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Resumo

Neste artigo, apresentamos a modelagem da fórmula padrão de cálculo do requerimento de capital para 
cobrir o risco de subscrição das sociedades de capitalização. O estudo considera premissas atuais, 
realistas e não tendenciosas para cada variável envolvida, e aplica modelos probabilísticos comumente 
usados para cálculo de risco de perda e danos em ambiente de incerteza, assim como métodos 
estatísticos e de simulação estocástica, e ferramentas de cálculo financeiro e estocástico. A regulação 
proposta trará um ganho significativo para a solvência das sociedades de capitalização, além de contribuir 
para consolidar a implementação do modelo de supervisão baseada em risco no mercado brasileiro. 
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Summary

In this article, we present the standard model for calculating the capital requirement to cover the 
underwriting risk of raffle-linked savings companies. The study considers current, realistic and unbiased 
assumptions for each of the variables, and applies probabilistic models normally used for calculating 
the risk of loss and damage in a scenario of uncertainty, as well as statistical methods and stochastic 
simulation, and tools for financial and stochastic calculation. The proposed regulation will bring a significant 
gain with regard to the solvency of raffle-linked savings companies, as well as contributing to consolidate 
the implementation of the risk-based supervision model in the Brazilian market.
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Resumen 

En este artículo, presentamos el modelado de la fórmula estándar para calcular el requerimiento de 
capital para cubrir el riesgo de suscripción de las sociedades de capitalización. El estudio considera 
las premisas actuales, realistas y no-tendenciosas para cada variable involucrada, y aplica los modelos 
probabilísticos comúnmente utilizados para calcular el riesgo de pérdidas y daños en un entorno de 
incertidumbre, así como los métodos estadísticos y de simulación estocástica, y herramientas de cálculo 
financiero y estocástico. La regulación propuesta traerá una mejora significativa de la solvencia de las 
sociedades de capitalización, además de contribuir en la consolidación para la aplicación del modelo 
de supervisión basada en riesgo en el mercado brasileño. 
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1. Introdução Atualmente, no mercado de capitalização, não há requerimento de 
capital regulatório para cobrir os riscos de subscrição1, não existindo, 
inclusive, margem de solvência aplicada para estas operações.  
A regulação do capital adicional baseado em risco de subscrição das 
sociedades de capitalização se faz extremamente necessária a fim 
de resguardar os interesses dos subscritores/titulares de planos e a 
solvência do mercado supervisionado como um todo.

 Neste sentido, é importante ressaltar que, atualmente, a supervisão 
de capital baseado em risco já abrange todas as sociedades 
supervisionadas2 pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
inclusive as sociedades de capitalização, que com o início de vigência 
da Resolução CNSP N°228, em 1º de janeiro de 2011 (CNSP, 2010), 
mantêm capital adicional baseado no risco de crédito.

 O objetivo deste documento é apresentar o modelo padrão para cálculo 
do requerimento de capital regulatório para cobrir o risco de subscrição 
de capitalização, juntamente com as diretrizes da regulação. Este 
tipo de procedimento visa preparar o mercado supervisionado para 
as novas regras, assim como possibilitar que haja sugestões para 
melhorias no modelo. 

 Nas seções 2, 3 e 4, descrevemos os modelos elaborados pela SUSEP 
para cálculo do capital adicional dos submódulos “risco de sorteios 
a realizar”, “risco de garantia de rentabilidade” e “risco de despesas 
administrativas”, respectivamente, incluindo as bases de dados, 
premissas, estrutura de cada modelo, cálculo do capital adicional e os 
estimadores. Por fim, na seção 5, fazemos a agregação destes três 
submódulos e as conclusões. O Anexo descreve as novas informações 
que devem ser fornecidas pelas sociedades de capitalização para 
permitir o cálculo do requerimento de capital regulatório para cobrir o 
risco de subscrição de capitalização.

2. Modelo 
proposto para 
cálculo do 
capital adicional 
do submódulo 
risco de 
sorteios 
a realizar

2.1 Base de 
dados e notação

Sociedade de Capitalização: soc
Plano de capitalização: p	 p = 1, ..., Lsoc
Modalidade e tipo do plano k k = 1, ..., Ksoc

3

1 Aqueles relacionados à operação principal de uma sociedade supervisionada pela SUSEP.
2 Sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar (EAPC), sociedades de capitalização 
e resseguradores locais.
3 Há quatro modalidades de plano de capitalização (modalidade tradicional, compra programada, popular e 
incentivo), e três tipos de planos (pagamento único/PU, pagamento mensal/PM e pagamento periódico/PP). Portanto, 
o número de modalidades/tipos de uma sociedade de capitalização soc deve ser menor ou igual a 12.
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Número de série: s s = 1, ..., Ssoc,	p
Quota percentual para sorteio de p qssoc,	p 
Tamanho da série de p:  Nsoc,	p 
Número de sorteios a realizar de p,	s	(prox. 12m): NSRsoc,	p,	s
N° sorteios realizados de p,	s	(últimos 12m): nsrsoc,	p,	s   
N° sorteios pagos de p,	s	(últimos 12m)4: nspsoc,	p,	s  
N° títulos não vendidos de p,	s	para o sorteio i5: nsoc,	p,	s,	i	 i = ( j,	l,	z,	f )6

Provisão para sorteios a realizar de p,	s,	i: Prov	SRsoc,	p,	s,	i 
Valor pago em cada sorteio i de s,	p (12m): $APsoc,	p,	s,	i	 

i = ( j,	l,	z,	f )

Cálculos Preliminares:

N° sorteios a realizar de p	(prox. 12m):   

N° sorteios a realizar de k	(prox. 12m):   

N° sorteios realizados de p (últimos 12m):  

N° sorteios pagos de p	(últimos 12m):   

N° sorteios realizados de k (últimos 12m):  

N° sorteios pagos de k (últimos 12m):   

Proporção de títulos não vendidos de p,	s,	i (por sorteio):  

Provisão para sorteios a realizar de p: 

 No modelo de cálculo do capital, uma extração/sorteio que implique em 
g potenciais contemplados (ganhadores) deve ser considerada como 
sendo g  sorteios distintos, mesmo que estejam vinculados a uma mesma 
extração, para fins de cálculo dos números de sorteios realizados, pagos 
e/ou a realizar.7 

