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Resumo
Com o crescente aumento da expectativa de vida da população em geral, se faz necessário, para uma
avaliação da solvência e correta precificação de produtos de seguro e previdência, que se busque o
modelo mais adequado, que melhor represente a realidade da população em análise, para a previsão das
taxas de mortalidade. Nesse sentido, este artigo faz uma comparação entre três modelos tradicionais
para a previsão de taxas de mortalidade (modelo Lee-Carter (1992); modelo Renshaw e Haberman
(2006) e modelo Currie (2006)) por meio da aplicação dos mesmos às populações dos Estados Unidos,
Inglaterra e País de Gales e França entre os anos 1954 e 2013.
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Summary
With the increasing life expectancy of the population in general, it is necessary, for an assessment
of the solvency and correct pricing of insurance and pension products, to seek the most appropriate
model that best represents the reality of the population under analysis, in order to predict mortality rates.
In this sense, this article compares three traditional models for the prediction of mortality rates
(Lee-Carter model (1992), Renshaw and Haberman model (2006) and Currie model (2006)) by applying
them to populations of the United States, England and Wales, and France between the years of 1954
and 2013.
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Resumen
Con el creciente aumento de la expectativa de vida de la población en general, se hace necesario, para
una evaluación de la solvencia y definición de precios de productos de seguro y previdencia, que se
busque el modelo más adecuado, que mejor represente la realidad de la población en análisis, para la
previsión de las tasas de mortalidad. En este sentido, este artículo hace una comparación entre tres
modelos tradicionales para la previsión de tasas de mortalidad (modelo Lee-Carter (1992); modelo
Renshaw e Haberman (2006) y modelo Currie (2006)) a través de la aplicación de los mismos a las
poblaciones de Los Estados Unidos, Inglaterra y País de Gales y Francia entre los años de 1954 y 2013.
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1. Introdução

A observação dos dados demográficos dos últimos anos sobre diversas
populações no mundo nos mostra uma tendência do aumento da
expectativa de vida das pessoas (tanto do sexo masculino quanto
do sexo feminino). Os avanços conquistados em diversas áreas de
conhecimentos tais como medicina, tecnologia e educação podem ser
apontados como importantes fatores responsáveis por essa tendência.
A correta mensuração desse ganho de longevidade signifi ca uma
precificação mais justa e uma redução de riscos para o mercado de
seguros e previdência.
A partir dos dados históricos de uma população são desenvolvidos
diversos modelos para previsão de taxas de mortalidade futuras.
Como cada população possui suas características particulares
de crescimento e desenvolvimento, não necessariamente o modelo de
previsão que se mostrou mais adequado para uma população X também
o será para uma outra população Y.
A escolha do modelo de previsão de taxa de mortalidade a ser
implementado para a população em estudo não só é de fundamental
importância nas áreas de seguros e previdência para a correta
precificação de seus produtos como também fornece relevantes bases
de informação que auxiliarão as tomadas de decisão sobre a aplicação
e desenvolvimento de políticas públicas.
Neste artigo, três dos mais tradicionais modelos para a previsão de taxa
de mortalidade: Lee-Carter (1992); Renshaw-Haberman (2006) e Currie
(2006) foram implementados em três populações (EUA; Inglaterra e País
de Gales e França). Em seguida, os resultados obtidos nos três métodos
foram comparados em cada população através do MAPE1 e do AIC2.
Optamos em aplicar o modelo para idades a partir de 60 anos, haja vista
ser a idade em que, em geral, se inicia a transformação do montante
acumulada em anuidades nos planos de renda por sobrevivência.
Na seção 2, é apresentada uma descrição resumida de cada modelo
aplicado, na seção 3, são apresentados a fonte, os resumos dos
dados das populações utilizadas e os resultados da implementação
dos métodos nas populações com as comparações dos modelos pelas
estatísticas de MAPE e AIC e, por fim, na seção 4, são apresentadas
as conclusões sobre as comparações entre os três métodos em cada
população.

