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RESUMO

O trabalho teve por objetivo investigar o conhecimento e a aderência dos empreendedores do setor de artesanato de João
Pessoa referente à Lei do Micro Empreendedor Individual e à Previdência Complementar. Na revisão de literatura foram
abordadas as finalidades econômicas e sociais da Lei do Microempreendedor, da Previdência Social e do Regime de
Previdência Complementar. Para a realização do presente estudo foi realizado a aplicação de um questionário em uma
amostra de 71 empreendedores do setor de artesanato da capital. Após análise dos questionários, conclui-se que os
respondentes conhecem de maneira razoável a Lei MEI, faltando-lhes mais informações a respeito dos benefícios decorrentes
da mesma. A maioria contribui para a Previdência Social, mas desconhecem em grande parte, a Previdência Complementar.

Palavras-chave: Lei MEI; Previdência Complementar; Empreendedores.

A STUDY ON KNOWLEDGE AND ADHERENCE OF ARTISANS FROM JOÃO PESSOA ON MEI LAW AND
COMPLEMENTARY PENSIONS
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ABSTRACT

The study had as objective investigate the knowledge and adherence of entrepreneurs in the sector of handicrafts from
João Pessoa about the Law on Individual Micro Entrepreneur and about the Pension Plans. In the literature review were
approached the social and economic purposes of the Micro Entrepreneur Law, of the Social Security and of the Pension
Plans Regime. In the present study the methodological procedure was made through a descriptive search and 71 entrepreneurs
in the sector of handicrafts from the capital were used as sample. After analyzing the questionnaires, it was concluded that
they know in a reasonable way the MEI law, lacking them more information about the benefits of the law. The majority
contributes to Social Security, but they are largely unaware of the Pension Funds.

Keywords: Law Mei; Supplementary Pension; Entrepreneurs.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo investigar o conhecimento e a aderência dos empreendedores quanto
à Lei do Microempreendedor Individual (Lei nº 128/08) e sobre a Previdência Complementar, na qual representa
uma complementação à aposentadoria recebida através do Regime Geral de Previdência Social.

A Lei do Micro Empreendedor Individual trouxe para os trabalhadores que se encontram na informalidade
vários benefícios como obter o CNPJ, emitir notas fiscais, melhor acesso aos serviços bancários e cobertura
previdenciária para ele e a família, a partir do momento que ele adere à lei. Um dos benefícios destacados é a
cobertura previdenciária garantida aos mesmos e, em concomitância ao benefício previdenciário, a Constituição
estabelece também uma opção previdenciária facultativa a fim de que o segurado mantenha o mesmo padrão
de vida que ele possuía quando trabalhava: a Previdência Complementar.

Portanto, tem-se para o microempreendedor individual o benefício dado através de sua formalização e
a opção de aderir a um plano de Previdência Complementar.

Diante do exposto, busca-se responder ao seguinte questionamento: Qual o conhecimento dos artesãos
de João Pessoa sobre a Lei MEI e a Previdência Complementar? Nesse intuito buscou-se também analisar a
sua aderência, explorando os benefícios previdenciários destinados aos mesmos através da lei, evidenciando
as finalidades econômicas e sociais relativas à sua adesão.

O presente estudo está estruturado em seis seções, além dessa introdução e das referências. A seção
dois apresenta a revisão da literatura, a seção três descreve a metodologia utilizada pelo estudo, e as duas
seguintes, os resultados e a conclusão.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1.  Previdência Social
Previsto na art. 201 da Constituição Federal, Lei Complementar Nº 8.213/1991 e regulamentada pelo

Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999, a Previdência Social juntamente com a assistência social e a saúde,
integra o sistema da Seguridade Social,  fazendo parte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Diferentemente da assistência social e da saúde, possui caráter contributivo e filiação obrigatória, de âmbito
nacional, aplicável a todos os trabalhadores do setor privado, aos funcionários públicos celetistas e aos servidores
de cargos efetivos não vinculados a regime próprio. No âmbito da RGPS, estão cobertos pelo sistema os
segurados obrigatórios e os facultativos, formando os dois grandes grupos de filiados do mesmo, bem como
as pessoas que se enquadram como seus dependentes. No grupo dos segurados obrigatórios enquadram-se
as pessoas que exercem atividade laboral remunerada no Brasil, exceto funcionários públicos efetivos e militares
vinculados a regime próprio, instituídos pela entidade política na qual se encontrem vinculados.

Esse grande grupo previdenciário engloba cinco categorias de segurados que, obrigatoriamente terão
que se filiar ao sistema: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e contribuinte
individual.

Para esse estudo, destaca-se o segurado contribuinte individual, em que é uma classe de trabalhadores
não enquadrados nas demais categorias que fazem parte do grupo segurado obrigatório. Esta relação de
segurados resulta da Lei 9.876/99, que alterou os dispositivos das Leis 8.212 e 8.231 de 1991, unificando as
categorias de empresário, trabalhador autônomo e equiparado, transformando-os em contribuintes individuais.

De acordo com a Lei 8.212/1991 da Seguridade Social:
Art. 12

I- (...)

V - como contribuinte individual:
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a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira,
em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio
de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral -
garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos,
com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua;

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa, quando mantidos pela entidade a que pertencem, salvo se
filiados obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade ou a outro regime
previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativos;

d) revogada;

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do
qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por
regime próprio de previdência social;

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o
sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa
urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou
entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para
exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não.

Além destas hipóteses de segurados contribuintes individuais, outras são apreciadas especificamente no
artigo 9º, inciso V e § 15, ambos do RGPS, a exemplo do Micro empreendedor ou registrador, titular de
cartório, de que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remuneradas pelos
cofres públicos e médico residente dentre outros.

2.2. Microempreendedor Individual

A Lei Complementar Nº 128/08 que alterou a Lei Complementar do Supersimples nº 123/06, criou a
figura do Microempreendedor Individual (MEI). Considera-se MEI quem tenha auferido receita bruta, no ano
calendário anterior, de até R$ 60.000,00. O microempreendedor individual é a pessoa física que trabalha
individualmente ou que possua até um empregado contratado e que receba o salário mínimo ou piso da
categoria. São aqueles trabalhadores nos quais desenvolvem atividades de comércio, serviços ou indústria, a
exemplo de cabeleireiras, artesãos, mecânicos, ambulantes, doceiras, costureiras, entre outros.

De acordo com a nova Lei, o Micro Empreendedor Individual recolhe impostos e contribuições
abrangidos pelo Simples Nacional, em valores fixos mensais independentemente da receita bruta por ele
auferida no mês. Através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), ele recolherá em valor
fixo correspondente às parcelas: a) R$56,10 (cinquenta e seis reais e dez centavos), correspondente à
Contribuição para a Seguridade Social, referente ao empreendedor na qualidade de contribuinte individual,
(11% do salário mínimo); b) R$ 1,00 (um real) referente ao Imposto Sobre Operações de Circulação de
Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; c) R$ 5,00
(cinco reais) a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS. O microempreendedor fica
isento de impostos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, CSLL e IPI).
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O processo de formalização como MEI é realizado pela internet, de forma gratuita. Empresas de
serviços contábeis estarão realizando este trabalho durante o primeiro ano sem cobrança nenhuma. O CNPJ
e o número de inscrição na Junta Comercial são obtidos de modo imediato.

Assim como toda atividade deve possuir autorização prévia da prefeitura, a atividade realizada como
microempreendedor não foge a essa regra, e lhe é concedido um alvará provisório, com a duração de 180
dias, para a realização de seu trabalho, caso o local de seu estabelecimento requeira autorização para a
realização de suas atividades.

Do mesmo modo que é gratuita a inscrição para o processo de formalização como MEI, também será
o cancelamento de seu registro.

De acordo com Brasiliano (2010):

Esta estratégia legal, lei MEI de regularização da informalidade, busca impacto no sistema da
Previdência Social, em que a contribuição de 11% sobre o salário mínimo, por um período
mínimo de 15 anos, permitirá que os empreendedores possam pedir a aposentadoria, desde que
tenham a idade mínima prevista em lei, incluindo outros benefícios ligados ao INSS
(BRASILIANO, 2011, p.4).

A idade mínima para a formalização como MEI é de 16 anos. Menores de 16 anos não podem se
registrar como MEI. Além das pessoas físicas maiores de 18 anos capazes de praticarem atos na vida civil,
também poderão registrar-se como MEI aquelas maiores de 16 anos e menores de 18 anos legalmente
emancipadas. Nesse caso é obrigatório no ato da inscrição do MEI o preenchimento eletrônico, diretamente
no Portal do Empreendedor da Declaração de Capacidade com o seguinte texto: “Declaro, sob as penas da
Lei, ser legalmente emancipado”.

Após a formalização, o microempreendedor possui como benefícios Previdenciários a aposentadoria
por idade, mulher aos 60 anos e homens 65 (15 anos de contribuição), salário maternidade (10 meses de
contribuição), auxílio acidente (a partir do primeiro pagamento). Para a sua família, pensão por morte (a partir
do primeiro pagamento) e auxílio reclusão (a partir do primeiro pagamento).

Por conseguinte, a partir da formalização, o microempreendedor já possui benefícios previdenciários para
ele e seus dependentes. A formalização como microempreendedor individual, além de trazer benefícios sociais e
econômicos ao trabalhador informal que queira entrar na formalidade, carrega consigo como um dos principais
benefícios, o direito à aposentadoria a estes trabalhadores. Os Direitos Sociais são previstos na Constituição (1998)
e nos quais incluem o direito a educação, saúde, moradia, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à
maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Por conseguinte, se os desempregados buscarem alternativas
de sobrevivência através da informalidade, estes passam a ser lesados de seus direitos sociais.

Conforme Brasiliano (2010, p.6):
A partir do momento que os trabalhadores desempregados buscam alternativas de sobrevivência
através da informalidade, estes passam a ser lesados nos seus direitos sociais. O emprego
informal é clandestino, sem registro de contrato de trabalho, sem Carteira Trabalho assinada.
Caso o empreendedor individual, empregador ou empregado não esteja contribuindo como
autônomo para Previdência Social ele não terá direito a benefícios como, aposentadoria, licença
maternidade, licença por acidente de trabalho, entre outros.

A adesão à lei MEI acarreta aumento de contribuição para a previdência social, trazendo benefícios
tanto para os que dela aderirem, quanto para os demais cidadãos. De acordo com o Panorama da Previdência
Social Brasileira publicado em novembro de 2007 pelo Ministério da Previdência Social, os benefícios
previdenciários alcançam além da atuação direta na vida dos trabalhadores. A Previdência segue participando
de forma intensa nos pequenos municípios brasileiros, contribuindo para o equilíbrio social, mediante a prestação
de benefícios previdenciários. Uma das características da previdência social é sua função social e o seu papel
de redistribuição social e regional dos recursos econômicos.
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2.3. Previdência Complementar

A Previdência Complementar é um benefício opcional, que proporciona ao trabalhador um seguro
previdenciário adicional, conforme sua necessidade e vontade. Previsto no art. 202 da Constituição Federal de
1988 e regulamentada pelas Leis Complementares 108 e 109 promulgadas em 2001, trata-se de um regime de
previdência privada de caráter complementar, sendo facultativo e organizado de forma autônoma em relação ao
Regime Geral de Previdência Social e ao Regime Próprio de Previdência Social, com a constituição de provisões
que garantam o benefício contratado. Subdivide-se em Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC)
e Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

Em razão do seu caráter autônomo, o gozo dos benefícios ofertados pelo regime privado independe
do público, sendo baseado na Constituição de reservas que garantam o pagamento dos benefícios contratados.

A Previdência Complementar funciona de forma simples: durante o período em que está trabalhando,
o segurado paga o benefício todo mês, de acordo com sua disponibilidade, acumulando assim, um saldo que
poderá ser resgatado integralmente ou recebido mensalmente quando o mesmo se aposentar. Quanto e quando
receber é segurado quem decide, de acordo com o contrato firmado entre ele e a seguradora ou banco. Na
realidade, os planos de Previdência Complementar atuam como um investimento de longo prazo: quanto maior
o volume investido e o tempo de investimento, maior será a renda mensal ou resgate total.

A Previdência Privada divide-se em dois regimes: Aberto, em que é admitida a filiação de qualquer
pessoa podendo ser trabalhador ou não; Fechado, pois apenas poderão ingressar no regime os empregados
do patrocinador ou os membros/associados do instituidor. O Regime Fechado será integrado por entidades
fechadas de Previdência Complementar, sem fins lucrativos (associações ou fundações), com a finalidade de
administrar planos privados de concessão de benefícios complementares de renda, acessíveis a grupos
específicos de pessoas, por intermédio de seus empregadores, chamados de patrocinadores ou das entidades
de classe, chamados instituidores. Temos como exemplo a PREVI-Caixa da Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil. Seu principal produto são os conhecidos fundos de pensão.

Segundo afirma Oliveira (1998), a Previdência Complementar aberta é a previdência destinada a uma
clientela de caráter geral, sem quaisquer outras exigências que não a adesão ao plano do aporte regular das
contribuições requeridas. Embora condições especiais possam ser oferecidas a certos grupos, a vinculação é
de caráter individual.

O Regime Aberto será composto por entidades abertas de Previdência Complementar, sendo
necessariamente administradas por pessoas jurídicas organizadas sob a forma de sociedades anônimas, a
exemplo da BRASILPREV, do Banco do Brasil. Têm por objetivo operar planos de benefícios previdenciários
em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas, sendo reguladas no
que couber, pela legislação aplicável às sociedades seguradoras.

Os planos oferecidos poderão ser individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas, ou coletivos,
quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários às pessoas físicas vinculadas, diretamente ou
indiretamente a uma pessoa jurídica contratante.

As entidades abertas serão reguladas e fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Como já disposto, a Previdência Complementar, especificamente a aberta, pode ser adquirida por
qualquer pessoa, mesmo que esteja filiada ao RGPS ou RPPS ou a nem um dos dois, uma vez que seu
objetivo é recompor o nível de renda do trabalhador, por ocasião de situações como aposentadoria, invalidez
e morte (através de pensão aos dependentes).

Por exemplo, quando o trabalhador possui apenas o RGPS como fonte de renda, ao se aposentar
ocorre uma queda em seu poder aquisitivo. Em contraposição, com a previdência complementar aberta, em
média, o trabalhador consegue manter cerca de 60% do nível de renda que possuía até o momento da
aposentadoria. Levando-se em consideração que nessa fase da vida, há uma tendência de decréscimo no nível
de consumo, em função da menor quantidade de compromissos a assumir. Pode-se concluir que na média,
ocorre a recomposição de 60% do nível de renda, garantindo ao indivíduo a manutenção do seu poder
aquisitivo.
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Segundo Malmann (2004) a complementaridade da aposentadoria, fornecida por planos privados,
surge como uma possibilidade alternativa à limitação do sistema oficial de Previdência Social. O sistema oficial
estabelece como teto de contribuição o valor correspondente a R$ 4.159,00. O teto reduz a renda dos
trabalhadores que percebem durante sua vida laborativa valores superiores ao limite, no momento de sua
aposentadoria ou na perda de sua capacidade de trabalho. Isso obriga essas pessoas a buscarem a
complementaridade.

Além do benefício à aposentadoria que o trabalhador informal ao aderir à formalização como
microempreendedor possui, ele também pode, com o objetivo de complementar sua renda, aderir a um plano
de Previdência Complementar aberta, uma vez que o valor da aposentadoria recebido pelo MEI é de até no
máximo um salário mínimo.

Assim como a criação da figura jurídica do microempreendedor individual representa um passo positivo
para a economia brasileira, Savoia (2001) comenta que a expansão do regime de Previdência Complementar
consolidará uma modalidade de poupança interna, com perfil de longo prazo tão necessário ao desenvolvimento
econômico e social do país.

3. METODOLOGIA
A pesquisa baseou-se no estudo de Brasiliano et al. (2010) intitulado: Um estudo sobre a percepção

dos empreendedores individuais da cidade de Recife quanto à adesão a Lei do Micro Empreendedor Individual
(Lei MEI - 128/08).

Este estudo teve como objetivo efetuar uma investigação sobre o conhecimento dos empreendedores
do setor de artesanato da cidade do Recife/PE, quanto a Lei do Micro Empreendedor Individual.

No presente estudo, a mesma investigação foi aplicada, porém foram utilizados como amostra os
empreendedores do setor de artesanato da cidade de João Pessoa/PB e a pesquisa foi complementada com
uma investigação sobre o conhecimento desses empreendedores em relação à Previdência Complementar.

3.1. Tipologia
A elaboração do estudo é produto de uma pesquisa descritiva que, segundo Gil (1995, p.46) adota

“como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então,
o estabelecimento de relações entre variáveis”.

Com relação à abordagem do problema, o estudo constitui-se como quantitativo, o qual, de acordo
com Richardson (1999, p. 70) apud SOARES et al. (2010):

Caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta das informações,
quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como
percentual, médio, desvio-padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise
de regressão etc. (p. 36).

Quanto aos procedimentos, consiste-se em uma pesquisa bibliográfica por ser um tipo de pesquisa
“desenvolvida a partir de material já elaborado, constituindo principalmente de livros e artigos científicos”
(GIL, 1995, p. 48) e uma pesquisa de campo pelo fato do estudo ter sido realizado através da aplicação de
questionário com perguntas fechadas.

3.2. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa utilizou, como instrumento de coleta de dados, 71 questionários aplicados no I Salão

Municipal do Empreendedor e no XVIII Salão de Artesanato da Paraíba.
O questionário foi composto por quinze questões fechadas e dois subitens que abordaram o perfil

social, trabalhista e previdenciário dos entrevistados, a respeito do conhecimento e adesão da Lei do Micro
Empreendedor Individual e da Previdência Complementar.
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A partir das informações adquiridas, executou-se a transcrição em gráficos com o uso do software
Excel versão 2007, permitindo o procedimento de análise de dados.

4. RESULTADOS

Com a coletada de dados, analisou-se o perfil dos profissionais de artesanato de João Pessoa e o
conhecimento e a aderência desses artesãos em relação à Lei MEI e à Previdência Complementar.

Primeiramente, observou-se que o maior número de respondentes consistiu em microempreendedores
do sexo feminino, correspondente a 84,5% da amostra coletada, enquanto que o sexo masculino representou
apenas 15,5%.

Esta predominância feminina no setor de artesanato pode ser observada no país inteiro, como pelos
resultados adquiridos pelo IBGE de 2006 que apuram que 87% dos mais de 8,5 milhões de artesãos brasileiros
são mulheres (BARROSO e FROTA, 2011). Ainda de acordo com os mesmos autores:

A realidade expressa nas estatísticas revela um fato: a atividade artesanal brasileira é segmentada
sexualmente como trabalho feminino, ou seja, é determinada por questões de gênero
estabelecidas prioritariamente no âmbito doméstico, lócus característico da produção artesanal,
mas também na esfera pública, espaço de comercialização de seus produtos. (BARROSO e
FROTA, 2011, p. 14).

No que diz respeito à faixa etária, as mulheres apresentaram idades entre 16 a 79 anos e os homens
entre 20 a 73 anos, sendo a faixa etária mais presente a entre 51 a 60 anos, relativa a 29,6% da amostra total.

Ainda levantou-se que a maioria de 60,6% respondeu não realiza outra atividade profissional, dedicando-
se exclusivamente ao artesanato. Também corresponderam a 60,6%, os respondentes que não possuem local
fixo para vender seus produtos, atendendo apenas em feiras e exposições, como nos locais em que o presente
estudo realizou a aplicação dos questionários.