4 Sorteios pagos são aqueles sorteios (realizados) onde o número sorteado foi vendido pela sociedade de 
capitalização para algum subscritor. Portanto, o número de sorteios pagos será sempre menor ou igual ao número 
de sorteios realizados.
5 Entende-se por número de títulos não vendidos, a diferença entre o tamanho da série e o numero de títulos ativos 
no momento imediatamente anterior à realização do sorteio.
6 O índice “i” é um contador que identifica univocamente o vetor (j,l,z,f), onde j é o mês do sorteio, l é o dia do mês, 
z é a extração do dia e f é o título contemplado nesse sorteio/extração.
7 Se g é uma variável aleatória (ou seja, se o número de títulos contemplados em uma dada extração/sorteio é uma 
variável aleatória), então uma extração/sorteio que implique em g potenciais contemplados (ganhadores) deve ser 
considerada como sendo E[g] sorteios distintos.
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2.2 Premissas As premissas do modelo estão organizadas em forma modular, sendo 
do modelo dois grupos de premissas: um para a proporção de títulos não vendidos 

(premissas 1, 2 e 3), e outro para o valor efetivamente pago quando 
há um subscritor premiado – o prêmio de sorteio (premissas 4 e 5).  
Essa estrutura modular permite maior flexibilidade no ajuste final do 
modelo. Por exemplo: (i) em relação ao primeiro grupo de premissas, 
pode-se eliminar a premissa 3, e trabalhar somente com as premissas 1 
e 2, ou eliminar as premissas 2 e 3, e trabalhar somente com a premissa 
1; e (ii) em relação ao segundo grupo de premissas, pode-se eliminar 
a premissa 5 e trabalhar somente com a premissa 4. Há vantagens 
e desvantagens associadas à adoção de cada premissa, de forma 
que a decisão por eliminar uma determinada premissa vai depender  
do trade-off entre “melhora na precisão do modelo” e “aumento da 
necessidade de informação (e custo)”.

 Suponha que a proporção de títulos não vendidos na extração/sorteio i a 
ser realizada (independentemente de o sorteio ter sido custeado ou não), 
de cada série s, de cada plano de capitalização p, da modalidade/tipo k 
(p. ex., Tradicional/PM), de uma determinada sociedade de capitalização 
(soc), seja uma variável aleatória  com função densidade de 
probabilidade . 

 Premissa 1: “A função densidade de probabilidade da proporção de 
títulos não vendidos, no momento imediatamente anterior à realização 
do sorteio, é única para cada plano de capitalização, independentemente 
do número que identifica a série do plano e do índice que identifica a 
extração/sorteio da série/plano”. 

 Considere a variável aleatória  que representa a proporção de 
títulos não vendidos, no momento imediatamente anterior à realização 
de cada sorteio/extração do plano p	da sociedade soc. Para cada um 
desses planos, tem-se uma amostra aleatória de tamanho nsrsoc,p, onde 
nsrsoc,p representa o número de sorteios realizados nos últimos 12 meses 
para todas as séries do plano p, que é um plano de capitalização da 
modalidade/tipo k da sociedade soc. Tem-se, portanto, uma amostra 
aleatória representada por: .8

 Dessa forma, a sociedade de capitalização soc tem um total de Lsoc funções 
densidade de probabilidade de proporção de títulos não vendidos, sendo 
uma função para cada plano de capitalização p : .

8 Provavelmente, o conjunto de amostras vai estar concentrado em torno de uma média E( ). Se decidirmos 
ordenar as amostras no tempo, as primeiras amostras (primeiros meses do plano) estarão ligeiramente acima 
de E( ), e as últimas amostras (últimos meses – mais recentes) estarão ligeiramente abaixo de E( ), já 
considerando o incremento de vendas observado ao longo do tempo para planos de capitalização mais velhos 
(mais conhecidos), qualquer variação na proporção de títulos não vendidos em função de ações de marketing da 
sociedade de capitalização (vendas de títulos) e/ou qualquer oscilação no número de títulos ativos (e não suspensos) 
e vencidos.
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 Premissa 2: “Todos os planos de capitalização da mesma modalidade/
tipo k de uma determinada sociedade de capitalização soc têm a mesma 
função densidade de probabilidade de proporção de títulos não vendidos, 
independentemente das características particulares que definem cada 
plano desta modalidade/tipo”. 

 Considere a variável aleatória  que representa a proporção de 
títulos não vendidos, no momento imediatamente anterior à realização 
do sorteio, em cada sorteio/extração de um plano da modalidade/tipo k	
da sociedade soc. Para cada modalidade/tipo de plano de capitalização 
k dessa sociedade, tem-se uma amostra aleatória de tamanho nsrsoc,k, 
onde nsrsoc,k representa o número de sorteios realizados nos últimos 
12 meses para todas as séries de todos os planos de capitalização da 
modalidade/tipo k da sociedade soc. Tem-se, portanto, uma amostra 
aleatória representada por: .

 Dessa forma, a sociedade de capitalização soc tem um total de
 
Ksoc 

funções densidade de probabilidade de proporção de títulos não 
vendidos, sendo uma função para cada modalidade/tipo de plano  
de capitalização: fsoc,k (  ).9

 Premissa 3: “A proporção de títulos não vendidos, no momento 
imediatamente anterior à realização do sorteio, para cada sorteio futuro 
i, da série s, do plano de capitalização p, da modalidade/tipo k, da 
sociedade soc, é um valor conhecido (determinístico) dado por msoc,k”.10

 Premissa 4: “O valor a ser pago para cada sorteio futuro i caso haja 
um subscritor sorteado (prêmio de sorteio), da série s do plano de 
capitalização p, da modalidade/tipo k, da sociedade soc, é uma variável 
aleatória, , cuja função densidade de probabilidade é única para 
cada plano de capitalização, independentemente do número que 
identifica a série do plano e do índice que identifica a extração/sorteio 
da série/plano”. Essa variável aleatória tem média  
e .

 Premissa 5: “O valor a ser pago para cada sorteio futuro i caso haja 
um subscritor sorteado (prêmio de sorteio), da série s do plano de 
capitalização p, da modalidade/tipo k, da sociedade soc, é uma variável 
aleatória, , cuja função densidade de probabilidade é única para 
cada modalidade/tipo de plano de capitalização”. Essa variável aleatória 
tem  e .11

9 A Premissa 2 sobrepõe-se à Premissa 1. 
10 A Premissa 3 sobrepõe-se às Premissas 1 e 2. Note que, na Premissa 2,  é tratado como uma variável 
aleatória, e na Premissa 3,  é tratado como um valor determinístico. Na seção 2.7 são apresentadas alternativas 
para o cálculo de msoc,k. 
11 A Premissa 5 sobrepõe-se à Premissa 4.
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2.3 Estrutura Considere uma sociedade de capitalização soc que vendeu, para 
do modelo o sorteio i, da série s, do plano de capitalização p, um total de 

Nsoc,p	– nsoc,p,s,i títulos de capitalização. Cada subscritor deste plano, 
k, pagou pelo título de capitalização um valor,  , tal que 

, onde pgminsoc,p e pgmaxsoc,p delimitam 
a faixa de pagamentos permitidos para os títulos deste plano. 