1
2

4

MAPE – Mean Absolut Percentage Error.
AIC – Akaike Information Criterion.
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2. Descrição
dos Modelos

Os três modelos apresentados nessa seção são considerados como da
mesma família de generalização do modelo Lee-Carter 3. Os modelos
de Renshaw-Haberman (2006) e Currie (2006) são extensões daquele
modelo acrescentando o efeito coorte4.
Inicialmente, com o modelo Lee-Carter, não eram incorporados fatores
externos (como os avanços da medicina) para o resultado final da
mensuração do ganho de longevidade. A importância da incorporação
desses fatores externos foi considerada no modelo Renshaw-Haberman
(2006), que ampliou o modelo Lee-Carter adicionando o efeito coorte
a sua fórmula. O efeito coorte considera o efeito do ano de nascimento
nas taxas de mortalidade.
O modelo de Currie (2006) assim como o modelo Ranshaw-Haberman
(2006) considera o efeito coorte, porém de uma forma mais restrita,
já que em sua fórmula os parâmetros que medem a correspondente
interação com as idades (chamados de
e
) são considerados
iguais à unidade.
A fórmula geral que abrange os três modelos pode ser escrita da seguinte
forma:

Da forma apresentada acima, a fórmula corresponde ao modelo
Renshaw-Haberman (2006). Para o modelo Lee-Carter retiramos o
efeito coorte considerando
, e temos que:

Já para o modelo Currie (2006) consideramos

, assim:

A seguir temos uma descrição individualizada de cada modelo.

(Cairns, et al.) p. 8
Coorte é, em estatística, um grupo de indivíduos que compartilhou uma experiência específica durante certo
período de tempo. Coorte de nascimento é o exemplo mais comum, que significa um grupo de pessoas que nasceu
em um dia ou em um período específico.

3
4
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2.1 Lee-Carter (1992)5

O modelo de Lee-Carter foi desenvolvido originalmente para a população
dos EUA utilizando como base de dados as taxas de mortalidade
observadas entre os anos de 1933 e 1987. Com a aplicação do
método foram previstas as expectativas de vida para a população
norte-americana até o ano 2065.
É um modelo extrapolativo que não faz esforço para incorporar a
influência dos conhecimentos medicinais, comportamentais ou sociais
nas mudanças de mortalidade. Ele combina o modelo demográfico com
modelos estatísticos de séries temporais, e não adota um limite máximo
para a vida humana (permite que as taxas de mortalidade de uma idade
específica decresçam exponencialmente sem limite).
A equação apresentada para definir o modelo Lee-Carter (1992) foi:
log(mx,t ) = ax + bx kt + εx,t

(1)

Em que:
mx,t = taxa central de mortalidade para a idade x no ano t.

{

dx,t = número de mortes de pessoas com a idade x
no ano t.
Lx,t = número de expostos com a idade x no ano t.

ax = padrão geral de mortalidade para a idade x, constante no tempo.
bx = velocidade de decaimento da taxa de morte em função da variação
de kt.
kt = índice do nível de mortalidade para o ano t.
εx,t ~ iid (0, σ 2) representa os resíduos não capturados pelo modelo.
Para estimar o modelo para uma dada matriz de taxas de mortalidade
mx,t, devemos encontrar a solução de mínimos quadrados para a equação
(1). Supondo que os vetores a, b e k são uma solução, então para
qualquer escalar c, os vetores a – b*c, b e k + c também são solução,
assim como os vetores a, b*c e k/c.
k é um índice do nível de mortalidade, ou seja, a tendência comum a
todas as idades, e o seu somatório em t deve ser igual a zero (∑t k t = 0);
bx indica a velocidade de decaimento da taxa de morte em resposta às
variações de k (em princípio o bx pode ser negativo para algumas idades,
indicando que a mortalidade para aquelas idades tende a aumentar,
porém no longo prazo isso não é observado). bx possui a restrição de
que seu somatório em x deve ser igual à unidade (∑ x bx = 1); e

5

6

(Lee & Carter, 1992)
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a x é o padrão geral de mortalidade para a idade x, cujo estimador
de mínimos quadrados é dado pela média de log[m(x,t)] para uma dada
idade x em todos os anos observados:

Como ∑t k t = 0

Para encontrar uma solução de mínimos quadrados para a equação
(1), não pode ser utilizada a regressão linear, pois no lado direito da
equação têm-se apenas os parâmetros a serem estimados e o índice
desconhecido kt. Assim, essa solução é encontrada com a aplicação
do método de decomposição em valores singulares (SVD em inglês).
O método SVD é aplicado à matriz formada pelo logaritmo natural
das taxas de morte (log[m(x,t)]) subtraídos do estimador de mínimos
quadrados para ax6.