No Gráfico 1 são apresentados os resultados relativos ao nível de escolaridade dos entrevistados.

Gráfico 1: Grau de instrução

Fonte: Dados da pesquisa, 2012/2013.

Com base nas respostas coletadas, totalizou-se que 60% dos entrevistados ingressaram ao ensino
médio, porém somente 46% o concluíram. Estes 46% representaram a maior parte dos respondentes, portanto,
a maioria dos profissionais da amostra possui ensino médio completo. Dos 24% que ingressaram ao ensino
fundamental, 10% o completaram. E 15% totalizaram os que ingressaram ao ensino superior, mas apenas 7%
o terminaram até a data da realização da pesquisa.

Em relação às questões sobre a Lei do Micro Empreendedor Individual, o Gráfico 2 expõe a quantidade
de respondentes que afirmaram possuir conhecimento sobre a Lei MEI, quanto destes são formalizados e
quantos não conhecem a lei.
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Gráfico 2: Você conhece a Lei MEI e se sim, é formalizado?

Fonte: Dados da pesquisa, 2012/2013.

Os dados coletados totalizaram 60,6% de entrevistados que afirmaram conhecer a lei, no entanto,
destes apenas 15,5% são formalizados. Deste modo, com os 39,4% que responderam não conhecer a lei,
totalizaram-se 84,5% de profissionais da amostra que se configuram como empreendedores informais.

Os entrevistados que responderam conhecer a lei foram questionados sobre quais são os benefícios
que acreditam que a Lei MEI possui. As mais citadas foram: cobertura previdenciária, possuir registro no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e acesso a serviços bancários, neste muitos respondentes
comentaram a maior facilidade para adquirir empréstimos. Alguns também comentaram que “tudo é vantajoso”,
sem especificar o que exatamente visualizam como benefício. Assim, este fato pode indicar duas hipóteses: a
primeira, que eles realmente visualizam muitas vantagens com a lei e a segunda, que eles, mesmo a conhecendo,
não possuem informações mais aprofundadas.

Tem-se, ainda, a importância de analisar quais as justificativas para a não adesão à lei dos que
responderam conhecê-la, mas não se formalizaram, conforme demonstrado no Gráfico 3.

Gráfico 3: Que motivos levaram você a não aderir a Lei MEI?

Fonte: Dados da pesquisa, 2012/2013.

Mesmo respondendo conhecer a lei e com a existência de cursos informativos sobre ela, a maioria
argumenta que o motivo para não se formalizarem é a falta de mais informações a respeito. Este dado pode
indicar que talvez exista uma falha na divulgação dos cursos ou na forma de transmissão de informações.

Alguns respondentes comentaram possuir vários certificados de cursos sobre a lei e, mesmo assim,
continuaram com dúvidas, podendo sugerir que exista uma lacuna entre a transmissão do conhecimento e a
compreensão do mesmo. Isto também pode contribuir na tentativa de entender os motivos de 18,8% dos
respondentes não visualizarem vantagens em se formalizar e por alguns apresentarem motivos que, na realidade,
não os impediria de poder aderir à lei como não possuir um estabelecimento fixo para vender seus produtos.

Os entrevistados restantes tiveram razões diversas ou alegaram falta de recursos financeiros para
realizar a formalização.
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A partir do Gráfico 4, inicia-se a análise dos resultados das perguntas previdenciárias do questionário.
Ao aderir a Lei MEI, o micro empreendedor contribuirá com um valor fixo mensal que será destinado

à Previdência Social, garantindo-lhe e a seus dependentes o direito ao acesso a benefícios previdenciários.
Busca-se, no Gráfico 4, levantar os dados relacionados ao número de contribuintes da Previdência Social
dentro dos microempreendedores entrevistados.

Gráfico 4: Você contribui com a Previdência Social?

Fonte: Dados da pesquisa, 2012/2013.

O maior número de entrevistados constitui-se dos contribuintes da Previdência Social, totalizando
46,4%. Destes somente 9,8% contribuem através da Lei do Micro Empreendedor Individual e o restante
respondeu contribuir em outra atividade, sendo a contribuição realizada, de acordo com a maioria, na categoria
de autônomo ou emprega doméstica.

Alguns respondentes, ao mesmo tempo, afirmaram serem formalizados e não contribuintes nem em
outra atividade nem com a Lei MEI, demonstrando falta de conhecimento, pois, a partir da formalização, o
micro empreendedor passa a contribuir para a Previdência Social.

Outros entrevistados que afirmaram não contribuir, alegaram que pagam o sindicato rural, FUNRURAL
(Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural), não tendo ciência se o sindicato repassa verba para contribuição
do INSS.

A partir do Gráfico 5 são apresentados os questionamentos sobre Previdência Complementar.
A Previdência Complementar, também chamada de Previdência Privada, é um tipo de investimento

contratado para garantir renda ao investidor. Os contribuintes da Previdência Social, que almejem manter o
padrão de vida após a aposentadoria, possuem a opção de realizar um contrato de Previdência Privada
simultaneamente às contribuições da Previdência Social, como um complemento dessa aposentadoria.
Apresenta-se no Gráfico 5 a apuração dos dados sobre o conhecimento dos entrevistados em relação à
Previdência Privada.

Gráfico 5: Você já ouviu falar sobre Previdência Privada?

Fonte: Dados da pesquisa, 2012/2013.
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Mais da metade dos respondentes afirmaram nunca terem ouvido falar sobre Previdência Privada. Um
dos motivos para tentar explicar este fato pode ser a falta de mais divulgação sobre este tipo de investimento,
como aborda Romano (2007) que existe “a necessidade de uma maior disponibilidade de informações sobre
o produto na agência, o que poderá ser feito através de cartazes, folhetos explicativos, incentivando os clientes
a buscarem maiores informações junto aos funcionários da agência”.

Dessa forma, ao ampliar as estratégias de divulgação, o número de pessoas informadas sobre a
Previdência Complementar pode aumentar e, assim, elas terão ciência de existir essa opção de investimento
ou terão mais conhecimento sobre, podendo decidir se desejam investir.

Nos Gráfico 6, os respondentes que afirmaram ter ouvido falar sobre Previdência Privada, foram
questionados se já contrataram algum plano.

Gráfico 6: Você possui algum tipo de plano?

Fonte: Dados da pesquisa, 2012/2013.

Observa-se que a predominância de respondentes foi dos que não possuem plano de Previdência
Complementar. Dos 45,1%, observado no Gráfico 5, que responderam já terem ouvido falar sobre Previdência
Privada, apenas 9,4% possuem plano e todos realizaram o contrato com um banco.

Relacionando os dados levantados nos gráficos 5 e 6, referentes ao conhecimento e à adesão da
Previdência Privada, pode-se quiçá associar “uma relação de causa-efeito, onde o baixo nível de conhecimento
leva também a um baixo nível de interesse” (ROMANO, 2007, p. 41).

Os que responderam possuir plano foram questionados sobre qual a modalidade de plano que possuem.
Porém, nenhum dos respondentes que afirmaram possuir plano de Previdência Privada, soube informar qual a
modalidade de plano contrataram. Portanto, pode se verificar uma negligência no acordo desses serviços, ou
por parte do contratante ou do contratado.

Ainda no Gráfico 6, como já observado, a predominância de respondestes foi dos que não possuem
plano de Previdência Complementar. Tem-se, então, a importância de analisar quais as justificativas para não
possuírem, conforme demonstrado no Gráfico 7.

Gráfico 7: Que motivos levaram você a não ter um plano?

Fonte: Dados da pesquisa, 2012/2013.
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A falta de recursos financeiros foi à justificativa mais presente para não aderirem à Previdência Privada,
seguida da falta de mais informações a respeito. Assim, apesar de poder associar o nível de adesão com o nível
de informações, já que esse foi o segundo motivo mais citado, o nível de não adesão a Previdência Privada foi
mais influenciado por questões financeiras, dentro da amostra pesquisada.

Em pesquisa realizada com os clientes da agência do Banco do Brasil de São Marcos/RS, Romano
(2007) também teve como resultado, para essa questão, uma maioria (33,33%) que alegaram não adquirir um
plano por causas financeiras. Ele explica que esse resultado “demonstra que o poder aquisitivo da população
está aquém de suas necessidades/prioridades, levando a população a priorizar demandas mais urgentes em
detrimento de outras que, mesmo não sendo itens essenciais, oferecem uma melhor qualidade de vida no
futuro” (Romano, 2007, p. 42).

Comparando com os dados do Gráfico 3, sobre os motivos que levaram a não aderir a Lei MEI,
constatou-se que a escassez de informações induziu mais aos respondentes a não aderir à Lei MEI do que
para não aderir à Previdência Privada.

Ainda observando o gráfico 7, houve uma parcela dos que preferem investir em outras coisas ou
possuem outros motivos diversos e, em menor número, houve os que não veem vantagens ou na própria
Previdência Privada ou na idade em que se encontram para adquirir um contrato de previdência.

Na última pergunta do questionário, levantam-se os dados sobre se os entrevistados procuram manter
uma reserva financeira para o futuro e se sim, para onde destinam essa reserva.

Gráfico 8: De que maneira você guarda os recursos financeiros para o futuro?

Fonte: Dados da pesquisa, 2012/2013.

A maioria totalizou em 60,6% de respondentes que possuem algum tipo de investimento, em que
28,2% aplicam os recursos na caderneta de poupança e o restante em outro tipo de aplicação. Neste caso, o
mais citado como investimento foi o capital de giro, em que comentaram utilizar os recursos financeiros para
manter os estoques de suas produções.

Ainda apresenta-se uma alta porcentagem de respondentes que alegaram não sobrar recursos financeiros
no final do período e uma pequena quantidade dos que não possuem planos para o futuro.

A questão financeira observada aqui pode ter influenciado outros resultados da pesquisa relacionados
ao baixo número de artesãos aderentes da Lei MEI e da Previdência Privada. Porem também há a possibilidade
de ser um indicador de que os entrevistados não sabem controlar suas finanças.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei do Micro Empreendedor Individual promove a formalização da atividade dos pequenos

empreendedores. Ao aderir à Lei MEI, o microempreendedor formalizado garantirá benefícios não existentes
para os informais, como a cobertura previdenciária. Além disso, existe a opção de complementação desta
cobertura com um plano de Previdência Complementar.

O propósito deste trabalho foi realizar uma investigação sobre o conhecimento e a aderência dos
empreendedores do setor de artesanato da cidade de João Pessoa/PB em relação à Lei MEI e à Previdência
Complementar.
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No que diz respeito à análise dos dados, foi possível levantar que uma quantidade significativa da
amostra possui conhecimento sobre a Lei MEI e sobre a Previdência Privada, em contrapartida, um número
muito pequeno deles decide realizar a formalização com a Lei MEI ou um contrato com a Previdência Privada.

Observou-se que a falta de mais informações foi mais presente como justificativa para não aderir a Lei
MEI do que para não aderir os planos de Previdência Privada, em que o motivo mais presente foi à falta de
recursos financeiros. Também foi possível perceber que mesmo os que possuíam conhecimento a respeito,
possuíam informações errôneas que poderiam afetar o interesse em aderir. Estes dados podem indicar que as
divulgações de informações sobre a Lei MEI e sobre a Previdência Complementar podem estar sendo escassas
ou existem falhas na forma de transmissão de informações.

Com base nessas análises, é possível concluir que os artesões de João Pessoa, no geral, possuem
pouco conhecimento sobre a Lei MEI e sobre a Previdência Complementar.

O estudo recomenda que novas pesquisas realizem uma análise aprofundada sobre quanto à falta de
informações sobre a Lei MEI e sobre a Previdência Complementar influencia na diminuição da aderência dos
mesmos. Além disso, sugere-se a replicação da presente pesquisa, com uma amostragem pesquisada mais
relativa, por exemplo, com outros setores de trabalho dos microempreendedores, para que seja possível
realizar uma análise mais efetiva sobre a percepção dos indivíduos em relação à Lei MEI e à Previdência
Privada.
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AS MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO DIREITO
PREVIDENCIÁRIO

Werton José Cabral Rodrigues Filho
Geíza Flávia Estevam da Costa

RESUMO

Estuda as mudanças demográficas que estão acontecendo no Brasil, utilizando dados de 1980 a 2010, inclusive
com projeções feitas para 2050. Comprova o envelhecimento da população brasileira, que ocorre desde
1980. Analisa e alarma sobre as problemáticas do envelhecimento da população para o sistema previdenciário
atual, tendo também conseqüências para a economia brasileira devido à retirada de parte do PIB para o
pagamento dos beneficiários. Debate acerca do tema afim de possíveis soluções para o problema. Fundamenta-
se em dados demográficos concisos e recentes, incluindo o Censo 2010, assim como dados do Ministério da
Previdência Social e legislação vigente de outros países acerca da temática previdenciária. Finaliza recomendando
que sejam feitas reformas urgentes e graduais no sistema atual, a fim de evitar uma insegurança jurídica ou
mudanças tardias que seriam muito mais bruscas e onerosas, afetando assim, tanto o contribuinte como o já
beneficiário da previdência, desse modo, é notória sua importância para todos.

Palavras-chave: Mudanças demográficas. Envelhecimento da população brasileira. Sistema previdenciário
atual.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo diz respeito ao Direito Previdenciário, tendo como principal temática as conseqüências
das mudanças demográficas para esta área jurídica.

Parte da premissa de que o Brasil, até pouco tempo atrás considerado um país jovem que possuía
altos índices de natalidade, começou a passar por um processo de envelhecimento da população, isto é, um
aumento na expectativa de vida e diminuição da taxa de natalidade em velocidade maior do que a esperada,
trazendo assim, conseqüências desastrosas para a previdência, pois implica em um aumento em médio e longo
prazo no número de inativos para a proporção de ativos.

Em idêntica trilha, analisa e alarma sobre as problemáticas causadas pelo envelhecimento da população
para o atual sistema previdenciário, pois o mesmo tem como principal forma de financiamento a repartição
simples, que consiste no pagamento dos beneficiários (inativos) atuais pelo valor pago pelos contribuintes
(ativos) de hoje, desta forma, acaba sendo um sistema pouco eficaz para países envelhecidos ou em processo
envelhecimento, tendo em vista o aumento do número de inativos para a proporção de ativos.

Nesse passo, é importante rever a legislação previdenciária, com o intuito de diminuir o déficit causado
pelo envelhecimento da população. Posto isto, pode se citar como soluções hipotéticas: reformas graduais que
alterem a idade mínima, tempo de contribuição mínimo e a diferença de cinco anos para a concessão do
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beneficio da mulher em razão do homem.
Por outro giro, apesar de ser uma temática pouco difundida, bem como sem mobilização política, é de

extrema importância para qualquer brasileiro, já que a falta de preocupação com este tema pode acarretar em
uma insegurança jurídica ou mudanças tardias muito mais onerosas para os beneficiários e contribuintes.

Nesse contexto, tal preocupação também visa colaborar para o ordenamento jurídico brasileiro em
sua busca de promover a previdência social como um direito social, como garantido na Carta Magna.

Por fim, denota-se que a pesquisa utiliza o método de análise de conteúdo, uma vez que houve o
estudo de determinados escritos, como também o de tipo ideal, visto que foi feito um levantamento das
características do assunto em comento. Além de uma pesquisa bibliográfica, também foi utilizado como fonte
sites da área.

2.QUESTÕES PRELIMINARES

2.1 CONCEITOS

2.1.1 Direito Previdenciário

Tecidas estas considerações, pode-se adentrar ao conceito do assunto em tela, o Direito Previdenciário,
sendo o ramo do direito que visa a cobertura dos riscos sociais, dessa forma, é o sistema de lei que versa
sobre o seguro do trabalhador, mediante contribuição, contra acontecimentos incertos, salvo o caso de velhice,
que gera uma situação de impossibilidade do sustento próprio ou da família.

E nas palavras de Sergio Pinto Martins (2009), este nada mais é que:

O sistema que estabelece benefícios ou serviços para as contingências definidas
em lei, mediante contribuição por parte do segurado. É uma espécie de política
pública. (MARTINS, 2009, p. 283)

2.1.2 Demografia

Com o intuito de um melhor entendimento dos assuntos que serão esmiuçados nos próximos capítulos
e com vista à multidisciplinaridade do tema, deve ser feita uma breve explanação acerca do conceito de
demografia, taxa de natalidade e esperança de vida.

O conceito de demografia, de maneira sucinta e objetiva, nada mais é do que a ciência que estuda as
características da população humana, por exemplo, seu tamanho e estrutura.

Por sua vez, taxa de natalidade corresponde à divisão dos nascidos vivos pela população geral de um
determinado período e região, geralmente o período equivale a um ano.

Finalmente, esperança de vida compreende o número médio de anos a ser vividos a partir de uma
determinada idade.

2.2 REGIMES PREVIDENCIÁRIOS

2.2.1 Regimes Básicos

Outro ponto a ser observado, é que o sistema previdenciário atual é dotado de dois regimes básicos:
o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência Servidores Públicos e
Militares (RPPS).

Os regimes básicos são de natureza obrigatória e contributiva, e a diferença entre eles consiste que o
RGPS é mais amplo, englobando a grande massa de trabalhadores brasileiros, diferindo do RPPS que protege
apenas os servidores públicos e militares.
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Além disso, outra diferença é que o RGPS é organizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ao passo que o RPPS é mantido pela União, Estados e por alguns Municípios.

Ressalva-se, que é possível a contribuição para os dois regimes, basta que o contribuinte exerça
atividade vinculada a cada um dos regimes, nas situações em que isto é possível.

No entendimento de Fábio Zambitte Ibrahim (2011):

Seria possível a aposentadoria em ambos os regimes? Também a resposta é sim.
Atualmente, a acumulação de aposentadorias de regimes distintos é possível.
Assim, por exemplo, um médico que acumula licitamente dois cargos públicos no
âmbito federal e estadual, e ainda tenha uma clínica particular, poderá adquirir
três aposentadorias da União, do Estado e do RGPS. (IBRAHIM, 2011, p. 33)

No que tange a forma de financiamento, ambos os regimes adotam a repartição simples, salvo alguns
Estados e Municípios no RPPS que adotam o sistema de capitalização.

Vale frisar, que o sistema de repartição simples consiste no pagamento das despesas dos beneficiários
atuais com os recursos dos contribuintes de hoje. Prevalecendo um princípio de solidariedade, pois todos os
recursos arrecadados são destinados ao mesmo fundo e depois repassados aos beneficiários.

Ao passo que no sistema de capitalização, os recursos arrecadados são investidos pelos administradores
dos fundos, objetivando as prestações devidas aos segurados no futuro, assim, o valor pago no futuro irá
variar de acordo com as opções de investimento feitas pelos administradores dos fundos e pelas taxas de juros
obtidas.

Com relação ao dispositivo legal, o RPPS tem amparo no artigo 40 da Lei Maior, enquanto que o
RGPS esta presente no artigo 201 da Constituição Federal de 88.

Destarte, enfatiza-se que os trabalhadores que não possuem um trabalho formal ou carteira de trabalho
devidamente assinada podem contribuir de forma facultativa ao RGPS.

2.3.2 Regimes Complementares

Ademais, também existem dois Regimes Complementares de Previdência: o aberto ou fechado no
RGPS e o público fechado no RPPS.

