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Resumo

O expressivo aumento da expectativa de vida com certeza é uma grande conquista para a sociedade, no 
entanto, traz um dos maiores desafi os existentes no mercado de seguros e previdência em todo o mundo: 
o gerenciamento do risco de longevidade. Este artigo apresenta os instrumentos existentes no mercado 
internacional para transferência do risco e as principais operações mundiais ocorridas a fi m de fi gurar 
como os compradores de proteção estão se adaptando ao risco. Com o propósito de exemplifi cação 
destas transações, abordamos os cálculos para os contratos de Q-Forward e P-Forward, que podem 
ser inspiração para lançamento de produtos para cobertura de desvios das hipóteses biométricas, na 
forma do regulamentado pela Resolução CNPC 17/2015.
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Summary

Signifi cant increases in life expectancy is certainly a great achievement for society, although it brings one 
of the biggest challenges for insurance and pension markets throughout the world: managing the risk of 
longevity. This article presents the existing instruments for risk transfer in the international market and 
the principle operations occurring worldwide in order to represent how buyers of protection are adapting 
to risk. For the purpose of exemplifying these transactions, we discuss the calculations for Q-Forward 
and P-Forward contracts, that can inspire the launch products to cover deviations from the biometric 
assumptions, in a form regulated by CNPC Resolution 17/2015.
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Resumen

El expresivo aumento de la expectativa de vida seguramente es una gran conquista para la sociedad, 
sin embrago, trae uno de los mayores desafíos existentes en el mercado de seguros y previdencia en 
todo el mundo: la gestión del riesgo de longevidad. Este artículo presenta los instrumentos existentes 
en le mercado internacional para la trasferencia de riesgo y las principales operaciones mundiales 
realizadas para mostrar como los compradores de protección están se adaptando al riesgo. Con el fi n de 
ejemplifi car estas transacciones, abordamos los cálculos para los contratos de Q-Forward y P-Forward, 
que pueden ser una inspiración para el lanzamiento de productos para la cobertura de desvíos de las 
hipótesis biométricas, en la forma del reglamento por la Resolución CNPC 17/2015.
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1. Introdução Atualmente, a expectativa de vida no Brasil e no mundo está aumentando 
gradativamente, com os avanços tecnológicos, a ascensão na área de 
saúde, e a facilidade ao acesso de informações à prevenção de doenças. 
Este aumento registrado nas últimas décadas deve ser reconhecido 
como uma conquista signifi cativa para a sociedade. Segundo o IBGE1, a 
expectativa de vida dos brasileiros subiu de 74,6 para 74,9 anos de 2012 
para 2013, em ambos os sexos, e se comparado ao ano de 2000, onde 
a expectativa de vida era de 69,83 anos, observa-se um crescimento 
de mais de cinco anos.

 Este cenário é visto com preocupação por acarretar mudanças no 
perfi l das demandas por políticas públicas, colocando desafi os não 
só para o Estado, a sociedade e a família, mas também para as 
empresas de previdência, sejam elas entidades fechadas de previdência 
complementar (fundos de pensão), entidades abertas de previdência 
completar e sociedades seguradoras, que passam a ter que lidar com 
um desafi o que é como manter seus planos e, consequentemente, seus 
participantes e assistidos protegidos a longo prazo.

 Conhecer as características demográfi cas de um grupo de participantes 
é extremamente importante para a gestão adequada dos planos 
previdenciários e para a manutenção de sua solvência, principalmente 
com a ocorrência do aumento da expectativa de vida. Algumas medidas 
estão sendo estudadas para mitigar o risco de longevidade no mercado 
previdenciário, como o aumento na idade mínima de aposentadoria e 
transferência dos riscos dos fundos de pensão. 

 Com o intuito de apresentar uma possível solução para este tipo de 
risco, retrataremos neste artigo uma medida que já está sendo bastante 
aplicada no mercado europeu e americano, que é a transferência do risco 
de longevidade, ou de parte dele, para uma seguradora, resseguradora 
ou mercado fi nanceiro. Serão apresentadas as principais alternativas 
para as transferências existentes no mercado mundial, além da 
simulação de dois dos métodos bastante conhecidos mundialmente, 
que são o P-Forward e Q-Forward, tendo como base de projeção 
das experiências passadas o método de Lee-Carter para o cálculo 
de seu Fator de Improvement. Esses produtos podem ser inspiração 
para lançamento de produtos para cobertura de desvios das hipóteses 
biométricas, na forma do regulamentado pela Resolução CNPC 17/2015, 
que estão entre as possíveis formas de transferência de risco entre 
fundos de pensão para sociedades seguradoras.

 Na seção 2, apresentamos as opções existentes no mercado mundial 
para a transferência do risco de longevidade. As formas que a regulação 
brasileira utiliza para proteger as partes envolvidas no processo de 
transferência do risco de longevidade são apresentadas na seção 3. 
Na seção 4, exemplifi camos a mensuração utilizada para os produtos 
Q-Forward e P-Forward. As conclusões são apresentadas na seção 5. 