6

(Girosi & King, 2007)
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Método de
Decomposição
em Valores
Singulares7

Consiste na fatoração de uma matriz “A” m × n (real ou complexa) de
modo que: A = UDV T.

Teorema: Seja A uma matriz m × n de posto r; então existem números
reais d1 ≥ … ≥ dr ≥ 0, uma base ortonormal v1, … , vn de R n e uma base
ortonormal u1, … , um de Rm, tais que:

Os vetores v1, … , vn são autovetores de AT A, u1, … , um são autovetores
de AAT e
são autovalores não nulos de AT A e AAT
Os números σ1, … , σ r são chamados valores singulares de A.
Os vetores v1, … , vn são chamados vetores singulares à direita de A.
Os vetores u1, … , um são chamados vetores singulares à esquerda de A.
Com a aplicação do SVD, o estimador para bx é dado por:

7

8

(Souto, 2000)
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Em que,
ui são colunas da matriz U.
vi são colunas da matriz V.
di são valores singulares, raiz quadrada positiva dos autovalores da
matriz AAT ou AT A.
As taxas de mortalidade encontradas com a aplicação do modelo
estimado dessa forma, geralmente não irão corresponder à realidade
quando aplicado a uma dada distribuição etária populacional. Além disso,
k é estimado para minimizar os erros em relação aos logs das taxas de
mortalidade, e não em relação às próprias taxas de mortalidade.
Assim, é proposta como segunda etapa que kt seja reestimado de modo
que para cada ano t, dada uma real distribuição etária populacional, o
número de mortes encontrado através da aplicação da equação (1) –
utilizando ax e bx já estimados anteriormente – seja igual ao número de
mortes observado.
Para cada t:
O novo kt deve ser a solução que minimiza os erros de dt:

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 13, n. 22, p. 1-32, out. 2016/set. 2017
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Previsão:
Após o desenvolvimento e estimação do modelo demográfico, o próximo
passo é desenvolver o modelo de previsão, cuja primeira etapa é
encontrar um modelo ARIMA de séries temporais adequado para o
índice de mortalidade k t.
No paper original, Lee e Carter (1992) identificaram como modelo
adequado o passeio aleatório com drifit (deslocamento):

Assim, tendo como referência o último ano de observação, a previsão
para k t, “s” anos à frente, é dada por:

Voltando ao modelo (1), temos:

= “improvement” ou ganho de longevidade na idade x.
Tendo a previsão para mx,t, obtemos a probabilidade de morte qx,t :

10
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Dividindo o numerador e o denominador por lx,t :

Como, qx,t = 1 – px,t :

No modelo:

2.2 Renshaw e
Haberman (2006)8

O modelo Renshaw – Haberman (20 0 6) generaliza o modelo
Lee-Carter através de um modelo não linear generalizado para agregar
o efeito coorte. A expectativa de vida para a coorte é o tempo de vida
esperado para os indivíduos nascidos em certo ano. Para calcular essa
expectativa de vida devem-se acompanhar todos os indivíduos da coorte
desde o seu nascimento. Dessa forma, levaria mais de cem anos de
acompanhamento da coorte para obtenção do valor exato da expectativa
de vida da mesma. O efeito coorte é uma variação no estado da saúde
devido a diversos fatores casuais aos quais os indivíduos da coorte
estão expostos pelas mudanças sociais e ambientais. Para agregar o
efeito coorte à previsão de mortalidade, Renshaw e Haberman (2006)
assim modelaram o fator de redução de mortalidade (F(x, t)):

Em termos de força de mortalidade (em oposição à taxa central de
mortalidade), a estrutura do modelo Lee-Carter (LC) é9:
μ xt = exp(∝x + βx k t )

8
9

(Renshaw & Haberman, 2005)
(Renshaw A. H., 2006)

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 13, n. 22, p. 1-32, out. 2016/set. 2017

11

Comparação de Modelos Tradicionais para Previsão de Taxas de Mortalidade

Dessa forma, Renshaw-Haberman (2006) especificam o fator de redução
de mortalidade no modelo Lee-Carter como: log F(x, t) = βx k t,

Formulando o modelo não linear generalizado:
Yxt = Dxt = variável aleatória que denota o número de mortes na população
para a idade x no tempo t);
E(Yxt )= ext μ xt = ext exp (a x ) F(x,t), em que ext são os expostos ao risco de
morte para a idade x no tempo t;

Tomando o log como função de ligação:
ηxt = log E (Yxt ) = logext + a x + logF(x, t)
As taxas de mortalidade projetadas são dadas por:

Sendo
a última taxa estimada de mortalidade disponível, e o fator
de redução de mortalidade previsto para o tempo s passos à frente do
último período observado (tn) é dado por:

Em que
,
e
são os parâmetros estimados e
previsões geradas por séries temporais.