De acordo com Fábio Zambitte Ibrahim (2011), o regime complementar:

Possui caráter facultativo, já que o ingresso é voluntário, e autônomo, pois a
obtenção do benefício complementar independe da concessão da prestação pelos
regimes básicos O regime complementar ao RGPS tem natureza privada, regulado
em lei complementar (LC nº 108 e nº 109, ambas de 2001). Já o regime complementar
dos servidores públicos, nos termos do artigo 40, § 15, da Constituição, teria
natureza pública. (IBRAHIM, 2011, p. 34)

Tais regimes têm fulcro na Carta Magna, de modo que o Regime Complementar Privado, que pode
ser Aberto (EAPC) ou Fechado (EFPC), tem amparo no artigo 202 da Lei Fundamental; e o Regime
Complementar Público Fechado (EFPC) esta disposto no artigo 40, nos parágrafos 14, 15, 16, da Constituição
Federal.

2.3 DAS REFORMAS

O Brasil passou por duas reformas previdenciárias desde a proclamação da Lei Maior em 1988, a
primeira foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e a segunda durante a gestão de Lula.
A seguir serão descritas tais reformas de maneira sucinta.
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2.3.1 A Reforma de FHC

A reforma feita durante o governo de FHC foi mais ampla, trazendo alterações tanto no RGPS, como
no RPPS.

Pode-se dizer que ela se dividiu em duas etapas: a primeira com a Emenda Constitucional nº 20, de 15
de dezembro de 1998, que removeu da Constituição a menção ao critério de cálculo da aposentadoria do
regime geral do INSS, e que definiu como idade mínima, 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres,
para as pessoas que viessem a ingressar no serviço público a partir daquela data. Para aqueles servidores
ativos, a idade mínima foi definida como 53 anos para os homens e 48 anos para as mulheres, desde que
respeitado o tempo mínimo de contribuição; enquanto que a segunda etapa faz menção a Lei nº 9.876, de 26
de novembro de 1999, que estabeleceu o fator previdenciário, sendo este um cálculo feito para reduzir o
benefício de quem se aposenta apenas por tempo de contribuição e não por idade.

Frisa-se que o fator previdenciário, tão questionado por muitos e sendo alvo de constantes debates
para o seu fim, foi de grande importância para frear a tendência de pessoas se aposentando antes dos 50 e 55
anos, algo que é totalmente absurdo e será visto o porquê no decorrer dos capítulos.

Enfim, a reforma também trouxe mecanismos que prevenissem desequilíbrios atuariais nos fundos de
pensão.

2.3.2 A Reforma de Lula

No que tange a reforma que ocorreu no governo Lula, através da Emenda Constitucional nº 41, de 19
de dezembro de 2003, teve impacto maior para os servidores públicos, já que a única alteração feita no regime
geral diz respeito ao aumento do teto de contribuição e de benefícios do INSS.

Entre as mudanças feitas, destaca-se que passou a vigorar a idade mínima no RPPS, de 60 anos para
os homens e 55 anos para as mulheres, tendo em vista que na reforma anterior tal previsão dizia respeito
apenas para os novos entrantes. Todavia, a Emenda Constitucional também descreveu sobre as regras de
transição.

O último principal ponto previsto na reforma foi a taxação de 11% incidente sobre o adicional que
ultrapassar o teto do INSS, em outras palavras, só iria afetar os servidores públicos inativos que ganhassem o
benefício superior ao teto do INSS, por exemplo, se o servidor público aposentado ganhasse cinco mil reais
de benefício e o teto do INSS fosse de três mil reais, iria incidir 11% apenas na diferença desses cinco mil reais
para três mil reais, sendo assim, incidiria 11% sobre os dois mil reais.

Finalmente, com essas devidas alterações, foi possível o aumento da idade média de aposentadoria no
RPPS, e consequentemente, ocorreu uma estabilização dos gastos com as aposentadorias do setor público.

3.UM PAÍS QUE ENVELHECE

Para uma melhor elucidação da problemática que será retratada, serão utilizados gráficos e tabelas. A
partir de dados do IBGE, Ministério da Previdência Social e outras instituições.

 Nesse contexto, foram procurados sempre dados mais recentes e precisos, para que não reste nenhuma
dúvida sobre essa mudança, pois como já foi dito, tal mudança não é uma hipótese, e sim um fato.

Devido às políticas de Bem-Estar Social, que já foram comentadas no segundo capítulo, o Estado
proporcionou melhorias nas condições de trabalho e condições de vida, em razão disso é notado um aumento
da expectativa de vida.

Porém não se pode esquecer, da evolução da medicina, das descobertas de curas para doenças e
melhores instrumentos hospitalares, enfim, os avanços da medicina também contribuíram para essa diminuição
de mortalidade.
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Tabela 1: Brasil – Evolução da expectativa de vida por faixa etária (anos)
Idade 
(anos) 

1930/1940 
Homem   
Mulher 

1970/1980 
Homem  
Mulher 

    2000 
Homem   
Mulher 

     2008 
Homem   
Mulher 

0 39           43  55           60 67           74 69           77 

10   55           58  63           67    70           77 72           79 

20   58           60  65           68 70           77  72           79 

30   61           63  67           70 72           78 73           79 

40   64           66  69           72 74           78 75           80 

50   68           70  72           74 76           80 77           81 

60   73           74  76           77 79           82 80           83 

70   78           79  81           81 83           85 83           86 

Fonte: Giambiagi e Tafner (2010), Tabela 6.11.

Como se pode analisar, em 1930/1940 a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 39 anos para
os homens ou 43 anos para as mulheres, todavia, em 2008 essa expectativa aumentou 30 anos para os
homens e 34 anos para as mulheres.

Assim como foi observado, aumento da expectativa de vida é algo que está acontecendo em todo o
mundo, não podendo ser excluído o Brasil.

Em contrapartida a esse aumento de expectativa de vida, nota-se uma diminuição na taxa de natalidade,
isto é, diminuição no número de nascidos vivos divididos pela população geral.

Em outras palavras, as pessoas estão cada vez mais tendo menos filhos, essa tendência ocorre desde
as décadas de 70 e 80, e as hipóteses para essas quedas são inúmeras.

Entre possíveis motivos para essa diminuição, destaca-se a popularização de métodos contraceptivos
mais eficientes, como a camisinha e os anticoncepcionais de uso oral, como também maior divulgação desses
métodos para a população.

Outro fator que pode influenciar nessa diminuição da natalidade é a migração das áreas rurais para as
urbanas, já que a tradição nas áreas rurais é de ter muitos filhos com a intenção de maior mão de obra na
agricultura familiar, enquanto que em áreas urbanas, por questões econômicas ou de maior grau de escolaridade,
as famílias tendem a ser menores sendo constituídas em sua maioria por um ou dois filhos.

Outra hipótese aceita foi o ingresso da mulher no mercado de trabalho, que vem aumentando há
algumas décadas, fazendo com que as mulheres, para uma melhor conciliação de uma vida laboral ou
desenvolvimento acadêmico, optem por ter menos filhos ou nenhum.

Nesse contexto, os avanços da medicina e o melhoramento do saneamento básico também tiveram
grande importância para esse aumento de expectativa de vida.

Essa diminuição pode ser vista, através da taxa de fecundidade que é o número médio de filhos por
mulher em sua idade fértil.

O gráfico a seguir mostra especialmente este ponto:

Para uma melhor noção desse aumento, segundo dados da ONU, a expectativa de vida ao nascer no
mundo em meados de 1950 era de 46,5 anos, passando para aproximadamente 65 anos em 2000.

E como referencial o Brasil, observa-se essa mudança de maneira clara com a tabela abaixo, extraída
do Livro: Demografia, a ameaça invisível, dos autores Fabio Giambiagi e Paulo Tafner:
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Como pode ser notado, o Brasil em 1970 possuía algo próximo a seis filhos por mulher em sua idade
fértil, sendo este um número comum em países em desenvolvimento. Porém em apenas vinte anos a mudança
foi gritante, fazendo com que a taxa de fecundidade de 5.8 passasse para 2.8 em 1990, uma diminuição de
aproximadamente 50%.

Outra maneira de se observar essa mudança, é através do número médio de moradores por domicilio,
como mostra o gráfico a seguir:

Após analisar essas mudanças, fica claro que também ocorrera uma diminuição na taxa de crescimento
do país.

Segundo os dados do IBGE, o Brasil que em 1950 tinha uma taxa de crescimento médio anual em
torno 3,0% diminuiu para menos de 1,0% em 2010 e a projeção feita para 2050 é que essa taxa gire em torno
de -0,2%.

Esta diminuição do crescimento ocorre quando a taxa de fecundidade atinge valores menores que 2,1,
fazendo a população crescer em ritmo cada vez menor, e depois de algumas décadas, passa a diminuir de
tamanho.
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Entretanto, além dessa diminuição do crescimento da população, o aumento da expectativa de vida e
a diminuição das taxas de fecundidade implicarão no envelhecimento da população.

           Este envelhecimento pode ser notado através das pirâmides etárias da população brasileira:

No que consiste o gráfico 3, a distribuição de idade no Brasil era de forma realmente piramidal, com
uma base larga, mostrando que em 1980 o Brasil era um país de maioria jovem com pequena incidência de
pessoas com idade acima de 70 e 80 anos.

Nota-se então que oito anos antes da Constituição Federal, ainda não se via de maneira clara esse
processo de envelhecimento da população pelo qual passava o Brasil.

Já dois anos após a promulgação da nossa Lei Maior, em 1990, a realidade é outra, a base da
pirâmide etária brasileira diminuiu. Desse modo, alertando para possíveis mudanças que estariam acontecendo.

A idade média da população era de 26,5 anos.
Embora alguns pesquisadores argumentassem que isso ainda não era motivo de preocupação, pois o

país continuaria sendo de maioria jovem por mais algumas décadas.
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Com o Censo 2000, o gráfico mostra o formato da população brasileira dois anos após a primeira
reforma na previdência, a pirâmide começa a perder seu formato típico de país jovem, deixando de ter uma
base extensa e o pico da pirâmide começa a ficar mais grosso, mostrando o crescimento da população idosa.

Essa mudança rápida no formato da pirâmide começa a causar preocupações, pois o que demorou
quase um século para acontecer nos países desenvolvidos estava acontecendo em décadas no Brasil.

Em relação ao gráfico 6, com os dados mais recentes possíveis, o do Censo 2010, é cristalina a
tendência de envelhecimento da população brasileira.

Como pode ser visto, a pirâmide etária já mudou totalmente o seu formato de três décadas atrás,
tendo um formato mais parecido com um losango.

Se até então o envelhecimento da população era uma hipótese, os dados colhidos pelo último censo
constataram sem nenhuma dúvida esta tendência.

E a idade média da população que em 1990 era de 26,5 anos passou para 32,1 anos em 2010.
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Por fim, a projeção feita em 2008 para o ano de 2050 mostra praticamente uma pirâmide invertida,
totalmente diferente daquela observada em 1980.

Por essa razão são necessárias mudanças sérias no sistema previdenciário atual, pois os jovens que
estão começando a sua vida laboral em 2011, em outras palavras os novos contribuintes, vão enfrentar esse
quadro em sua época de aposentadoria.

4. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

Este capítulo irá explicar as consequências desse envelhecimento da população para o sistema
previdenciário atual.

Como visto, a tendência de crescimento do número de idosos no mundo e no Brasil não implicaria em
grandes problemas se o sistema previdenciário fosse financiando por capitalização. Porém, como foi citado no
segundo capítulo, esta não é a realidade do Brasil. Pois somente em alguns Estados e Municípios  o sistema de
financiamento do RPPS é o de capitalização.

O RGPS é o sistema que abrange a maior parte dos trabalhadores brasileiros e tem como forma de
financiamento a repartição simples, que é um ótimo regime para países jovens, como por exemplo o Brasil  na
década de 80.

Entretanto, como neste sistema os segurados contribuem para um fundo único que por sua vez é
responsável pelo pagamento de todos os beneficiários, acaba sendo extremamente influenciado pelo
envelhecimento da população, devido um aumento dos beneficiários e uma diminuição dos contribuintes.

Pode-se notar este aumento dos gastos com o INSS na seguinte tabela:

Tabela 2 - Despesa do INSS (% PIB) 
Ano %PIB 
1988 2.5 
1989 2.7 
1990 3.4 
1991 3.4 
1992 4.3 
1993 4.9 
1994 4.9 
1995 4.6 
1996 4.9 
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1997 5 
1998 4.4 
1999 5.5 
2000 5.6 
2001 5.8 
2002 6 
2003 6.3 
2004 6.5 
2005 6.8 
2006 7 
2007 7 
2008 6.6 
2009 7.2 
2010 7 
Fonte: Ministério da Previdência Social, Secretaria do Tesouro Nacional 

Com relação a tabela 2, percebe-se a mudança dos gastos que em 1988 correspondia a 2,5% do PIB
aumentando para 7% em 2006, com pouca variação até 2010.

Todavia o que deve ser observado, é que o Brasil gasta 7% do BIP com o INSS mesmo ainda não
sendo um país envelhecido, isto se deve pelas  benefolentes regras da legislação atual.

Para se ter uma idéia, o Brasil hoje tem uma população com idade acima de 65 anos ainda baixa,
como pode ser analisado na tabela abaixo:

Tabela 3- Percentual da população com idade acima de 65 anos no Brasil 
Anos Homens Mulheres Total 
1980 3.77 4.25 4.02 
1990 4.02 4.70 4.36 
2000 4.93 5.95 5.45 
2010 6.55 8.18 7.38 
2050 20.22 25.06 22.71 
Fonte: IBGE - Projeção para 2050 e Censo 2010 

De acordo com a tabela 3, nota-se que o Brasil com uma população acima de 65 anos de apenas
7,38% já gasta o equivalente a 7% do BIP com o INSS. Então a problemática nasce quando se vislumbra
2050, quando a população acima de 65 anos do Brasil ultrapassar os 20% qual será o tamanho dos gastos
com as despesas do INSS.

Devido esse aumento da população idosa, cresce também a razão de dependência, que é o cálculo
feito para medir o peso da população inativa sobre a população potencialmente ativa (corresponde ao somatório
das pessoas de idade entre 15 a 64 anos).

Esse aumento pode ser visto através da tabela a seguir:

Tabela 4 - Razão de Dependência do Idosos no Brasil 
Ano Homens Mulheres Total 
1980 6.57 7.32 6.95 
1990 6.70 7.74 7.23 
2000 8.41 7.64 9.14 
2010 9.59 11.95 10.77 
2050 30.65 40.14 35.41 
Fonte: IBGE - Projeções Demográficas 2008 e Censo 2010 
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Esse valor elevado em 2050 indica que a população potencialmente ativa deve sustentar uma grande
proporção de dependentes idosos, o que deve implicar em um aumento do valor das contribuições ou dos
gastos do Estado com a previdência social.

Por este motivo, tendo como amparo o caput do artigo 201 da Constituição Federal de 88:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial.

Observando este princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial, é extremamente importante
reformas significativas na lesgilação previdenciária atual, pois as reformas já feitas não são suficientes para
suportar esse aumento do número de idosos.

4.1 MUDANÇAS NECESSÁRIAS

As leis previdenciárias brasileiras são bastante benevolentes, exemplo disso é o requisito de idade
mínima no RPPS, já após a reforma do governo Lula, que corresponde a 60 anos (homens) e 55 anos
(mulheres).

Com base na esperança de vida aos 60 anos, é possível notar como essa idade ainda é muito abaixo
do que deveria.

Tabela 5 - Esperança de vida aos 60 anos no Brasil 
Ano Homens Mulheres 
1991 77 80 
2000 79 82 
2010 80 83 
2020 81 84 
2030 82 86 
Fonte: IBGE (2006) 

Percebe-se que em 1991, o homem que se aposentava aos seus 60 anos tinha em média a expectativa
de vida de mais 17 anos, enquanto que a mulher tinha uma  expectativa de mais 20 anos.

Em 2010, essa expectativa aumentou 3 anos para cada sexo, passando para 20 anos no caso dos
homens e 23 anos no caso das mulheres.

Deve-se observar que o homem que contribuiu 35 anos  e se aposenta com 60 anos em 2010, terá em
média o benefício previdenciário de 17 anos.

Em contrapartida, a mulher que contribuiu por 30 anos e se aposenta aos 55 anos em 2010, terá em
média mais de 20 anos de recebimento do benefício previdenciário.

Não se pode esquecer que no RGPS ainda não existe legislação que estabaleça idade mínima para as
aposentadorias por tempo de contribuição, somente existe o fator previdenciário que dá  opção ao segurado
de se aposentar somente com tempo de contribuição, não atingindo a idade certa e receber seu benefício de
maneira parcial ou receber seu benefício no valor integral com mais alguns anos de contribuição.

 Sob outro enfoque, fazendo uma matemática simples, o segurado que passa 35 anos com contribuições
em torno de 30% do seu salário (8% a 11% pago pelo segurado e o restante pago pelo empregador) e se
aposenta com seus 60 anos, receberá uma contribuição de 100% (para aqueles que ganham até o valor do
teto) do seu salário por em média mais 20 anos.

Não é preciso fazer um cálculo mais detalhado aplicando juros, para chegar a conclusão que o valor
total das contribuições não será igual  ao valor total dos benefícios.
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Por isso, são necessárias mudanças na legislação da idade mínima, estabelecendo uma idade mínima
para a aposentadoria por tempo de contribuição, como já ocorre no RPPS, e que esta idade seja ainda maior
do que a atual.

Para demonstrar como o Brasil está atrasado neste quesito, será mostrado as idades de aposentadoria
em alguns países.

A tabela a seguir, retirada do livro Demografia a ameaça invisível, dos autores Fabio Giambiagi e Paulo
Tafner, mostra bem este quadro:

Tabela 6 - Idades de aposentadoria em países selecionados (anos) 
País Homens Mulheres Igualdade de gênerosa 

Alemanha 65 65 Sim 
Argentina 65 60 
Austrália 65 60 
Áustria 65 65 Sim 
Chile 65 60 
Coreia do Sulb 65 65 Sim 
Costa Rica 62 60 
Dinamarca 67 67 Sim 
El Salvador 60 55 
Espanha 65 65 Sim 
Estados Unidosc 67 67 Sim 
Finlândia 65 65 Sim 
Grécia 65 60 
Holanda 65 65 Sim 
Hungria 62 62 Sim 
Islândia 67 67 Sim 
Itália 65 60 
México 65 65 Sim 
Noruega 67 67 Sim 
Peru 65 65 Sim 
Polônia 65 60 
Portugal 65 65 Sim 
Reino Unidod 65 65 Sim 
Suiça 65 65 Sim 
Fonte: Cechin e Cechin (2007), tabela com base em OECD (2003). 
a Os casos em branco implicam na diferença de tratamento de gênero. 
b Regra prevista para 2033. 
c Regra prevista para 2027 
d Regra válida para os homens. Para as mulheres, o limite valerá em 2020. 

Com a tabela 5 observa-se que as idades de aposentadorias nos outros países são bem maiores que
no Brasil, não somente em países desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento como o México.

Outro fator que é importante ser analisado, diz respeito às regras de aposentadoria idênticas para as
mulheres e para os homens.

No Brasil, a regra é que as mulheres tenham cinco anos a menos de tempo de contribuição ou idade
mínima.

Tal regra no momento de sua criação era justa, pois tinha a intenção de  amparar as mulheres que na
maioria das vezes além de trabalhar fora eram responsáveis pelos trabalhos domésticos, devido a sociedade
ainda machista de algumas décadas.
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Entretanto com o passar dos anos, esta cultura começou a mudar e as tarefas domésticas que até
então era responsabilidade apenas feminina, começaram a ser divididas entre os sexos.

