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Resumo
Neste artigo, avaliamos a garantia de tábua biométrica mais taxa de juros e inflação, assim como os
excedentes técnicos pagos no período de renda a aposentados de planos de previdência e seguros de
vida. Estes dois instrumentos, a garantia e os excedentes, são olhados sob o ponto de vista de opções,
ou seja, fluxos de caixa contingentes. As taxas de juros, inflação e mortalidade foram tratadas de forma
estocástica. A abordagem considera os modelos CIR e Vasicek multifatoriais para as taxas de juros e de
inflação de curto prazo, respectivamente. Para modelagem das taxas de mortalidade foi usado o modelo
de Lee-Carter, ajustado aos dados de toda população brasileira. Todos os experimentos foram executados
com simulação de Monte Carlo e redução de variância pelo método da amostragem descritiva.
Palavras-Chave
Garantia mínima; excedentes técnicos; modelos CIR e Vasicek multifatoriais; modelo de mortalidade
Lee-Carter.
Sumário
1. Introdução; 2. O excedente técnico e a garantia mínima; 3. Modelagem das taxas de juros, inflação e
mortalidade; 3.1. Modelos de taxas de mortalidade; 4. Resultados e análise de sensibilidade; 4.1. Análise
de sensibilidade; Considerações finais; 6. Referências bibliográficas.

+ Artigo recebido em 30/08/2007. Aprovado em 25/09/2007.
* Parte deste artigo foi desenvolvida durante a estada do autor na Faculty of Actuarial Science and Statistics da
Cass Business School, City University, Londres, Reino Unido.

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 3, n. 6, p. 113-134, out. 2007/mar. 2008

113

Qual o Valor da Garantia Tábua Biométrica + Taxa de Juros + Inflação?

Abstract
What is the value of the guarantee biometric table + interest rates + inflation?
Eduardo Fraga Lima de Melo*
COPPEAD, UFRJ
eduardoflm@yahoo.com.br
Summary
In this article, we evaluate the guarantee of the biometric table plus interest rate, as well as the technical
excesses paid during the income period for retirees of pension funds and life insurances. These two
instruments, the guarantee and the excesses, are seen under a point of view of options, that is, contingent
cash flows. Interest rates, inflation and mortality were treated in a stochastic form. The approach considers
the CIR models and Vasiceks multifactorials for the interest and inflation short term rates, respectively.
For mortality modeling the Lee-Carters model was used, adjusted to the data of the Brazilian population.
All experiments were performed through Monte Carlos simulation and variance reduction with the method
of descriptive sample.
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Sinopsis
¿Cuál es el valor de la garantía tabla biométrica + tasa de interés + inflación?
Eduardo Fraga Lima de Melo*
COPPEAD, UFRJ
eduardoflm@yahoo.com.br
Resumen
En este artículo, evaluamos la garantía de la tabla biométrica más tasa de interés e inflación, bien como
los excedentes técnicos pagados en el periodo de renta a jubilados de planes de fondos de pensión y
seguros de vida. Estos dos instrumentos, la garantía y los excedentes, son observados bajo el punto de
vista de opciones, es decir, flujos de caja contingentes. Las tasas de interés, inflación y mortalidad fueron
tratadas de forma estocástica. El abordaje considera los modelos CIR y Vasicek multifactoriales para las
tasas de interés y de inflación de corto plazo, respectivamente. Para el modelado de tasas de mortalidad
fue usado el modelo de Lee-Carter, ajustado a los datos de toda la población brasileña. Todos los
experimentos fueron ejecutados con simulación de Monte Carlo y reducción de variancia por el método
del muestreo descriptivo.
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de sensibilidad; Consideraciones finales; 6. Referencias bibliográficas.
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1. Introdução

