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Resumo
Atualmente, a principal preocupação dos atuários, além da taxa de retorno, refere-se à escolha
de uma tábua de vida adequada que descreva a experiência de mortalidade de um grupo específico de
pessoas. O Brasil ainda é deficitário com relação a tábuas de vida para grupos populacionais
específicos, levando as entidades que atuam na área previdenciária a utilizarem tábuas
estrangeiras que refletem experiências de mortalidade de diferentes culturas e níveis
socioeconômicos. Este trabalho teve como objetivo a construção de uma tábua de mortalidade geral
baseada nos registros históricos de 1979 a 2004 da Fundação Ceres. Para tanto, foram obtidas,
inicialmente, as probabilidades de morte com base nos dados do grupo de participantes do plano
previdenciário da entidade. Essas probabilidades foram suavizadas, utilizando-se o método de
Whittaker-Henderson – Tipo A, e ajustadas pelo modelo proposto por Heligman & Pollard (1980).
A análise comparativa com algumas das principais tábuas utilizadas pelo mercado mostrou que,
entre as tábuas estudadas, a AT-55 (1955 US American Annuity, Male) foi a que mais se aproximou do
padrão de mortalidade observado para o grupo de participantes desta Entidade. Ressalta-se neste
estudo a importância da escolha de uma tábua adequada para cálculos de seguros.
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Summary
Nowadays, the main concern of actuaries, besides the rate of return, refers to the choice of an adequate
life table that describes the mortality experience of a specific group of people. Brazil is still deficient on
life tables for specific population groups, taking the Entities that act in the insurance market to use
foreign tables that reflect mortality experiences of different cultures and social-economic level. This
work had as objective the construction of a General Mortality Table based on registries of 1979 to 2004
given by the Ceres Foundation. For that, death probabilities based on the data of the Entity’s group of
participants from the retirement plan was obtained. These probabilities had been extenuated using the
Whittaker-Henderson – Type A method, and were adjusted through Heligman & Pollard’s (1980)
proposed model. The comparative analysis with some of the main tables used by the market showed
that, besides the studied tables, the AT-55 (1955 US American Annuity, Male) was the one that came
closer to the standard of mortality observed for the group of participants of this Entity. The importance of
the choice of an adequate table for calculations of insurance is standed out in this study.
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Resumen
Actualmente, la principal preocupación de los actuarios, además de la taza de retorno, se refiere a la
selección de una tabla de vida adecuada que describa la experiencia de mortalidad de un grupo específico
de personas. El Brasil todavía es deficitario con relación a tablas de vida para grupos populacionales
específicos, llevando a las Entidades que actúan en el área de previsión a usar tablas extranjeras que
reflejen experiencias de mortalidad de culturas y niveles socioeconómicos diferentes. Este trabajo tuvo
como objetivo la construcción de una Tabla de Mortalidad General basada en los registros históricos de
1979 a 2004 de la Fundación Ceres. Para eso, fueron conseguidas, inicialmente, las probabilidades
de muerte con base en los datos del grupo de participantes del plan de previsión de la Entidad.
Esas probabilidades fueron suavizadas, utilizándose el método de Whittaker-Henderson – Tipo A, y ajustadas
por el modelo propuesto por Heligman & Pollard (1980). El análisis comparativo con algunas de las
principales tablas usadas por el mercado mostró que, entre las tablas estudiadas, la AT-55 (Anualidad
Norteamericana de 1955, Hombres) [1955 US American Annuity, Male] fue la que más se aproximó del
estándar de mortalidad observado para el grupo de participantes de esta Entidad. Se resalta-se en este
estudio la importancia de la selección de una tabla adecuada para cálculos de seguros.
Palabras-Clave
Tablas de vida; previsión; mortalidad.
Sumario
1. Introducción; 2. Las tablas biométricas utilizadas por el mercado en el Brasil; 3. Tabla de mortalidad
general basada en la experiencia de la Fundación Ceres; 3.1. Perfil de la masa de participantes;
3.2. Cálculo de las Probabilidades de Muerte; 4. Comparación de la tabla de mortalidad general basada
en la experiencia de la Fundación Ceres con las tablas del mercado; 4.1. Método de la Logrerosemejanza;
4.2. Test de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras; 5. Conclusiones; 6. Referencias bibliográficas.