 Seja PagSortsoc,p,s,i uma variável aleatória que representa o valor a ser 
pago pela sociedade de capitalização soc para o ganhador do sorteio 
i, da série s, do plano p. É importante conhecermos a distribuição 
de PagSortsoc,p,s,i ou, alternativamente, calcularmos E[PagSortsoc,p,s,i] e 
Var( PagSortsoc,p,s,i ), os quais definem a distribuição Normal se aplicarmos 
o Teorema do Limite Central. 

 A variável aleatória PagSortsoc,p,s,i pode ser modelada como o produto:12 

 

 Onde:
•	 I	soc,p,s,i é o indicador para o evento de haver algum subscritor sorteado. 

Ou seja, é uma variável aleatória que assume o valor “um” quando 
há um subscritor sorteado (ou seja, quando o número sorteado foi 
vendido pela sociedade de capitalização para algum subscritor), 
e o valor “zero” quando não há um subscritor sorteado (o número 
sorteado não foi vendido e o resultado do sorteio reverteu para a 
própria sociedade de capitalização).13  

 
 
 

•  é uma variável aleatória que representa o valor a ser pago 
no sorteio i caso haja um subscritor sorteado (k*). Note que o 
valor pago pelo subscritor do título ganhador do sorteio, , é 
desconhecido antes da realização do sorteio e, portanto, é tratado 
como uma variável aleatória no modelo.

  ,

 onde 

 O valor esperado do valor pago pela sociedade de capitalização soc 
para o ganhador do sorteio i, da série s, do plano p, é dado por:

  (1)

12 Para modelos de risco individual, veja, por exemplo, Ferreira, P.P. (2002), ou Bowers et al. (1977).
13 Para simplificar a notação, vamos chamar Isoc,p,s,i de I sempre que o contexto deixar claro que esta variável 
aleatória refere-se ao sorteio i da série s do plano p da sociedade soc.
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 Onde:

   (2)

   (3)

 As fórmulas (2) e (3) definem  como uma função de I: 

  

 Portanto: 

  
(4)

 A variância do valor pago pela sociedade de capitalização soc para o 
ganhador do sorteio i, da série s, do plano p, é dado por: 

 
 

(5)

 Onde:

  (6)
 

 E:
       

(7)

  (8)

 As fórmulas (7) e (8) definem como uma função de I

 

 Portanto,

  (9)

 Substituindo (4), (6) e (9) em (1) e (5), tem-se o valor esperado e a 
variância do valor a ser pago pela sociedade de capitalização soc para 
o ganhador do sorteio i (da série s, do plano p) em função de msoc,p,s,i, 

 e nsoc,p,s,i. 

 
  (10) e (11)
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2.4 Sobre a provisão A Resolução CNSP No 162, de 2006 (CNSP, 2006), estabelece que a 
para sorteios provisão para sorteios a realizar precisa ser constituída para os títulos 
a realizar de capitalização cujos sorteios já tenham sido custeados, mas que na 

data da constituição ainda não tenham sido realizados. 

 O valor dessa provisão é exatamente igual ao total custeado 
(arrecadado para sorteios). Se a quota de sorteio para o plano p é 

, a provisão constituída para sorteios 

a realizar para o sorteio i da série s do plano p é dada por:

    
  

  (12)

 Ou seja, a provisão constituída pela sociedade de capitalização para 
sorteios a realizar é igual ao valor esperado do valor a ser pago 
pela sociedade de capitalização soc para o ganhador do respectivo 
sorteio.14

 Seja Xsoc,p,s,i o resultado líquido da sociedade de capitalização soc com 
o sorteio/extração i da série s	do plano p. Então:

 

 E:
     

(13)

 Uma vez que , o melhor estimador da perda 
esperada da sociedade de capitalização com a realização de sorteios 
é zero. 

2.5 Resultado  O cálculo do capital requerido deve ser calibrado ao longo do prazo
líquido da das obrigações decorrentes dos contratos e certificados cuja vigência 
sociedade de  tenha se iniciado até a data-base do cálculo, considerando a evolução
capitalização das expectativas correntes durante o período de análise. O capital será 

complementar ao valor da provisão, calculado com base nas regras 
atualmente vigentes. 

 A Premissa 3 estabelece que a proporção de títulos não vendidos, no 
momento imediatamente anterior à realização do sorteio, para cada 
sorteio futuro i, da série s, do plano de capitalização p, da modalidade/
tipo k, da sociedade soc, é um valor determinístico dado por msoc,k.

14 Esse resultado pode ser estendido para os sorteios a realizar que não tenham sido custeados, ou seja, aqueles 
sorteios previstos (compromissados) para os quais ainda não haja qualquer provisão associada com obrigações 
futuras.
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 Sendo assim, as equações (10) e (11) podem ser reescritas como:

  (14)

  (15)

 Defina agora a variável aleatória:

 

 Note que PagSortsoc,p,s,i e PagSortsoc,p,s,j (i	≠ j) são variáveis aleatórias 
independentes: o resultado de um sorteio em nada altera as 
probabilidades de resultados de outro sorteio.

 Pelo Teorema do Limite Central (TLC), para um número de sorteios 
suficientemente grande, pode-se aproximar a função densidade de 
probabilidade de PagSortsoc,p por uma Normal com média e variância 
definidas como segue:

   (16)
 
  

(17)

 A Premissa 4 estabelece que o valor a ser pago para cada sorteio futuro 
i caso haja um subscritor sorteado (prêmio de sorteio), da série s do 
plano de capitalização p, da modalidade/tipo k, da sociedade soc, é uma 
variável aleatória, , cuja função densidade de probabilidade é única 
para cada plano de capitalização, independentemente do número que 
identifica a série do plano e do índice que identifica a extração/sorteio 
da série/plano. Essa variável aleatória tem média  e 

.