12

e

são as
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Figura 1 – Domínio da idade-tempo observado e projetado com o efeito coorte. Fonte: Renshaw e
Haberman, 2005
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No modelo Lee-Carter (LC):
e para c = 1 temos a estrutura
original do modelo: log (mx,t ) = a x + bx k t + εx,t em que o erro segue uma
distribuição normal (gaussiana). Para o modelo Renshaw-Haberman
(2006), temos também c = 1, porém sem a restrição de
, assim
adicionando um parâmetro extra, bilinear, ao modelo Lee-Carter:

Em que,
a x é o perfil principal de mortalidade para a idade x. As idades são
agrupadas em k categorias ou individualmente, de modo que x ∈ [x1, xk];
e
são os parâmetros que medem a correspondente interação
com as idades (x);
kt é o efeito aleatório do período t sobre a mortalidade, ou seja, a tendência
comum a todas as idades. No caso, t representa o ano calendário de
um total de n anos, de modo que t ∈ [t1, tn]; e
γt – x é o efeito coorte aleatório que é uma função do ano de nascimento.
O ano de nascimento da coorte é dado por z = t – x. Assim, temos que
z ∈ [t1 – xk , tn – x1], definindo um total de n – k – 1 ( = (n – 1) – (1 – k) + 1).
Assim como no modelo Lee-Carter, o modelo Renshaw-Haberman
(2006) possui algumas restrições a fim de possibilitar a obtenção de
uma estimativa para os seus parâmetros:

A estimação dos parâmetros para o modelo Renshaw-Haberman (2006)
é feita por um processo de iterações a partir de valores iniciais atribuídos
aos parâmetros θ ≔
, em que a x é estima do como
primeiro passo da mesma forma como feito pela abordagem original do
modelo Lee-Carter
.

14
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A partir dos valores iniciais dos parâmetros do modelo é calculado o
e o valor do Deviance
valor de
em relação a yxt observado que, sobre a estrutura de erro Poisson, é
calculado por:

Com os pesos:
Em seguida, cada parâmetro (com exceção de âx) é atualizado de acordo
com a Figura 2, que contém as respectivas fórmulas de atualização para
cada parâmetro seguindo o procedimento:

.

Figura 2 – Relações para a atualização de parâmetros

Fonte: Renshaw e Haberman, 200510
10

(= e s t r u t u r a b i l i n e a r o r i g i n a l d e L e e - C a r t e r)
(= estrutura APC, com as subestruturas:
;
(= estrutura Age-Cohort)
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Após a atualização dos parâmetros, é calculado novamente o Deviance
. O procedimento de atualização dos parâmetros é
entre yxt e o novo
então repetido até que o Deviance convirja para zero.
Atingindo a convergência desejada, os parâmetros são redimensionados
de forma que:

2.3 Currie (2006)11

Currie introduziu um modelo APC (Age-Period-Cohort) mais simples,
que também é um caso especial do modelo Renshaw-Haberman (2006)
em que

=

= 1. Assim, o modelo Currie (2006) é dado por:
log(mx,t ) = a x + k t + γt – x

Para estimar a x , k t e γ t – x Currie (2006) usou a regressão spline
bidimensional, especificamente B-spline com penalidade (conhecido
como P-Spline).
O método P-Spline pode ser resumido em duas etapas: (1) Usar
B-Splines como bases para a regressão, e (2) modificar o log da função
de verossimilhança pela diferença entre as penalidades dos coeficientes
de regressão12.

3. Aplicação
dos modelos
3.1 Dados

Foram utilizados dados da página http://www.mortality.org/ para as
populações dos EUA, da Inglaterra e País de Gales e da França entre
os anos de 1954 e 2013 para as idades de 60 a 95 anos, para verificarmos
o modelo mais adequado para previsão das taxas de mortalidade
utilizadas nos cálculos das anuidades. Para análise dos modelos dentro
da mostra aos dados, foram utilizados os dados dos anos 1954 a 2003,
e os dados dos 10 anos seguintes (2004 a 2013) foram utilizados para
a comparação e avaliação da previsão gerada pelos modelos.
A seguir são apresentados gráficos para ilustrar resumidamente os
dados relativos a taxas de mortalidade utilizadas para o ajuste dos
modelos. De forma geral, as taxas tendem a diminuir no decorrer
dos anos para a mesma idade e tendem a aumentar com o
envelhecimento da população.