* Este artículo fue elaborado a partir de la monografía presentada por las dos primeras autoras como requisito a
la obtención del titulo de Bachiller de Estadística de la Universidad de Brasilia, bajo la orientación de la Profesora
Dra. Ana Maria Nogales Vasconcelos.
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1. Introdução

A escolha de uma tábua de vida adequada que descreva a experiência
de mortalidade de um grupo específico de pessoas tem sido uma das
principais preocupações dos gestores do sistema previdenciário
brasileiro, tanto dos operadores públicos como privados. Como o Brasil
ainda é deficitário de tábuas de vida para grupos populacionais
específicos, as entidades que atuam na área previdenciária utilizam
tábuas estrangeiras que refletem experiências de mortalidade de
diferentes culturas e níveis socioeconômicos. Com o objetivo de
verificar a adequação das tábuas utilizadas pela Fundação Ceres*
para o cálculo de benefícios previdenciários, construiu-se uma tábua
de mortalidade geral com base nos seus registros históricos de 1979
a 20041. Estudos como este poderão ser realizados a partir de outras
experiências de entidades de previdência privada fechada e trazer à
discussão a oportunidade de elaborar tábuas voltadas para o mercado
previdenciário brasileiro. Esse tema é de grande importância no
momento atual, visto que as grandes mudanças ocorridas na estrutura
etária da população brasileira, particularmente o seu envelhecimento,
implicam que as hipóteses utilizadas em cálculos atuariais dos planos
de previdência sejam constantemente revistas para manter a
proximidade com a realidade e, conseqüentemente, o seu equilíbrio
financeiro.

2. As tábuas
biométricas
utilizadas pelo
mercado no Brasil

As tábuas biométricas disponibilizadas no mercado da previdência
privada constituem o modelo matemático-estatístico que melhor
representa o comportamento da mortalidade, morbidez e invalidez
segundo a idade. As principais tábuas biométricas adotadas no
mercado brasileiro são: AT-49, AT-83, AT-2000, GAM-71, GRUPAL
AMERICANA, RRB-44, TOWERS PERRIN, UP84 ou UP94. No caso da
mortalidade, as principais tábuas utilizadas pelo mercado de
previdência são algumas da família AT e a GAM-71.
A tábua 1949 US a-1949, Male, conhecida como AT-49, foi desenvolvida
nos Estados Unidos por Roger Scott Lumsden e refere-se ao período
de 1941 a 1946. Nesta tábua, as idades mínima e máxima para as
quais as probabilidades de morte foram calculadas são 0 e 109 anos,
respectivamente, e a unidade de observação empregada foi o número
de contratos.
A tábua americana AT-55, cujo nome oficial é 1955 US American Annuity,
Male, também foi desenvolvida por Roger Scott Lumsden. Refere-se
ao período de 1948 a 1953, e as idades mínima e máxima para as
quais as probabilidades de morte foram calculadas são,
respectivamente, 5 e 114 anos. A unidade de observação utilizada foi o
número de vidas.

* A Fundação Ceres – Fundação de Seguridade Social – é um fundo de pensão, sem fins lucrativos, criado para
administrar planos de benefícios complementares ao da previdência oficial. Criada pela Embrapa e Embrater, a
Fundação Ceres conta hoje com 5 empresas patrocinadoras: Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária), Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Difusão de Tecnologia da Santa Catarina), EmaterMG (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais), Epamig (Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais) e Ceres (Fundação de Seguridade Social). Os benefícios cobertos pela Fundação
são os decorrentes dos seguintes infortúnios: 1) invalidez, 2) óbito e 3) morbidez.
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A tábua americana 1983 US IAM, Male, atualmente utilizada pela
Fundação Ceres, é conhecida como AT-83 e foi desenvolvida por Roger
Scott Lumsden. Refere-se ao período de 1971 a 1976, tendo como
unidade de observação a renda anual. Esta tábua tem como idades
mínima e máxima para as probabilidades de morte calculadas, 0 e
115 anos, respectivamente.
A tábua AT-2000 – 1996 US Annuity 2000 Basic, Male – foi desenvolvida
por Robert Johansen, e tem como idades mínima e máxima, para as
quais as probabilidades de morte foram calculadas, 0 e 115 anos,
respectivamente.
A tábua 1971 US GAM, Male, conhecida como GAM-71, foi desenvolvida
por Roger Scott Lumsden. As idades mínima e máxima para as quais
as probabilidades de morte foram calculadas são, respectivamente, 0
e 110 anos.