A literatura sobre a avaliação de contratos de seguros de vida e planos
de previdência com garantias mínimas ou pagamento de excedentes
essencialmente lidou com a precificação e hedging de opções embutidas
no período de acumulação e com opções de anuidade garantida (GAO,
em inglês). Entretanto, muito poucos ou nenhum trabalho explorou um
instrumento de anuidade comum no mercado brasileiro, e talvez também
em outros mercados de relativa alta taxa de inflação, que é a anuidade
participativa atualizada por inflação. Esta anuidade nada mais é que a
renda ou aposentadoria atualizada por um índice de preços que conta,
ainda, com uma garantia mínima e com reversão de excedentes técnicos.
Além da renda mensal garantida, este tipo de anuidade paga ao
aposentado de tempos em tempos (por exemplo, a cada 5 anos) a
diferença positiva entre a reserva rentabilizada por um fundo de
investimento específico, usualmente de renda fixa, mais a mortalidade
observada da carteira, e a reserva avaliada utilizando uma taxa de juros
fixa mais uma tábua de mortalidade pré-determinadas.
Como característica de cada plano ou apólice, o pagamento destes
excedentes pode ser feito de duas formas diferentes: (i) creditado
diretamente na conta do aposentado (nós chamaremos este instrumento
de opção Excedente-conta) ou (ii) revertido para a reserva,
aumentando o valor da renda mensal (chamaremos este instrumento
de opção Excedente-renda). A garantia mínima pode ser entendida
também como uma opção, ou seja, um fluxo de caixa contingente, a
qual chamaremos de opção Garantia. O fator atuarial usado para o
cálculo da renda inicial é baseado nas pré-determinadas tábua de
mortalidade e taxa de juros fixa.
Em um contexto no qual os retornos de títulos de renda fixa assim como
as taxas de mortalidade estão caindo, resultado do aumento na
longevidade, a modelagem e avaliação de anuidades com garantias pelas
companhias seguradoras são cruciais para gestão interna de riscos,
constituição de reservas, alocação de capital e também para a
mensuração da lucratividade de uma carteira de anuidades. Alguns
exemplos de insolvência devido ao nível de garantias dadas em
anuidades são conhecidos na literatura, como o caso da Equitable Life
no Reino Unido, mais antiga seguradora de vida do mundo (Ballotta e
Haberman, 2003). Entretanto, a avaliação destes instrumentos em uma
abordagem tida como consistente com o mercado não é uma tarefa
fácil, e se torna ainda mais complexa quando os fluxos de caixa são
periódicos e dependem de taxas de inflação e mortalidade.
Neste artigo, nós avaliamos esta obrigação com base em uma abordagem
neutra ao risco. Para modelagem das taxas de juros e inflação, utilizamos
respectivamente os modelos CIR (Cox, Ingersoll e Ross, 1985) e Vasicek
(1977) bi-fatoriais. A taxa de mortalidade é ajustada pelo modelo de LeeCarter (Lee and Carter, 1992). Todos os modelos para as taxas de juros,
inflação e mortalidade foram formulados na forma de espaço de estado
e estimados pelo filtro de Kalman.
De acordo com a condição de Feller, as taxas modeladas pela abordagem
CIR nunca são negativas. Esta é uma importante característica para taxas
de juros nominais. Porém, taxas de inflação podem assumir valores
negativos. Chan (1998) modela o comportamento da taxa de inflação
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diretamente por meio do processo de difusão de Ornstein-Uhlenbeck.
Assim, para a taxa de inflação de curto prazo, escolhemos o modelo de
Vasicek bi-fatorial. A escolha por modelos bi-fatoriais é por conta do fato
de estes modelos explicarem uma boa proporção da variação total na
estrutura a termo, conforme resultados apresentados por Rebonato
(1998). Com relação às taxas de mortalidade, o modelo ajustado aos
dados foi o de Lee-Carter1 (LC), que apresentou um excelente ajuste.
Estamos lidando com dados de série temporal e cross-section, tanto
para o modelo de mortalidade quanto para os modelos de inflação e
juros. Nesta situação, o filtro de Kalman é bastante adequado para ser
aplicado. Por conta disso, fizemos referência a alguns artigos na literatura
onde esta ferramenta foi usada para modelagem de estruturas a termo
(BABBS e NOWMAN, 1999) e para modelagem de taxas de mortalidade
(De Jong, 2005).
Ao longo dos últimos anos, muitos autores aplicaram precificação por
neutralidade ao risco da área de economia financeira para calcular o
valor de opções embutidas em planos de previdência e seguros de vida.
Inicialmente, o trabalho esteve focado na avaliação de garantias em
apólices de seguros ligadas a índices de ações (veja, por exemplo,
BRENNAN e SCHWARTZ, 1976, HIPP, 1996 e BOYLE e HARDY, 1997).
Entre outros artigos na literatura que tratam da avaliação de garantias
de retorno, ou contratos de seguro de vida com pagamento de
excedentes, também referimos a Aase e Persson (1997), Grosen e
Jorgensen (1997), Miltersen e Persson (1999), Vellekoop et al. (2006),
Coleman et al. (2006) e Bauer et al. (2006). Com relação às opções de
anuidade garantida (GAO), consultar Boyle e Hardy (2003) e Pelsser
(2003). De Melo (2007) avaliou garantias de inflação bi-variadas presentes
em planos de previdência e seguros de vida brasileiros usando modelo
Vasicek e cópulas para a estrutura de dependência.
Na seção 2, introduzimos os fluxos de caixa dos excedentes técnicos e
da garantia mínima. Na seção 3, apresentamos os modelos para a
estrutura a termo de taxa de juros e inflação, assim como o modelo para
as taxas de mortalidade. Na seção 4, mostramos resultados, exemplos
numéricos baseados em simulações e algumas análises de sensibilidade.
Finalmente, na seção 5, concluímos o artigo.