11
12

(Cairns, et al.)
(Currie, Junho 2006)
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3.1.1 Dados da
população
dos EUA

Observamos que nos três grupos de idades há uma tendência
de decaimento da taxa de mortalidade, ainda que para o grupo de
idades mais avançadas (de 90 a 95 anos) observamos que existe uma
oscilação maior dessas taxas ao longo dos anos, e que nos últimos anos
observados houve um pequeno crescimento das taxas de mortalidade.

Figura 3 – Taxas de mortalidade da população dos EUA entre os anos 1954 e 2003, para as idades:
de 66 a 71 anos; de 78 a 83 anos e de 90 a 95 anos
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3.1.2 Dados da
população
da Inglaterra
e País de Gales

Assim como na população dos EUA, para a população da Inglaterra e País
de Gales, podemos observar um decaimento das taxas de mortalidade
ao longo dos anos acompanhado de uma oscilação maior das taxas
entre os mais idosos.

Figura 4 – Taxas de mortalidade da população da Inglaterra e País de Gales entre os anos 1954 e 2003,
para as idades: de 66 a 71 anos; de 78 a 83 anos e de 90 a 95 anos
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3.1.3 Dados da
população
da França

Para a população da França, as taxas de mortalidade seguem o mesmo
comportamento de redução, assim como observado para as populações
dos EUA e Inglaterra e País de Gales. Da mesma forma também, na
França, as pessoas com idades acima de 90 anos apresentam uma
variação maior dessas taxas.

Figura 5 – Taxas de mortalidade da população da França entre os anos 1954 e 2003, para as idades:
de 66 a 71 anos; de 78 a 83 anos e de 90 a 95 anos
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3.2 Implementação
dos modelos13

Sobre os dados de cada país foram aplicados os modelos Lee-Carter
(1992), Renshaw-Haberman (2006) e Currie (2006) através do pacote
StMoMo14 no software R15. Em seguida foi feita uma previsão, com o
auxílio do mesmo pacote, para os 10 anos seguintes (2004 a 2013).
A seguir são apresentados gráficos de resumo da aplicação dos modelos
às populações em estudo para as idades representativas. Podemos
comparar as taxas de mortalidade observadas e as taxas estimadas
dentro da amostra pelos modelos.

3.2.1 População
dos EUA

Pelas imagens dos gráficos de encaixe dos modelos às idades de 70,
80 e 90 anos podemos observar que o encaixe do modelo Lee-Carter
(1992) se torna menos preciso para a idade de 90 anos, em comparação
às idades de 70 e 80 anos.

13
Em anexo são apresentados os comandos utilizados para a aplicação dos modelos e também para as previsões
geradas para os 10 anos seguintes.
14
(Villegas, Millossovich, & Kaishev, 2016)
15
R – Software livre, que roda em uma ampla variedade de plataformas.
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Figura 6 – Taxas de mortalidade observadas e geradas pelos modelos para a população dos EUA entre
os anos 1954 e 2003, para as idades 70, 80 e 90 anos
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3.2.2 População
da Inglaterra e
País de Gales

Também podemos observar, no caso da população da Inglaterra e País
de Gales, que para a idade de 90 anos o modelo Lee-Carter (1992)
visualmente se afasta mais da realidade observada para as taxas de
mortalidade do período analisado.

Figura 7 – Taxas de mortalidade observadas e geradas pelos modelos para a população da Inglaterra
e País de Gales entre os anos 1954 e 2003, para as idades 70, 80 e 90 anos
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3.2.3 População
da França

Para a população da França, nas idades específicas de 70, 80 e 90
anos, pelas imagens dos gráficos, notamos que os modelos parecem se
ajustar melhor aos dados e, diferente do observado para as populações
dos EUA e Inglaterra e País de Gales, o modelo que parece se afastar
mais da realidade para a idade de 90 anos é o Currie (2006).