 Desse modo com este costume de dividir as tarefas ficando cada vez mais frequente, perde-se a
intenção para que se foi criada esta diferença de idade entre os sexos.

 Se faz necessário uma análise desse quadro pois as mulheres além de viver mais tempo e se aposentar
mais cedo, também são maioria na população idosa.

Este dado pode ser visto nos gráficos a seguir:

A população feminina em idade acima de 60 anos é aproximadamente 10% maior do que a masculina.
E essa diferença cresce ainda mais quando especificamos a idade acima de 80 anos, como dispõe o

gráfico abaixo:

Com as projeções demográficas do IBGE para o ano de 2050, nota-se que essa tendência deve
continuar, como pode ser visto abaixo:
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No que diz respeito a população acima de 60 anos em 2050, constata-se o maior percentual da
população feminina, como já ocorre em 2010.

Assim como no gráfico abaixo, essa diferença entre os sexos cresce ainda mais.

As implicações dessa tendência de uma maior população idosa feminina contribuirá para um maior
agravo do quadro previdenciário.

Devido a população feminina ter regras mais benevolentes, contribuindo menos e vivendo mais tempo,
e com a sua crescente inserção no mercado de trabalho acarretará em desequilíbrios cada vez maiores.

De outro giro, outro ponto a ser analisado é a pensão por morte.
Como as mulheres vivem mais do que os homens, para aquelas que venham a ficar viúvas e que seu marido

era contribuinte, irão receber cumulativamente a pensão por morte e a aposentadoria, já que a legislação brasileira
não leva em conta fatores como: se a viúva possui filhos ou se a beneficiada já recebe algum outro benefício.

Nesse contexto, além de receber a sua contribuição, as viúvas vão receber 100% do valor do benefício
do seu falecido marido.

Ressalta-se que no Brasil um novo casamento não extingue a pensão por morte, salvo se comprovado
que o novo casamento resultou melhoria na condição econômica.

Sendo este entendimento do extinto Tribunal Federal de Recursos, em sua súmula 170:

Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria
na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício.

Todavia essas regras são muito benéficas, pois o motivo dos benefícios previdenciários é para garantir
as condições mínimas de subsistências e não o padrão de vida.

Tecidas estas argumentações, é notória necessidade de reformas mais eficientes para a legislação atual.
Tendo em vista esse futuro desequilíbrio financeiro, surge também outro ponto de interessante debate:

a privatização do sistema previdenciário brasileiro.
Retratam os defensores da privatização, que questões como o envelhecimento populacional e a inserção

da mulher no mercado de trabalho não implicaria em problemas. Pois com a privatização, o sistema de
financiamento adotado seria o de capitalização, desse modo os recursos arrecadados são investidos pelos
administradores dos fundos, objetivando as prestações devidas aos segurados no futuro.

Com o sistema de finaciamento de capitalização, o valor do benefício do contribuinte poderia até ser
maior do que o atual, dependendo das opções de investimento e as taxas de juros obtidas.

Argumentam também, que acabariam os problemas com desvios de verba e fraude de beneficiários,
devido ao maior rigor e fiscalização que uma entidade privada teria.

A eficiência e  a eficácia é outra questão retratada. A privatização seria uma forma de acabar com o
descaso e as filas enfrentadas pelos contribuintes.

Além de existir outros serviços públicos executados por particulares, com natureza compulsória, exemplo
disso é o serviço de coleta de lixo.

Não se pode perder de vista, entretanto, com essa privatização o sistema previdenciário perderia um
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dos seus principais princípios, o da solidariedade. Com a privatização de algo tão importante para a manutenção
da sociedade, teria um aumento considerável do risco dessa privatização implicar em exclusão de uma parte
da sociedade mais necessitada, aquela que não teve condições de contribuir para este sistema.

E o sistema financiado por capitalização, não se adapta a concessão dos benefícios não programados,
como seguro de acidente de trabalho, auxílio-doença e incapacidades para o trabalho temporário ou permanente.

Urge mencionar, as palavras de Fabio Zambitte Ibrahim que elucidam bem esta questão:

[...] os defensores da privatização do sistema previdenciário, de modo generalizado,
centram suas análises nos benefícios programados, em especial, na aposentadoria
por idade. Na verdade, buscam a privatização deste benefício, olvidando as
demais prestações ou simplesmente colocando-as como responsabilidade
genérica do Estado. Naturalmente, visam à parcela mais lucrativa do sistema,
com longos períodos de cotização e perfeita previsibilidade do pagamento das
contraprestações. (IBRAHIM, 2011, p. 31)

Finalmente, conclui-se que para o quadro previdenciário atual a melhor solução são reformas graduais
na legislação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, uma reforma previdenciária é de complexa análise. Parece não restar dúvidas de
que a falta dessa reforma irá implicar em uma maior onerosidade para o Estado.

E não é despiciendo lembrar que o Brasil ainda é um país de maioria jovem, porém, gasta cerca de 7%
do PIB com o INSS. Desta maneira é alarmante pensar o tamanho da despesa do INSS quando o país estiver
com a idade média da população  mais elevada.

Outro ponto visto, é a diferença da legislação previdenciária brasileira frente aos outros países, sendo
cristalino o atraso da nossa lei, que não está se adequando ao envelhecimento da população.

Sob este prisma, são necessárias mudanças no que diz respeito a idade mínima para aposentadoria,
assim como, implantação de um teto no Regime Próprio de Previdência Social e ajustes no benefício de
pensão por morte.

Ademais, a falta de visão a médio e longo prazo acarretará em uma insegurança jurídica, tendo em
vista as grandes mudanças populacionais e o sistema previdenciário atual.

Nesse diapasão, é imperioso destacar a necessidade de debates sobre reformas graduais na legislação
previdenciária, a fim de atenuar os desequilibrios entre as contribuições e o pagamento de benefícios, garantindo
o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

Vias de conclusão, foi possível através deste estudo aprender um pouco mais sobre as consequências
das mudanças demográficas para o sistema previdenciário, tema de grande importância ainda pouco debatido.
Todavia todo este estudo e debate não será válido, enquanto a classe política não se mobilizar para evitar este
futuro colapso financeiro previdenciário.
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RESUMO: Este trabalho realiza um estudo analítico e atuarial dos recursos da seguridade social no Brasil à luz da elevação
da expectativa de vida da população brasileira. O estudo analisa a partir de informações da Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP) dados de receita, despesa e saldo tanto da Seguridade Social quanto em
particular do Regime Geral de Previdência Social Brasileira (RGPS) e verifica a existência de déficit ou superávit no presente
e no comportamento da projeção desses valores até o ano de 2050. A partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) esse trabalho também registra estimativas de variáveis demográficas como índice de envelhecimento, taxa
de fecundidade e idade mediana aumento populacional entre ativos e inativos e realiza prospecção das receitas e despesas
da previdência social brasileira em projeção para as próximas quatro décadas. Como resultado das projeções verifica a
existência de déficit ou superávit no sistema de Seguridade Social e confronta as opiniões sobre a origem desses resultados.
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INTRODUÇÃO

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi instituído o sistema da seguridade social,
formado pela previdência, pela saúde e pela assistência social, cuja regulamentação geral ocorreu em 24 de
julho de 1991, com a aprovação da Lei nº. 8.212 e com a edição da Lei n° 8.213 (MPS, 2009, p.19).

No artigo 194 do Capítulo II da Constituição Federal, a Seguridade Social é definida nos seguintes
termos: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
Portanto, a Seguridade Social, no seio de suas características, pode ser definida como um conjunto de iniciativas
dos Poderes Públicos com a finalidade de promover ações de cidadania e igualdade social e está assegurada
pela Constituição Federal nos artigos de 194 a 204 e regulamentada pelas Leis:

a) Lei 8.212/91 que “Dispõe sobre a Organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências”, conhecida como “Lei Orgânica da Seguridade Social” que diz, em seu artigo
primeiro: “Art. 1º: A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à
assistência social”.

b) Lei nº 8.213/9, que “Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências” na qual está estruturada legalmente o nosso sistema de Seguridade Social.

c) Lei 8.080 (Lei da Saúde)

d) Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Seguridade Social).
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Custeio da Seguridade Social

Quanto ao custeio, os sistemas previdenciários se dividem em contributivos e não contributivos. Essa
divisão leva em consideração a fonte de arrecadação da receita necessária ao desempenho da política de
proteção social (VAZ, 2009, p.3).

Quanto ao custeio, os sistemas previdenciários se dividem em contributivos e não contributivos. Essa
divisão leva em consideração a fonte de arrecadação da receita necessária ao desempenho da política de
proteção social. Em um sistema contributivo, o indivíduo contribui com parte da sua renda para conseguir um
benefício no futuro. No sistema não contributivo, para se ter direito a um benefício, não é exigido contribuições
financeiras. Os recursos para manutenção dos benefícios neste último são oriundos de arrecadações tributárias.

A Seguridade Social engloba a Saúde, a Assistência Social e a Previdência Social e é um conjunto de
políticas públicas direcionadas a cidadania no que se refere a proteção a assistência e o amparo dos cidadão
na velhice, na doença e no desemprego. A Saúde é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a Assistência
Social é administrada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Tanto a Saúde quanto a Assistência
Social é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, suas realizações fazem parte da Política de
Seguridade Social não contributiva. A Previdência Social, administrada pelo Ministério da Previdência Social
é um seguro social, exclusivo para quem contribui, ou seja, visa garantir uma renda ao contribuinte quando este
perder sua capacidade de trabalho por um dos “riscos sociais”, como doença, invalidez, morte, idade avançada,
desemprego, maternidade e reclusão. No Art. 201 da Constituição Federal de 1988, a Previdência Social
será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória.

Natureza Contributiva da Seguridade Social

O artigo 195 da Constituição Federal menciona: “A seguridade social será financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais”.

A forma direta (cobrada de trabalhadores e empregadores) se dá nos moldes do referido artigo,
inciso I a IV:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento incide a COFINS (Lei Complementar 70/91) e o PIS (Lei
Complementar 7/70).

c) o lucro incide a contribuição social criada pela Lei 7.689/88.
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o Art. 201;
III - sobre a receita de concursos de prognósticos;
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar (Lei 10.865/04).

A forma indireta (paga por toda sociedade e utilizados nas insuficiências financeiras do sistema) é a
contribuição dos recursos orçamentários da União, DF, Estados e Municípios. Ressalta-se que é a União que
tem a competência de criar contribuições previdenciárias, mediante lei ordinária, e essas contribuições possuem
previsão na lei orçamentária anual.

As contribuições para a Previdência Social, dentre as contribuições sociais, são aquelas recolhidas aos
cofres públicos pelas empresas e pelos trabalhadores. A Constituição Federal (CF) em seu artigo 167 menciona
que essa verba é destinada ao custeio dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social.
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Natureza do Sistema de Financiamento dos Benefícios

Conforme Vaz (2009, p.3) os sistemas previdenciários quanto à forma de utilização dos recursos
obtidos podem ser divididos: capitalização e repartição. Nas Previdências de natureza contributiva existe o
sistema de repartição e o sistema de capitalização. O sistema de repartição corresponde à distribuição imediata
dos recursos captados, o que é feito a curto prazo, sem capitalização, evitando-se a depreciação do capital
que se forma. Em resumo, no sistema de repartição a contribuição atual dos segurados custeia os benefícios,
entre aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e dos Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS) do funcionalismo público dos diversos setores do governo. O Regime Geral de
Previdência Social Brasileira (RGPS) está estruturado sob a forma de financiamento de repartição.

No sistema de capitalização para que o indivíduo tenha direito ao benefício é exigido um determinado
número de cotas. O sistema de capitalização tem como objetivo formação de um capital financiador das
prestações futuras; esse critério é adotado nos sistemas de seguro privado. Assim, ainda conforme Vaz (2009,
p.3), o sistema de previdência social público Brasileiro se caracteriza como contributivo, quanto ao custeio, e
de repartição, quanto à forma de utilização de seus recursos.

OBJETIVO

O déficit da previdência há muito disseminado pelos veículos de comunicação em massa. Apontado
como funesto ao sistema previdenciário brasileiro, este déficit figura como responsável pela precariedade da
seguridade social no país, pelo baixo nível do poder aquisitivo da grande maioria dos inativos aposentados e
ainda pelo desequilíbrio das contas nacionais. Todavia, face a este quadro, terrivelmente obscurecido pela
iminência de “quebra” ou de ampliação do “rombo”, há controvérsias que desmentem, assim é compreendida
a análise da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), (ANFIP,
2012) em documentos e relatórios próprios, publicizados anualmente e que aqui se evidenciarão como aportes
de recurso teórico. Por esta perspectiva que surgem as mais diversas justificativas em favor das reformas do
sistema previdenciário brasileiro. A ANFIP (ANFIP, 2011, p22) menciona que a Seguridade Social é
superavitária e que os problemas que devem ser enfrentados e que injustificadamente fazem a Seguridade
social/Previdência Social perder recursos são: Renúncias, Desonerações e o Desvinculamento das Receitas
da União (DRU).

Outra corrente de pensamento menciona que os problemas da Seguridade Social dizem respeito à
fatores como o envelhecimento, a baixa taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida da população
brasileira. Esses fatores associados alteram o quadro demográfico provocando um desequilíbrio financeiro e
atuarial da Seguridade Social, isso em função do regime de previdência adotado, regime de repartição, cujo
financiamento constitui-se prioritariamente pela participação dos trabalhadores ativos em seu financiamento.

Neste sentido, estudo recente realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE,
2008) aponta que a população brasileira tem vivido mais e estima que em 2050 o país tenha como resultado
demográfico um elevado índice de inativos. Sem sucumbir ao pior, presume-se ainda que este número seja
bem superior ao de trabalhadores ativos. Se essa previsão se concretizar e a previdência continuar a ser
administrada da forma atual, não conseguirá suportar a demanda por aposentadorias, portanto, reformas
urgentes se fazem indispensáveis por uma questão de sobrevivência, urge que seja reformulada, a exemplo do
que ocorre com o Regime Próprio de Previdência Complementar (RPPC) dos servidores públicos.

O presente estudo pretende assim, confrontar dois posicionamentos, de um lado a estimativa do IBGE
ao assumir uma tendência de envelhecimento da população brasileira e por conseguinte, a elevação catastrófica
do número de aposentadorias e, de outro, as análises de receitas e despesas da seguridade social do Brasil
postas pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP). Deste modo,
e por tais estimativas, pretende-se registrar um prognóstico da situação da Previdência Social Brasileira projetada
para 2050 e, ao final, registrar como resultado a tendência de déficit ou superávit dos recursos.
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MÉTODO

O comportamento futuro das receitas, despesas e saldo tanto da Seguridade Social e particularmente
da Previdência Social são obtidos a partir de regressões lineares obtidas com dados históricos dos boletins da
ANFIP. A Regressão Linear Simples (RLS) é obtida através do método dos mínimos quadrados e utilizou-se
como ferramenta de cálculo o aplicativo Excel.

O estudo é de cunho comparativo, feito em observância aos padrões atuarias consoantes às
determinações e estimativas de envelhecimento populacional e de crescimento do superávit previdenciário
brasileiro.

A regressão linear é uma ferramenta estatística que procura estabelecer uma relação funcional do
primeiro grau entre uma variável dependente e uma variável independente (Regressão Linear Simples – RLS)
ou entre uma variável dependente e duas ou mais variáveis independentes (Regressão Linear Múltipla – RLM).
A relação matemática obtida (equação de regressão linear) tem dois grandes objetivos: o primeiro é a previsão,
ou seja, visa prever valores futuros da variável dependente a partir de valores da(s) variável(eis) independente(s).
O segundo é quantificar a porcentagem da variação da variável dependente que é provocada pela(s)
variação(ões) da(s) variável(eis) independentes. A equação de RLS em nosso trabalho é obtida pelo Método
dos Mínimos Quadrados (MMQ)

A equação de regressão linear simples é representada pela reta abaixo (Fonseca, 1995):

bXaY +=

Sendo:

b = coeficiente angular da reta de regressão obtido através de somatórios que utilizam as variáveis dependentes
e independentes como na equação abaixo:

a = coeficiente linear da reta (intercepto) obtido através dos valores médios das variáveis e do coeficiente
angular como na equação abaixo:

__
XbYa ⋅−=

n = quantidade de dados

ANÁLISE DA ANFIP

Análise da Seguridade Social

A ANFIP (ANFIP, 2012, p.32) aponta que em 2010 a receita da Seguridade Social totalizou
R$458.285,00 milhões, um valor R$66.209,00 milhões, um valor superior ao valor da receita do ano de
2009. A ANFIP afirma ainda que esse crescimento marca a saída da crise que atingiu o mundo a partir de
setembro de 2008. O aumento não deriva de novos tributos, nem do aumento de alíquotas; simplesmente
responde à retomada do processo econômico, num ano em que o PIB cresceu 7,5% em termos reais, maior
expansão em 25 anos.
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Ainda conforme a análise da ANFIP, com um aumento nas receitas muito superior ao verificado nas
despe-sas, a Seguridade Social apresentou em 2010, um superávit de R$56.675,00 milhões, valor muito
superior ao resultado de 2009. Proporcionalmente ao PIB, esse superávit de 1,51% correspondeu a três
quartos de todo o superávit produzido pelo Governo Federal que foi de 2,16%, R$79,00 bilhões.

A ANFIP (ANFIP, 2012, p.18) afirma que no ano de 2011, a Seguridade Social, refletiu o
comportamento de suas receitas e despesas o mesmo desenvolvimento do ano anterior. A Seguridade Social,
ao final do ano de 2011, garantiu, com R$77 bilhões de superávit. Esse valor corresponde a 83% do superávit
primário verificado em todo o governo central.

Ainda afirma ANFIP (ANFIP, 2012, p.25), que a “Seguridade Social exibiu um resultado surpreendente
em 2011”. Em um ano de baixo crescimento econômico, as receitas totalizaram R$528.193 milhões, superando
em R$69.908 milhões a arrecadação de 2010. As despesas da Seguridade somaram R$451.000 milhões,
com uma variação, frente ao ano anterior, de R$49.390 milhões. Com um aumento de receitas superando o
crescimento das despesas, o saldo da Seguridade foi de R$77.193 milhões, superando em R$20.518 milhões
o resultado de R$56.675 milhões verificado em 2010. Em valores do PIB, as receitas da Seguridade Social
representaram 12,75%, um pouco superior ao correspondente 12,16% de 2010 e em 2009, esse a receita
representou um percentual de 12,10%.

O Saldo da Seguridade, também em relação ao PIB, ficou em 1,86%. Superou o 1,51% de 2010.
Acompanhando o mesmo processo de recuperação das receitas. Ainda em valores do PIB, o resultado de
2010 foi superior ao de 2009 (1%), porém inferior aos valores dos anos de 2005 a 2007.

A Tabela 1 mostra as receitas, despesas e saldo da Seguridade Social para os anos de 2005 até 2011
em milhões de reais em porcentagem do PIB, conforme dados da ANFIP (ANFIP, 2012. P.133-135). Nessa
tabela pode se visto que a receita cresceu 82,27% e a despesa cresceu 111,75%.

Tabela 1 – Receitas e despesas e saldo da Seguridade Social.