 Com essa premissa, as equações (16) e (17) podem ser reescritas 
como:

  (18)
 

  
(19)

 Defina agora a variável aleatória:
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 Pelos motivos já expostos, pode-se aproximar a função densidade de 
probabilidade de PagSortsoc,k por uma Normal com média e variância 
definidas como segue:

  (20)

 
  (21)

 A Premissa 5 estabelece que o valor a ser pago para cada sorteio 
futuro i caso haja um subscritor sorteado (prêmio de sorteio), da série 
s do plano de capitalização p, da modalidade/tipo k, da sociedade 
soc, é uma variável aleatória, , cuja função densidade de probabilidade 
é única para cada modalidade/tipo de plano de capitalização.  
Essa variável aleatória tem  e  .

 Com essa premissa, as equações (20) e (21) podem ser reescritas 
como:

   (22)
 
   

(23)

 A perda líquida da sociedade de capitalização soc com a realização dos 
sorteios da modalidade/tipo k é igual à diferença entre o valor a ser pago 
pela sociedade de capitalização soc para os ganhadores dos sorteios dos 
planos/séries dessa modalidade/tipo e o total arrecadado pela sociedade 
de capitalização a título de provisão de sorteios a realizar. Ou seja:

 

 Conforme visto em (13), o valor da provisão para sorteios a realizar, pela 
própria forma como a provisão é constituída, é sempre igual ao valor 
esperado do valor a ser pago pela sociedade de capitalização para o 
ganhador de cada sorteio. 

 Portanto, pode-se aproximar a função densidade de probabilidade 
de PLIQsoc,k por uma Normal com média e variância definidas como 
segue:

          
 (24)

 
  (25)
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 Desta forma, para se estimar o desvio padrão da perda líquida da 
sociedade de capitalização  soc com a realização de (todos os) sorteios 
(compromissados) da modalidade/tipo k são necessários estimadores 
para os seguintes parâmetros:15

• msoc,k

• 

•	 msoc,k	

•	 NSRsoc,k

 Note que, se  = 0 (ou seja, se a variância da variável aleatória 
que representa o valor a ser pago em cada sorteio futuro i, caso haja 
um subscritor sorteado, for igual a zero) e msoc,k = 0 (a sociedade de 
capitalização vendeu a totalidade dos títulos de capitalização desta 
modalidade/tipo), então Var(PLIQsoc,k	) = 0. No entanto, se  > 0, então 
Var(PLIQsoc,k	) > 0, mesmo se a sociedade de capitalização vender a 
totalidade dos títulos da modalidade/tipo k.16

2.6 Cálculo do Tendo a média e a variância da variável aleatória PLIQsoc,k, obtida a 
capital adicional partir das equações (24) e (25) e dos estimadores de msoc,k	, msoc,k	e , 

pode-se avaliar a exposição da sociedade de capitalização ao risco com 
os sorteios a serem realizados. 

 Medidas de risco que podem ser usadas:17

 
  

 O capital adicional baseado no risco de subscrição de capitalização do 
submódulo risco de sorteios a realizar para os planos de capitalização 
da modalidade/tipo k da sociedade de capitalização soc  é calculado da 
seguinte maneira:

 Se a medida de risco for o VaR:

  
 

(26)

 Onde DVP é o desvio padrão da variável aleatória.

15 Na seção 2.7, apresentamos alternativas para o cálculo dos estimadores de msoc,k,  e msoc,k.
16 Pela equação (25), verifica-se facilmente que, se msoc,k = 0, Var(PLIQsoc,k	) = NSRsoc,k	. .
17 Para uma comparação entre as medidas de risco VaR e TVaR, veja Sandström (2011).
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 Se a medida de risco for o TVaR:

  
(27)

 
   

 

 Onde18:

 

 As tabelas Mills Ratios podem ser consultadas em vários livros relativos 
ao assunto, como, por exemplo, em Sandström (2006).

 No modelo de cálculo de capital adicional de subscrição das sociedades 
de capitalização, optamos por utilizar o VaR como medida de risco para 
um período de 1 ano.

 O capital adicional (total) do submódulo risco de sorteios a realizar é 
o resultado da agregação do requerimento de capital para todas as 
modalidades/tipos de planos de capitalização.

 
 
   (28) 

 Onde:

•  é o capital adicional baseado no risco de subscrição de 

capitalização do submódulo risco de sorteios a realizar.

 
•	 Capitalsoc,i	e Capitalsoc,j = capital adicional requerido para as 

modalidades/tipos “i” e “j”
 

•	 	ri,j = correlação entre as perdas líquidas de soc com as modalidades/
tipos “i” e “j” , onde: 

 
   
         
     

 
     
 

18 Veja Kotz et al., 1985.
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 2.7 Estimadores Os estimadores dos parâmetros podem ser calculados de duas maneiras 
dos parâmetros  distintas: (i) usando dados de sorteios passados/realizados nos últimos
fundamentais  12 meses – método recomendado; e (ii) usando dados de previsão/
do modelo planejamento para os próximos 12 meses de operação – método que 

pode ser empregado quando a sociedade de capitalização não possuir 
dados históricos suficientes para uma determinada modalidade/tipo k. 
Em ambos os casos, deve-se excluir os dados referentes a sorteios do 
tipo “premiação instantânea”.19 

 Estimadores para msoc,k = E [ ]

a) Usando dados de sorteios passados/realizados nos últimos 12 
meses, ou o valor apurado de total de sorteios pagos em cada 
mês: 

 

b) Usando dados de previsão/planejamento para os próximos 12 meses 
de operação na modalidade/tipo k:

  ,

  onde  

 Estimadores para  = Var [ ]  

a) Usando dados de sorteios passados/realizados nos últimos 12 
meses:

 

b) Usando dados de previsão/planejamento para os próximos 12 meses 
de operação na modalidade/tipo k:

 ,

 onde 

19 No momento em que o subscritor compra um título de capitalização sujeito à premiação instantânea, é como 
se fosse realizado um microssorteio para aquele subscritor, onde ele imediatamente verifica se ganhou ou não o 
sorteio. O modelo proposto considera apenas os compromissos assumidos pela sociedade de capitalização em 
uma determinada data base (data de cálculo do requerimento de capital), de forma que os sorteios de premiação 
instantânea não representam compromissos de realização de sorteios por parte dessas sociedades – estes sorteios 
serão realizados somente quando novos títulos forem vendidos. Dessa forma, dados históricos referentes a sorteios 
do tipo “premiação instantânea” não podem ser considerados para fins de estimativa dos parâmetros fundamentais 
do modelo. Ou seja, os valores observados de pagamento dos sorteios de premiação instantânea (nos 12 meses 
anteriores à data de cálculo do requerimento de capital) devem ser excluídos dos dados amostrais usados para 
cálculo dos estimadores.
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 Estimadores para msoc,k

a) Usando dados de sorteios passados/realizados nos últimos 12 
meses:

 

b) Usando dados de previsão/planejamento para os próximos 12 meses 
de operação na modalidade/tipo k:

 

3. Modelo 
proposto para 
cálculo do 
capital adicional 
do submódulo
risco de garantia 
de rentabilidade

3.1 Base de dados 
e notação

Sociedade de Capitalização: soc 
Plano de capitalização: p	 p = 1,..., Lsoc
Taxa de juros i  
Índice de atualização monetária ind (TR,	IPCA,	IGPM,	Outros)
Prazo de vigência do plano p	da sociedade soc	 	 vsoc,p
Provisão Matemática para Resgate (PMR) em t da sociedade soc    
 
Cálculos preliminares

PMR constituída em t pela sociedade soc para os planos p ∈ C (p.ex., ): 

PMR total constituída em t pela sociedade soc:	

 

Prazo médio de vigência dos planos p ∈ C da sociedade soc: 

Prazo médio de vigência de todos os planos p ∈ C	(de todas as sociedades):
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3.2 Estrutura  Os planos de capitalização oferecem diferentes formas de garantia de
do modelo rentabilidade. Muitas vezes, essas garantias estão expressas na forma 

de uma taxa de juros e um índice de atualização monetária aplicados 
sobre a provisão matemática para resgate (PMR), uma garantia de 
saldo da PMR ao final da vigência do plano e/ou alguma outra forma de 
benefício e/ou bônus. As garantias diferem plano a plano, sociedade a 
sociedade, mas todas as garantias seguem as diretrizes estabelecidas, 
para cada modalidade de plano, na Circular SUSEP N°365, de 27 de 
maio de 2008 (SUSEP, 2008). 

 Considere as principais características descritas a seguir:

a) Sobre a taxa de juros oferecida no plano de capitalização

– Os planos das modalidades tradicional e compra programada 
oferecem taxas de juros, no mínimo, igual a 90% da taxa de juros 
da poupança. É muito raro algum plano de capitalização oferecer 
mais do que 100% da taxa de juros da poupança. 

– Os planos das modalidades popular e incentivo oferecem taxas 
de juros, no mínimo, igual a 20% da taxa de juros da poupança. 
Normalmente, as taxas oferecidas nos planos são em torno de 
20% da taxa da poupança.

b) Sobre o índice de atualização da PMR
– Para os planos da modalidade tradicional, não há restrição quanto 

ao índice de atualização monetária incidente sobre a PMR, mas 
verifica-se que, na maioria das vezes, o índice adotado é a Taxa 
de Referência (TR). 

– Para os planos da modalidade compra programada, o índice de 
atualização monetária incidente sobre a PMR é, vias de regra, 
um índice de preço (IPCA ou IGPM). Excepcionalmente pode 
ser aprovado algum outro índice, como por exemplo, a TR. 

– Para os planos das modalidades popular e incentivo, o índice de 
atualização monetária incidente sobre a PMR é, vias de regra, a 
TR ou um índice de preço. 

c) Sobre a garantia de saldo da PMR ao final da vigência do plano
– A garantia de saldo da PMR ao final da vigência do plano (quando 

houver) é resultado da própria aplicação da taxa de juros do 
plano (item (a) acima) à quota de capitalização (percentual de 
cada pagamento que será destinado à constituição do capital a 
ser resgatado), não constituindo, portanto, uma garantia adicional 
do plano de capitalização.
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 Estas características sugerem duas formas distintas de se agrupar os 
planos de capitalização:

(i) Os planos de capitalização podem ser agrupados segundo a taxa 
de juros oferecida no plano em três grupos: aqueles com taxas de 
juros de até 1,23% ao ano (20% da taxa de juros da poupança); 
aqueles com taxa de juros entre 1,23% e 5,55% ao ano; aqueles 
com taxas superiores a 5,55% ao ano (90% da taxa de juros da 
poupança). Assim, o total de provisão matemática para resgate 
constituída em t pela sociedade de capitalização soc ( ), 
pode ser desagregada em três parcelas:

–  é o agrupamento da PMR constituída em t para todos 

os planos que oferecem taxas de juros de até 1,23% ao ano. 

–  é o agrupamento da PMR constituída em t para 

todos os planos de capitalização que oferecem taxas de juros 

de 1,23% até 5,55% ao ano.

–  é o agrupamento da PMR constituída em t para 

todos os planos de capitalização que oferecem taxas juros 
superiores a 5,55% ao ano.

(ii) Os planos de capitalização podem ser agrupados segundo o índice 
de atualização da PMR em dois grupos: aqueles cujo índice de 
atualização da PMR é a TR; aqueles cujo índice de atualização 
da PMR é um índice de preços (IPCA, IGPM, etc) ou qualquer 
outro índice. Assim, o total de provisão matemática para resgate 
constituída em t pela sociedade de capitalização soc ( ), 
pode ser desagregada em duas parcelas:

–  é o agrupamento da PMR constituída em t para todos 

os planos cujo índice de atualização da PMR é a TR.

–  é o agrupamento da PMR constituída em t para todos 

os planos cujo índice de atualização da PMR é algum índice de 
preços (IPCA, IGPM, etc) ou qualquer outro índice.
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 Portanto, a provisão matemática para resgate constituída em t, pela 
sociedade de capitalização soc, pode ser distribuída em uma matriz 
M	t

soc	(2x3) da seguinte maneira:

Tx juros 
Índice PMR  i ≤ 1,23% (a.a.) 1,23% < i ≤ 5,55% 

(a.a.)  i > 5,55% (a.a.) Total

TR

IPCA, IGPM, outros

Total

 Seja 
 
 

 Onde , o elemento (p, l) da matriz , representa o total 

de provisão matemática para resgate constituída em t, pela sociedade de 
capitalização soc, cujo índice de atualização da PMR é Ip (p = 1,2) e 
cuja taxa de juros está dentro do intervalo especificado por Jl (l = 1,2,3).