1 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística.
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2. Instrumentos de Nesta seção, são abordados os tipos de transações de transferência 
transferência  do risco de longevidade conhecidos internacionalmente, sejam eles: 
de risco buy-in, buy-out, swap, bonds, Q-Forward e P-Forward. Cada técnica 

depende muito de sua contraparte, conforme apresentado na Figura 1. 
Seguradoras são associadas a buy-in, buy-out e seguros de longevidade, 
enquanto os swaps de longevidade são associados aos bancos de 
investimentos e resseguradoras, as transações de bonds ainda não 
tiveram sucesso, portanto falaremos nelas somente de forma conceitual, 
e os processos de Q-Forward e P-Forward estão ligados aos mercados 
de capitais. A escolha de cada tipo de transação poderá ter uma 
implicação diferente para o plano. No entanto, swap de longevidade, 
Q-Forward e P-Forward podem facilmente ser adaptados aos conceitos 
de seguro e serem abarcados pelo mercado de seguros e resseguros, 
mas devemos ter em mente que estas transações devem ser encaradas 
como seguro de vida, haja vista os riscos envolvidos na operação.

Figura 1 – Estrutura básica de transferência de longevidade em um plano de benefício defi nido (BD) 

Fonte: Basel Committee on Banking Supervision (2013)

 Conforme abordado por Neves (2008), podemos enxergar a securitização 
como uma opção viável, visto que, o mercado fi nanceiro tem maior 
capacidade que o mercado segurador e ressegurador, ademais os riscos 
fi nanceiros tendem a ser independentes do risco de longevidade.
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2.1 Buy-in De acordo com artigo do Basel Comitee on Banking Supervision 
e buy-out (2013), uma transação buy-in ocorre quando uma seguradora assume 

a responsabilidade fi nanceira para cobrir o custo dos pagamentos dos 
benefícios que deverão ser pagos aos membros de um plano. O fundo 
de pensão transfere um prêmio à companhia de seguros, que, em 
seguida, assegura um fl uxo de renda periódico aos fundos de pensão, 
combinando perfeitamente às pensões seguradas. Esta espécie de 
“apólice de seguro” é tida como um ativo pelo plano de pensão, a qual 
o prêmio garante pagamentos mesmo se os aposentados viverem 
mais tempo que o esperado. Já nas transações buy-out, os ativos e 
passivos de um fundo de pensão são transferidos para uma seguradora 
em troca de um prêmio up-front. Essas responsabilidades com os 
benefícios e seus ativos de compensação são removidos do balanço 
patrimonial do fundo de pensão, e a seguradora passa a assumir toda 
a responsabilidade pelos pagamentos dos benefi ciários. Na Figura 2, 
apresentamos a esquematização destes produtos. 

Figura 2 – Estruturas das Transações de buy-out e buy-in

Fonte: Basel Committee on Banking Supervision (2013)

 As transações de buy-in e buy-out possuem um alto custo aparente, já 
que as seguradoras são sujeitas a uma regulamentação mais rigorosa 
que os fundos de pensão, como, por exemplo, a necessidade de manter 
provisões que refl etem a melhor estimativa do risco e capitais baseados 
em risco. Além disso, os casos de buy-out podem parecer caros 
também, tendo em vista que qualquer subfi nanciamento inicial requer 
um pagamento fi xo pelo patrocinador para alcançar o fi nanciamento 
integral antes do plano ser repassado a um terceiro.

 A maioria das grandes transações de transferência de risco de 
longevidade no Reino Unido (isto é, maior do que £ 500 milhões) 
desde 2007, tem sido buy-ins ou swaps de longevidade. Em contrapartida, 
as mesmas operações nos Estados Unidos têm sido buy-outs. 
Em comparação com os outros tipos de transferência de risco, o 
buy-out tem uma potencial desvantagem em relação às outras, por 
conta da responsabilidade do pagamento do benefício ao participante, 
podendo levar até a discussões políticas.
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2.2 Swap  A teoria dos swaps de longevidade é semelhante à de um seguro feito
de Longevidade por uma seguradora para uma instituição fi nanceira baseada na atual 

previsão para a expectativa de vida. Dessa forma, se a expectativa de 
vida aumenta acima de determinado patamar, o seguro cobre – ou rateia, 
conforme acordado – os pagamentos extras. No mercado fi nanceiro, os 
swaps de longevidade são uma espécie de derivativos direcionados a 
investidores e fundos de renda fi xa interessados em instrumentos que 
permitem transferência dos riscos de fundos de pensão e seguradoras 
ao mercado de capitais, denominados insurance linked securities. 
Neves (2008) apresenta o swap de mortalidade como uma alternativa de 
gerenciamento e hedge do risco de longevidade para as seguradoras, 
entidades abertas de previdência complementar e fundos de pensão 
que comercializam anuidades. 

 Neste caso de transferência de risco, o patrocinador do plano faz 
pagamentos fi xos para a contraparte que irá realizar o swap, que por 
sua vez faz pagamentos periódicos que são baseados na diferença 
entre os pagamentos reais e os esperados dos benefícios, sendo assim, 
o patrocinador mantém a responsabilidade total para a realização dos 
pagamentos dos benefícios aos seus empregados.

 
Figura 3 – Estrutura de uma transação de Swap de longevidade

Fonte: Basel Committee on Banking Supervision (2013)

 A contratação de swaps de longevidade tem como atrativos seu 
menor custo em relação a um seguro tradicional e a possibilidade 
de combinação com outras estratégias de investimentos. Em termos de 
custos, para planos que desejam transferir o risco, mas não podem 
arcar com o custo de um seguro tradicional, um swap de longevidade 
permite, gradualmente, remover riscos a um custo mais acessível. 
Já para planos que estão livres de risco, os swaps de longevidade podem 
ser combinados com estratégia de investimentos do plano de benefício, 
usando taxas de juros e swap de infl ação.