SEGURIDADE SOCIAL 

Ano 
Receita Despesa Saldo 
R$ milhões % do PIB R$ milhões % do PIB R$ milhões % do PIB 

2005 289.780 13,50 212.986 9,92 76.794 3,58 
2006 311.903 13,16 251.313 10,61 60.590 2,55 
2007 354.670 13,33 281.857 10,59 72.813 2,74 
2008 375.417 12,38 310.716 10,25 64.701 2,13 
2009 392.076 12,10 359.416 11,10 32.660 1,0 
2010 458.285 12,16 401.610 10,65 56.675 1,51 
2011 528.193 12,75 451.000 10,89 77.193 1,86 

Fonte: Tabela confeccionada a partir dos dados de ANFIP, 2012.

Análise do Regime Geral de Previdência Social

Ainda conforme a ANFIP (ANFIP, 2012, p.27), apesar de um cenário interno de resistência crise, a
arrecadação das contribuições sociais totalizou R$509.064,00 milhões, em 2011, um valor R$67,80 milhões
superior ao de 2010 que foi de R$441.266,00 milhões. Essa diferença de 15,36% de acréscimo ocorreu
apesar das diversas desonerações aprovadas em relação às receitas da Seguridade. Em relação à arrecadação
das contribuições sociais, novamente como nos anos anteriores, o destaque recaiu sobre as contribuições
previdenciárias, que arrecadaram R$245.892,00 milhões. Esse resultado foi R$33.924,00 milhões superior
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ao de 2010, o que representou 16,0% de acréscimo. A despesa com o Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) representa a maior parcela das alocações da Seguridade. O pagamento desses benefícios somou
R$281.438,00 milhões. Foram R$218.616,00 milhões em benefícios pagos aos segurados urbanos e
R$61.435,00 milhões aos rurais. Outra rubrica, correspondente à despesa com a compensação previdenciária,
um mecanismo de ajuste de contas entre os diversos regimes previdenciários totalizou R$1.387,00 milhão. A
Tabela 2 mostra as receitas, despesas e saldo da Previdência Social para os anos de 2005 até 2011 em
milhões de reais em porcentagem do PIB, conforme dados da ANFIP, 2012. Nessa tabela pode se visto que
a receita cresceu 126,77% e a despesa cresceu 97,51%.

Tabela 2 - Receitas e despesas e saldo do RGPS.

REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Ano 
Receita Despesa Saldo 
R$ milhões % do PIB R$ milhões % do PIB R$ milhões % do PIB 

2005 108.434 5,05 142.488 6,64 -34.054 -1,59 
2006 123.520 5,21 165.585 6,99 -42.065 -1,78 
2007 140.412 5,28 182.575 6,86 -42.163 -1,58 
2008 163.355 5,39 199.562 6,58 -36.207 -1,19 
2009 182.008 5,62 225.096 6,95 -43.088 -1,33 
2010 211.968 5,62 254.859 6,76 -42.891 -1,14 
2011 245.892 5,94 281.438 6,79 -35.546 -0,85 

Fonte: Tabela confecçionada a partir dos dados de ANFIP, 2012.

A centralidade da crítica envidada pela ANFIP diz respeito à Desvinculação das Receitas da União
(DRU), e por este motivo ressalta-se que há uma necessidade de lutar contra a DRU, haja vista ser a mesma
responsável pela flexibilidade de movimentação entre as contas do governo, sejam estas previdência e tesouro
nacional. Quando os recursos, ou as “sobras”, são repassadas para a conta única do tesouro nacional, ficam
à disposição das necessidades do governo federal, incluindo-se a garantia de pagamento da dívida externa.
Vale frisar que tais “sobras” poderiam financiar a melhoria do serviço de saúde ofertado à população brasileira,
assistência que se apresenta a olho nu, carente de investimento tanto na área de pessoal como estrutural.
Segundo a ANFIP (ANFIP, 2012, p.92), por Desvinculação das Receitas da União (DRU), subtraiu-se da
Seguridade Social em milhões as quantias de R$38.776,00, R$45.860,00 R$52.635,00 em 2009, 2010 e
2011 respectivamente.

Para efeito de ilustração naquilo que concerne às reformas previdenciárias, ainda sob os auspícios das
análises da ANFIP, tem-se que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos
federais registra uma evolução recente de suas receitas e despesas, demonstrando que, à ex-ceção de 2009 -
o valor do Produto Interno Bruto (PIB) do ano da crise distorce tanto receitas quanto despesas -, as receitas
crescem em patamares superiores ao PIB, ao contrário das despesas, que têm uma tendência de queda. Em
consequência, a neces-sidade de cobertura do regime cai frente ao PIB.

A ANFIP (ANFIP, 2011, p.22) menciona que embora haja previsão legal de repasses do Orçamento
Fiscal para financiamento das despesas da Seguridade, a situação superavitária da Se-guridade tem dispensado
qualquer aporte líquido de recursos.

Feito este apanhado acerca dos recursos e das condições atuais da seguridade brasileira à luz das
análises da ANFIP, faz-se necessário, para a contemplação desta proposta de estudo, elucidar as tendências
demográficas da população, a fim de estabelecer-se um paralelo comparativo entre as duas variáveis.
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ANÁLISE DO IBGE PARA O ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO

A população brasileira está vivendo cada vez mais e a expectativa de vida dos brasileiros aumentou de
62,7 anos para 73,7 anos entre 1980 e 2011, devendo chegar a 74,8 e 76,1 anos em 2015 e 2020
respectivamente (IBGE, 2008, p.35).

O fenômeno impõe um grande desafio de preparação para uma nova realidade, que exigirá mudanças
amplas em toda a sociedade, inclusive no sistema previdenciário.

Conforme Brito “Pode-se compreender que o conjunto de políticas públicas que são condicionados
pela estrutura etária da população, como, por exemplo, as políticas de educação, saúde, mercado de trabalho
e previdência, deve levar em conta as mudanças demográficas. Caso contrário, reduzirá sua eficiência e se
afastará dos objetivos maiores de um desenvolvimento econômico com redução das desigualdades sociais”
(2007, p.4).

 Neste pressuposto admite-se que a transformação na sociedade quanto à expectativa de vida, ocorrida
antes em países europeus, terá impacto significativo na economia e, principalmente, nas finanças públicas.
Afinal, haverá um número crescente de pessoas recebendo benefícios e demandando serviços, e redução da
quantidade de trabalhadores em atividade. O fenômeno ocorre não apenas em função plena do envelhecimento
da população, mas também em função do índice de mortalidade dos nossos jovens e da minoração do índice
de natalidade.

Segundo o Ministério da Previdência Social em estudo feito em parceria com o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (MPS, 2008, p.87), em 2020 serão 30,9 milhões, mais que o dobro do número existente
em 2000. As projeções realizadas para 2020 estimam a presença de 30,9 milhões de idosos, que representarão,
aproximadamente, 14% da população total.

Como evidenciado anteriormente, o processo de envelhecimento populacional terá impacto relevante
sobre as diversas esferas da sociedade como: trabalho, política, direito, cultura, economia, entre outras.

Afirma Amaro (2010, p.82) que “A proporção de idosos no Brasil triplicará nos próximos 40 anos
passando de 6,8% para 22,7%”. Essa situação de contínuo envelhecimento trará conseqüências extremamente
nocivas ao sistema previdenciário Brasileiro.

Os estudos demográficos afirmam que o envelhecimento da população é principalmente provocado
por dois fatores a saber: o aumento da esperança (expectativa) de vida ao nascer e a diminuição da
natalidade medida pelo índice de fecundidade. Esses fatores como anteriormente mencionado tem influência
nas atividades econômicas podem ser avaliados através de índices como: razão de dependência, idade
mediana, índice de envelhecimento, e taxa de fecundidade.

Esperança de Vida ao Nascer

A esperança de vida ao nascer é um Indicador do Desenvolvimento Humano (IDH) esse indicador
mede o número médio de anos que um indivíduo viverá a partir do nascimento. Esse índice leva em conta os
riscos existentes nas diferentes fases da existência como os riscos de morte na primeira idade (mortalidade
infantil), histórico de mortalidade de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A Tabela 3 mostra além
da evolução da esperança de vida ao nascer mostra também a evolução da população Brasileira com nascimento
e óbitos, pode ser visto que o número de nascimento será inferior ao de óbitos no ano de 2039.

Taxa de Fecundidade

O IBGE (2008, p.89) define a taxa de fecundidade total como: “o número de filhos que, em média,
teria uma mulher, pertencente a uma coorte hipotética de mulheres, que durante sua vida fértil tiveram seus
filhos de acordo com as taxas de fecundidade por idade do período em estudo e não estiveram expostas aos
riscos de mortalidade desde o nascimento até o término do período fértil”. A Tabela 3 mostra a evolução da
taxa de fecundidade e nessa tabela pode ser visto que em 2010 a taxa de fecundidade (1,76) reduziu-se em
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mais de 50% em relação 1980 (4,06) e a partir de 2030 a taxa de fecundidade se estabilizará em 1,50, ou
seja, de 1,5 filhos por mulher, conforme dados do IBGE (2008, p.38).

Tabela 3 – Esperança de vida ao nascer.

Ano 
Esperança de Vida ao Nascer  População 

Brasileira Nascimento  Óbitos 
Taxa de 
Fecundi-  
dade Total 

Ambos 
os Sexos Homens Mulheres 

1980 62,7 59,6 66,0 118.562.549 3.809.410 1.015.739 4,06 
1990 66,6 62,8 70,4 146.592.579 3.548.573 1.018.622 2,79 
2000 70,4 66,7 74,3 171.279.882 3.619.910 1.085.578 2,39 
2010 73,4 69,7 77,3 193.252.604 2.938.214 1.212.656 1,76 
2020 76,1 72,5 79,8 207.143.243 2.545.414 1.390.216 1,53 
2030 78,2 74,8 81,8 216.410.030 2.292.666 1.660.956 1,50 
2039 79,8 76,7 83,4 219.124.700 1.977.558 1.994 895 1,50 
2040 80,0 76,7 83,4 219.075.130 1.951.951 2.033.754 1,50 
2050 81,3 78,2 84,5 215.287.463 1.743.814 2 396.127 1,50 

Fonte IBGE - Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008, 2008.

A razão de Dependência

A razão de dependência total é a relação entre o número de pessoas consideradas não ativas (0 a 14
anos e de 65 anos em diante) e o número de pessoas em idade economicamente produtiva, ou seja, a população
entre 15 e 64 anos de idade (IPEA, 2009, p.15). A razão de dependência é representada, de acordo com
informações no site do IBGE:
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Sendo:
Rdt = razão de dependência total
Rdj = razão de dependência de crianças e jovens
Rdi = razão de dependência de idosos
Pop0-14 = população de zero a catorze anos
Pop65+ = população com sessenta e cinco anos ou mais
Pop0-14 = população

Os estudos do Ministério da Previdência (MPS, 2008. p.89) afirmam que em 1980, para cada 100
pessoas em idade economicamente ativa, existiam 73,2 pessoas inativas. Destas, 66,2 eram jovens/crianças
com idades abaixo de 15 anos e, 6,9 eram pessoas com 65 anos ou mais. Vinte anos depois, em 2000, para
cada 100 pessoas em idade economicamente ativa existiam pouco mais da metade (54,4) de pessoas inativas.
Observa-se, no entanto, com relação ao ano de 1980, uma leve mudança na composição da população
inativa, a favor das pessoas idosas. Das 54,4 pessoas inativas naquele ano, 8,4 pessoas eram idosas e as
demais 46 jovens/crianças com menos de 15 anos. Essa mesma tendência de mudança na composição da população
inativa a favor das pessoas idosas é observada nas projeções realizadas para os anos 2010, 2020 e 2030.
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Uma contínua mudança na população economicamente inativa, composta por uma quantidade cada vez
maior de pessoas idosas, em detrimento das crianças/jovens. A partir de 2020, a razão de dependência total
passará a crescer, mas a população inativa continuará sendo formada cada vez mais por pessoas idosas. As
projeções para 2030 indicam um aumento da razão de dependência, que passará a ser de 50,2 inativos para
cada 100 ativos, sendo que, do total de inativos, 31,9 serão jovens/crianças e 18,2, pessoas idosas. Em 2050, a
razão de dependência total será de 57,9 inativos para cada 100 ativos, e na população considerada economicamente
inativa, prevalecerão as pessoas idosas, na relação de 29,7 contra 28,2 jovens/crianças (MPS, 2008, p.89).

Como forma de melhor ilustrar, tem-se abaixo, discriminado na Tabela 4, um recorte desta análise de
dependência, em que se verifica ao longo das próximas quatro décadas a tendência do percentual de ativos e
inativos.
Tabela 4 - Razão de dependência e índice de envelhecimento (1980-2050).

Ano 
Razão de 
dependência 
total 

Razão de 
dependência da 
população abaixo de 
15 anos 

Razão de 
dependência da 
população idosa de 
65 anos ou mais 

Índice de 
envelhecimento 

1980 73,13 66,22 6,95 10,50 
1990 65,81 58,58 7,23 12,30 
2000 54,37 45,97 8,41 18,30 
2010 50,69 40,59 10,10 26,70 
2020 48,79 35,80 12,99 46,00 
2030 50,15 31,93 18,22 78,50 
2040 52,96 29,58 23,39 118,00 
2050 57,87 28,15 29,72 172,70 

Fonte: IBGE, Projeção da população do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050 – Revisão 2004.

O Gráfico 1 que mostra a evolução das razões de dependência (total, de jovem e de idoso) (IBGE,
2008, p.54). Nesse gráfico pode ser visto que a razão de dependência total, índice que mede a proporção da
população em idades potencialmente inativas sobre a população em idades potencialmente ativas, diminui até
aproximadamente o ano 2022, em decorrência das reduções na razão de dependência das crianças. A partir
desse ano, a razão de dependência começa a ascender provocado pelo aumento da participação absoluta e
relativa dos idosos na população total. E como se observa no Gráfico 1 a partir desse ano as linha “Rdt” e
“Rdi” que corresponde ao índice de inativos crescem enquanto a linha “Rdj” que corresponde ao índice de
ativos decresce e a razão de dependência total chega a 50% por volta do ano de 2044.
Gráfico 1 – Evolução da razão de dependência da população – Brasil 1980/2050.

Fonte IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Projeção da População do Brasil por
Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008.
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Idade Mediana

A idade mediana é outro índice que através do qual pode ser avaliado o envelhecimento da população.
Esse índice diz a idade que separa a população em duas metades de 50% cada, ou seja, abaixo dessa idade
tem-se 50% da população e acima dessa idade tem-se 50% da população. A evolução da razão de dependência
(gráûco 2) mostra que a idade mediana da população em 1980 era 20,2 anos e essa idade será duplicada
entre 1980 e 2035, ao passar de 20,2 anos para 39,9 anos, respectivamente, pode também ser visto nesse
gráfico que a idade mediana poderá alcançar 46,20 anos, em 2050.

Gráfico 2 – Evolução da idade mediana da população – Brasil

1980/2050.
Fonte IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Projeção da População do Brasil por
Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008.

Índice de Envelhecimento

Outro indicador que através do qual o processo de envelhecimento da população brasileira é refletido
é o “índice de envelhecimento”. O índice de envelhecimento da população é o quociente do número de pessoas
com 65 anos ou mais pelo número de pessoas com menos de 15 anos geralmente expresso em porcentagem.
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Sendo:
Ie = índice de envelhecimento
Pop65+ = população com sessenta e cinco anos ou mais
Pop0-14 = população de zero a catorze anos

O Gráfico 3 mostra que em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos, havia 24,7 idosos
de 65 anos ou mais de idade. Entre 2035 e 2040, já estaria havendo mais população idosa numa proporção
18% superior à de crianças e, em 2050, a relação poderá ser de 100 para 172,7.
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Gráfico 3 – Evolução do índice de envelhecimento – Brasil – 1980/2050.

Fonte IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Projeção da População do Brasil por
Sexo e Idade para o Período 1980-2050 - Revisão 2008.

Esse envelhecimento ocasiona um aumento da população inativa com 65 anos ou mais. A Tabela 4
mostra o aumento da razão de dependência total, um aumento da razão de dependência de pessoas abaixo de
15 anos em uma taxa menor do que o aumento da razão de dependência de pessoas com 65 anos ou mais,
mostra também o crescente aumento da razão de envelhecimento. Observa-se ainda nesta tabela e no Gráfico
3 que esse em 1980, era de 10,5, chegando a 50% entre 2020 e 2025 e atingirá a cifra de 172,7 no ano de
2050, significando que para cada 100 jovens com menos de 15 anos, haverá mais de 127,7 pessoas com 65
anos ou mais.

ANÁLISE DE REGRESSÃO PARA OS DADOS DA ANFIP

Para a análise proposta neste estudo foi considerada a Tabela 1 com dados referentes às receitas e
despesas da Seguridade Social dos anos de 2005 até 2011 obtidos da ANFIP, 2012. A partir desses dados
serão obtidas duas regressões lineares através do método dos mínimos quadrados. Uma primeira regressão
linear relacionará a variável receita em função da variável ano e uma segunda relacionará a variável despesa
em função da variável ano tanto para os valores da Seguridade Social como para os valores do RGPS.

Análise de Regressão Para as Receita e Despesa da Seguridade Social

A partir dos dados da Tabela 1 foram construídos os Gráficos 4 e 5 mostrando o comportamento das
receitas despesas e saldo da Seguridade Social.

A partir desses dados foram obtidas duas equações de regressão linear, uma relacionando a receita em
função dos anos e outra relacionando as despesas em função dos anos.

ERL para a receita: R = -74583570,57 + 37336,03 (ano);    R2 = 0,9447
ERL para a despesa: D = -78001856 + 39006,96 (ano);   R2 = 0,9915
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Gráfico 4 – Receita, despesa e saldo da SS.

Fonte: própria a partir de dados ANFIP-2012.

Gráfico 5 – Receita, despesa e saldo da SS.

Fonte: própria a partir de dados ANFIP-2012

A partir das equações de regressão foi realizado um cálculo de projeção para a receita e para a despesa
e para o saldo da SS até o ano de 2050. Esses resultados podem ser vistos na Tabela 5.  Nessa tabela pode
ser visto que tanto a receita quanto a despesa apresentam crescimento, porém a receita cresce em uma taxa
menor tornado o sistema deficitário por volta do ano 2050. O Gráfico 6 também mostra a tendência de queda
e o comportamento negativo do saldo a partir de 2050.



48 ATUÁRIA APLICADA A SEGURO, PREVIDÊNCIA E INVESTIMENTOS

Tabela 5 - Saldo Provisionado Seguridade Social até 2050.

Ano Receita Despesa Saldo 
2005      275.181,04      207.107,39   68.073,64 
2006      312.517,07      246.114,36   66.402,71 
2007      349.853,11      285.121,32   64.731,79 
2008      387.189,14      324.128,29   63.060,86 
2009      424.525,18      363.135,25   61.389,93 
2010      461.861,21      402.142,21   59.719,00 
2011      499.197,25      441.149,18   58.048,07 
2015      648.541,39      597.177,04   51.364,36 
2020      835.221,57      792.211,86   43.009,71 
2025   1.021.901,75      987.246,68   34.655,07 
2030   1.208.581,93   1.182.281,50   26.300,43 
2035   1.395.262,11   1.377.316,32   17.945,79 
2040   1.581.942,29   1.572.351,14     9.591,14 
2045   1.768.622,46   1.767.385,96     1.236,50 
2050   1.955.302,64   1.962.420,79 -7.118,14  

 
Fonte: própria a partir de dados ANFIP-2012.

