude in Actuarial
Sciences at UFRJ, Coordinator for Technical Management of Actuarial Studies at Superintendência de
Seguros Privados (National Insurance Agency) – SUSEP and Assistant Professor of the Actuarial Sciences
Course at UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – State University of Rio de Janeiro)
cneves@susep.gov.br

Summary
This article presents the mortality swap as a management and hedge alternative of the longevity risk for
insurance companies, private pension fund organizations that commercialize annuities. For this purpose,
the tools that are currently used by the insurance market for the management of this type of risk shall be
presented, alongside the concepts of securitization and swap of interest rates. After the characterization
of the mortality swap, an example of this type of contract is modeled through stochastic simulation via
the Markov chains (MCMC).
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Resumen
En este artículo es presentado el swap de mortalidad como una alternativa de gerencia y cobertura
(hedge) del riesgo de longevidad para las aseguradoras y administradoras abiertas de fondos
complementarios de pensión que comercializan anualidades. Para tanto, herramientas actualmente
utilizadas por el mercado asegurador para administración de ese riesgo son presentadas, así como los
conceptos de securitización y de swap de tasa de interés. Luego de la caracterización del swap de
mortalidad, un ejemplo de ese contrato es modelado a través de la simulación estocástica vía cadenas
de Markov (MCMC).
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1. Introdução

O sistema de previdência brasileiro é dividido em dois pilares:
previdência social e complementar. A previdência social é regida pelo
regime financeiro de repartição simples, em que não há acúmulo de
reservas para fazer face aos compromissos financeiros futuros (PERES,
2005). Já na previdência complementar, que pode ser dividida em aberta
(seguradoras e entidades abertas de previdência complementar –
EAPCs) e fechada (entidades fechadas de previdência complementar –
fundos de pensão), para os riscos relacionados à sobrevivência do
participante, o regime financeiro deve ser o de capitalização.
Portanto, nos planos onde possuem o compromisso de pagamento
de anuidades, o principal risco inerente à operação é o risco de
sobrevivência, mais especificamente o de longevidade. Podemos definir
risco de longevidade o risco de uma pessoa que está recebendo renda
ou pensão sobreviver mais do que o esperado por quem assumiu o risco
de pagamento das anuidades.
O objetivo desse artigo é apresentar a securitização como uma alternativa
de gerenciamento de risco de longevidade. A securitização parte da idéia
de transferência para o mercado financeiro de um risco sistêmico do
mercado de anuidades. A motivação para as seguradoras e entidades
de previdência é o hedge de riscos não diversificáveis e a grande
capacidade do mercado financeiro. Em contrapartida, a motivação dos
investidores é que o risco de longevidade é pouco correlacionado com
riscos assumidos pelo mercado financeiro.
Neste artigo, focaremos no derivativo denominado swap de mortalidade,
conforme estudado por Lin e Cox (2003), Lin e Cox (2005), e Dowd et al.
(2006). Os autores apresentaram a securitização do risco de mortalidade
como ferramenta de gerenciamento do risco de longevidade, por meio
da transferência do risco por meio de swaps e bônus.
Esse artigo é organizado como se segue. Apresentamos o mercado
brasileiro de anuidades na seção 2. Na seção 3, descrevemos as
principais ferramentas utilizadas atualmente pelas seguradoras
brasileiras para gerenciamento do risco de longevidade. Os conceitos
de securitização e de swap, com ênfase no swap plain vanilla, são
descritos na seção 4. Na seção 5, apresentamos as características do
swap de mortalidade, objeto deste artigo, e, na seção 6, modelamos o
valor de um swap de mortalidade. Na seção 7, apresentamos as
considerações finais.