 
  =             (29)

3.3 Cálculo do Seja  o elemento (p, l) da matriz . Para fins de cálculo do 

capital adicional capital adicional para cobrir o risco de subscrição de capitalização 
do submódulo risco de garantia de rentabilidade, considere os valores de 
maior incidência para os intervalos de taxas de juros especificado por 
Jl (l = 1,2,3):

•	 tx1 = 1,23% para o intervalo J1 
•	 tx2 = 5,55% para o intervalo J2 
•	 tx3 = 6,17% para o intervalo J3 

 
 Considere ainda que os índices de atualização da PMR usados para 

cálculo do requerimento de capital serão apenas a TR (para os planos 
cujo índice de atualização da PMR seja a própria TR) e IPCA (para os 
planos cujo índice de atualização da PMR seja algum índice de preços 
ou qualquer outro índice). 
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 Note que, para cada célula da matriz , a sociedade de capitalização 
soc tem um ativo e um passivo, ambos avaliados em . 

Para a avaliação do risco de subscrição de capitalização associado à 
célula , analisamos os cenários futuros em que a sociedade 

de capitalização pode ter fluxo de caixa negativo para a provisão 
matemática para regaste, ou seja, os cenários futuros quando o valor  
do passivo torna-se maior que o valor dos ativos vinculados, 
considerando que o ativo é rentabilizado pela taxa real de juros livre 
de risco em relação ao indexador do plano (ou seja, pelo cupom do 
indexador, TR ou IPCA), e o passivo (ou seja, a obrigação assumida pela 
sociedade de capitalização) é atualizado pelo valor de maior incidência 
para o intervalo de taxas de juros contratual especificado por Jl (ou seja, 
pela taxa txl (l = 1,2,3)) e pelo indexador especificado por Ip (p = 1,2).20 

 Para isso, desagregamos a provisão constituída em cada célula de   
de acordo com o tipo de plano de capitalização (PU ou PM/PP) de tal 
forma que, para cada célula

  
  (30)

 Seja  a provisão matemática para resgate constituída em t, 

pela sociedade de capitalização soc, para todos os planos do tipo PU, 

cujo índice de atualização da PMR é Ip, e cuja taxa de juros está dentro 
do intervalo especificado por Jl, e seja  a contraparte dessa 

provisão matemática para resgate no ativo (onde, no momento inicial da 
avaliação (t), ). O prazo médio 

de vigência para os planos de capitalização do tipo PU é de  

ano(s). Consideramos que o ativo ( ) é rentabilizado pelas 

taxas de juros à vista de curto prazo, projetadas para  ano(s) 
seguintes à data base t, obtidas a partir das projeções da ETTJ livre 
de risco para a taxa de cupom do respectivo indexador (TR ou IPCA), 
conforme procedimento descrito em Melo et al. (2011)21, e o passivo 
( ) é atualizado pelo valor de maior incidência para o 

intervalo de taxas de juros contratual especificado por Jl (ou seja, 

pela taxa txl) e pelo indexador especificado por Ip, ao longo de todo 
o prazo  . Vamos chamar o resultado da acumulação do ativo 

( ) e do passivo ( ), na data s, por [ ]s e 

[ ]s, respectivamente.22

 

20 Seguimos uma abordagem semelhante à apresentada por Moller e Steffensen (2007), Melo e Mendes (2009) e Melo (2008).
21 Disponibilizado no sitio http://www.susep.gov.br
22 Note que, quando s = t, .
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 Suponha que o fluxo de entrada dos atuais subscritores dos planos 
de capitalização da sociedade soc foi uniforme ao longo do tempo, e, 
portanto, o fluxo de saída destes mesmos subscritores também será 
uniforme ao longo do tempo até o final do prazo de vigência  . 
Assim, a taxa de resgate da PMR é representada pela seguinte função, 
g1(s), onde t	≤ s	<	t +  :

 
 

 As equações diferenciais estocásticas que descrevem as atualizações 
do ativo e do passivo associadas a esta subcélula são: 

  (31)

  (32)

 Em forma de integral, para qualquer instante u	(t	≤ u	≤	t +  ), tem-se:
 
   

(33)

                                                    
(34)

 Onde: 
 

•	 tIpS	é a taxa de curto prazo de atualização monetária em s associada 
ao indexador Ip.

•	 tCpS é a taxa de curto prazo de cupom (em relação a Ip) na data s.

•	 txl é o valor de maior incidência para o intervalo de taxas de juros 
contratual especificado por Jl.

	
 O déficit de rentabilidade auferido na data u para a provisão matemática 

para resgate constituída em t, para todos os planos do tipo PU, cujo 
índice de atualização da PMR é Ip, e cuja taxa de juros está dentro do 
intervalo especificado por Jl, é dado por: 

  (35-a)
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 E o seu valor presente em t	é:

  (35-b)

 Onde rD é a taxa de juros pré - f ixada em t  para o prazo 
(D = u	– t), conforme procedimento descrito em Franklin et al. (2011).23

 De forma semelhante, seja  a provisão matemática para 

resgate constituída em t, pela sociedade de capitalização soc, para todos 
os planos do tipo PM/PP, cujo índice de atualização da PMR é  Ip, e cuja 
taxa de juros está dentro do intervalo especificado por Jl, e seja 

a contraparte dessa provisão matemática para resgate no ativo (onde,

 no momento inicial da avaliação (t), ). 

 O prazo médio de vigência para os planos de capitalização do 
tipo PM/PP é de  ano(s). Consideramos que o ativo 
( ) é rentabilizado pelas taxas de juros à vista de curto prazo, 

projetadas para  ano(s) seguintes à data base t, obtidas a partir 
das projeções da ETTJ livre de risco para a taxa de cupom do respectivo 
indexador (TR ou IPCA), conforme procedimento descrito em Melo  
et al. (2011), e o passivo ( ) é atualizado pelo valor de maior 

incidência para o intervalo de taxas de juros contratual especificado por 
Jl (ou seja, pela taxa txl) e pelo indexador especificado por Ip, ao longo 
de todo o prazo . Vamos chamar o resultado da acumulação do 
ativo ( ) e do passivo ( ), na data s, por [ ]s 

e [ ]s, respectivamente.24 

 Suponha que o fluxo de entrada dos atuais subscritores dos planos 
de capitalização da sociedade soc foi uniforme ao longo do tempo, e, 
portanto, o fluxo de saída destes mesmos subscritores também será 
uniforme ao longo do tempo até o final do prazo de vigência . 
Suponha também que todos os subscritores em t (contratos vigentes) 
continuarão pagando seus prêmios normalmente até a data de resgate 
do plano. Assim, a taxa de resgate da PMR é representada pela seguinte 
função, g2(s), onde t	≤ s	< t	+ :

 

23 Disponibilizado no sitio http://www.susep.gov.br.
24 Note que quando s	= t,  
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 As equações diferenciais estocásticas que descrevem as atualizações 
do ativo e do passivo associados a esta subcélula são: 

 

                                                    
(36)

                                                    
(37)

 Em forma de integral, para qualquer instante u	(t	≤ u	≤ t	+ ), 
tem-se: 

          
 
(38)

 e 

                                                    
(39)

 Onde: 
 

•	 tIpS	é a taxa de curto prazo de atualização monetária em s associada 
ao indexador Ip.