 Os swaps e os contratos de buy-in são bastante parecidos, e podem ser 
utilizados para cobrir o risco de longevidade associado a um subconjunto 
específi co de uma determinada população. 
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 Uma vantagem de swaps é que o risco de longevidade pode ser isolado, 
ao passo que o buy-in e buy-out são transações que normalmente 
também transferem o risco de investimento dos ativos. Swaps de 
longevidade também podem ser combinados com outros tipos 
de contratos de derivativos, tais como infl ação, taxa de juros e swaps de 
retorno total, para criar os chamados buy-ins “sintéticos” que transferem 
todos os riscos.

2.3 Bonds A transferência do risco de longevidade pelo método dos bonds (títulos) 
depende da experiência de longevidade da população, de modo que 
o pagamento esteja relacionado ao número de sobreviventes da 
população, logo, paga-se mais quando o número de sobreviventes 
é maior.

 Uma desvantagem em relação ao swap, é que o comprador de títulos faz 
um grande pagamento ao emitente, resultando em exposição ao risco 
de contraparte. No entanto, o risco de contraparte seria minimizado se 
os títulos fossem sempre emitidos por um investidor de baixo risco que 
utilize, por exemplo, a renda fi xa, e que o rendimento cubra o evento. 
O emitente pode também transferir parte ou a totalidade do risco de 
longevidade para um ressegurador através de um contrato de swap 
de longevidade. A esquematização do produto encontra-se na Figura 4:

 

Figura 4 – Estrutura de uma transação de bond. 

Fonte: Basel Committee on Banking Supervision (2013)
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 Até o momento transações deste tipo nunca ocorreram, apesar de já 
terem ocorrido algumas tentativas, como no caso do Banco Europeu2 
em 2004 e do Banco Mundial3 em 2010, porém não tiveram êxito 
por conta da falta de interesse das partes. Esse tipo de transação 
tem um contraste com as demais, tendo em vista que os títulos de 
mortalidade, neste caso, são ligados aos eventos catastrófi cos como, 
por exemplo, as pandemias, e os outros transferem o risco em cerca 
de três a cinco anos.

2.4 Q-Forwards São instrumentos de transferência de risco, e estão diretamente 
e P-Forwards ligados ao mercado de capitais. As letras q e p, no mercado de atuária, 

são classifi cadas como taxa de mortalidade e taxa de sobrevivência, 
respectivamente. Sendo assim, o Q-forward está ligado ao risco 
de mortalidade, e o P-Forward ao risco de sobrevivência. Observa-se 
ainda que alguns materiais se referem ao P-Forward como S-forward, 
por conta da letra “s” se referir ao termo survive na língua inglesa.

 Estes derivativos, ilustrados na Figura 5, tratam da transferência da taxa 
de mortalidade ou sobrevivência futura com uma taxa fi xa acordada no 
início do contrato.

Figura 5 – Estruturas das operações de Q-Forward e P-Forward, respectivamente

Fonte: Life & Longevity Markets Association (2010)

2 Banco Europeu – Banco responsável pela moeda única europeia (euro). 
3 Banco Mundial – Instituição fi nanceira internacional que fornece empréstimos para países em desenvolvimento 
em programas de capital.

Valor × 100 × taxa 
fi xa de mortalidade

Valor × 100 × taxa 
realizada de mortalidade

Valor × 100 × taxa fi xa 
de sobrevivência

Valor × 100 × taxa 
realizada de 
sobrevivência
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 O Q-Forward é um contrato entre duas partes que trata da troca futura 
(vencimento do contrato) de uma quantia proporcional a uma taxa 
de mortalidade fi xa que tenha sido mutuamente acordado no início. 
Assim, pode ser assemelhado a um título zero-coupon, ou seja, 
sem pagamento periódico de juros. Por sua vez, o P-Forward utiliza 
praticamente a mesma forma de cálculo que o Q-Forward, porém a taxa 
utilizada no cálculo é a de sobrevivência de uma determinada população. 
Nas Figuras 6 e 7, apresentamos detalhadamente os produtos. 

Figura 6 – Ordem cronológica Q-Forward

Fonte: Life & Longevity Markets Association (2010)
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Figura 7 – Ordem Cronológica P-Forward

Fonte: Life & Longevity Markets Association (2010).

 A taxa de referência para a resolução do contrato é a taxa de mortalidade, 
conforme determinado pelo índice apropriado. Em um mercado justo, 
a taxa de mortalidade fi xa ao qual a transação tem lugar defi ne a “taxa 
de mortalidade futura” para a população em questão.

2.5 Principais O mercado que iniciou o processo de transferência de risco foi o europeu,  
operações  especifi camente no Reino Unido, mas a partir do ano de 2012, passaram
mundiais a existir também grandes transações não britânicas, como por exemplo, 

um contrato de pensão de $26 bilhões de buy-out entre a General Motors 
e a Prudential, um swap de €12 bilhões entre Aegon e o Deutsche Bank 
e uma pensão de $7 bilhões de buy-out entre a Verizon Communications 
e a Prudential.