2. Mercado
brasileiro
de anuidades

Chamaremos de mercado brasileiro de anuidades a comercialização de
rendas por seguradoras, EAPC e fundos de pensão, seja por meio
de planos de previdência ou de seguro de vida por sobrevivência. No
contexto deste artigo, anuidades são rendas pagas aos participantes ou
beneficiários dos planos, onde haja o risco de sobrevivência envolvido
no cálculo das mesmas, portanto, não se tratam de rendas financeiras
certas.
Quando examinamos apenas o sistema aberto de previdência
complementar, verificamos que a partir do ano de 1994, com a
estabilização monetária, a compra de planos de previdência pelos
brasileiros cresceu de forma exponencial. Esse crescimento também
é explicado pelo lançamento de novos produtos, tais como o PGBL e
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VGBL, mais atrativos para o consumidor e com menos riscos para as
seguradoras, pois são planos de contribuição variável onde os riscos
de sobrevivência concentram-se apenas no momento do recebimento
da renda. Adicionalmente, podemos citar como fator de alavancagem
dos planos complementares de previdência os problemas inerentes ao
sistema público de previdência.
Em novembro de 2007, de acordo com boletim estatístico da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), seguradoras e EAPC
juntas possuíam em torno de 9,45 milhões de participantes em planos
de previdência e pensão, planos que carregam o risco de longevidade.
Em contrapartida, essas empresas pagam benefícios apenas a cerca de
138.000 assistidos. Considerando que grande parte desses participantes
tornar-se-ão aposentados/assistidos, o risco de longevidade pode ser
considerado um risco sistêmico que deve ser mensurado e gerenciado
pelas empresas que retêm esses riscos.
O risco cresce pelo fato de as seguradoras e EAPCs terem que fixar as
tábuas biométricas de mortalidade no momento da aprovação do plano
junto à SUSEP (NEVES; MIGON, 2007). Portanto, as tábuas biométricas
são válidas, desde a adesão do primeiro consumidor ao plano até a
morte do último assistido, um longo intervalo de tempo.
Os fundos de pensão, por sua vez, já possuem um universo bem maior
de assistidos, cerca de 634.000, em novembro de 2007, segundo o
consolidado estatístico da Associação Brasileira de Entidades Fechadas
de Previdência Complementar (ABRAPP). Dessa forma, pode-se
considerar que o risco de longevidade já afeta a solvência desses fundos.
Na seção seguinte, apresentaremos as ferramentas que as seguradoras
brasileiras atualmente utilizam para gerenciar o risco de longevidade.

3. Ferramentas
utilizadas para
gerenciamento
do risco de
longevidade

Para gerenciamento do risco de longevidade o primeiro passo é estudar
a tendência de melhoramento (improvement) no padrão de mortalidade
da carteira segurada. Para tal, devem-se utilizar métodos de projeção
onde é analisada a tendência da mortalidade da população, como
resultado de um longo período de observação.
Como citado por Pitacco (2007), em muitos países evidências estatísticas
mostram que a mortalidade humana declinou no último século, em
particular na última década. Em função disso, vários modelos estatísticos
foram propostos para estimação dessa redução, entre eles citamos o
método de Lee-Carter e o modelo de redução dos fatores de mortalidade
(RENSHAW; HABERMAN, 2003). No entanto, para essa modelagem
são necessários alguns anos de dados, o que a maioria das seguradoras
não possui.
Atualmente, a principal ferramenta utilizada pelas sociedades seguradoras
para gerenciamento do risco de longevidade é a constituição de uma
provisão matemática adicional chamada de Provisão de Insuficiência de
Contribuição (PIC). O órgão regulador de seguros, Conselho Nacional
de Seguros Privados (CNSP), determina que as sociedades constituam
aquela provisão se a expectativa de vida de sua massa segurada for
superior à expectativa de vida da tábua de mortalidade contratada.
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Para constituição as sociedades utilizam capital próprio, ou seja, neste
instrumento de proteção do risco de longevidade há necessidade do
aporte de recursos que complementam o valor da provisão, havendo
redução da lucratividade dos acionistas. Como algumas seguradoras ou
suas holdings possuem ações negociadas em bolsa, a constituição de
provisão para proteção do risco associado à subscrição pode não ser
muito bem vista pelos potenciais investidores quando da análise do
balanço das companhias.
Portanto, a seguradora estima qual a tendência de mortalidade das
pessoas que estão recebendo e das que vão receber anuidades e calcula
a provisão adicional. Considerando, hipoteticamente, um assistido de
60 anos que possui um plano de previdência contratado com a tábua
de mortalidade AT-83 Male, pelo qual recebe R$ 1.000,00 por mês. Caso
a seguradora estime que haja uma redução do padrão de mortalidade
para, por exemplo, algo semelhante à tábua de mortalidade AT-2000
Male, deve haver constituição de uma provisão adicional. Considerando
uma taxa de juros de 6% a.a., podemos calcular a PIC, do citado exemplo,
da seguinte forma:

(

( 12 )

PIC = 1.000,00 × 12 × ä
( 12 )

60 {AT − 2000 Male}

( 12 )

−ä

60 {AT − 83 Male}

)

,

=

ä

valor presente de uma renda vitalícia anual R$ 1,00,
60 {AT − 2000 Male}
paga no início de cada mês a uma pessoa de 60 anos, considerando as
probabilidades de morte da tábua AT-2000 Male, e
( 12 )

=

ä

valor presente de uma renda vitalícia anual R$ 1,00,
60 {AT −83 Male}
paga no início de cada mês a uma pessoa de 60 anos, considerando as
probabilidades de morte da tábua AT-83 Male.
De acordo com Bowers et al. (1997), temos:
(12 )

∞

ä x = (∑ v t × t p x ) t =0
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,
24

t

1 ⎞
v = ⎛⎜
⎟,
+
1
⎝ i⎠
t

i = taxa de juro anual, e
p x = probabilidade de uma pessoa de idade x sobreviver t anos.
t
As seguradoras normalmente calculam a provisão de forma
determinística. No entanto, como estamos trabalhando com a variável
aleatória que é a probabilidade de sobrevivência, é mais adequada a
realização de um cálculo estocástico. Vamos calcular utilizando simulação
estocástica via cadeias de Markov (MCMC). Supomos t px uma variável
aleatória com distribuição de densidade Bernoulli, encontramos o valor
de R$ 3.446,00 como média da variável aleatória PIC, em torno de 3%
da provisão necessária a ser constituída considerando a tábua
comercializada no plano.
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Figura 1 – Distribuição de densidade da variável aleatória PIC

O resseguro também pode ser usado para gerenciamento do risco de
longevidade, pois através dele a seguradora poderá transferir o risco
sistêmico do mercado de anuidades para o ressegurador.
Essa transferência pode ser feita de forma proporcional, reduzindo
proporcionalmente o risco da cedente e sua necessidade de aporte
de recursos para cobrir a tendência de redução das probabilidades de
mortalidade.
Podem ser comercializados, também, para proteção do risco de
longevidade, contratos de resseguros que garantam a tábua
de mortalidade. Nesses contratos, estima-se uma tábua que deve refletir
a expectativa de vida da massa envolvida no contrato. Caso no ano haja
mais participantes sobreviventes que o previsto por aquela tábua, a
resseguradora paga indenização à seguradora, para que essa cumpra
seus compromissos pagando as anuidades devidas. Em ambos os
contratos de resseguro apresentados, há o pagamento de prêmio da
cedente à resseguradora.
Todavia, no Brasil, ainda não há contratos de resseguros que cubram o
risco de sobrevivência. No entanto, há expectativas de que com a abertura
do mercado de resseguro, ocorrida em janeiro de 2007, possa haver o
desenvolvimento de produtos que garantam o risco de longevidade,
apesar da dificuldade do ressegurador frente à necessidade de contratos
de longo prazo, que são os contratos atrelados ao pagamento de
anuidades.
O ALM (asset-liability management) também é uma ferramenta importante
de gerenciamento de risco no mercado de anuidades. No Brasil, as
companhias começam a adotar modelos de ALM, onde as decisões e
ações tomadas em relação aos ativos e passivos são coordenadas.
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Adotado o modelo, a estratégia de alocação dos ativos que garantem
o risco assumido deve ser organizada de acordo com a tendência de
sobrevida dos participantes do plano.
Outra forma de gerenciamento e transferência do risco de longevidade,
ainda não desenvolvida no Brasil, é a transferência do risco para o
mercado financeiro através da securitização do risco de mortalidade.
Especificamente neste artigo vamos apresentar o swap de mortalidade.
Para tal, na seção seguinte precisamos introduzir o conceito de swap.