Gráfico 6 – Evolução do saldo da SS.

Análise de Regressão Para as Receita e Despesa do RGPS

A partir dos dados da Tabela 2, foram construídos os Gráficos 7 e 8 mostrando o comportamento das:
receitas, despesas e saldo da Seguridade Social.
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A partir desses dados foram obtidas duas equações de regressão linear (ERL), uma relacionando a
receita em função dos anos e outra relacionando as despesas em função dos anos.

ERL para a receita: R = - 45074163,29 + 22530,93 (ano);    R2 = 0,9798
ERL para a despesa: D = -45540533,57 + 22782,82 (ano);   R2 = 0,9895

Gráfico 7 – Receita, despesa e saldo do RGPS.

Gráfico 8 – Receita, despesa e saldo do RGPS.

Com as equações da receita e da despesa em função do ano projetou-se a evolução desses valores e
do saldo até o ano de 2050 (tabela 7 e gráfico 9).  No gráfico e na tabela pode ser observado que o sistema
é deficitário e que o déficit aumenta progressivamente.
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Tabela 7 – Receita, despesa e saldo projetado da previdência social.

Ano Receita Despesa Saldo 
2005 100.348,50 139.023,39 - 38.674,89 
2006 122.879,43 161.806,21 - 38.926,79 
2007 145.410,36 184.589,04 - 39.178,68 
2008 167.941,29 207.371,86 - 39.430,57 
2009 190.472,21 230.154,68 - 39.682,46 
2010 213.003,14 252.937,50 - 39.934,36 
2011 235.534,07 275.720,32 - 40.186,25 
2015 325.657,79 366.851,61 - 41.193,82 
2020 438.312,43 480.765,71 - 42.453,29 
2025 550.967,07 594.679,82 - 43.712,75 
2030 663.621,71 708.593,93 - 44.972,21 
2035 776.276,36 822.508,04 - 46.231,68 
2040 888.931,00 936.422,14 - 47.491,14 
2045 1.001.585,64 1.050.336,25 - 48.750,61 
2050 1.114.240,29 1.164.250,36 - 50.010,07 

 
Fonte: própria a partir de dados ANFIP-2012.

Gráfico 9 – Projeção da receita e da despesa da previdência social.

5. CONCLUSÃO

As projeções para a Seguridade Social apontam um crescimento para as receitas e um
crescimento em uma taxa maior para as despesas provocando assim uma diminuição do superávit
a ponto de torná-lo deficitário por volta do ano de 2050.
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Quanto ao Regime Geral de Previdência Social o mesmo já se encontra deficitário e esse déficit se perpetua
avolumando-se pelas décadas seguintes.
A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (ANFIP, 2012) afirmam que o sistema é
superavitário e os problemas da Seguridade Social são de ordens políticas governamentais materializadas em
ações prejudiciais ao sistema como: as renúncias, as desonerações e o Desvinculamento das Receitas da
União (DRU). Essas ações ocasionam perdas injustificadas na arrecadação e na aplicação desses recursos.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008) apresenta e projeta dados para além do
ano de 2050 de índices como: envelhecimento da população, diminuição da taxa de fecundidade, e aumento
da idade mediana.

Como as receitas da Seguridade Social e particularmente do RGPS dependem principalmente da
produtividade e da massa salarial, o envelhecimento da população provoca uma diminuição de pessoas em
idade produtiva com repercuções na arrecadação e em todos os fatores que compões o PIB. Como se não
bastasse o sistema de financiamento do RGPS é o de repartição, sistema muito combatido por ser sensível a
mudanças no quadro demógrafo devido ao fato das pessoas em idade ativa financiarem as pessoas em idade
não mais produtiva. Quando o número de inativos aumenta e o número de ativos diminui provoca um desequilíbrio
financeiro e atuarial.

Se as previsões de envelhecimento da população do IBGE se concretizarem, as políticas considerando-
se estanques as formas de tributação da seguridade social, em se tratando do RGPS, haverá realmente um
grande desequilíbrio nas contas nacionais, por ser imprescindível nesta instância a cobertura ou compensação
cada vez maior por parte do governo.

Assim, fica evidente que no Brasil, em se tratando de previdência social ou de modo mais abrangente,
de Seguridade Social, há realmente um quadro obscurecido pela iminência de perigo. Alguns analistas sugerem
que muito da crise econômica vivenciada atualmente na Europa deu-se em função do envelhecimento da
população, e alertam que no Brasil pode ocorrer o mesmo nas próximas décadas. Mas é importante registrar
que os dados apresentados neste breve estudo, ainda que passíveis de aperfeiçoamento, indicam de fato uma
necessidade de reforma na seguridade social, mas é importante mensurar que esta reforma precisa ser pensada
cuidadosamente, de modo que não incida sobre os atuais trabalhadores o fardo do descaso do governo para
com o social ou do privilégio financeiro concedido a algumas categorias, inclusive àquelas concentradas na
alta gestão política.
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Resumo

O presente trabalho tem como principal objetivo, analisar o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural na Região

Nordeste do Brasil tanto no sentidohistórico quanto na importância deste instrumentocomo gestor de risco para os

produtores rurais, propondo seu aprimoramento. Dentre os diversos problemas do mercado segurador, podem-se apontar

quatro problemas relacionados à assimetria de informações que afetam o mercado de seguro agrícola, como, o risco moral

e a seleção adversa ou anti-seleção, o risco sistêmico, a falta de dados de produtividade agrícola relativamente longa, que

possam refletir, de maneira precisa, a estrutura de risco dos produtores. Somando a insuficiência dedados para serem

empregados na metodologia atuarial adequada de precificação de contratos de seguro agrícola, uma vez que sem estas

resultam em taxas de prêmio inexatas e mal calculadas tendo severas implicações no problema da seleção adversa. A

natureza destetrabalho é essencialmente analítica, de tal forma que não foram estabelecidosmodelos quantitativos. Foi

visto que a parcela das subvenções totais (R$) do Prêmio do Seguro Rural nos estados do Norte e Nordeste em 2011somam

equivalente a 3,35%, uma parcela bem pequena levando-se em consideração a capacidade produtiva da região e o grau de

interferência sócio econômica.
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INTRODUÇÃO

Em qualquer setor de atividade econômica existem riscos que variam em menor ou maior grau.No
setor agrícola, além do risco de mercado, existem diversas outras fontes que a tornam uma atividade
eminentemente arriscada. A principal delas se refere ao fato de que na atividade agrícola a produção sujeita a
fatores quase imprevisíveis comoas secas, inundações, chuvas de granizo, furacões, pragas, infestações e
doenças na lavourasituaçõesadversas e de difícil controle pelo homem, de modo que as variáveis climáticas e
sua interação com fatores bióticos podem influenciar sobremaneira o resultado final da safra (VIEIRA JUNIOR
et al. 2006). Ademais, a volatilidade do setor agrícola, ao ampliar a incerteza sobre os rendimentos futuros,
reduz o incentivo a investir, acarretando baixa taxa de investimento, com reflexos inequívocos sobre a
produtividade. Esses fatores diminuem a remuneração dos agricultorese, consequentemente, restringem o
acesso ao crédito para realização dos investimentos, formando um círculo vicioso(MAIA et al. 2010).

O seguro rural é um dos mais importantes instrumentos para o desenvolvimento do setor agrícola,
proporcionando proteção ao produtor rural contra efeitos adversos de eventos ambientais e do mercado
torna-se indispensável à estabilidade da renda, à geração de emprego e ao desenvolvimento tecnológico. O
seguro exerce também importante efeito sobre o crédito rural ao mitigar o risco e a inadimplência, reduzindo o
custo do crédito e incorporando as atividades rurais no mercado de capitais (BURGO, 2005).

Um seguro rural de modalidade agrícola minimamente abrangente é condição essencial em todo o
mundo para o desenvolvimento de um agronegócio, equilibrado notadamente em um ambiente econômico
onde a “financeirização” e a “governança corporativa”são instrumentos amplamente utilizados interferindo
significativamente no setor agrícola (VIEIRA JUNIOR et al, 2006, BRAGA E JONES, 2001).

O Governo incentiva os produtores disponibilizando crédito com taxas de juros menores do que as
praticadas no mercado, a exemplo os programas Proagro e Proagro Mais, outro modo de incentivo vem por
meio dos recursos adiantados pela agroindústria através de credito e financiamento de insumos um exemplo
disso é praticado no Estado de Sergipe onde o Grupo Maratá financia a produção e a compra de insumos de
grupos de produtores de pimenta (REVISTA SERGIPE RURAL, 2012). Entretanto, na ocorrência de
fenômenos climáticos imprevistosa produção fica, em parte ou em sua totalidade, comprometida. O resultado
final é a relativa redução do retorno esperado afetando consideravelmente a capacidade de saldar dívidas
perante seu agente creditício, além da relação intensa que o produtor rural estabelece com o mercado financeiro
implicando que aspectos como a “financeirização” e a “governança corporativa” permeiem seu negócio
implicando em novas fontes de risco (VIEIRA JUNIOR et al. 2008).

Em alguns países, o seguro rural tem desempenhado um papel fundamental na gestão do risco. Por
exemplo, nos Estados Unidos, o seguro cobre quase a totalidade da área plantada com uma grande diversidade
de produtos. O mesmo ocorre na Espanha, porém com menor variedade de produtos disponíveis. Os programas
de seguro rural, em ambos os países, diferem consideravelmente quanto a suas características, mas se
assemelham quanto ao forte apoio governamental direcionado aos respectivos programas (DISMUKES, 1999;
DISMUKES e VANDEVEER, 2001; GLAUBER, 2004; OZAKI e SHIROTA, 2005).

Uma das primeiras experiências com o seguro agrícola no país ocorreu no Estado de São Paulo, no
final da década de 1930, por meio do seguro contra granizo. O grande desenvolvimento desse seguro originou
a Carteira de Seguro Contra o Granizo, sob a forma de fundos. Em 1948 foi criada a Carteira Agrícola de
Seguros Contra o Granizo para os viticultores do Estado de São Paulo. Os recursos foram constituídos pela
arrecadação da taxa de seguro (8% sobre a indenização total pretendida pelo segurado). A carteira ficou sob
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a administração da Comissão de Produção Agropecuária (CPA) e vinculada a Secretaria da Agricultura do
Estado de São Paulo. A Comissão passou a administrar também a Carteira de Seguros Contra o Granizo.
Posteriormente, passou a ser denominada Carteira de Seguro Contra o Granizo para a Lavoura Algodoeira.
Neste período, o governo federal sancionou a Lei nº 2.168/54, que regulamentou e estabeleceu as normas
para o seguro rural no país(OZAKI, 2008). Entreoutras atribuições, a referida Lei:

i) Permitiu ao Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) realizar os estudos pertinentes e o planejamento
para a instituição do seguro rural, subscrever os riscos e estabelecer as taxas de prêmio dos
seguros;

ii) Estabeleceu a criação do Fundo de Estabilidade do Seguro Agrário, sob a administração do IRB,
com o objetivo de garantira estabilidade do mercado securitário (rural) e cobrir riscos de
catástrofe; e,

iii) Criou a Companhia Nacional de Seguro Agrícola (CNSA);
com o intuito de desenvolver progressivamente operações de seguros rurais.e a instituição do Fundo de
Estabilidade do Seguro Agrário, que visava dar garantias ao sistema. No entanto, a estruturação dos produtos,
isto é a própria criação dos seguros agropecuários, ficou a cargo do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB),
já que, até aquela data, apenas o Estado de São Paulo era atuante no setor (Informativo SEAGRI, 2005).

Em 1966, com a promulgação da denominada Lei de Seguros (Decreto-Lei nº 73,de 21-11-1966), a
CNSA foi dissolvida, tendo sido criado o Fundo de Estabilidade doSeguro Rural (FESR). Tal Fundo, ainda
em vigor, é gerido atualmente pelo IRB-Brasil ReS/A e tem como objetivo oferecer cobertura suplementar às
seguradoras na eventualidadede uma catástrofe (Informativo SEAGRI, 2005).

A partir da legislação vigente à época, instituíram-se algumas modalidades deseguros rurais que
englobavam os seguros agrícolas propriamente ditos – orientados paracobertura de eventos climáticos adversos,
pragas e doenças incontroláveis – e outros, taiscomo: seguro pecuário, seguros para bens, benfeitorias e para
produtos agropecuáriosestocados. Havia ainda a possibilidade de contratação de um seguro de vida que,
emcaso de falecimento do pequeno produtor, garantia a liquidação dos financiamentos porele contratados
(Informativo SEAGRI, 2005).

A despeito da estruturação, o mercado manteve-se restrito, com baixa participaçãodas seguradoras
privadas. Entre as décadas de 1970 e 1990, a maior parte do seguroagrícola foi contratada junto a seguradoras
que pertenciam aos Estados, como aCompanhia de Seguros do Estado de São Paulo (Cosesp), o Banco do
Estado do Rio deJaneiro (Banerj), o Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge) e a Companhia União
deSeguros, até 1997 propriedade do Estado do Rio Grande do Sul(Informativo SEAGRI, 2005).

Em 1973, por meio da Lei nº 5.963, foi instituído o Programa de Garantia daAtividade Agropecuária
(Proagro), inicialmente sob a responsabilidade do Banco Central.O Governo Federal utilizou livremente emissões
monetárias para pagamentos de sinistros, mas, com as crescentes restrições a esse tipo de “financiamento”,
apareceram asfragilidades do Programa que, nos seus treze primeiros anos de operação apresentou umdéficit
acumulado de US$ 1,7 bilhão. Ao longo das décadas seguintes, o Programa sofreudiversas alterações, que
visaram resolver os seus crônicos déficits. O Proagro existe atéhoje, sendo parte importante dos instrumentos
de gestão do risco agrícola vigentes noBrasil(Informativo SEAGRI, 2005).

Nos anos 2000, foi criado um novo aparato institucional para o seguro agrícola. OGoverno brasileiro
passou a adotar uma política de subvenção ao prêmio do seguro, demaneira semelhante ao que ocorre em
vários países Europeus e nos Estados Unidos. Ofundamento econômico da subvenção é que, por conta de
falhas de mercado e dacorrelação entre os sinistros dos segurados, é possível que os produtores não
estejamdispostos a pagar pelo seguro o preço pelo qual as seguradoras aceitam ofertá-lo. Oobjetivo da
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subvenção é reduzir o prêmio pago pelo segurado e elevar o valor recebidopela seguradora, é fazer com que
o mercado de seguro agrícola se estabeleça e sedesenvolva, aumentando sua cobertura de riscos, regiões e
culturas (Informativo SEAGRI, 2005).

A concessão de subvenção, autorizada pela Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003, é
operacionalizada por meio do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), sob responsabilidade
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O PSR contempla não só os segurosagrícolas,
como também seguros pecuários, de florestas e aquícolas (Informativo SEAGRI, 2005).

O governo aprovou a Lei federalnº 10.823/03, que concedeu subvenção em parte do prêmio pago
peloprodutor, e também criou o Comitê Gestor Interministerial do SeguroRural ligado ao MAPA(BRASIL,
2005).

A regulamentação da Lei ocorreu alguns meses mais tarde por meiodo Decreto nº 5.121/04 (BRASIL,
2005). Finalmente, após quase 50 anos,o governo federal decidiu tomar medidas que pudessem impulsionar
ecriar o ambiente favorável para o desenvolvimento do seguro rural noBrasil. De modo geral, podem-se
destacar três medidas importantes:

i) A subvenção econômica do prêmio do seguro rural, sob a denominação “Programa de Subvenção
ao Prêmio do Seguro Rural (PSP)”;

ii) Criação do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural (CGI),das Comissões Consultivas
(CC) e uma Secretaria Executiva (SE);

iii) Estabelecimento do Plano Trienal do Seguro Rural (PTSR);
O Comitê tem um papel fundamental no PSP, pois tem a competênciade organizar e definir as suas

diretrizes e prioridades, bem comofiscalizar e coordenar os recursos destinados ao programa. Cabe às
Comissõesauxiliar o Comitê sobre assuntos que lhe forem submetidospor intermédio de sua SE, especialmente
na elaboração do PTSR, quedeverá conter as diretrizes gerais do programa.

Além do PSP, o governo federal criou também o Programa Seguro-Safra. Apesar do nome, este
instrumento não é um seguro, mas sim umprograma assistencialista com o objetivo de garantir uma renda
mínimaaos agricultores familiares da região Nordeste, do semiárido do Estadode Minas Gerais (norte de
Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha), daregião Norte do Espírito Santo e nos municípios sujeitos a estado
decalamidade ou situação de emergência em razão do fenômeno da estiagem(BRASIL, 2003).

No momento atual, o mercado de seguros, o governo e os produtoresvivem momentos de grandes
expectativas. A ideia de implementar umprograma de seguro agrícola abrangente no país é relativamente
antiga.Apesar disso, o seguro não conseguiu se estabelecer como instrumentode proteção ao setor rural.O
único programa governamental de garantia do financiamento vigente,o Proagro, passou por graves problemas
de atraso no pagamentodas indenizações, fraudes e dificuldades em sustentar elevados déficits.Na década de
90, o programa sofreu profundas modificações de caráteroperacional, restringindo sua cobertura aos produtores
enquadrados nozoneamento agrícola do MAPA (OZAKI, 2008).

De acordo com exposto este trabalho tem por finalidade analisar o Programa de Subvenção ao Prêmio
do Seguro Rural na Região Nordeste do Brasil tanto no sentidohistórico quanto na importância deste
instrumentocomo gestor de risco para os produtores rurais,propondo seu aprimoramento.

MATERIAL E MÉTODOS

Para análise do sistema do seguro ruralno Nordeste foi utilizado o método indutivo-dedutivo(investigação
e exposição) que trabalha sobre umarealidade em movimento (SILVA, 1998). A coletadas informações foi
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realizada por meio de revisãobibliográfica em meio impresso e eletrônico e através das estatísticasdisponibilizadas
no site do Ministério da Agricultura para os anos de avaliações disponibilizadas de 2005 a 2011.

Desenvolvimento Teórico

Há diversas formas de tentar lidar com a incerteza. Uma das maisdifundidas é, a partir da estimação do
risco envolvido na operação,buscar a contratação de um seguro contra eventos adversos. Do pontode vista
da teoria econômica, a compra ou não de um seguro nadamais é do que uma escolha com base nas
probabilidades de ocorrênciade dois estados da natureza: um estado ruim com probabilidade (p),no qual há
sinistros, e um estado bom, com probabilidade (1-p), noqual não há nenhum evento adverso. (MAIA et al.,
2010).

A escolha de comprar um seguro é, desse ponto de vista, umatentativa de reduzir o risco, isto é, a
diferença entre os retornos nosdistintos estados da natureza. A compra de retornos no estado ruim(indenizações)
é feita com parcela dos retornos do estado bom, poiso prêmio pago à seguradora reduzirá a renda monetária
auferida.

Trata-se da escolha de um indivíduo (agricultor) que tem uma funçãode utilidade esperada a partir das
rendas monetárias no estado danatureza bom (Rb) e ruim (Rr). No primeiro caso, sua renda será reduzidado
valor do prêmio, e, no segundo, a renda recebida será reduzida doprêmio e da perda e acrescida do valor da
indenização. Sua escolhaestará condicionada pelas probabilidades estimadas de ocorrênciados estados da
natureza, pelo valor da indenização e pelo prêmiocobrado pela seguradora. A função de utilidade da renda
monetáriaesperada (VARIAN, 1992) pelo agricultor será:

A condição de primeira ordem para a maximização da função leva ao conhecido resultado:

A taxa marginal de substituição (TMS) representa o quanto o individuo estará disposto a abrir mão de
sua renda monetária no estado bom em troca de renda monetária no estado ruim. Ela pode ser expressa pela
razão entre as utilidades marginais das rendas esperadasnos distintos estados da natureza, consideradas as
probabilidades deocorrência dos eventos.