 Apesar dos volumes das transações serem grandes, eles apresentam 
apenas uma pequena parcela do enorme potencial que existe no 
mercado de transferência de risco de longevidade. 

 Na Figura 8, estão apresentadas algumas das transações mais 
signifi cativas do mercado mundial a partir do segundo semestre de 2007.
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Figura 8 –  Ordem Cronológica com as maiores transações de transferência de risco de longevidade 
no mundo

Fonte: Apresentação da Mongeral Aegon de 2015.

 As instituições estão buscando se adaptar cada vez mais ao mercado, 
realizando transferência dos riscos de longevidade. Por exemplo, a Scor4 
está fazendo resseguro de sobrevivência e tem operado muito com 
anuidade, ou seja, tem apoiado as seguradoras a controlarem os riscos 
de sobrevivência, desenvolvendo instrumentos fi nanceiros e de gerência 
de risco para as companhias. E a JP Morgan5 tem sido bastante presente 
na tentativa de estabelecer um ponto de referência para o mercado de 
longevidade, desenvolvendo alguns instrumentos padronizados, como 
os Q-Fowards e a plataforma de longevidade, LifeMetrics.

 As operações de transferências do risco de longevidade são muito 
importantes, haja vista que se estima que o valor total de anuidade e 
exposição a riscos relacionados com a longevidade varia de 15 trilhões 
a 25 trilhões de dólares (CRO Fórum de 2010, e Biffi s e Blake, 2012).

4 Scor – Grupo de Resseguradores franceses com atuação mundial. Foi fundada em 1970, e hoje representa uma 
das cinco maiores resseguradoras do mundo.
5 JP Morgan – Grande empresa Americana, líder mundial em serviços fi nanceiros. Está presente em mais de 
100 países.
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3. Mercado No Brasil, as diretrizes que norteiam o mercado de transferência de risco 
Brasileiro são as Resoluções CNSP 119/2004 e CNPC 17/ 2015. Elas estabelecem 

as regras a serem observadas para transferência de risco de fundos 
de pensão para seguradoras.

 A Resolução CNSP 119/2004 trata das regras a serem observadas 
pelas sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência 
complementar para a contratação de seguros e planos de benefícios por 
entidades fechadas de previdência complementar e outras providências. 
A seguir, apresentaremos os principais artigos que norteiam a resolução:

“Art. 1º Na contratação coletiva de apólices de seguro de vida ou 
planos de benefícios para participantes de planos operados por 
entidades fechadas de previdência complementar fechada, as 
sociedades seguradoras e as entidades abertas de previdência 
complementar poderão aceitar a designação da própria 
entidade fechada de previdência complementar, estipulante 
ou averbadora, como beneficiária, observadas as normas 
estabelecidas em legislação específi ca.

Art. 2º Além da hipótese prevista no art. 1º desta Resolução, 
é facultada às sociedades seguradoras autorizadas a operar 
em seguros de danos, observados os critérios estabelecidos 
em legislação específica, a comercialização de seguro na 
modalidade de limitação de perdas (“stop loss”) para coberturas 
estruturadas na modalidade de benefício defi nido, na hipótese 
de retenção de parte do risco segurável pela entidade fechada 
de previdência complementar, a título de franquia.
(...)”

 Conforme apresentado, no Brasil já é possível que a entidade fechada 
de previdência complementar seja benefi ciária na contratação de 
uma apólice de seguros de vida ou de um plano de benefício para 
seus participantes, além de ser permitido também a contratação de 
um seguro de “stop loss” nos casos dos planos em benefício defi nido. 
Entretanto, acreditamos, que essa resolução deve ser revista para que 
se adeque perfeitamente ao disposto na Resolução CNPC 17/2015. 

 A Resolução CNPC nº17, de 13 de março de 2015, trata da contratação 
de seguro para planos de benefícios operados pelas entidades fechadas 
de previdência complementar. Apresentaremos também os artigos que 
abordam a Resolução:

“Art. 1º A entidade fechada de previdência complementar – EFPC 
deverá observar o disposto nesta Resolução na contratação 
de seguro para cobertura de riscos decorrentes de planos de 
benefícios de caráter previdenciário.

Art. 2º A EFPC poderá contratar seguro específico com 
sociedade seguradora autorizada a funcionar no Brasil, a fi m 
de dar cobertura aos planos de benefícios de risco decorrente de: 
I – invalidez de participante; 
II – morte de participante ou assistido; 
III – sobrevivência do assistido; e 
IV – desvios das hipóteses biométricas.
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§ 1º Os riscos previstos nos incisos do caput poderão ter sua 
cobertura total ou parcial. 
§ 2º A contratação prevista no caput dependerá da prévia 
realização de estudos técnicos pela EFPC6, ocasião em que 
demonstrará a viabilidade econômico-fi nanceira e atuarial, e a 
aprovação pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo. 
§ 3º O contrato de seguro deverá ser arquivado na EFPC, 
devendo ser disponibilizado aos participantes, assistidos, 
patrocinadores e instituidores quando solicitado, fi cando ele 
também à disposição do órgão de fi scalização. 

Art. 3º A previsão para contratação de seguro deverá constar 
no regulamento e o seu detalhamento na nota técnica atuarial 
do plano de benefícios. 