4. Securitização:
Swap

De acordo com Banks (2004), securitização é o processo de remover
ativos, provisões ou fluxos de caixa do balanço de uma empresa e
transferi-los a uma terceira parte através dos contratos de derivativos.
O processo de securitização é bem conhecido do mercado financeiro e
um dos derivativos mais utilizados é o swap. Swap é um acordo entre
duas companhias para trocar fluxos de caixa no futuro. O acordo define
os dados em que os fluxos de caixa serão pagos e de que forma serão
calculados (HULL, 2005).
No swap, no mínimo um dos fluxos é uma variável aleatória. O contrato
mais comum é o de taxa de juros, denominado plain vanilla. Nesse tipo
de swap uma companhia A concorda em pagar fluxos de caixa calculados
com base em uma taxa de juros pré-fixados aplicada sobre um
determinado principal à companhia B, que por sua vez pagará juros a
uma taxa de juros flutuante à companhia A (por exemplo: Libor ou DI),
sobre o mesmo principal e pelo mesmo período de tempo.
A operação é realizada, por exemplo, quando a companhia A tem um
passivo variável, ou seja, pós-fixado, e deseja um pré-fixado. Com isso,
há a transformação de seu passivo. Na figura 2, podemos analisar esse
tipo de swap:

Figura 2 – Esquematização de um swap plain vanilla

Juros pré-fixado
Companhia
A

Companhia
B
Juros pós-fixado

Passivo
A
Juros pós-fixado
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De acordo com Hull, o valor do swap (Vswap) em que se recebem
pagamentos flutuantes e se pagam valores fixos é a diferença dos dois
bônus.

Vswap = B fl − B fix ,
B fl valor do bônus a taxa flutuante subjacente ao swap, e
B fix valor do bônus a taxa fixa subjacente ao swap.
Após a introdução da securitização através de swap, na próxima seção
apresentaremos os conceitos de swap de mortalidade.

5. Swap de
Mortalidade

O mercado de seguros internacional já vem trabalhando com a
transferência de riscos para o mercado financeiro através da
securitização. O derivativo mais comumente utilizado é o bônus por
catástrofe (catastrofe bonds – cat bonds). De acordo com Banks (2004),
o bônus por catástrofe causada por furacão foi o primeiro a entrar no
mercado, em meados dos anos noventa, com o propósito de aumentar a
capacidade do mercado segurador.
A primeira empresa a lançar um derivativo relacionado à mortalidade foi
a Swiss Re, em 2003. Ela lançou um bônus em que o pagamento principal
era baseado no índice de mortalidade da população dos EUA, Inglaterra,
França, Itália e Suíça. No termo do bônus, de três anos, se o índice de
mortalidade excedesse 130% do nível de 2002, o principal era reduzido.
Com isso, a Swiss Re esperava proteger sua carteira contra o risco de
mortalidade.
Para as companhias que comercializam anuidades, a securitização pode
ser trabalhada de forma complementar ao resseguro. A maneira
tradicional de transferência do risco é o resseguro, mas a securitização
pode ser uma alternativa viável. A securitização das anuidades é
considerada promissora dado que o mercado financeiro é maior que
os mercados de seguros e resseguros. Além disso, tradicionalmente, os
contratos no mercado financeiro, por exemplo, bônus ou swap, têm um
prazo mais longo que os contratos de resseguro, que favorecem as
características do risco a ser protegido.
Para os investidores, a securitização do risco de longevidade pode ser
bastante atrativa porque o risco de sobrevivência tem baixa correlação
com os riscos do mercado financeiro. Esse mercado procura novos
investimentos com pequeno valor de beta relativamente ao portfólio já
existente. De acordo com Lin e Cox (2003), o beta entre derivativos
relacionados à mortalidade e os retornos dos ativos do mercado é
pequeno, podendo não ser igual a zero, porque os retornos do mercado
podem ser influenciados por fatores demográficos. No entanto, é uma
excelente ferramenta de diversificação dos ativos.
Já para as empresas que comercializam anuidades, o passivo é calculado
em função da taxa de juros pré-fixada em contrato e da expectativa de
vida da massa que contratou as anuidades. Dessa forma, é de suma
importância gerenciar e fazer o hedge dos dois riscos: aplicação dos
ativos e de longevidade, esse último estudado neste artigo.
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Uma importante ferramenta para gerenciar e proteger a companhia do
risco de longevidade é a securitização dessas anuidades. Vamos
apresentar e modelar o swap de mortalidade, tal qual realizado por Lin e
Cox (2003). A idéia do swap de mortalidade é motivada pelo fato que a
seguradora, EAPC ou fundo de pensão desejam trocar um compromisso
de valor variável, que depende da sobrevida dos assistidos, por um
compromisso de valor certo e pré-fixado. Ou seja, as companhias desejam
retirar de seus passivos o risco de sobrevivência, transferindo-os ao
mercado financeiro.
A única variável aleatória estudada é a mortalidade, por isso a taxa de
juros utilizada no desconto do fluxo de caixa será a pré-fixada no contrato.
As características são muito similares ao swap de taxa de juros, em
função disso o swap de mortalidade é conhecido como plain vanillla
mortality swap.