Também ajustamos aos dados os modelos de Makeham (1860) e Thiele (1872) em versões afins, seguindo
abordagem de Schrager (2006). Entretanto, os resultados para o comportamento das séries temporais das taxas de
mortalidade não foram bons como os produzidos pelo ajuste Lee-Carter.
1
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2. O excedente
técnico e a
garantia mínima

Nesta seção, apresentamos os fluxos de caixa dos excedentes técnicos
e da garantia mínima sob a forma de opções, ou seja, sob a forma de
fluxos de caixa contingentes. Uma vez que estes instrumentos são
baseados no valor da reserva no período de pagamento de benefícios,
apresentamos seu processo de forma a caracterizar o pagamento das
opções. Deve-se notar que somente consideramos o risco sistemático
de mortalidade, e assim assumimos que a companhia seguradora possui
uma carteira bem diversificada de vida. O risco não-sistemático não está
sendo tratado, apesar de ser simples sua inclusão em um estudo para
mensuração do valor em risco. A equação que representa a contraparte
da reserva no ativo é dada por:
(1)
Em forma de integral:

onde u ≥ t, R(x)At é o valor da contraparte da reserva R(x)Lt no ativo.
Assim, no tempo t = 0, R(x)A0 = R(x)L0 . rt é a taxa de juros de curto prazo
e x é a idade de aposentadoria do participante ou sua idade quando a
anuidade se inicia. µz(t) é a intensidade da mortalidade de uma pessoa
com idade z no tempo t. gt é a renda recebida pelo aposentado no tempo
t. Então:
,
onde it é a taxa de inflação de curto prazo. A dinâmica de R(x)Lt é análoga
a de R(x)At . Porém, para R(x)Lt, a força de mortalidade é não-estocástica
e totalmente determinada por uma tábua de mortalidade, como, por
exemplo, a 1949 US A-1949 Male (AT-49Male), 1983 US IAM Male
(AT-83Male) ou 1996 US Annuity 2000 Basic Male (AT-2000BM), obtidas
no site da SOA  Society of Actuaries (www.soa.org). Além disso, a taxa
de juros para R(x)Lt é dada pela composição da taxa de inflação it com
um retorno fixo, por exemplo 6% ao ano. g0 é calculado com base na
tábua de mortalidade, na taxa de juros fixa e no montante R(x)Lt disponível
na conta do participante no tempo t = 0.
Após estas definições, podemos apresentar o pagamento das opções
Excedente (C(x) T) no tempo T para uma pessoa com idade de
aposentadoria x:
(2)
onde β é o percentual de reversão de excedentes técnicos que o
segurador repassa ao aposentado (0 ≤ β ≤ 1). É importante notar que
ambas as opções Excedente-conta e Excedente-renda possuem o
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mesmo valor intrínseco no vencimento. A diferença está na forma como
ele é pago ao aposentado. Os aposentados têm o direito de receber este
valor intrínseco somente na maturidade. Após o pagamento, uma outra
opção Excedente-conta é criada para a próxima maturidade, ou o
próximo período de reversão de excedentes técnicos. Analogamente, o
pagamento da opção Garantia (P(x)T), no tempo T, seria:
(3)
Porém, de acordo com requerimentos regulatórios, durante a vida do
contrato, cada vez que o valor dos ativos cair abaixo do valor da reserva,
a companhia necessita fazer um aporte correspondente de forma a
equalizar seus valores. Definitivamente, este tipo de fluxo de caixa
contingente não é adequadamente caracterizado por (3). A maturidade
é aleatória, e uma vez exercida a opção, uma outra é criada. Formalmente,
podemos representar seu fluxo de caixa da seguinte forma:
,

(4)

onde t ∈ [0,,∞).
Deve-se notar que o exercício das opções Excedente e Garantia
interfere na dinâmica da contraparte da reserva no ativo R(x)At e/ou na
própria reserva R(x)Lt. Se desejarmos precificar todas as opções até o
fim da vida do aposentado, devemos redefinir as dinâmicas das reservas,
de forma a incluir as opções. Assim, no caso da opção Excedente-conta
(Cash), temos:
(5)
onde I é a função indicador e tk são os tempos periódicos onde há
pagamento do excedente técnico e H é o total de pagamentos de
excedentes.