Art. 4° É vedada a celebração de contrato de seguro que preveja: 
I – o pagamento de valores diretamente a participante ou 
assistido; 
II – a transferência de participante ou assistido, ressalvado o 
disposto no § 2º do art. 33 da Lei Complementar nº 109, de 
2001; e 
III – transferência de reserva garantidora para o ente contratado. 

Art. 5º O órgão de fi scalização poderá determinar a contratação 
de seguro previsto nesta Resolução, de forma parcial ou 
integral, a fi m de assegurar os compromissos assumidos com os 
participantes e assistidos, observado o previsto no regulamento 
do plano de benefícios.”

 A citada resolução determina que os fundos de pensão podem 
contratar seguro específi co com sociedade seguradora autorizada a 
funcionar no Brasil, a fi m de dar cobertura aos planos de benefícios 
de risco decorrente de invalidez de participante, morte de participante 
ou assistido, sobrevivência do assistido e desvios das hipóteses 
biométricas. Entendemos que todos esses riscos são relacionados à 
vida do participante ou assistido, dessa forma deveriam ser garantidos 
por seguradoras com autorização para operar em seguro de vida. 

 Assim, o órgão regulador de seguros poderia estudar a possibilidade 
de revisar a Resolução CNSP 119/2004, retirando a citação ao seguro 
“stop loss” e regulando o seguro de desvios das hipóteses biométricas, 
adaptando os produtos de transferência de risco swap de mortalidade, 
Q-forward e P-forward, descritos na seção 2, ao mercado brasileiro 
de seguros. 

6 EFPC – Entidade Fechada de Previdência Complementar.
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4. Simulação Nesta seção apresentamos a forma de cálculo dos produtos Q-forward 
de um produto e P-forward. Para uma simulação da transação de transferência de um 
Q-Forward e risco de longevidade, devemos inicialmente determinar os seguintes 
P-Forward pontos do nosso produto:

• estrutura do produto – o tipo de produto que está sendo contratado;

• dados sobre a vida da população a ser tratada – base de dados com 
o histórico da mortalidade da população a ser contratada;

• taxas de mortalidade – apresentação das taxas que são utilizadas 
para a população que será contratada; 

• esperança de melhorias de mortalidade – Projeção da taxa futura, 
a partir das taxas apresentadas no item anterior; e

• prêmio de risco – Defi nição do valor a ser pago pelo contratante, 
para a execução da transação.

 A seguir apresentaremos os itens que serão utilizados para as devidas 
simulações.

4.1 Estrutura Nesta subseção destacamos todas as especifi cidades do plano que está 
do produto sendo contratado, desde as taxas de juros utilizadas até os benefícios 

que são pagos, dentre outros detalhes.

 Os casos que serão apresentados são contratos de Q-Forward e 
P-Forward para a população dos Estados Unidos. Suponha que 
queremos precifi car um contrato de 10 anos para a população masculina 
atualmente com idades entre 55 e 59 anos para o Q-Forward, e 55 a 64 
para o P-Forward. Sendo assim, na maturidade do contrato, as idades 
serão de 65 a 69 anos e 65 a 74, respectivamente. Para este exemplo 
em particular, assumimos que o pagamento de liquidação do Q-Forward 
e P-Forward são com base na taxa média de mortalidade em 2020 em 
cada uma das cinco idades individuais para o Q-Forward, e em cada 
uma das dez idades para o P-Forward nas datas de vencimento.

4.2 Dados As informações sobre a população a ser analisada são de extrema 
sobre a vida importância, e os dados devem ser bastante claros e precisos para 
da população evitarmos desvios nos cálculos. Nós assumimos no nosso exemplo um 
a ser tratada país que possui uma boa qualidade de dados com grande experiência 

de mortalidade como a população dos Estados Unidos, o que nos 
permite construir taxas de mortalidade adequadas e projeções de 
melhoria desta taxa, por este motivo não usamos dados da população 
brasileira. A base de dados foi extraída do site mortality.org que teve 
início no ano de 2000 como um projeto colaborativo envolvendo equipes 
de investigação no Departamento de Demografi a da Universidade da 
Califórnia, em Berkeley (EUA) e no Instituto Max Planck de Pesquisa 
Demográfi ca (MPIDR) em Rostock (Alemanha).
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4.3 Taxa  A taxa de mortalidade usada para a precifi cação de um produto de
de mortalidade transferência de risco é normalmente denominada de graduated 

mortality. Para calcularmos a taxa de mortalidade que será considerada 
no momento do cálculo é necessária uma suavização das taxas brutas 
de mortalidade anteriores. Este procedimento é necessário para 
diminuir discrepâncias que podem ser notadas, já que as taxas de 
mortalidade para idades adjacentes são muito semelhantes e altamente 
correlacionadas. Este procedimento é muito importante na avaliação do 
risco de longevidade e no cálculo da expectativa de vida.

4.4 Esperança  A melhoria da mortalidade refere-se a alterações relativas na taxa
de melhoria de mortalidade em relação a uma tabela de mortalidade inicial, elas 
da mortalidade são cotadas na forma de porcentagem, e a precifi cação dos riscos de 

longevidade requer uma estimativa da taxa de mortalidade esperada, 
uma “melhor estimativa” destas taxas em diversos momentos no futuro.