3. Tábua de mortalidade
geral baseada na
experiência da
Fundação Ceres
3.1. Perfil da massa
de participantes

Os registros da Fundação Ceres referem-se ao período de 1979 (ano
de sua fundação) a 2004, o que representa um período estatístico de
26 anos. Nesse período, o número de ativos experimentou um ganho
de 4.258 participantes, ao passar de 4.767 em 1979 para 9.025 em
2004; o mesmo também foi observado entre os aposentados válidos
com um ganho de 2.360 pessoas. O gráfico 1 resume a evolução
do número de participantes, destacando-se um crescimento acentuado
de aposentados nos últimos 10 anos.

Gráfico 1 – Evolução dos participantes válidos – 1979 a 2004

Fonte: Fundação Ceres.
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Com relação às características demográficas, observa-se uma
predominância de participantes do sexo masculino (75% da massa
de participantes válidos), com idades entre 30 e 49 anos (gráfico 2).

Gráfico 2 – Estrutura por sexo e idade dos participantes

Fonte: Fundação Ceres.

No período em estudo, foram registrados 808 óbitos, com estrutura
por sexo e idade representada no Gráfico 3.

Gráfico 3 – Estrutura por sexo e idade dos óbitos

Fonte: Fundação Ceres.
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3.2. Cálculo das
probabilidades de morte

Para a obtenção das probabilidades de morte para as diferentes idades,
considerou-se a seguinte expressão, utilizada no caso de grupos
abertos (nos quais são admitidas entradas e saídas da exposição ao
risco durante o período de observação):

qx =

kx
⎛ B − C x ⎞ , onde:
Ax + ⎜ x
⎟
⎝ 2 ⎠

kx : número de pessoas do total observado com idade x, que morreram
durante o ano de observação;
Ax : número de pessoas do grupo de idade x, no começo do ano de
observação que estiveram expostas ao risco;
Bx : número de pessoas com idade x, que entraram para o grupo no
correr do ano de observação;
Cx : número de pessoas com idade x, que se retiraram do grupo antes
de completar a idade x + 1.
Neste método de cálculo, conhecido como Método Indireto (FERREIRA,
1985, p. 559), admite-se que tanto as entradas como as saídas se
distribuem uniformemente durante todo o ano e, portanto, cada uma
das Bx e Cx pessoas tenha sido, em média, observada meio ano.
Como pode ser visto no gráfico 4, a curva das probabilidades de morte
(qx) observadas apresenta flutuações e algumas irregularidades que
não correspondem às características reais da população. Para a
utilização dessas probabilidades, faz-se necessário a aplicação de
algum método de suavização. Neste caso, utilizou-se a fórmula
de Whittaker-Henderson – Tipo A (ORTEGA, 1987, p. 184).
Gráfico 4 – Probabilidades de morte segundo idade obtidas a partir da experiência vivida entre 1979 e 2004 pela
massa de participantes da Fundação Ceres
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Esse procedimento, que permite suavizar a informação e manter a
concordância com os valores observados, consiste em minimizar a expressão:

∑ w * (q
x

''
x

)

(

− q x + k * ∑ Δz q x
2

) , onde:
2

wx : coeficiente de ponderação apropriado;
q x'' : são os valores que se deseja suavizar;
q x : os valores suavizados;