A dinâmica de R(x)Lt permanece a mesma. Porém, no caso da opção
Excedente-renda (Benefit), temos:
(6)
(7)
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onde f é a taxa de juros fixa e µ*x+t é a taxa de mortalidade determinística
para a idade x + t determinada por uma tábua de mortalidade. Quando
a opção Excedente-renda é exercida, a renda gt é aumentada pela
transformação em renda do valor intrínseco da opção. Então, definimos
uma nova renda g* regida pelo processo:

onde AFx+tk é o fator de transformação em renda para a idade x + tk,
baseado no retorno fixo f e na pré-determinada tábua de mortalidade.

3. Modelagem das
taxas de juros,
inflação e
mortalidade

Uma vez que estamos modelando tanto o risco de taxa de juros e inflação
quanto o de mortalidade, devemos definir um espaço de probabilidade
adequado para nossa abordagem. Neste arranjo, o tempo de vida de
uma pessoa é representado pelo tempo de parada τ com respeito à
filtração G τt gerado por este tempo de parada. Neste contexto, F t
é a filtração, contendo toda a informação (financeira e atuarial), e
Ft = Gτt ∨ Ht . Como conseqüência do arranjo de processos Cox, a filtração
Ht é condicionalmente independente de G τt (JAMSHIDIAN, 2004).
Considerando o espaço de probabilidade (Ω, F, P), onde a filtração Ft
satisfaz as condições usuais, definimos as seguintes equações
diferenciais estocásticas em uma estrutura a termo multi-fatorial CIR e
Vasicek para a taxa de juros e inflação de curto prazo:

,

onde r(t) é a taxa de juros de curto prazo e i(t) é a taxa de inflação de
curto prazo. As dinâmicas dos processos X t e Z t na medida de
probabilidade real P são dadas por:
(8)
(9)
Se considerarmos um vetor W = (dW1r(t), ...., dWMr(t), dW1i(t), ...., dWMi(t)),
então a matriz:

W . WT = ∑.dt
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Representa a matriz de correlação de Pearson com dimensão M + N
para os movimentos dWkr(t) e dWji(t), para k = 1,..., M e j = 1,...,N . t
denota o tempo, W processos Wiener. Uma vez que estamos lidando
com modelos de estrutura a termo afim, de acordo com Duffie e Kan
(1996), o preço de um título zero-cupom é dado por:
,

(10)

onde A(t,T) é uma função escalar e B(t,T) é um vetor 1xM, para o caso
de taxa de juros, ou 1xN para o de inflação. O preço de um título zerocupom de inflação é análogo. A equação para os retornos é dada por:

Embora a última equação dite uma relação exata entre os retornos
Y(X,t,T) e as variáveis de estado Xt, em estimação econométrica, é
geralmente tratada como uma aproximação, permitindo a seguinte
equação de medida:

,

(11)

onde σ(t,T) é uma matriz diagonal com desvios padrões para cada
maturidade (T-t). Para completar a representação por espaço de estado,
a equação de transição para X t no tempo discreto h precisa ser
especificada. Definindo Φ(Xt ;h) = Var(Xt+h | Xt ), Duan e Simonato (1999)
mostram que a equação de transição para Xt tem a forma:
,

(12)

onde ξt são independentes e igualmente distribuídos N(0,IM). Φ(Xt;h)1/2
representa a decomposição de Choleski de Φ(Xt;h). Para o modelo CIR,
a representação por espaço de estado definida por (11) e (12) é nãoGaussiana por causa da variância condicional de Xt+h em (12), que
depende de Xt. Para o modelo Vasicek, o termo de variância condicional
Φ(Xt ;h) não é função de Xt, e o modelo de espaço de estado é Gaussiano.
Para estimar o modelo não-Gaussiano, Duan e Simonato modificam
as recursões do filtro de Kalman para incorporar a presença de Φ(Xt;h)
na variância condicional de ξt+h . As funções do filtro de Kalman no
S-Plus, o pacote estatístico usado nesta aplicação, foram modificadas
de acordo. Almeida e Vicente (2006) mostram que as funções A(.) e
B(.) têm a forma:
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(13)
(14)
Desta forma, a representação dos modelos multi-fatoriais CIR e Vasicek
na forma de espaço de estado tem os seguintes parâmetros:

Tabela 1  Parâmetros para a representação por espaço de estado dos modelos
multi-fatoriais CIR e Vasicek

Onde n = 1,...,M ou n = 1,...,N e ën é o parâmetro de prêmio de risco. Os
parâmetros foram estimados por máxima verossimilhança (Harvey, 1989).
Neste artigo, também assumimos a existência de uma medida Q sob a
qual os preços dos títulos descontados são martingais. Uma vez que
estamos simulando os fluxos de caixa na medida neutra ao risco, as
seguintes transformações se aplicam para o modelo CIR:

E para o modelo Vasicek:
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Após o ajuste dos modelos multi-fatoriais, estimamos a matriz å
usando os resíduos das variáveis de ~estado ou, mais especificamente,
a matriz de correlação amostral de ξ .
W

3.1. Modelo de taxas
de mortalidade

Nós consideramos a abordagem de Lee-Carter (Lee e Carter, 1992) para
a modelagem das taxas de mortalidade de forma estocástica. Para outras
abordagens estocásticas das taxas de mortalidade, citamos Dahl (2004),
Schrager (2006) e Biffis (2006). A principal desvantagem nesta abordagem
é a impossibilidade de se obter fórmula fechadas para as probabilidades
de sobrevivência projetadas. De forma a obtê-las no modelo de LeeCarter, devemos utilizar simulação.
Para as aplicações, assumimos que a medida de probabilidade atuarial
é a mesma da medida de probabilidade neutra ao risco. Neste contexto,
o modelo de Lee-Carter (LC) tem a seguinte estrutura:
(15)
(16)
Onde mx(t) é a taxa de morte central para a idade x no tempo t. Os
coeficientes ax descrevem a forma média do perfil das idades, os
coeficientes bx descrevem o padrão de desvios deste perfil quando o
parâmetro k varia e l representa a tendência no processo de k. ζt é
normalmente distribuído com média zero e desvio σk. Podemos aproximar
a força de mortalidade da seguinte forma:

(17)
onde qx(t) é a probabilidade do indivíduo com idade x no tempo t falecer
entre t e t+1. Conforme colocado por Lee (2000), se restringirmos a soma
de bx a 1 (um), e a soma de kt a 0 (zero), ax deve ser a média dos valores
de ln[mx(t)] para cada x. Então, em nossa abordagem por espaço de
estado, além da variável não observada k(t), também estimamos os
coeficientes bx. O modelo foi calibrado por meio do filtro de Kalman.
Assumimos que o preço de mercado do risco de mortalidade é zero.
Desta forma, podemos precificar os fluxos de caixa usando intensidades
de mortalidade do mundo real, ou seja, na medida P.

4. Resultados e
análise de
sensibilidade

Para modelagem das taxas de juros e inflação de curto prazo, coletamos
dados de taxas de swap do site da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BMF
 www.bmf.com.br). Interpolamos para as maturidades de 1 mês, 3
meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos com cubic spline. O índice de inflação
escolhido é o IGP-M e a taxa de juros fixa é de 6%. Trabalhamos com as
tábuas AT-49M, AT-83M e AT-2000BM. Estas eram algumas das mais
comuns garantias vendidas no mercado de anuidades até recentemente.
A taxa de juros de curto prazo é o DI, o benchmark mais usado para
fundos de renda fixa.
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Devido ao atípico comportamento de alta volatilidade das taxas de
juros durante o período de Outubro/2001 a Agosto/2003, consideramos
o período amostral de Setembro/2003 a Fevereiro/2007 (42 meses)
para a série temporal das estruturas a termo de taxa de juros e inflação.
Obtivemos as seguintes estimativas usando o filtro de Kalman:

Tabela 2  Estimativas dos parâmetros para a taxa de juros e inflação
de curto prazo sob a medida Q