•	 tCpS é a taxa de curto prazo de cupom (em relação a Ip) na data s.

•	 txl é o valor de maior incidência para o intervalo de taxas de juros 
contratual especificado por Jl.

	
 O déficit de rentabilidade auferido na data u para a provisão matemática 

para resgate constituída em t, para todos os planos do tipo PM/PP, cujo 
índice de atualização da PMR é Ip, e cuja taxa de juros está dentro do 
intervalo especificado por Jl, é dado por: 

  (40-a)

 E o seu valor presente em t é:
   

(40-b)
 

 Onde rD é a taxa de juros pré - f ixada em t  para o prazo 
(D = u	– t ), conforme procedimento descrito em Franklin et al. (2011).

 Para o cálculo do déficit associado ao compromisso de garantia de 
rentabilidade (conforme equações (35-a) e (40-a)), foram realizadas 
simulações de Monte Carlo. A partir da distribuição da soma do valor 
presente de todos os déficits, por meio da medida de risco TVaR, 
calculamos o valor do capital adicional requerido para cada R$ 1,00 de 
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provisão em cada subcélula da matriz tM
*  

(chamamos esse valor de 
fator de risco associado à subcélula)25. O capital regulatório necessário 
para cobrir o risco de garantia de rentabilidade associado à subcélula k 
da matriz  é:

 ,. ,,
t

k
totalsockksoc PMRfatorCapital =

 
    (41)

 Onde k é o índice que identifica a subcélula de 
 
(ou seja, identifica 

o índice de atualização da PMR (Ip), o intervalo de taxa de juros (Jl), e 
o tipo de plano de capitalização (PU ou PM/PP)), e fatork é o fator de 
risco associado à subcélula k.

 O capital adicional (total) do submódulo risco de garantia de rentabilidade 
é o resultado da agregação do requerimento de capital para todas as 
subcélulas de  (havendo um total de 12 subcélulas)26:

 
  (42) 

 Onde:

•  é o capital adicional baseado no risco de subscrição de 

capitalização do submódulo risco de garantia de rentabilidade.

•	 Capitalsoc,i e Capitalsoc,j	= capital adicional requerido para as subcélulas 
“i” e “j”.

4. Modelo proposto 
para cálculo do 
capital adicional 
do submódulo 
risco de despesas 
administrativas

4.1 Base de dados e notação
Sociedade de Capitalização: soc

Plano de capitalização: p	 p = 1,..., Lsoc
Receita de carregamento de soc no ano t   

Despesas administrativas de soc	no ano t	  

Provisão administrativa de soc atribuída a p em t	    

25 Note que esse fator é comum para todas as sociedades de capitalização.
26 Lembre-se que a matriz  possui 6 elementos, e cada elemento da matriz é subdivido em 2 componentes 

(PU vs PM/PP), sendo   e , conforme indicado 
nas equações (29) e (30).
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Cálculos Preliminares:

Provisão administrativa de soc em t	    

4.2 Estrutura  No que se refere às despesas administrativas (DAt), o risco de subscrição
do modelo de capitalização ocorre quando as despesas administrativas crescem 

mais do que as receitas oriundas das quotas de carregamento (RCat	) 
dos planos de capitalização27.

 Esse risco pode ser modelado da seguinte forma:

 

  =  = , t = 1, ... T  (43)

 
 Onde rt representa a variável aleatória “variação das despesas 

administrativas sobre receitas oriundas das quotas de carregamento” 
no tempo t. 

 Supomos que rt é um processo estocástico estacionário no sentido 
amplo, e para cada sociedade de capitalização soc:

 
 

, onde   

 Defina agora  = . (44)

 No instante (ano) t – 1,  tem distribuição , onde:

 
  

 Onde  é a realização de  

4.3 Cálculo do  Tendo a média e o desvio padrão da variável aleatória , conhecendo

capital adicional  e os estimadores de mrsoc e sr2
	 	 	 	, pode-se avaliar a exposição

 da sociedade de capitalização ao risco associado com as despesas 
administrativas. 

27 Conforme a circular SUSEP N° 365, de 27 de maio de 2008, as quotas de carregamento deverão cobrir os 
custos de despesas com corretagem, colocação e administração do título de capitalização, emissão, divulgação, 
atendimento ao cliente, desenvolvimento de sistema, lucro da sociedade de capitalização e quota de contingência, 
quando for o caso. Assim, as quotas de carregamento representam a parcela de cada pagamento que é cobrada 
pela sociedade para administrar o título.
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 Para isso, a medida de risco adotada foi o Value at Risk (VaR).

  (45)

 Em t – 1:

  

                                                    
(46)

 Onde  é a realização de  e  é a realização de .

 Da equação (44), tem-se que , ou seja, a despesa 

administrativa no ano t é o produto de duas variáveis aleatórias:  (igual 

à razão entre a despesa administrativa e a receita de carregamento, 
ambos no ano t) e  (igual à receita de carregamento no ano t). 

 Assumimos, para fins de cálculo de capital regulatório, que   é 

exatamente igual ao valor observado em t – 1, ou seja,   =  . 

Com esta premissa, em t – 1, tem-se que a variável aleatória 
  tem distribuição ,28 

e portanto, o capital adicional para cobrir o risco de subscrição de 
capitalização do submódulo risco de despesa administrativas pode ser 
calculado (em t) da seguinte maneira.

                                                    
(47)

 Das equações (46) e (47), pode-se escrever:
 
  (48)

 Onde: 

  (49)

 

28 Note que o símbolo “*” foi adicionado a  para diferenciar  (com a premissa adicional) de  (sem a 

premissa adicional).

soc
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 O valor de FatorVsoc de uma sociedade de capitalização, no instante t, 
pode ser calculado a partir de um estimador para srsoc (denotado por ) 
e dos dados de receitas de carregamento e despesas administrativas 
incorridas em t – 1. 

 Na ausência de dados de receitas de carregamento, pode-se usar o 
valor observado de receitas líquidas (anuais) com a premissa adicional 
de que a razão entre receita de carregamento e receita líquida total de 
cada sociedade de capitalização permanece constante ao longo  

do tempo, ou seja,  (independente de t).