6. Modelo de Swap
de Mortalidade

Para modelar o swap de mortalidade recorremos à exemplificação e ao
modelo apresentado por Lin e Cox (2003). No entanto, diferente do
realizado pelos citados autores, trabalhamos com o conceito de simulação
estocástica via cadeias de Markov (MCMC).
O valor presente dos compromissos futuros (provisão) da empresa
responsável pelos pagamentos das rendas é calculado em função da
expectativa de sobrevivência da massa de assistidos, ou seja, do número
de sobreviventes a cada ano. A idéia do swap de mortalidade é motivada
pelo desejo da seguradora em transformar seus pagamentos futuros em
valores fixos. Em função disso, vamos exemplificar uma operação de
swap de mortalidade.
Assumiremos um número inicial de N assistidos todos com a idade de x
anos, recebendo anuidades de R$ 10.000,00 por ano, que é o principal
(P) por anuidade. Considerando que lx+t denota o número de sobreviventes
no ano t, o segurador tem a obrigação contratual de pagar 10.000 lx+t por
ano.
Para se proteger, o segurador faz um hedge de sua carteira e acorda
com a contraparte do swap que pagará um valor Xt anuidades em
cada ano t, sendo Xt um valor fixo variando somente em função de t e
não de forma aleatória. Por sua vez, a contraparte fica incumbida de
pagar o montante de R$ 10.000,00 por ano, para cada sobrevivente.
O valor de Xt fixado em contrato deve refletir a expectativa do número
de sobreviventes em cada ano t.
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A seguir apresentares a esquematização desse swap no ano t:
Figura 3 – Esquematização de um swap de mortalidade

10.000Xt
Mercado
financeiro

Seguradora
10.000 lx+t
Passivo
10.000 f (lx+t)

Considerando que os fluxos são feitos na base net, se em t há mais
sobreviventes do que o esperado no contrato de swap a seguradora
receberá 10.000(lx+t – Xt). Considerando os pagamentos de renda feitos
aos participantes, o fluxo da seguradora será 10.000 lx+t – 10.000(lx+t – Xt)
= 10.000 Xt.
Caso haja menos sobreviventes que o esperado no contrato, a seguradora
pagará à contraparte o valor de 10.000(Xt – lx+t), e seu fluxo de caixa será
10.000lx+t + 10.000 (Xt – lx+t), = 10.000 Xt. Portanto, o swap de mortalidade
transforma as anuidades em pagamentos fixos, transferindo o risco de
longevidade para a contraparte.
Para modelar o valor do swap de mortalidade (V), vamos trazer os fluxos
de caixa a valor presente. Diferente do realizado em Lin e Cox (2003),
consideramos V como uma variável aleatória.

(

n

n

V = P ∑l v − ∑ X v
t =1

t

x+t

t =1

t

t

), sendo

P = valor do principal (valor da renda anual),
lx+t = variável aleatória número de sobreviventes no ano t,

v=

1
,
(1 + i )

i = taxa de juro fixado no contrato de swap, e
Xt = número de sobreviventes no ano t, fixados no contrato de swap.
Se as contrapartes concordarem que Xt = E(lx+t), poderíamos supor que
V = 0, logo nenhum pagamento seria requerido no momento inicial do
swap. No entanto, dado que lx+t é uma variável aleatória, mesmo se
Xt = E(lx+t) haveria uma distribuição de probabilidade para V. Dessa forma,
modelamos lx+t como uma distribuição binomial com parâmetros N e t px,
por meio de MCMC.
Considerando que a tábua de mortalidade que reflete a expectativa de
vida da população é a AT-83 Male; tábua essa acordada entre as
contrapartes do swap; a taxa de juros fixado no contrato de swap é de
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6% a.a.; e um grupo inicial de 1.000 assistidos, todos do sexo masculino
e com idade de 60 anos, encontramos a distribuição de probabilidade
de V.
Dada a incerteza da parcela aleatória do swap e o risco inerente à mesma,
obtemos uma distribuição de probabilidade para V. O valor da média
dessa distribuição é R$ 720,00, que é um valor irrelevante, cerca de
0,001% da provisão constituída pela seguradora para assumir o
pagamento dessas rendas. O intervalo de probabilidade de 95% de V
está compreendido entre R$ -515.700,00 e R$ 504.800,00. Na figura 4,
observamos a distribuição de densidade dessa variável aleatória.