Por sua vez, a seguradora se compromete a pagar, em caso desinistro, uma indenização q. O valor
monetário que a seguradorairá cobrar por essa indenização será ðq, em que ð é o prêmio porunidade monetária.
A função de lucro da seguradora pode então serexpressa por:

Ou seja, caso não ocorra o evento adverso, a seguradora apenasrecebe o prêmio ðq, e caso ocorra,
ela paga a indenização q. Supondo omercado plenamente competitivo, os lucros são normais (L = 0), logo:

Essa equação assegura que, em equilíbrio, o prêmio exigido pelaseguradora iguala a probabilidade de
perdas no estado da naturezaadverso. Vale lembrar que na ausênciade problemas o segurado receberá sua
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renda menos o prêmio pago(Rb = R – ðq), e, caso haja o sinistro, incorrerá numa perda (P)e receberá a
indenização q (Rr = R – P – ðq+ q). Levando essesresultados na taxa marginal de substituição, tem-se:

No equilíbrio, o montante de perdas é igual ao valor das indenizações, significando que indivíduos
racionais estariam plenamentecobertos pelo seguro. O ponto a ser destacado é que esse resultadodepende
fortemente da perfeita informação, isto é, de que indivíduose seguradoras compartilhem o conhecimento pleno
das distribuiçõesde probabilidade da ocorrência de eventos adversos.

Porém, seguros na área agrícola enfrentam, como em qualquer outrosetor de atividade, problemas de
informação assimétrica, incluindoseleção adversa e risco moral. Originalmente explorados por Akerlof(1970),
esses problemas foram rapidamente aplicados ao mercadosegurador. Rothschild e Stiglitz (1976) destacaram
a possibilidadede ocorrência de dois tipos de equilíbrio na presença de informaçãoassimétrica, caracterizada
pela admissão de que o segurado dispõede melhores conhecimentos para estimar o risco inerente a sua
atividade,sendo inviável à seguradora avaliar corretamente o perfil derisco efetivo de cada segurado. O primeiro
é o equilíbrio individual,pois, como pode não haver incentivo a que os demandantes de seguroexponham seu
risco efetivo, a seguradora opta por oferecer diferentestipos de contrato, na tentativa de que os indivíduos
escolham algoque represente seu perfil efetivo.

No equilíbrio conjunto, as seguradoras tenderiama optar por cobrar um prêmio padrão equivalente ao
“risco médio”estimado. Isso implica que se estaria cobrando muito de indivíduos debaixo risco e pouco dos de
maior risco, e, dessa forma, o preço padrãotenderia a selecionar os indivíduos de maior risco, caracterizando
a seleçãoadversa. Os problemas de seleção adversa e risco moral tendem aelevar o preço pelo qual as
seguradoras estão dispostas a ofertar seguro.Além da assimetria de informações, outra grande dificuldadedo
seguro agrícola está no próprio desconhecimento da distribuiçãode probabilidades dos eventos que influenciam
a produção.A distribuição não é plenamente conhecida, posto que é permeadapor variáveis aleatórias sem
distribuição definida.

Diante da dificuldade de conhecer a distribuição de probabilidades,as seguradoras tendem a adotar
uma postura cautelosa e elevar opreço pelo qual estão dispostas a ofertar o seguro. Os produtores,por sua
vez, tendem a sofrer uma falha cognitiva, isto é, a subestimara probabilidade e a perda que podem ter com
fenômenos naturaisadversos, o que reduz o preço pelo qual estão dispostos a adquirir oseguro (SKEES E
BARNETT, 1999).

A correlação entre os sinistros dos segurados é um problema adicionaldos seguros agrícolas. Alguns
fenômenos naturais, por abarcaremgrandes regiões, podem afetar muitos produtores simultaneamente,obrigando
uma seguradora a pagar grande volume de indenizações.O fato de os sinistros não serem independentes faz
com que as seguradoras,para garantir sua solvência, tendam a elevar o preço peloqual estão dispostas a
ofertar o seguro agrícola.

A ocorrência desses fatores eleva a probabilidade de que os agricultoresnão estejam dispostos a
pagar pelo seguro agrícola o preçopelo qual as seguradoras estão dispostas a ofertá-lo. Nesse caso,as
especificidades do setor podem levar ao não desenvolvimentodo mercado de seguros privado ou ao seu
estabelecimento parcial,cobrindo apenas uma fração dos riscos a que os produtores agrícolas estão expostos
(WORLD BANK, 2005). Diante desses óbices, os paísesdesenvolveram diversas alternativas, em geral
caracterizadas pelapresença do Estado como elemento de suporte aos mercados deseguros agrícolas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A subvenção federal ao prêmio do seguro teve seu início efetivo em meados de novembro de 2005,
ano em que foram adquiridas 849 apólices, que cobriram 68 mil hectares e garantiram R$ 127 milhões, com
R$ 2,3 milhões de subvenção. Naquele ano, os percentuais de subvenção ao prêmio variavam entre 20 a
50%.

Em 2009 atingiu o ápice de R$ 259,6 milhões em subvenções e nos anos seguintes os valores caíram
e os pagamentos às segurados se tornaram irregulares. Em 2010 passou por um período bastante crítico, pois
a contratação das apólices ultrapassando os valores disponíveis para pagamento geraram atrasos na ordem de
R$ 163 milhões com as seguradoras, que foi solucionada somente em 2011, comprometendo os valores
disponíveis para esse período.

Em 2011, foram gastos R$ 253,5 milhões com o pagamento da subvenção ao prêmio do seguro rural,
valor 28% superior ao alocado em 2010, o que permitiu a aquisição de 57.885 apólices de seguro rural por
40.109 produtores, garantindo capitais da ordem de R$ 7,3 bilhões e proporcionando cobertura securitária
para 5,6 milhões de hectares, entre lavouras de grãos, frutas, legumes e verduras, fibras, cana-de-açúcar, além
de florestas e pecuária (Tabela 1).
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O Gráfico1 exibe a evolução da área seguradano período 2005-2011. Nos três primeiros anos de
execução do PSR, os produtores não demandaram mais que 50% dos recursos disponibilizados, situação que
começou a se inverter a partir de 2008. Tanto em 2009 quanto em 2010, o orçamento do PSR foi inferior à
demanda recebida pelo Mapa, ensejando providências com vistas à alocação de recursos complementares.
Isso demonstra claramente um avanço na percepção dos produtores rurais sobre a necessidade de contratação
de seguro rural, embora os produtos de seguro que lhes são ofertados ainda estejam aquém de suas expectativas,
principalmente na Região Centro-Oeste e de fronteiras agrícolas.O principal motivo dessa redução é a
inconstância da oferta de recursos para a subvenção, que são contingenciados anualmente pelo Governo.

Gráfico 1. Evolução da área segurada (milhões ha) do PSR de 2005 a 2011.
Fonte: Deger/SPS/Mapa

Apesar da evolução, a área segurada ainda é muito reduzida. Dos 69,8 milhões de hectares de produção
agrícola apenas 5,5 milhões de hectares utilizaram o PSR. Considerando o PSR, o Proagro e o Proagro Mais
e outros tipos de seguro rural tem-se que a área total segurada é de 18% em relação à área cultivada.

No âmbito do Programa de Seguro Rural, a subvenção ao prêmio é um dos mecanismos deatuação do
Governo junto ao produtor rural e embora já tenha alguns anos de existência, aprogramação dos recursos
ainda precisa ser aprimorada. De acordo com os planos trienais doGoverno, a previsão de recursos destinados
à subvenção difere consideravelmente do valororçado e, mais ainda, do liberado.

Para Glauber e Collins (2002), o seguro agrícola nos EstadosUnidos, apesar da grande expansão, não
alcançou seu objetivoinicial de substituir a assistência a produtores rurais afetados pordesastres naturais. Segundo
os autores, entre 1980 e 2000, foi concedida ajuda financeira de cerca de US$ 15 bilhões a produtores



61 ATUÁRIA APLICADA A SEGURO, PREVIDÊNCIA E INVESTIMENTOS

quetiveram perdas por causa de fenômenos climáticos. Os gastos comassistência, portanto, permaneceram
elevados e não ficaram muitoabaixo dos US$ 22 bilhões referentes a indenizações dos segurosagrícolas no
período.

Em 2009, no Brasil área plantada era segurada era de 10,0%,o seguro agrícola era mais disseminado
nas regiões Sul, onde 15,6% da área plantada era segurada, e Centro-Oeste, onde essa proporção era de
13,2%. No Sudeste, Nordeste e Norte, os percentuais de área segurada em 2009 eram de 7,4%, 2,1% e
1,5%, respectivamente.

A Região Sul é a maior demandante de seguro privado, concentrando 61,21% dos produtores atendidos
no ano de 2011. No total foram atendidos 40.109 produtores.Os estados do Nordeste tem uma pequena
parcela na participação das demais Regiões, isso provavelmente devido ao fato de que a grande maioria dos
seguros contratados no Brasil tem como objetivo a cobertura de cultura de grande valor agregado como é o
caso da soja que é cultivada principalmente nos estados do Centro Oeste e em alguns estados do Nordeste(Bahia,
Tocantins e Maranhão) que são responsáveis por 75% de toda produção da oleaginosa da região que
corresponde a 7,2% da produção nacional (Gráfico 2).

Gráfico 2. Subvenções totais (R$) do PSR em 2011.
Fonte: Deger/SPS/Mapa

Com a ampliação da atuação do seguro privado no início dos anos 2000, vê-se que a evolução da
área atendida saiu praticamente do zero atingindo 5,5 milhões de hectares em 2011 se tratando de Brasil.Na
Tabela 2, são apresentados dados gerais por estados do Nordeste que teve participação no PSR em 2011.
Verifica-se que dos estados do Nordeste que mais tem participação significativa no programa são Bahia, Piauí
e Maranhão, nas culturas que fazem parte da cobertura disponibilizada pelo Governo foia soja que teve a
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maiordestinação de subvenção (38%), isso pode ser explicado devido ao fato de que da presença crescente
das grandes empresas transnacionais e do correspondente pacote tecnológico principalmente em grandes
propriedades. Em 2006 as propriedades com área inferior a 100 hectares correspondiam a apenas 0,3% da
produção. As propriedades com área entre 100 e 1.000 hectares respondiam por 22,7% da produção e
aquelas com área superior a 1.000 hectares, pelos demais 77%. Essas propriedades se localizam principalmente
em áreas de cerrado.

Outra cultura que se destaca nestas três regiões do nordeste é o milho da primeira safra, seguindo a
Bahia e Maranhão que também tem cobertura do subsidio em florestas. A cultura da cana-de-açúcar ganha
destaque em Alagoas, Sergipe e Pernambuco, já a pecuária abrange todas as áreas citadas na Tabela 2. O
estado do Rio Grande do Norte não participa do PSR, certamente deve estar relacionado por causa das
grandes culturas agrícolas do estado estarem ligadas a Perímetros Irrigados como é o caso do Baixo Açu(Alto
do Rodrigues), Pau dos Ferros, Cruzeta (Região do Seridó), Apodi(Chapada do Apodi) e Sabugi(Caicó), ao
qual são financiados e assistidos por programas do DNOS (Departamento Nacional de Combate a Seca)
garantindo assim a diminuição dos riscos principalmente aos ligados a seca.

Tabela 2. Resultados gerais por Estados do Nordeste que teve participação no PSR em 2011.

A participação da subvenção é maior no Estado da Bahia, pois é o estado que mais produz soja no qual fazem
parte os quatro municípios mais produtores do Nordeste (São Desidério, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo
Magalhães e Barreiras), que juntos são responsáveis por 42% da produção do Nordeste(IBGE,2010).

Gráfico 3. Subvenções totais (R$) do PSR em 2011.
Fonte: Deger/SPS/Mapa
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O crescimento dos recursos é fundamental para o sucesso do programa. O setor reivindica e faz
alerta, de que se osrecursos não forem liberados no tempo certo podem inviabilizar o PSR e comprometer a
evolução da agricultura brasileira. Sem a garantia do governo, as seguradoras tendem a abandonar o negócio.
E sem a subvenção o produtor não conseguirá arcar com a contratação do seguro rural privado, promovendo
o temido efeito cascata na economia rural e urbana em anos de sinistros climáticos e quebras na produção.

CONCLUSÃO

Observou-se nesse estudo que as áreas cobertas pelo PSR no Nordeste Brasileiro são destinadas
quase que totalmente a cultura da soja devido ao seu aporte tecnológico e econômico nas regiões cultivadas
e que as mesmas possuem áreas extensas, planas e de baixo valor comercial, tornando-se um atrativo para os
investidores. Nas demais áreasdo Nordeste em que não se observou a presença da cultura da soja e nem da
cana-de-açúcar, também não foi observado à presença de contratações do seguro rural, provavelmente isso
pode ser explicado por essas áreas ainda se caracterizarem por a presença de uma agricultura familiar e de
subsistência na qual não se faz o uso de um aporte tecnológico que faça jus ao investimento de contratação de
um seguro, e, além disso, a contratação desse tipo de serviço está diretamente ligada ao nível educacional e de
conhecimento técnico existente nessas regiões.

Outra dificuldade encontrada para uma boa utilização do PSR tanto para regiões do Nordeste como
nas demais Brasileiras é que a diferença dos programas empregados nos Estados Unidos e na Europa para o
Brasil, é anecessita de o governo elaborar um banco de dados com informações de series históricas e longas
de produtividade por propriedade rural tendo em vista a falta desses dados fica praticamente impossível gerar
o calculo atuarial, tornando inviável qualquer operação de seguro.
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo apresentar a realidade do mercado ilegal de seguros, tema polêmico e ainda pouco conhecido
pela comunidade acadêmica, analisando problemas causados pelas seguradoras piratas no território brasileiro com ênfase
no cenário nordestino, buscando a exposição de questões pertinentes, tais como o aumento desse tipo de comércio
clandestino de seguros no Brasil e no Nordeste, assim como, alertar quais são os perigos associados ao se contratar um
produto destas seguradoras. Ainda, foram expostos os problemas mais comuns enfrentados pelos donos de automóveis e
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), além dos prejuízos causados por essas entidades e quais as ações
tomadas pelas autoridades para impedir o aumento do número de seguradoras clandestinas. O mercado ilegal é crescente,
mas pouco pode ser feito sem uma maior participação do público consumidor ao que se refere às medidas preventivas
destinadas à diminuição dessas seguradoras piratas já que as “cooperativas piratas” acabam prejudicando não só o
mercado de seguros propriamente dito, mas também, e principalmente, o consumidor.
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1 Introdução

O mercado de seguros vem crescendo e, para atender a demanda, o número de seguradoras legais
também tem aumentado, assim como, o número de seguradoras atuando no mercado marginal, ditas piratas,
que oferecem seu produto com preços até 50% menores que o devido (Seguro, 2012).

Nos últimos três anos, associações e cooperativas surgiram com ofertas de cobertura barata para
automóveis leves e até caminhões (Seguro, 2012), o que está trazendo sérios problemas à sociedade brasileira
já que não há qualquer garantia real para o cliente. É comum elas não pagarem as indenizações ou mesmo
fecharem as portas de uma hora para a outra. Há uma estimativa de que existam até 500 piratas atuando, com
uma clientela que pode chegar a um milhão de pessoas, ressalta Neival, diretor-executivo da Federação
Nacional dos Seguros Gerais (Fenseg), em entrevista dada a Ana Paula Viana, do site extra.globo14, em
outubro de 2012. Ele ainda complementa: “Há muitos aventureiros nesse mercado ilegal. A grande preocupação
é que, como elas não formam um capital suficiente de reserva, o número de lesados pode ser muito grande”.
Estimasse que 500 mil veículos fossem lesados, causando assim um prejuízo de R$ 3 bilhões à população.
Mas então porque o número de clientes optando pelo mercado informal vem crescendo nos últimos anos? A
resposta é simples: Elas não têm bandeira preta içada, nem papagaio no ombro para alertar quanto a não
credibilidade do produto que está sendo ofertado, e, por outro lado, devido à dificuldade que alguns consumidores
encontram ao pleitear uma cobertura para um caminhão de modelo mais antigo, por exemplo, eles acabam
sendo seduzidas pela parcela mensal baixa, facilidades em fechar o contrato e pela falsa inclusão no grupo de
segurados (Seguro, 2012).
O nordeste brasileiro também está na mira das “seguradoras piratas”, que buscando espalhar o comércio ilegal
no Brasil vê o nordeste como um bom mercado de investimento nessa área (FONTE). No Estado de Sergipe,
por exemplo, o cenário é o mesmo, claro que o número de empresas que fornecem esses tipos de seguros é
menor em relação a outros Estados da federação, porém deve ser observado que a maioria dessas empresas
age pela internet não deixando nenhum Estado de fora inclusive Sergipe (FONTE).
A SUSEP mapeou a ação das associações e cooperativas que vendem seguro irregular em todo país. Foram
identificadas 277 entidades que comercializam a chamada “Proteção Automotiva” (principal segmento em que
atuam) em 18 Estados do País. Outras 23 empresas são conhecidas, porém suas sedes ainda não foram
identificadas. Em 2010 o número de seguradoras piratas autuadas e com processos administrativos chegou a
81 casos, saltando para 192 ações em 2011. Até julho de 2012, haviam sido realizadas 71 autuações (SUSEP,
2012).
Os órgãos competentes estão lutando para dificultar ao máximo o comércio clandestino das cooperativas de
seguros, medidas estão sendo tomadas, multas estão sendo aplicadas para essas empresas. O Ministério
Público e a SUSEP estão agindo com rigor e inteligência para combater esse mercado clandestino de associações
de seguros piratas. Os corretores de seguros também ajudam denunciando essas empresas facilitando assim o
trabalho e ações de combate (SUSEP, 2012).
É certo que todas as medidas que estão sendo feitas não surtirão nenhum efeito se a população não se
conscientizar de que essas “empresas” não são confiáveis, e pesquisar bem, antes de fazer o contrato.

A relevância deste estudo está em mostrar o perigo que uma seguradora pirata causa para os donos de
automóveis e a importância da participação da população com denúncias, afim, de inibir ou até acabar com
esse crescente mercado clandestino15.