 O cálculo do fator único  FatorV  para todas as sociedades de capitalização 
resulta de um processo de minimização do somatório do erro absoluto 
do cálculo de capital, ponderado pelo inverso da volatilidade.29 Ou seja, 
o FatorV é o resultado da minimização da seguinte função objetivo:

 
  (50)

 Onde (após redefinir fator e capital em termos da receita líquida total 
de soc):

 
 

 

 Sendo assim, um cálculo simplificado para o capital adicional baseado 
no risco de subscrição de capitalização do submódulo risco de despesas 
administrativas pode ser obtido da seguinte maneira:

  (51)
  

 Onde:
 

•	 	
 
é o capital adicional baseado no risco de subscrição de 

capitalização do submódulo risco de despesas administrativas.
 

•	 	
 
é a receita líquida da sociedade de capitalização soc auferida 

nos últimos 12 meses (1 ano).

29 Optamos pela estatística de erro absoluto, em vez do erro quadrático, pelo fato do primeiro ser menos sensível 
a outliers do que o segundo.
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5. Agregação dos Para agregação do capital adicional baseado no risco de subscrição 
submódulos das sociedades de capitalização, utilizamos uma matriz de correlação 
do risco de entre os módulos de cálculos, de tal forma que o valor final do capital
subscrição adicional para cada sociedade de capitalização é dado pela 

fórmula: 

   
(52)

 
 Onde:

•  é o capital adicional baseado no risco de subscrição da 
sociedade de capitalização.

•  é o capital adicional baseado no risco de subscrição do 

submódulo de risco “i”.

•  é o capital adicional baseado no risco de subscrição do 

submódulo de risco “j”.

•  ri,	j = correlação entre os submódulos de risco de subscrição “i” e “j”.

     

6. Conclusão A mensuração do risco de subscrição das sociedades de capitalização 
foi segregada em três submódulos: sorteios a realizar, garantia de 
rentabilidade e despesas administrativas. Para cálculo do capital 
adicional de uma sociedade de capitalização, o valor do capital adicional 
baseado no risco de subscrição será agregado aos demais capitais 
adicionais por meio de uma matriz de correlação.

 O modelo proposto trará um ganho significativo para a solvência 
das sociedades de capitalização, beneficiando o consumidor final 
dos produtos, dado que haverá uma garantia maior que a sociedade 
honrará seus compromissos, aumentando a credibilidade do mercado 
de capitalização brasileiro. O ganho é estendido aos acionistas que 
passam a investir em um mercado mais seguro, com requisitos de capital 
calculados em função dos riscos assumidos.
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7. Anexo – Informações necessárias para cálculo do capital adicional 

7.1 Submódulo Um quadro de informações, específico para o cálculo de capital 
risco de  adicional do submódulo risco de sorteios a realizar, com as seguintes
sorteios a  informações:
realizar 

(a) Valor total pago em todos os sorteios da modalidade/tipo k da 
sociedade soc nos últimos 12 meses: 

  

(b) Número de sorteios realizados da modalidade/tipo k da sociedade 
soc nos últimos 12 meses:

  

(c) Número de sorteios pagos (ou seja, quando há um subscritor 
sorteado) da modalidade/tipo k da sociedade soc nos últimos 12 
meses:

 

(d) Variância amostral do valor pago nos sorteios da modalidade/tipo k 
da sociedade soc nos últimos 12 meses:

 

– Caso a sociedade esteja iniciando a operação na modalidade/
tipo k, ela deve substituir os itens (a), (b) e (c) acima por sua 
melhor estimativa para os próximos 12 meses de operação nesta 
modalidade/tipo de plano.

(e) Proporção média de títulos não vendidos, no momento imediatamente 
anterior ao da realização do sorteio, para cada sorteio/extração de 
plano da modalidade/tipo k, da sociedade soc nos últimos 12 meses:30

 

– Caso a sociedade esteja iniciando a operação na modalidade/
tipo k, ela deve substituir o item (d) acima por sua melhor 
estimativa para a proporção de títulos não vendidos em cada 
sorteio/extração para os próximos 12 meses de operação nesta 
modalidade/tipo de plano.

30 Média apurada nos últimos 12 meses.
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(f) Número de sorteios a realizar (previstos/compromissados) da 
modalidade/tipo k (custeados ou não) nos próximos 12 meses, ou 
seja, todos os sorteios previstos/compromissados, de todas as 
séries, de todos os planos de capitalização da modalidade/tipo k 
desta sociedade: NSRsoc,k.31

 
7.2 Submódulo Um quadro de informações, específico para o cálculo de capital adicional 
risco de de subscrição do submódulo risco de garantia de rentabilidade, com 
garantia de  as seguintes informações:
rentabilidade 

(a) A provisão matemática para resgate constituída em t, pela sociedade 
de capitalização soc, desagregada em uma matriz  (2x3):

Tx juros 

Índice PMR
 i ≤ 1,23% (a.a.) 1,23% < i ≤ 5,55% 

(a.a.)   i > 5,55% (a.a.) Total

TR $ (PU)
$(PM/PP) 

$ (PU)
$(PM/PP) 

$ (PU)
$(PM/PP) 

IPCA, IGPM, outros $ (PU)
$(PM/PP) 

$ (PU)
$(PM/PP) 

$ (PU)
$(PM/PP) 

Total

 Note que,  , o elemento (p,	l) da matriz , representa o total 

de provisão matemática para resgate constituída em t, pela sociedade 

de capitalização soc, cujo índice de atualização da PMR é Ip	(p = 

1,2) e cuja taxa de juros está dentro do intervalo especificado por Jl	

(l = 1,2,3). Este elemento precisa ser desagregado de acordo com o 
tipo de plano de capitalização (PU ou PM/PP) de tal forma que, para 

cada célula da matriz  , . 

(b) O prazo médio de vigência (em meses) dos planos de capitalização 
de cada subcélula de , calculado segundo a fórmula 
descrita na seção 3.1. Ou seja, se C representa o conjunto de 
planos de capitalização de uma dada subcélula de  (p.ex., 

3 ), então:

  

31 Lembre-se que uma extração/sorteio que implique em g potenciais contemplados (ganhadores) deve ser 
considerada como sendo g sorteios distintos, mesmo que estejam vinculados a uma mesma extração, para fins de 
cálculo dos números de sorteios realizados, pagos e/ou a realizar.
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