Δz : diferença finita de ordem z, sendo z geralmente igual a 2 ou 3.
A constante k regula a importância que o usuário almeja na suavização,
levando-se em consideração a proximidade dos valores suavizados
aos observados.
Supondo que o coeficiente de ponderação wx = 1 e tomando z = 2,
obtém-se a fórmula conhecida como “Tipo A”. Sendo assim, as
equações que permitem obter os valores suavizados para qx são:

, onde:

a está vinculado a k mediante a seguinte relação:

, e:

q”
são os valores observados, qx as probabilidades suavizadas e q’x
x
probabilidades auxiliares.
Se a suavização é efetuada entre as idades u e v, os valores iniciais
são obtidos a partir das equações:
q’u-2 = q”u – (a+2) Δ q”u
q’u-1 = q”u+1 – (a+2) Δ q”u
e os valores finais são calculados mediante as relações:
qv-1 = q’v-1 + a Δ q’v-1
qv = q’v + a Δ q’v-1
Os valores possíveis para o parâmetro a, para o cálculo das
probabilidades de morte, podem variar entre 2 e 5, aproximadamente.
Se a = 1, a série suavizada e a observada praticamente coincidem.
Por outro lado, se a > 5, os valores suavizados podem se distanciar
demasiadamente dos observados, principalmente nas primeiras e
nas últimas idades consideradas.
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O gráfico 5 mostra as probabilidades de morte por idade suavizadas
pelo método de Whittaker-Henderson – Tipo A com parâmetro a = 4.
A suavização também corrigiu a falta de informação para algumas
idades estudadas. Pode-se verificar ainda que, no período em estudo,
as probabilidades de morte para as idades entre 35 e 70 anos parecem
aproximadamente lineares. Nesta faixa etária, concentram-se 72%
dos expostos ao risco.

Gráfico 5 – Probabilidades de morte observadas e suavizadas segundo método de Whittaker-Henderson – Tipo A

Após a suavização, procedeu-se a um ajustamento utilizando-se as
famílias de funções sugeridas por Heligman & Pollard (citado por
BELTRÃO e SUGAHARA, 2002).
O modelo de Heligman & Pollard utilizado para ajustar os dados foi
uma soma de exponenciais da forma:
,
onde, o primeiro termo com os parâmetros A, B e C descreve a
mortalidade na primeira infância. Infelizmente, não existem informações
de mortalidade sobre esse segmento, razão porque tal componente
não pode ser ajustada. Neste estudo, as probabilidades de morte
ajustadas referem-se somente à mortalidade adulta (incluindo idosos
até 90 anos). O segundo termo corresponde à mortalidade por causas
externas. O último termo corresponde à mortalidade por senescência,
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e permite ajustar uma desaceleração (ou aceleração) da mortalidade
para os indivíduos de oitenta anos ou mais. Esse termo é o que varia
entre as diferentes famílias propostas por Heligman e Pollard.
Os parâmetros do modelo foram estimados utilizando-se a versão 1.0
do programa FUNFIT – Function Fitting, desenvolvido por Ralph Hakkert
(CEDEPLAR/UFMG) em 1989. Esse programa permite ajustar funções
matemáticas, com aplicação particular nas áreas de atuária, demografia
e econometria. As probabilidades ajustadas para os dados em estudo
são apresentadas no gráfico 6.

Gráfico 6 – Probabilidades de morte ajustadas a partir do modelo de Heligman & Pollard

4. Comparação da
tábua de mortalidade
geral baseada na
experiência da
Fundação Ceres com
as tábuas do mercado

Para a comparação das probabilidades de morte obtidas na tábua de
mortalidade geral construída a partir da experiência da Fundação
Ceres com as tábuas do mercado consideraram-se apenas aquelas
obtidas para o sexo masculino. A título de comparação visual, o gráfico
7 apresenta as diversas curvas de probabilidades de morte, e evidencia
que o grau de aderência das diferentes tábuas utilizadas pelo mercado
de previdência varia bastante com a idade. As probabilidades de morte
observadas se distanciam daquelas utilizadas pelo mercado,
principalmente, nas idades jovens e nas idades mais avançadas.
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Gráfico 7 – Probabilidades de morte ajustadas com base na experiência da Fundação Ceres e probabilidades de
morte implícitas nas tábuas utilizadas pelo mercado previdenciário

Para comparar as diversas curvas foram utilizados dois métodos: 1)
Método da Logverossimilhança e 2) Teste de Kolmogorv-Smirnov para
duas amostras.