De acordo com os parâmetros estimados, é importante notar que, em
média, a taxa real de juros reverte para o valor de 12,3%. Este valor é
mais que suficiente para cobrir o retorno de 6% e também a maior parte
da variabilidade da mortalidade. Uma vez que os parâmetros foram
calibrados em dados passados, não se considera a popular expectativa
de que esta taxa de juros real irá cair no médio prazo.
Os retornos estimados suavizados (smoothed) para as taxas de inflação
estão dispostos na Figura 1. O modelo ajusta bem no médio e longo
prazos, mas razoavelmente no curto prazo.
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Figura 1  Retornos Reais × Suavizados de inflação pelo modelo Vasicek bi-fatorial  1, 3, 6, 12 e 24 meses

Na Figura 2, mostramos os retornos estimados suavizados das taxas
de juros. Ao contrário do que ocorreu com as taxas de inflação, o modelo
ajusta bem no curto e médio prazos e razoavelmente no longo prazo.
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Figura 2  Retornos reais × suavizados de juros pelo modelo CIR bi-fatorial  1, 3, 6, 12 e 24 meses.

Para modelagem das taxas de mortalidade, utilizamos os dados
fornecidos pelo IBGE (www.ibge.gov.br). Nós consideramos o período
amostral de 1998 a 2005 (8 anos), e as idades de 20 a 80 anos. Deve-se
notar que estas taxas são baseadas na totalidade da população brasileira,
e não somente no grupo de pessoas que de fato compra seguros de
vida e planos de previdência. Definitivamente, a mortalidade para este
grupo é menor, uma vez que possui, em geral, melhores condições
financeiras e de saúde que a média da população.
Para o modelo de Lee-Carter (LC), as estimativas da tendência l e do
desvio-padrão σk são -0,169 e 0,022, respectivamente. A Figura 3 mostras
os valores estimados dos coeficientes ax e bx para a população brasileira.
Como notado anteriormente, os coeficientes ax são apenas as médias
dos valores dos logs das taxas de morte. Os coeficientes bx descrevem
a sensibilidade relativa das taxas de morte à variação do parâmetro k.
Pode ser observado que, de fato, algumas idades são muito mais
sensíveis que outras ao efeito do tempo.
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Figura 3  Valores estimados dos coeficientes ax e bx para a população brasileira

De forma geral, baseado no comportamento de bx, quanto mais
jovem a idade, maior a sensibilidade à variação no parâmetro k.
Conforme Lee (2000) observou, a taxa exponencial de mudança da
mortalidade de uma determinada idade é proporcional à b x :
G ln(P [ , W )/ GW = (GN W / GW )E[ . Se k decai linearmente no tempo, então
GN / GW será constante, e cada m x decairá à sua própria taxa
exponencial constante. Na Figura 4, é mostrada a série temporal dos
kt estimados.
W

Figura 4  kt estimados para o período amostral (1998 a 2005)
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Na Figura 5 são apresentadas as taxas de morte suavizadas
estimadas. O modelo se ajusta muito bem para todas as idades. Para
idades mais altas, por exemplo 75 anos, o ajuste não é tão bom quanto
para idades menores e medianas.

Figura 5  Taxas de mortalidade reais × suavizadas estimadas pelo modelo de Lee-Carter.

Na Figura 6, comparamos a tábua de mortalidade estática ajustada
pelo modelo Lee-Carter com a AT-49M e AT-83M. Se a carteira do
segurador seguisse a mortalidade da população brasileira, a
companhia que adotasse AT-83M não deveria ter problema com risco
de longevidade no curto prazo. Entretanto, é claro que a AT-49M não é
realista para a população brasileira, especialmente para idades mais
altas, que são as mais importantes para o mercado de anuidades. É,
ainda, importante dizer que a curva mostrada na Figura 6 é baseada
em estimativas ajustadas para o último ano de observações. Na
próxima subseção, nós simulamos e projetamos o comportamento
da mortalidade para a precificação das opções.