Figura 8 – Taxas de mortalidade observadas e geradas pelos modelos para a população da França
entre os anos 1954 e 2003, para as idades 70, 80 e 90 anos
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3.2.4 Fator de
tendência
de mortalidade
nos modelos
ajustados (k t )

Em relação à inclinação do decaimento do fator de tendência de
mortalidade para os três modelos, observamos similaridades. Há uma
proximidade numérica maior entre os modelos Lee-Carter (1992)
e Renshaw-Haberman (2006) já que nos dois existe, associado ao k t,
o parâmetro de interação com as idades (
) que, no caso do modelo
Currie (2006) é constante e igual à unidade.

Figura 9 – kt ajustado pelos modelos Lee-Carter (1992), Renshaw-Haberman (2006) e Currie (2006)
para as populações dos EUA, Inglaterra e País de Gales e França, entre os anos de 1954 e 2003
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3.2.5 Efeito coorte
nos modelos
ajustados

Como o modelo Lee-Carter (1992) não considera o efeito coorte, apenas
nos modelos Renshaw-Haberman (2006) e Currie (2006) obtemos esses
ajustes. As diferenças entre os valores ajustados nos dois modelos
para as populações se explica, assim como no caso das diferenças dos
valores para kt, pela presença, no modelo Renshaw-Haberman (2006)
do parâmetro de interação com as idades (
(2006) é constante e igual à unidade.

), que no modelo Currie

Figura 10 – Efeito coorte ajustado pelos modelos Renshaw-Haberman (2006) e Currie (2006), para as
populações dos EUA, Inglaterra e País de Gales e França, para a coorte de nascimento entre 1859 e 1943
Efeito coorte modelo Renshaw-Haberman (2006)

Efeito coorte modelo Currie (2006)
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Para os dados considerados nos ajustes dos modelos nas três
populações: idades de 60 a 95 anos, entre os anos de 1954 e 2003, a
coorte de nascimento ficou delimitada entre os anos de 1859 (=1954-95)
e 1943 (=2003-60). As volatilidades acentuadas observadas nos gráficos
da Figura 10 para as populações dos países europeus, próximas do
ano de 1920, podem ser associadas a eventos causadores de mortes
ocorridos naquela época na região, como, nesse caso ocorreram
no período a 1ª Guerra mundial e a epidemia da Gripe Espanhola.
Assim, verifica-se a importância de se destacar no modelo um feito
geracional para estimação e previsão das taxas de mortalidade.

3.2.6 Previsão
fora da
amostra:
anos de
2004 a 2013

A seguir destacamos uma comparação, por meio de gráficos, entre as
taxas de mortalidade observadas e as previstas fora da amostra para
representativas idades. Na seção 3.3, apresentamos uma comparação
estatística dessas previsões por meio do MAPE.

3.2.6.1 População
dos EUA

Pelos gráficos para as idades de 70, 80 e 90 anos, podemos notar
que os modelos que consideram o efeito coorte conseguem uma
maior correspondência com a realidade nas previsões das taxas de
mortalidade do que o modelo Lee-Carter (1992), que apresenta apenas
a tendência de decaimento das taxas, mas não a sua oscilação dentro
dessa tendência. Isso será comprovado na análise do MAPE.
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Figura 11 – Taxas de mortalidade observadas e previstas pelos modelos para a população dos EUA,
entre os anos de 2004 e 2010, para as idades de 70, 80 e 90 anos
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3.2.6.2 População
da Inglaterra e
País de Gales

Na previsão para a taxa de mortalidade da população da Inglaterra e
País de Gales, observamos pelo gráfico que para a idade de 90 anos,
o único modelo que conseguiu uma previsão mais precisa das oscilações
das taxas futuras foi o modelo Currie (2006).

Figura 12 – Taxas de mortalidade observadas e previstas pelos modelos para a população da Inglaterra
e País de Gales, entre os anos de 2004 e 2010, para as idades de 70, 80 e 90 anos
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3.2.6.3 População
da França

Da mesma forma como ocorreu para a população da Inglaterra e País
de Gales, para a população da França, na idade específica de 90 anos,
a previsão apresentada pelo modelo Currie (2006) se mostrou mais
precisa, conseguindo prever as oscilações observadas para as taxas
de mortalidade. Já para a idade de 70 anos, observamos uma queda
na taxa de mortalidade no ano de 2013, que não foi prevista de forma
mais precisa por nenhum dos três modelos.