 Se, por exemplo, a melhoria de mortalidade esperada é de 1% por 
ano, isto signifi ca que a cada ano as taxas de mortalidade são de 99% 
das taxas do ano anterior, então, depois de 10 anos, a taxa de mortalidade 
terá caído para (100% – 1%)10 = 90,4% da taxa de mortalidade base.

 Alguns métodos podem ser usados para determinar a melhoria da 
mortalidade para ser incorporada na precifi cação da transferência 
do risco.

• Standard mortality improvement tables: uma série de tabelas 
com melhoria de mortalidade pré-calculados estão disponíveis. 
Exemplos destes incluem a tabela de Scale-AA nos EUA (Sociedade 
de Atuários (2000)) e as tabelas publicadas pela Investigação de 
Mortalidade contínua do Reino Unido (CMI (2007) e CMI (2009));

• Projeção de mortalidade com base nas experiências passadas: isso 
envolve o desenvolvimento de uma projeção para melhorias futuras 
de mortalidade a partir dos dados da experiência histórica reais para 
as vidas em questão; e

• Projeção de mortalidade com base em experiências passadas de 
uma população diferente: isto envolve uma projeção para melhorias 
futuras de mortalidade a partir dos dados históricos de experiência 
para um grupo diferente de vida, tais como a população nacional, 
ou a população dos segurados.

 Independente da população em que as projeções estão sendo 
baseadas, projeções com base em experiências passadas podem 
ser realizadas de diferentes formas, por exemplo:

• Melhorias de mortalidade históricas: se os dados históricos sufi cientes 
estão disponíveis, podemos calcular as melhorias de mortalidade 
que se realizaram no passado. Estas melhorias históricas podem 
então ser usadas como uma estimativa da melhoria de esperança 
futura. Esta abordagem tem a vantagem da simplicidade, mas pode 
não ter efeitos em grandes grupos; e
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• Modelos de projeção de Mor talidade: um grande número 
de modelos de projeção é disponível, e geram taxas de mortalidade 
futuras a partir de dados históricos de mortalidade e população. 
Estes modelos são muito mais complexos do que as projeções 
baseadas diretamente em melhorias históricas, no entanto, eles 
são mais realistas, por exemplo, na forma como lidam com os 
efeitos do grupo. Entre esses modelos podemos citar: Lee e 
Carter (1992), Renshaw e Haberman (2006), Debonneuil (2010), os 
chamados modelos p-spline (Durban et al.,2002), a série de modelos 
Cairns-Blake-Dowd (Cairns et all. (2006) e (2007)) e os artigos que 
utilizam modelos estruturais SUTSE de Neves et al. (20015, 2016). 
Neste artigo, para a projeção de mortalidade do cálculo que será 
apresentado a seguir, utilizaremos o método de Lee Carter (1992).

4.5 Prêmio O prêmio de risco é a peça fi nal do quebra-cabeça e representa o custo 
de Risco que um provedor de hedge irá cobrar para assumir o risco de longevidade 

de um comprador da proteção que pretenda reduzir ou eliminar o risco. 
O prêmio de risco pode ser incorporado em formas de preços diferentes. 
Por exemplo, através de ajustamentos às taxas de mortalidade base, 
ajustes nas taxas de melhoria, pagamentos antecipados, ou uma 
combinação de todos estes. Há um número de fatores que determinam 
o tamanho do prêmio de risco, como segue:

• Fatores relacionados aos investidores:
– demanda do investidor;
– disponibilidade de retorno em outros produtos (custo de 

oportunidade);
– benefício de diversifi cação;
– maturidade do instrumento que está transferindo o risco; e
– capacidade para prover liquidez.

• Provedor de Hedge/intermediário/(res)seguradora:
– aplicação de capitais;
– apetite para o risco;
– retorno sobre o capital próprio; e
– diversifi cação das “posições”.

• Demais fatores:
– número da população a ser segurada;
– qualidade e quantidade dos dados disponíveis;
– tamanho da responsabilidade;
– tipo de instrumento que irá transferir o risco; e
– quantidade de risco de crédito na transação.
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4.6 Precifi cando Após prevermos a mortalidade futura pelo método de Lee-Carter 
os contratos – com o auxílio do software R7, calculamos o fator de improvement (FI)  
Fator de da taxa central de mortalidade para cada ano e idade. Na Tabela 1,  
Improvement (FI) demonstramos as projeções das taxas centrais de mortalidade para as 

idades de 65 a 69 anos e projetadas até o ano t+11. 

Tabela 1 – Previsão para as taxas centrais de mortalidade

 Tendo em vista que a taxa central de mortalidade (mx,t) e a probabilidade 
de morte qx,t são diretamente relacionadas, por meio da função 
matemática indicada a seguir:

 

 Com isso, obtemos na Tabela 2 as probabilidades de morte projetadas, 
que são utilizadas neste artigo:

Tabela 2 – Previsão para as probabilidades de morte 

 Com os valores correspondentes para qx encontrados, podemos gerar 
o ganho de cada idade a partir da fórmula: 

 

 Na Tabela 3, seguem os ganhos de longevidade (improvement) 
projetados.

Tabela 3 – Ganhos de longevidade projetados por idade e tempo

7 R – Software livre, que roda em uma ampla variedade de plataformas. Utiliza uma linguagem prática que fornece 
uma diversidade de técnicas estatísticas e gráfi cas.
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 Tendo sido realizados os devidos cálculos a partir das tabelas expostas 
acima, encontramos o fator de improvement a partir da média dos 
ganhos de t+1 até t+10 para as idades de 65 a 69 anos, gerando assim o 
FI = 1,205%.