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 3, n. 6, p. 113-134, out. 2007/mar. 2008

128

Eduardo Fraga Lima de Melo

Figura 6  Comparação entre a tábua de mortalidade gerada pelo modelo Lee-Carter para a população brasileira e
as tábuas AT-49M e AT-83M

4.1. Análise de
sensibilidade

Agora, nós voltamos a nossa atenção para os valores das opções. De
forma a precificá-las, todos os experimentos foram executados com
simulação de Monte Carlo. Nós consideramos um agente representativo
de 60 anos com uma unidade monetária acumulada em sua conta
individual no momento da aposentadoria. Este montante é transformado
em uma renda vitalícia sem continuação a dependentes com 12
pagamentos mensais ao ano. Nós simulamos as variáveis a cada mês
por 20 anos, de acordo com as equações (5), (6), (7), (8), (9), (15) e (16).
Como temos quatro fatores para as taxas de inflação e juros de curto
prazo, além da simulação das taxas de mortalidade, nós recorremos ao
método de redução de variância por amostragem descritiva (detalhes
em Saliby, 1990). Por causa disso, simulamos 1000 cenários para cada
conjunto de parâmetros.
Como dito anteriormente, a garantia é composta de f % de juros fixo
mais uma das três tábuas de mortalidade (AT-49M, AT-83M ou AT2000BM) consideradas neste estudo. A renda de aposentadoria é
atualizada pela inflação. O percentual de reversão de excedentes técnicos
é de 100%. Para o desconto dos fluxos de caixa, utilizamos taxas de
juros de mercado e as probabilidades de sobrevivência modeladas por
Lee-Carter. Os experimentos foram baseados nas duas opções diferentes
Excedente-conta e Excedente-renda. O tipo de opção é determinado
em cada plano ou apólice. Também consideramos diferentes freqüências
de pagamento do excedente técnico (opções Excedentes): 1, 3 e 5
anos. É importante notar que nós avaliamos o fluxo de caixa inteiro (os
excedentes e a garantia mínima) até a última idade, que é 80 anos nesta
aplicação.
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Em outras palavras, para a opção Garantia, os valores representam
o compromisso completo da companhia seguradora de que o valor
dos ativos não cairá abaixo do valor do passivo. Na Tabela 3, mostramos
os resultados para a opção Excedente-conta (primeiro painel) e para
a opção Excedente-renda (segundo painel), com as referentes opções
Garantia:

Tabela 3  Valores das opções. Tábuas de mortalidade consideradas: AT-49M, AT-83M e AT-2000BM.
Periodicidade de reversão do excedente técnico: 1, 3 ou 5 anos. Tabela A: retorno fixo (f) = 3%. Tabela
B: retorno fixo (f) = 6%. Primeiro painel: opção Excedente-conta (Garantia). Segundo painel: opção
Excedente-renda (Garantia)

A Tabela 3 nos provê algumas conclusões interessantes. A mais
óbvia é a comparação entre os resultados com as tábuas AT-49M, AT83M e AT-2000BM. Uma vez que a tábua AT-49M apresenta
probabilidades de morte superiores (ver Figura 6), a opção Garantia
se torna mais cara, e as opções Excedentes, mais baratas, com
esta tábua. Afinal, ao adotá-la, assume-se uma mortalidade superior
à assumida pela AT-83M e AT-2000BM.
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As opções Excedente-renda são mais caras que as opções
Excedente-conta, porque o excedente técnico é revertido à reserva e
passa a ser rentabilizado pelas mesmas taxas da dinâmica da reserva
e descontado por uma probabilidade de sobrevivência que possui
uma tendência positiva no tempo. No caso da opção Excedente-conta,
o excedente é pago ao participante de uma vez, em cada período, e ele
decide o que fazer com o dinheiro.
No caso do excedente técnico ser revertido à reserva, aumentando a
renda mensal, a opção Garantia também fica mais cara. Isto pode ser
atribuído ao fato de que mais dinheiro está em risco para a seguradora
quando há tal reversão, causado exatamente pelo aumento no passivo.
Com relação à freqüência em que os excedentes técnicos são revertidos
para o aposentado, é observado um comportamento diferente para os
preços das opções Excedentes, conforme (i) o pagamento se dá
diretamente na conta do aposentado ou (ii) na forma de acréscimo em
sua renda. Este comportamento deve ser analisado levando em
consideração todo o portfólio, e não os aposentados individualmente.
Para as opções Excedente-conta, há um decréscimo no valor se os
pagamentos se tornam mais freqüentes (de uma periodicidade de 5 anos
a 1 ano). Isto pode ser explicado pelo fato de que nós consideramos um
agente representativo e, assim, somente o risco sistêmico de mortalidade
está sendo contabilizado. Por causa disso, para todo o portfólio de
aposentados (sob o ponto de vista global), a opção Excedente é mais
valiosa: é menor a freqüência de pagamentos dos excedentes. Se
levarmos em conta o risco idiossincrático, pode ser melhor para o
participante receber os pagamentos o mais cedo possível, já que não há
continuação de renda para herdeiros por hipótese. Para a opção
Excedente-renda, há um aumento no valor da opção se os pagamentos
se tornam mais freqüentes (de uma periodicidade de 5 anos para 1 ano),
principalmente porque o excedente técnico é revertido à reserva e pago
mensalmente ao participante como bônus, sendo rentabilizado pela
inflação, assim como a renda, até o resto de sua vida. Os outros
excedentes técnicos são adicionados a cada tempo de acordo com a
periodicidade, e são também rentabilizados pela inflação.
O aumento no preço da Garantia é devido ao risco extra que uma
reversão de excedentes técnicos traz para a companhia seguradora.
Uma vez pago o excedente, a reserva e sua contraparte no ativo se
tornam iguais, e isto amplia o risco de déficit nos períodos seguintes,
aumentado o risco da garantia morder ou da opção Garantia ser
exercida.
É ainda importante notar que o modelo de mortalidade foi ajustado em
dados da população brasileira toda. Conforme colocado em seção
anterior, a mortalidade de segurados e participantes de planos
previdenciários pode ser bastante diferente da média da população. Isto
pode ter um considerável impacto no valor das opções, especialmente
para as opções Garantia, justamente aquelas com as quais as
companhias seguradoras devem ter uma maior preocupação.
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5. Considerações
finais