4.1. Método da
Logverossimilhança

Da mesma forma que Beltrão et al (2004), foi utilizado aqui o cálculo da
verossimilhança ou logverossimilhança, l(q(x)), para se verificar a
qualidade do ajuste. Considerando-se que a distribuição de óbitos
para os indivíduos de uma dada população com idade x segue uma
distribuição binomial B(N(x); q(x)), onde N(x) é a população com idade
x e q(x) a probabilidade de óbito para a mesma população, temos,
para um vetor de observações y, que a função de probabilidade para
este vetor é:

com logverossimilhança:
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Considerando-se que o primeiro termo do lado direito da equação
acima é independente da tábua utilizada, na busca pela função que
maximize a verossimilhança é suficiente comparar os valores
correspondentes aos outros termos. Com o intuito de obter uma análise
mais detalhada da mortalidade, além de uma análise geral, foram
considerados 4 intervalos etários: o de adultos jovens (24 a 39 anos),
o de indivíduos de meia-idade (40 a 59 anos), o de terceira idade (60 a
79 anos), e o de quarta idade (80 a 90 anos). Para verificar quais
tábuas possuem uma boa aderência à tábua ajustada da Ceres,
considerou-se uma diferença de 5% para mais e para menos nas
análises geral e por faixas etárias. Com isso, intervalos foram
construídos e as tábuas que obtiveram as menores diferenças com
relação à ajustada são as que mais se aproximam da realidade da
Fundação. As logverossimilhanças calculadas para cada intervalo
etário encontram-se na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados da Logverossimilhança das Tábuas Biométricas selecionadas
e a ajustadas para o sexo masculino
Tábua

Geral

24-39

40-59

60-79

80-90

AT-49

-1,573E+04

AT-55

-1,617E+04

-3,503E+03

-5,593E+03

-4,998E+03

-1,639E+03

-3,544E+03

-5,730E+03

-5,111E+03

-1,782E+03

AT-83

-1,706E+04

-3,641E+03

-5,858E+03

-5,554E+03

-2,008E+03

AT-2000

-1,746E+04

-3,667E+03

-5,989E+03

-5,706E+03

-2,104E+03

GAM-71

-1,598E+04

-3,592E+03

-5,695E+03

-5,014E+03

-1,676E+03

TBCeres 2004

-1,652E+04

-3,452E+03

-5,763E+03

-5,646E+03

-1,659E+03

Considerando os resultados obtidos, pode-se afirmar que, de uma
maneira geral, a AT-2000 é a única que não adere à experiência da
Ceres. Para o intervalo etário de adultos jovens, as tábuas que
apresentam melhor aderência à tábua da Ceres foram as tábuas AT-49
e AT-55. Na faixa etária de 40 a 59 anos, todas as tábuas utilizadas nas
comparações podem ser adotadas pela Fundação, sendo a mais
recomendável a AT-55. Para o intervalo da terceira idade, as tábuas AT-83
e AT-2000 são as que possuem uma melhor aderência. Finalmente,
para os indivíduos da quarta idade, duas tábuas se aproximaram da
ajustada da Ceres: a AT-49 e a GAM-71.

4.2. Teste de
Kolmogorov-Smirnov
para duas amostras

O teste de Kolmogorv-Smirnov foi utilizado na verificação da diferença
entre a distribuição do número de óbitos observados nos dados
históricos disponibilizados pela Ceres e as das tábuas utilizadas pelo
mercado. Como a mortalidade varia bastante com a idade, além de
uma análise geral, o teste foi também aplicado em quatro grupos
etários: adultos jovens (20 a 39 anos), indivíduos de meia-idade (40 a
59 anos), terceira idade (60 a 79 anos) e quarta idade (80 a 90 anos).
Os resultados obtidos são apresentados na tabela a seguir:
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Tabela 2 – Níveis descritivos (p-valor) do Teste de Kolmogorov-Smirnov
para comparações entre tábuas biométricas selecionadas
Comparações