Figura 4 – Distribuição de densidade da variável aleatória V

Podemos examinar, na figura 5, a estimativa de fluxo financeiro temporal
do swap (desembolso do mercado financeiro menos desembolso da
seguradora no tempo). Considerando que, neste exemplo, Xt = E(lx+t),
temos os fluxos financeiros variando em torno de zero no tempo.
Lembramos que os desembolsos finais da seguradora, considerando o
swap e o pagamento das rendas aos assistidos, serão sempre iguais a
10.000 Xt.
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Figura 5 – Gráfico do fluxo financeiro temporal do swap de mortalidade

Caso a expectativa de vida dos assistidos se altere durante a vigência
do swap, a seguradora estará protegida. Se a expectativa de vida se
elevar, haverá prejuízo financeiro do investido que carrega a parte
aleatória do swap. No entanto, se houver redução da expectativa de
vida, o investidor terá lucro na operação, pois X t > l x+t , œt.
No nosso exemplo, se houver a modificação da expectativa de vida para
algo similar à tábua de sobrevivência AT-2000 Male, que possui
probabilidades de morte menores que a AT-83 Male, o fluxo do contrato
de swap alterar-se-á, conforme podemos verificar na figura 6.
A seguradora receberá os valores referentes à diferença entre o número
efetivo de sobreviventes e o número de sobreviventes acordados no
contrato de swap (Xt).
“
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Figura 6 – Gráfico do fluxo financeiro temporal do swap de mortalidade, considerando a expectativa de vida pela
AT-2000 Male

Portanto, verificamos que a seguradora poderá se proteger contra o
risco de longevidade através de um contrato de swap de mortalidade.

7. Considerações
finais

O swap de mortalidade é um instrumento de gerenciamento e de hedge
do risco de longevidade para as empresas que comercializam anuidades.
Com o crescimento desse mercado, é de suma importância que
seguradoras, EAPCs e fundos de pensão protejam suas carteiras contra
o risco sistêmico atrelado ao aumento da sobrevida da massa segurada.
A securitização do risco de longevidade pode ser uma ferramenta
de hedge mais atrativa do que o resseguro, em função da possibilidade de
contratos de longa duração e pela maior capacidade do mercado
financeiro. Em função da baixa correlação com os riscos do mercado
financeiro, o swap de mortalidade pode passar a ser bastante atrativo a
esse mercado.
No entanto, no mercado segurador brasileiro não existe uma
regulamentação específica a respeito da securitização na forma do
apresentado neste artigo. A Resolução CNSP 98/2002, norma que dispõe
sobre os critérios para a realização de investimentos pelas sociedades
seguradoras, sociedades de capitalização e EAPCs, trata somente de
investimentos em derivativos, vedando a realização de operações com
derivativos, exceto quando destinadas à proteção dos riscos a que estão
expostos os investimentos da sociedade/entidade.
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Uma extensão natural deste artigo é a modelagem do hedge natural,
que é o swap dos riscos entre uma seguradora de vida e uma de anuidade
(COX; LIN, 2007). Como a primeira garante o risco de mortalidade e a
segunda o de sobrevivência, dado que esses riscos caminham em direção
oposta em resposta a uma mudança na expectativa de vida da população,
existe a possibilidade do swap de mortalidade entre essas empresas.
Uma seguradora que comercializa as duas linhas de negócio (vida e
anuidade) pode utilizar o hedge natural internamente como ferramenta
de gerenciamento do risco de longevidade.
Podemos, por fim, citar a possibilidade de desenvolvimento de um swap
de taxa de juros e mortalidade, dentro do mesmo contrato, onde a
seguradora proteger-se-ia do risco de longevidade e de taxa de juros,
dado que essa última é pré-fixada no plano de previdência. Portanto, a
seguradora poderia entrar como contraparte de um swap com
pagamentos fixos atrelados à sobrevivência e variáveis atrelados à taxa
de juros livre de risco.
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