4.6.1 Contrato A Tabela 4, demonstrada abaixo, contém as taxas de mortalidade 
de Q-Forward para a população referente ao ano de 2010, no qual refl ete o início
 da transação. A taxa média de mortalidade para esta população
4.6.1.1 Base neste ano é simplesmente a média das taxas de mortalidade para
de Mortalidade cada idade.

Tabela 4 – Base de mortalidade no início da transação
 
 

 

4.6.1.2 Improvement Nós assumimos que a melhor estimativa do fator de improvement 
de Mortalidade de mortalidade para a população masculina de 65 a 69 anos de idade 

é de 1,205% por ano de acordo com a seção 4.6. Isso signifi ca que a 
melhor estimativa da taxa de mortalidade em qualquer ano é 98,795% 
do ano anterior. Além disso, a melhor estimativa para taxa de mortalidade 
na maturidade do contrato, 2020 no nosso exemplo, é 88,58% 
da taxa de mortalidade no início do contrato ((1 – 1,205%)10 = 88,58%).

 Estas melhorias de mortalidade estão incorporadas na tabela 
de mortalidade apresentada na Tabela 5. A melhor taxa estimada de 
mortalidade agregada em 2020 para este grupo é a média das melhores 
estimativas das taxas individuais de mortalidade. A média dessas taxas 
produz a melhor estimativa agregada conforme se segue:

• QBE(2010:2020) = Melhor estimativa para taxa de mortalidade 
agregada em 2020 nesta transação.

• QBE(2010:2020) = 1,878% * (1-1,205%)10 = 1,664%

 A notação QBE (2010:2020) signifi ca a melhor estimativa em 2020 com 
base em 2010.
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Tabela 5 – Tabela para estimativa de mortalidade incorporando as melhorias nas taxas de 1,205% 
por ano aplicado para base 2010. (Note que “idade” refere-se à idade do início do ano em questão)

4.6.1.3 Valores:  Assumimos, neste exemplo, uma taxa de 1% para o prêmio de risco. 
prêmio de risco,  Sendo assim, para termos uma conta de prêmio de risco, devemos
valor presente considerar o cash fl ow baseados na taxa de mortalidade de 2,205% por 
do contrato e ano, visto que a melhor estimativa de mortalidade por ano é de 1,205%.  
NPA – Net 
Payoff Amount • qforward = Taxa fixa paga em 2020 como determinado no início 

 da transação 

• qforward = qrealised * (100% – Improvement – Prêmio de Risco)n = 1,503%

• qforward = 1,878% * (1- 1,205% – 1%)10 = 1,503%,

 onde qrealised é a probabilidade de morte observada no período (tabela 4).

 Note que a taxa forward difere da melhor estimativa da taxa em virtude 
do prêmio de risco. O prêmio de risco pago pelo hedger da operação 
em termos monetários é dado pelo valor presente do Notional amount 
multiplicado pela diferença das taxas. Assumindo uma taxa de desconto 
de 5% e a quantia de R$ 100.000.000,00 como valor deste contrato de 
Q-Forward, encontramos o valor presente do prêmio de risco conforme 
abaixo:

• VP do Prêmio de Risco = R$ 100.000.000,00 * (1,664% – 1,503%)/
(1+5%)10

• VP do Prêmio de Risco = R$ 98.840,03 

 O Valor Presente do contrato é obtido da seguinte forma:

 VP do Contrato = BRL 100.000.000,00 * 1,503%/(1+5%)10 = BRL 
922.711,62

 O único fl uxo de caixa trocado em uma transação de Q-Forward 
acontece na maturidade, na liquidação do contrato onde é permitida 
a compensação, de modo que apenas uma das contrapartes deva o 
pagamento, calculado pelo NPA (Net Payoff Amount), conforme abaixo:

 NPA(T) = Notional × [Qrealised(0:T) – QForward(0:T)]
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• Assumindo um Qrealised na maturidade do contrato, ou seja, 2020 de 
1,40%, temos que:

  NPA (2020) = 100.000.000,00 * (1,40% – 1,503%) =
 = – BRL 103.000,00 

• Assumindo um Qrealised na maturidade do contrato, ou seja, 2020 de 
1,60%, temos que:

  NPA (2020) = 100.000.000,00 * (1,60% – 1,503%) =
  = BRL 97.000,00

 Se o valor de NPA for positivo, o fl uxo de caixa será um valor a receber 
pelo contratante. Se negativo, este fl uxo de caixa será um valor a ser 
pago pelo contratante. 

4.6.2 Contrato A Tabela 6, a seguir apresenta a taxa de mortalidade para a população 
de P-Forward estudada com idades entre 65 e 74 anos em 2010, conforme apontado
 no item 4.2 deste trabalho.
4.6.2.1 Base 
de mortalidade 

Tabela 6 – Base de mortalidade no início da transação

 

 

Idade/Ano



22 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 12, n. 21, p. 1-26, abr. 2016/set. 2016

Transferência de Risco de Longevidade

4.6.2.2 Improvement  A seguir, na Tabela 7, calculamos a melhor estimativa de sobrevivência
de Mortalidade para um contrato com maturidade em 10 anos. Primeiramente, aplicamos 

o fator de improvement ano a ano a partir de 2010 para a base de 
mortalidade extraída anteriormente, conforme item 4.6.2.1.