Figura 13 – Taxas de mortalidade observadas e previstas pelos modelos para a população da França,
entre os anos de 2004 e 2010, para as idades de 70, 80 e 90 anos
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3.3 Comparação
dos modelos

Para a comparação entre os modelos, os critérios utilizados foram: AIC
e MAPE. O AIC é uma medida de qualidade do modelo estatístico para
um conjunto de dados, medindo a acurácia do modelo estatístico e
servindo assim como uma ferramenta eficaz para seleção de modelos.
Por sua vez, o MAPE mede o poder de previsão do modelo.
O AIC utiliza o log da verossimilhança16 e o número de parâmetros17 do
modelo para aferir o grau de ajuste do modelo aos dados. Quanto menor
for o valor encontrado para o AIC, melhor ajustado estará o modelo.
O cálculo do AIC foi feito pelo pacote StMoMo no software R, de acordo
com a fórmula:
AIC = –2 (log-likelihood) + 2 (npar)
Para os três modelos aplicados às três populações foram obtidos como
resultados para o AIC:

Tabela 1 – Valores para o AIC de cada modelo em cada população para os dados de 1954 a 2003

Na Tabela 1, podemos verificar que o modelo de Renshaw-Haberman
é o modelo mais acurado para os dados testados.
Por sua vez, o MAPE indica, em porcentagem, a média dos desvios,
em valores absolutos, dos valores encontrados pelo modelo aplicado
em relação aos valores observados. A fórmula para o cálculo do MAPE
pode ser escrita da forma:

Em que,
n – Número de observações a serem avaliadas.
At – Valores reais observados.
Ft – Valores estimados pelo modelo a ser avaliado.

16
17

Log-likelihood.
npar.

30

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 13, n. 22, p. 1-32, out. 2016/set. 2017

Ana Carolina P. Peixoto, César Neves, Eduardo F. Melo

Com a aplicação dos modelos aos dados das populações entre 1954 e
2003 foram calculados os MAPEs dentro da amostra. Com a previsão
gerada pelos modelos para os 10 anos seguintes e com os dados reais
apurados para cada população para o mesmo período de tempo (2004
a 2013) foram calculados os MAPEs de fora da amostra, chegando ao
seguinte resultado:

Tabela 2 – MAPE calculado para cada modelo em cada população, dentro e fora da amostra

Considerando o ajuste e o poder de previsão dos modelos dentro da
amostra, observamos que tanto o AIC quanto o MAPE apontam para o
modelo Renshaw-Haberman (2006) como o que melhor se ajustou aos
dados de mortalidade observados para as três populações.
Considerando o poder de previsão fora da amostra, a medida
MAPE indicou que, para a população dos EUA, tanto o modelo
Renshaw-Haberman (2006) quanto o modelo Currie (2006) ofereceram
uma boa previsão das taxas de mortalidade, pois ambos resultaram na
mesma medida de MAPE. Para as demais populações (Inglaterra e País
de Gales e França), os resultados de melhor modelo ajustado dentro da
amostra e fora da amostra pela medida MAPE coincidiram.

4. Conclusões

Neste artigo, apresentamos tradicionais modelos de previsão de
taxas de mortalidade, o modelo de Lee-Carter (1992), considerado o
benchmarking entre os modelos construídos para previsão de taxas de
mortalidade, e duas das suas mais conhecidas extensões, os modelos
Renshaw-Haberman (2006) e Currie (2006), ambos considerando o
efeito coorte. Os modelos foram aplicados aos dados da população dos
Estados Unidos, Inglaterra e País de Gales e França.
Considerando o ajuste e a previsão dos modelos de mortalidade apenas
dentro da amostra, observamos que tanto a estatística AIC quanto a
estatística MAPE apontam para o modelo Renshaw-Haberman (2006)
como o de melhor acurácia e poder preditivo. Fora da amostra, o modelo
Renshaw-Haberman (2006) também se apresentou com as melhores
previsões, com exceção da população dos EUA, onde obteve o mesmo
resultado que o modelo Currie (2006).
Por outro lado, observamos que em nenhuma das três populações,
dentro ou fora da amostra, o modelo Lee-Carter apresentou um melhor
desempenho em relação aos demais modelos. Dessa forma, fi ca
evidenciado que o efeito coorte é um fator importante a ser considerado
em um modelo de previsão de mortalidade para as populações
estudadas.
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