Poucos trabalhos na literatura exploraram um comum instrumento
presente em anuidades no mercado brasileiro, e possivelmente em outros
mercados com altas taxas de inflação: anuidade participativa atualizada
por inflação. Além da renda mensal, neste tipo de anuidade, o aposentado
recebe, de tempos em tempos (por exemplo, a cada 5 anos), a diferença
positiva entre a reserva rentabilizada por um fundo de renda fixa específico
mais a mortalidade observada da carteira da seguradora, e a reserva
rentabilizada por uma taxa de juros fixa mais uma tábua biométrica prédeterminada. Como característica de cada apólice ou plano, o pagamento
desta opção pode ser feito de duas formas diferentes: (i) creditado
diretamente na conta-corrente do aposentado (nós chamamos de opção
Excedente-conta) ou (ii) revertido para a reserva, aumentando o valor
da renda mensal (opção Excedente-renda).
O instrumento descrito acima provê ao aposentado um fluxo de caixa
resultante do máximo entre a rentabilidade do fundo de investimento
mais a mortalidade observada da carteira, e uma taxa de juros e
mortalidade fixas, que foram usadas no cálculo da renda inicial. Estão
explícitos no valor da renda inicial as hipóteses atuariais fixas de
mortalidade e taxa de juros. Em um contexto onde os retornos dos títulos
de renda fixa estão caindo, assim como as taxas de mortalidade, como
resultado do aumento da longevidade, a modelagem e avaliação de
anuidades participativas é crucial para a gestão de risco interna,
constituição de reservas, requerimentos de solvência e também para a
medição da lucratividade de uma carteira de anuidades.
Seguindo uma abordagem neutra ao risco, modelamos as taxas de juros
e de inflação por meio de modelos bi-fatoriais CIR e Vasicek,
respectivamente. A mortalidade foi ajustada pelo modelo de Lee-Carter.
Todos os modelos foram formulados na sua forma de espaço de estado
e estimados pelo filtro de Kalman.
Como principais resultados, podemos observar uma significativa diferença
no valor das opções se o excedente técnico for revertido para a reserva
ou pago diretamente para o aposentado. De acordo com os interesses
da companhia seguradora, este resultado deve ser levado em
consideração no desenho de novos produtos. Uma outra característica
interessante é com relação à freqüência quando os excedentes são pagos
ou revertidos para o aposentado. É observado um aumento no valor das
opções Garantia se os pagamentos se tornam mais freqüentes (por
exemplo, de 5 anos para 1 ano de periodicidade). Isto é devido ao
aumento de risco que uma reversão mais freqüente traz para a
companhia. Uma vez pago o excedente técnico ao aposentado, a reserva
e sua contraparte se tornam iguais, e isso aumenta o risco de déficits
nos períodos seguintes. Resta notar que as taxas de mortalidade
projetadas foram baseadas em dados da população brasileira inteira, o
que provavelmente subestimou as probabilidades de sobrevivência para
os consumidores de seguros de vida e planos de previdência.
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