Tabela 7 – Estimativa das probabilidades de mortalidade utilizando improvement de 1,205% por ano 
aplicado à base de mortalidade de 2010

 Na Tabela 8, a partir das probabilidades de morte, calculamos as 
probabilidades de sobrevivência de uma pessoa de 65 anos ano a 
ano. Chegamos à probabilidade de uma pessoa de 65 anos no início 
do contrato chegar vivo ao fi m do contrato, ou seja, em 2020, esta 
probabilidade é de 80,14%. 

Tabela 8 – Estimativa da probabilidade de sobrevivência de uma pessoa de 65 anos
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4.6.2.3 Valores: É assumido neste exemplo o prêmio de risco, em termos de um aumento 
prêmio de risco, na melhoria de mortalidade de 1% ao ano na melhor estimativa. Em outras 
valor presente palavras, se a melhor taxa de improvement estimada de mortalidade é 
do contrato e de 1,205%, então para termos uma conta de prêmio de risco, precisamos 
NPA – Net  calcular uma taxa de sobrevivência baseada no improvement de
Payoff Amount mortalidade de 2,205% por ano. Chegamos em uma taxa forward 

de 81,21%. Esta taxa forward difere da melhor taxa estimada de 
mortalidade em virtude do prêmio de risco. Então, o prêmio de risco 
corresponde a um incremento de 1,07% comparados com a melhor 
estimativa da taxa de sobrevivência no fi nal do ano de 2020. 

 O preço do prêmio de risco pago pelo hedger em termos monetários é 
dado pelo valor presente do notional amount multiplicado pela diferença 
entre a melhor estimativa da taxa de sobrevivência e a taxa forward de 
sobrevivência (P-Forward), conforme apresentado abaixo:

 VP do Prêmio de Risco = BRL 100.000.000,00 * (81,21% – 80,14%)/
 (1 + 5%)10

 VP do Prêmio de Risco = BRL 656.887,18

 O preço para este contrato de P-Forward é simplesmente o valor 
presente das duas pernas do contrato: a “perna fi xa” e a “perna fl utuante”. 
O preço da perna fi xa é a taxa forward direta – que é dada a partir 
do valor presente do notional amount multiplicado pela taxa forward de 
sobrevivência. No início da transação, se nós ignorarmos qualquer oferta 
de spread, a taxa assumida de desconto será de 5%. 

 VP do contrato = BRL 100.000.000,00 * 81,21%/(1+ 5%)10 = 
 BRL 49.855.895,32

 Conforme explicado no item 4.6.1.3, o NPA é o valor NET da transação 
para que ocorra apenas um único fl uxo de caixa, na maturidade do 
contrato. Conforme demonstração abaixo: 

 NPA(T) = Notional × [Qrealised(0:T) – QForward(0:T)]

• Assumindo um Prealised na maturidade do contrato, ou seja, 2020 de 
80%, temos que:

 NPA(2020) = 100.000.000,00 * (80% – 81,21%) = – BRL 1.210.000,00 
→ Valor a pagar pelo contratante.

• Assumindo um Prealised na maturidade do contrato, ou seja, 2020 de 
82%, temos que:

 NPA(2020) = 100.000.000,00 * (82% – 81,21%) = BRL 790.000,00 → 
Valor a receber pelo contratante.
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5. Considerações Entendemos que existem muitas especificidades para o risco de 
Finais longevidade pelo motivo de ainda não existir um gerenciamento ideal 

para este. Como um movimento recente, os mercados de seguros e de 
fundo de pensão estão adotando novas regulamentações não só para 
permitir uma avaliação mais precisa do risco, mas também para impor 
regras mais efi cazes de gestão. No mercado mundial, as companhias 
já estão atuando com foco neste mercado por meio dos instrumentos 
existentes, conforme foram especifi cados neste trabalho.

 A variável mortalidade constitui a principal hipótese demográfi ca de um 
plano de benefícios, interferindo diretamente na situação fi nanceira e 
atuarial desses planos. Portanto, a mensuração adequada e gestão 
dos riscos provenientes dessas taxas, tanto para planos de mortalidade 
quanto para de sobrevivência, tornam-se imprescindíveis para evitar 
prejuízos aos participantes e assistidos.

 Dada a publicação da Resolução CNPC 17/ 2015, que permite 
a transferência de risco de fundos de pensão para sociedades 
seguradoras, apresentamos, neste artigo, os produtos internacionais 
de transferência de risco de longevidade esperando inspirar o mercado 
de previdência brasileiro e seus órgãos reguladores e supervisores à 
criação de produtos atrativos que garantam os riscos de maneira segura 
e efi ciente.

 Os produtos Q-Forward e P-Forward podem ser adaptados para 
transferência de parte do risco dos fundos de pensão para as 
seguradoras autorizadas em operar em vida. Por exemplo, o prêmio 
de risco, apresentado na seção 4, poderia ser uma proxy do prêmio de 
seguro. Por sua vez, a apuração fi nal do valor do contrato, na forma 
mostrada na seção 4, deve levar em conta o valor pago de seguro, se o 
mesmo for feito no início do contrato, e as regras vigentes para operação 
de seguro. 
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