Geral

24-39

40-59

60-79

80-90

TBCeres vs AT-49

0,58100

0,21100

0,17200

0,03500

0,00100

TBCeres vs AT-55

0,58100

0,09400

0,97800

0,03500

0,00100

TBCeres vs AT-83

0,23300

<0,00001

0,56000

0,56000

0,00600

TBCeres vs AT-2000

0,04400

<0,00001

0,32900

0,81900

0,00600

TBCeres vs GAM-71

0,58100

0,013000

0,81900

0,01300

0,00600

Para o produto mortalidade, pode-se observar, de uma maneira geral,
que a AT-2000 é a única que não adere à experiência da Ceres. Para os
adultos jovens, as tábuas que apresentam melhor aderência à tábua
da Ceres foram as tábuas AT-49 e AT-55. Na faixa etária de 40 a 59
anos, todas as tábuas utilizadas nas comparações podem ser
adotadas pela Fundação, sendo a mais recomendável a AT-55. Entre
60 e 79, anos a adoção das tábuas AT-83 ou AT-2000 geraria resultados
mais realistas para a mensuração das provisões matemáticas.
Finalmente, para os indivíduos da quarta idade, nenhuma tábua
utilizada neste estudo se aproxima da mortalidade vivenciada pela
Ceres, o que pode ser justificado pela escassez de dados nesta
faixa etária.

5. Conclusões

A partir dos dados históricos fornecidos pela Fundação Ceres, foi
construída uma tábua de mortalidade geral para o grupo de
participantes válidos desta entidade. Além disso, foi construída também
a tábua de mortalidade geral masculina, cuja massa de participantes,
no período em estudo, representa 75% do total. Calculadas as
probabilidades de morte, observaram-se algumas irregularidades
que não correspondiam às características reais da população. Para que
pudessem ser utilizadas em planos de previdência, estas
probabilidades foram suavizadas através da fórmula de WhittakerHenderson – Tipo A e ajustadas pelo modelo matemático sugerido por
Heligman e Pollard.
A comparação entre as tábuas ajustadas e aquelas utilizadas pelo
mercado mostrou que a AT-55 foi a que mais se aproximou do padrão
de mortalidade observado para o grupo de participantes da Ceres.
A tábua AT-83, atualmente utilizada pela Ceres, obteve também uma
boa aderência segundo os dois critérios utilizados.
No entanto, observa-se uma clara diferenciação entre os quatro
intervalos etários examinados no estudo. Considerando os dois
critérios de avaliação utilizados, para o intervalo etário de 24 a 39 anos,
a tábua que apresentou uma melhor aderência à tábua da Ceres foi a
AT-49, seguida da tábua AT-55. Para o intervalo de 40 a 59 anos, todas
as tábuas apresentaram boa aderência à tábua ajustada da Ceres,
sendo a mais recomendável a AT-55. Entre 60 e 79 anos, a adoção das
tábuas AT-83 ou AT-2000 geraria resultados mais realistas para a
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mensuração das provisões matemáticas. Considerando o grupo etário
40 a 79 anos, que representa aproximadamente 88% dos participantes,
recomenda-se a adoção da tábua AT-83. Já com relação ao intervalo
de indivíduo da quarta idade, os dois métodos apresentaram resultados
divergentes: enquanto o Método da Logverossimilhança avalia como
tábuas que apresentaram uma boa aderência a AT-49 e a GAM-71,
segundo o Método de Kolmogorov-Smirnov, nenhuma tábua utilizada
neste estudo se aproxima da mortalidade vivenciada pela Fundação
Ceres, o que pode ser justificado pela escassez de dados nesta faixa
etária.
Finalmente, ressalta-se neste estudo a importância da escolha de
uma tábua adequada para cálculos de seguros. Sugere-se, portanto,
que a experiência de mortalidade do grupo de participantes de planos
de previdência seja acompanhada e as respectivas tábuas sejam
atualizadas.
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