14 Disponível em: </http://extra.globo.com/noticias/economia/susep-identifica-300-seguradoras-piratas-de-veiculos-no-pais-
6594025.html#ixzz2KpvG5Aiv>. Acessado em: 20 fev. 2013.
15 E & Y Corretora de seguros. Disponível em: <http://blog.100seguros.com.br/?tag=seguro-pirata> . Acessado em: 22
fev. 2013.
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2 AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA
SEGURADORA

De acordo com o artigo 192 da constituição, as companhias de seguro devem obter autorização
prévia do governo para operar e pautar suas ações pelas leis básicas do setor segundo Decreto-Lei n° 73/66,
regulado pelo Decreto nº 60.459/67, pelos Códigos Civil e Comercial e por regulamentos emitidos assim
como órgãos reguladores estatais. O sistema de regulação é composto por membros do Conselho Nacional
de Seguros Privados (CNSP), do colegiado normativo do setor, presidido pelo Ministro da Fazenda; a SUSEP,
responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro (exceto seguro saúde), além da previdência
privada aberta e capitalização e na Agência Nacional de Saúde, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde,
criada com o objetivo de controle e fiscalização do seguro saúde16.
As instituições reguladoras oficiais, no interesse do funcionamento ordenado e eficiente do mercado, estabelecem
regras de solvência e requisitos de capital mínimo para as empresas do setor. O capital mínimo requerido pelas
companhias de seguro, agora também chamado de capital-base, se compõe segundo a imposição da legislação
de uma parcela fixa e outra variável, de acordo com a região em que estas operam. As importâncias exigidas
são diferenciadas de acordo com a área de atuação, sendo menores para as companhias de seguro regionais
e maiores para as de âmbito nacional (TUDOSOBRESEGUROS, 2013)
Além dos requisitos de capital, as seguradoras devem respeitar também regras de solvência, cujo objetivo é
fazer com que tais empresas estejam sempre em condições financeiras de pagar, no tempo certo, todas as suas
dívidas. Para isso, os órgãos reguladores impõem que elas mantenham um capital adicional ao capital-base.
Antes de 2008, a regra de solvência determinava um capital adicional baseado apenas na receita de prêmios
e na despesa com sinistros17.
As empresas de seguros piratas fogem dos padrões exigidos por lei, não sendo as devidas determinações
colocadas em vigor tais como a exigência de que todas as empresas de seguros tenham uma reserva mínima
que é necessário pra que os segurados dificilmente saiam sem ter o seu sinistro resolvido, proporcionando ao
cliente uma segurança na hora de contratar os serviços das seguradoras. Mas as seguradoras ilegais não fazem
dessa maneira, elas oferecem aos clientes outro tipo de serviço, no qual os segurados recém-chegados não
possuem as mesmas vantagens que os clientes mais antigos e ainda não dispõe do capital mínimo exigido por
lei para dar suporte a todos os segurados.

O que acontece também é que existe uma determinação obrigando toda e qualquer seguradora a arcar
com as indenizações em um determinado tempo facilitando assim a vida dos segurados, já as empresas piratas
não oferecem nenhuma garantia de pagar o prêmio ao segurado no prazo estipulado por lei. Então as empresas
piratas não dão nenhuma garantia que o serviço contratado será devolvido ao seu cliente ou segurado e, para
completar, os clientes dessas empresas não podem entrar com ações no código de defesa do consumidor só
no código civil no qual o processo em muito lento, diante disso cabe a cada um se conscientizar de que o
“barato nem sempre é bom”.

A Procuradoria Federal junto à SUSEP vem ajuizando Ações Civis Públicas contra as entidades.
Trinta e cinco foram obtidas, além de 10 liminares para encerramento imediato das atividades. A autarquia
ainda conta com suporte técnico do Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita. A Polícia Federal vêm
cumprindo mandados em diversos estados, já tendo fechado 20 entidades irregulares, incluindo a prisão de
dirigentes. Todas essas instituições agem fora dos padrões exigidos por lei, nenhuma delas oferece garantia

16 Portal Tudo sobre Seguro. Disponível em: <http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/ pagina.php?l=381>. Acessado
em: 20 fev. 2013.
17 Portal Tudo sobre Seguro. Disponível em: <http://www.tudosobreseguros.org.br/sws/portal/ pagina.php?l=381>.
Acessado em: 20 fev. 2013.
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aos seus segurados, sendo assim fica difícil qualquer formar de receber o serviço contratado, ou até buscar na
justiça uma forma de reaver esses serviços. Antes de fechar qualquer negócio verifique se a seguradora está
em condições legais para com a SUSEP, cumprindo com a Constituição do nosso país (SUSEP, 2012).

3 O PÚBLICO AFETADO E TIPOS DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO SEGURADO

Segundo Frabasile (2012), “dezenas de milhões de brasileiros contratam todos os anos serviços de seguros
e sentem-se frequentemente lesados por eles. Os prêmios, valores pagos para segurar um bem, ou a
própria vida, são considerados abusivos. O setor é controlado por pouquíssimas empresas financeiras,
cujos lucros são bilionários. Há quem suspeite que, em alguns casos, elas envolvem-se com quadrilhas,
como por exemplo, de roubo de automóveis”.
Nos últimos anos, finalmente, surgiu uma “pseudo alternativa”: as cooperativas de seguros, mais uma
inovação impulsionada pela internet. As cooperativas são uma alternativa porque ao invés de contratarem a
proteção de um intermediário financeiro, grupos de pessoas associam-se e contratam, entre si, a reposição
de bens eventualmente perdidos. O sistema baseia-se em uma mensalidade e no rateio, entre todos os
associados, dos prejuízos materiais sofridos. Diferente do seguro comum, em que o usuário paga para
cobrir possíveis danos futuros, os associados pagam pelo dano que já aconteceu.
A vantagem é enorme. No Brasil, as despesas de seguros de automóveis chegam a ser 70% mais baratas
que os valores cobrados pelas operadoras tradicionais, certamente porque estes embutem lucros
extravagantes. A novidade está se espalhando. Segundo a SUSEP, os proprietários de mais de um milhão
de carros optaram pelas cooperativas, cujos serviços são chamados de “proteção veicular”. Por outro lado,
todo este sucesso pode custar caro, já que atuando como um cartel, as associações implícita ou explícita
entre cooperativas, incluindo as concorrentes, fixam os preços no mercado de atuação obtendo
maiores lucros, em prejuízo do bem-estar do consumidor, por isso “pseudo alternativa” já que, na prática, o
cartel opera como se fosse uma empresa única, ou seja, um monopólio. (FRABASILE, 2012).
No quadro 1 é possível observar um resumo das propagandas oferecidas pelo mercado informal de seguros
e principais consequências para o consumidor brasileiro.
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Como identificar “Seguradoras Piratas” e quais as suas propagandas mais comuns? 
 

 

1. Vendem o serviço como “proteção veicular ou proteção patrimonial”; 
2. Dizem que seus seguros são mais baratos por serem sociedades civis sem 

fins lucrativos; 
3. Há opções de coberturas tradicionais, como roubo, colisão e até opcionais 

como carro reserva; 
4. Algumas dizem não fazer sequer uma análise do perfil de risco baseando o 

seguro somente no valor do carro; 
5. Incentivam os clientes a recomendarem o serviço a conhecidos, 

argumentando que, quanto mais associados, menor a mensalidade. 
 

 

Quais são as consequências ao contratar um seguro clandestino? 
 

 

1. Primeiramente, não há registro oficial nem qualquer garantia de que o 
serviço será prestado; 

2. Trabalham com sistemas de cotas: os associados pagam para formação de 
um fundo que indeniza quem precisa do seguro. Se o número de clientes 
necessitando de cobertura for alto, o fundo não é suficiente, e o segurado 
não ganha a indenização ou a recebe com atraso; 

3. Em alguns casos apurados pela SUSEP, após serem denunciadas, as 
empresas simplesmente fecharam as portas, sem prestar contas ou devolver 
os valores pagos por clientes; 

4. Em caso de problemas, o cliente não pode ingressar na justiça por meio do 
código de defesa do consumidor, apenas pelo código civil, pelo qual o 
processo é bem lento. 
 

 

Quadro 1. Resumo sobre propagandas do produto oferecido pelo mercado informal de seguros e
principais consequências para o consumidor brasileiro.

Quem contrata um seguro compra a garantia de ter o seu patrimônio segurado, e receber total segurança
e tranquilidade em saber que tudo vai ser bem assegurado caso qualquer eventualidade venha acontecer. Mas
as pessoas são atraídas pelos baixos preços que as empresas piratas dizem cobrar, justificando a pechincha ao
dizer que se trata de sociedades civis sem fins lucrativos e, em consequência, não analisam com detalhes o
segurado, tais como a idade de risco, um dentre os fatores que eleva o valor do seguro, fazendo assim uma
análise apenas em cima do valor do carro, ou seja, os seguros custam bem mais barato do que a seguradoras
legais cobram.

Os clientes também são atraídos pelo simples fato de que quanto mais pessoas forem sendo agregadas
à empresa menor será a mensalidade desse cliente. Todos os clientes são atraídos pelas facilidades, menor
preço e rapidez pra fechar negócio. Uma grande parte desses clientes sabe das desvantagens em se associar
a uma dessas empresas, sabem também que elas trabalham ilicitamente, ou seja, fora da lei, mas mesmo assim
preferem contratar um produto dessas empresas por causa das facilidades por elas oferecidas (EXTRAGLOBO,
2012).

São vários os problemas encontrados pelos clientes destas “seguradoras piratas” que se aventuram
nessa empreitada. Estas cooperativas trabalham com o sistema de cotas, os associados pagam para formar
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um fundo para indenizar quem precisa do seguro. Então se o número de clientes que necessitam de cobertura
for maior do que o fundo que a cooperativa tenha então o fundo não será suficiente para cobrir a indenização
dos segurados, deixando muitos no prejuízo. Acontecendo isso os clientes que procuram seus direitos encontraram
dificuldades em recebê-los, pois muitas dessas empresas fecham suas portas quando procuradas pela SUSEP
ou órgãos fiscalizadores, deixando assim muitas pessoas sem receber os valores investidos.

Todas as cooperativas de seguros ilegais cometem vários crimes e quem se associa a uma dessas
empresas ajuda a desenvolver essas práticas ilegais.  Segundo o superintendente da SUSEP, Luciano Portal
Santanna existe diversos tipos de crimes relacionados ao mercado marginal de seguros, como evasão de
divisas, crime ao sistema financeiro, sonegação de impostos etc. Isso sem falar no principal, o golpe praticado
contra o consumidor, que investe um recurso que, em casos como estes, ele poderá jamais reaver. (MACEDO,
2012).

3.1 “SEGURADORAS PIRATAS” NO NORDESTE BRASILEIRO

O nordeste brasileiro também está na mira das “seguradoras piratas”, que buscando espalhar o comércio
ilegal no Brasil vê o nordeste como um bom mercado de investimento nessa área. Têm-se notícia de que cerca
de 70% das seguradoras piratas estão no sudeste, mas o nordeste já sofre com as investidas dessas empresas
buscando clientes novos sempre com os mesmos “truques” oferecendo seguros com o preço abaixo do de
mercado e facilidades na contratação do seguro.

Os noticiários têm informações de que várias instituições foram fechadas. Em Pernambuco, por exemplo,
a Superintendência de Seguros Privados, com auxílio da Polícia Federal e do PROCON do Estado de
Pernambuco, deflagrou em outubro de 2012 a Operação Prêmio, cujo objetivo era encerrar as atividades
criminosas das empresas, colher mais evidências da prática dos crimes investigados e sequestrar bens suficientes
para pagamentos de ressarcimentos e multas. Após o cumprimento total de 11 mandados de busca e apreensão,
10 seguradoras automotivas no Estado, especializadas na prestação de serviços de seguro veicular para veículos
de grande porte e carros de passeio, encerraram suas atividades, todas elas operando em municípios do
Agreste. As investigações foram iniciadas em março de 2011 e revelaram a existência de dez empresas
especializadas na prestação de serviços de seguro para veículos de grande porte e carros de passeio. Apesar
de exercerem atividades típicas de instituição financeira regulada pela Susep, nenhuma delas possui autorização
para isso, o que configura crime contra o Sistema Financeiro Nacional (OPERAÇÃO, 2012).

Para assegurar que as pessoas prejudicadas sejam ressarcidas em eventuais prejuízos, ordens judiciais
de sequestros de bens dos responsáveis pelos crimes estão sendo cumpridas nos municípios e cidades do
agreste pernambucano, assim como na região metropolitana do Recife e nos estados do Ceará, Paraíba,
Sergipe, São Paulo e Rio de Janeiro (O GLOBO, 2012).

3.2 SEGUROS ILEGAIS EM SERGIPE

Observando o Estado de Sergipe, o cenário é o mesmo, claro que o número de empresas que fornecem
esses tipos de seguros é menor em relação a outros Estados da Federação, porém deve ser observado que a
maioria dessas empresas age pela internet não deixando nenhum Estado de fora inclusive Sergipe. Deve-se
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salientar ainda que na medida em que cresce o mercado de seguros legais também crescem as cooperativas de
seguros procurando se esconder em meio a tantas seguradoras.

Da mesma forma que está acontecendo em outros Estados, em Sergipe uma seguradora pirata que
atuava em Aracaju fechou as portas, poucos meses depois de a Polícia Federal ter realizado uma investigação.
Com o fim de suas atividades, os clientes ficaram desassistidos. De acordo com o Sindicato dos Corretores de
Seguros de Sergipe, existem outras associações e cooperativas comercializando seguros para veículos
ilegalmente no Estado. A empresa encerrou as atividades sem avisar aos clientes que haviam contratado seguros.
No imóvel em que funcionava, existe apenas um comunicando avisando da suspensão dos serviços por tempo
indeterminado por decisão da Justiça Federal. Quem estava esperando que a falsa seguradora autorizasse a
realização de reparos em seus veículos, ficou sem ter a quem recorrer inclusive àqueles que já tinham posto
seus carros em oficinas autorizadas pela empresa (SEGURADORA 2011).

Os prejuízos causados por essas empresas são muito grandes, não vale apena entrar numa cilada
como essa. Agora os sergipanos devem ficar atentos quando forem contratar os serviços de alguma seguradora,
devendo verificar primeiramente se a empresa na qual se está fechando negócio está dentro dos padrões
exigidos por lei, ou, seja, não deve ficar tentado por ofertas com o preço muito baixo, porque essas empresas
não oferecem nenhuma garantia aos seus clientes e Sergipe deve está atento ao mercado clandestino que
cresce em todo Brasil. (SEGURADORA 2011).

4  AÇÕES DE COMBATE AS “SEGURADORAS PIRATAS”

Existem medidas para inibir as ações dessas empresas piratas no mercado clandestino. Desde meados
de 2011 a Superintendência de seguros privados conta com uma força-tarefa focada exclusivamente no combate
ao seguro pirata. O superintendente da SUSEP no ano em questão, Luciano Portal Santanna, priorizou a
desarticulação destes grupos que atuam vendendo seguro de forma irregular e ressaltou que o estudo só foi
possível após o reforço da autarquia no setor de fiscalização, porém, o que acaba dificultando tais ações é a
forma como essas empresas atuam, virtualmente. Santanna afirmou ainda que as investigações continuam
(SUDESTE, 2012).

Mas os dias dessas Associações estão chegando ao final. Por atitude da SUSEP, em conjunto com a
Polícia Federal, foram tomadas medidas para o fechamento imediato dessas empresas genéricas. Devido a
suspeita de praticarem os crimes contra o consumidor e contra o Mercado Financeiro, nos últimos dias, mais
de 10 associações saíram da aparente legalidade para as páginas dos noticiários policiais, ao serem destituídas
da roupagem meramente romântica do mutualismo. A Superintendência ingressou com ações na justiça contra
essas associações e cooperativas aplicando multas muito pesadas. O objetivo é tirá-las do mercado já que as
mesmas não têm permissão para operar (OGLOBO, 2012).

A SUSEP, através da Procuradoria Federal vinculada ao órgão, obteve mais uma vitória contra a
venda irregular de seguros realizada por associações e cooperativas. A Justiça Federal de Minas Gerais ordenou
que a Associação de Automóveis e Veículos Pesados (Auto-Truck) se abstenha imediatamente de comercializar,
ofertar, veicular ou anunciar, por qualquer meio de comunicação, qualquer modalidade de seguro em todo o
território nacional.

A decisão proíbe que a associação angarie novos consumidores, bem como renovar os contratos
atualmente em vigor. Caso não cumpra a decisão, é de R$ 10 mil para cada evento contido na pena. A
associação terá de encaminhar a todos os seus consumidores, no prazo de dez dias, correspondência
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comunicando o teor da decisão, além de publicar em site (caso haja) e em jornal de circulação nacional ou em
veículo publicitário de âmbito nacional o teor da decisão liminar. (SUSEP, 2012).

Em 2012 a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro acatou pedido de liminar impetrado pela Procuradoria
Federal junto à SUSEP determinando o fechamento da Associação Cristã de Proteção Patrimonial, uma das
entidades que comercializam a chamada “proteção veicular”. Por decisão da Justiça, estão bloqueados os
bens dessa entidade, cujos dirigentes terão que interromper imediatamente a cobrança de mensalidade dos
seus associados. Além disso, a associação terá que enviar correspondência a todos os associados comunicando
a decisão judicial. (MELLO, 2012)

Segundo Francisco (2012) não é de hoje que a pirataria no Brasil faz estragos.  As indústrias que
fabricam cd’s, dvd’s, jogos, equipamentos eletrônicos, vestuários, equipamentos esportivos, perfumes, etc.
Sofrem graves e perniciosos prejuízos. Entretanto, agora, afeta a indústria do seguro. Agora é importante
alertar o consumidor que, nos demais casos, mesmo sendo pirata, o consumidor ainda recebem o produto.
Porém, como o seguro é uma garantia futura, em caso de sinistro, o consumidor não recebe nada além de uma
promessa.

Portanto, ainda que alguns consumidores possuam uma visão romântica para os produtos clonados,
nem na China o seguro é pirata, por se tratar de garantia financeira. Porque “Seguro Pirata” se assemelha à
antiga “Corrente Financeira”, que deixa uns ricos, os primeiros, os donos e os inventores, e a maioria sem
nada, quando a corrente, que sempre se quebra, deixa de existir. Mais ainda, a opção de seguro pirata para o
consumidor é péssima. Já que além de perder o dinheiro pago, quando o bem não for devidamente indenizado, ficará
sujeito aos processos por reclamações de terceiros e a perda do próprio bem “protegido” (FRANCISCO, 2012).

A SUSEP fiscaliza as seguradoras oficiais, com exigências técnicas e financeiras, que suportam as
perdas com sinistros. Essas Associações e Cooperativas não imaginavam o combate sob medida do Governo
Federal (SUSEP e Polícia Federal), mas tornou-se prerrogativa na autarquia a defesa dos interesses do
consumidor e o combate sistemático à pirataria.  E nas mãos de um especialista em direito público, Dr. Luciano
Portal Santanna, a “Agência Reguladora” conseguirá fechar cada uma dessas Associações. Além do mais, é
fato que elas não sobrevivem sem publicidade e sem comercialização de produtos ao consumidor, o que
facilita rastrear e combater. Ademais, cair no conto, com vantagens e testemunhos de quem até recebeu, não
é mais compreensível numa sociedade esclarecida. Vender seguro sem nota técnica e capital vinculado, e
comprometido com a função, é considerado engodo. Promessas vazias, que passam ao crivo da Polícia
Federal. Portanto, a preocupação geral não é da seguradora, mas da sociedade, tão eficazmente atacada por
sistemas ilegais (FRANCISCO, 2012).

Outra grande medida de combate é através de divulgações as pessoas sobre este assunto, mostrar
para população o tamanho do prejuízo causado por essas cooperativas ilegais, mostrar o quanto os clientes
podem sofrer ao entrar nessa ilegalidade, alertar também o quanto as corretoras de seguros legais sofrem com
essas associações piratas, e levar a sociedade a uma conscientização de que, será que vale apena pagar mais
barato e não está seguro de verdade, será que vale apena entrar nessa e fazer cada vez mais esse comércio
crescer. Olhando essas necessidades um grupo de corretores do Rio de Janeiro tomou uma atitude.

O clube de corretores do Rio de Janeiro criou uma página na internet que alerta aos clientes que não conhecem
as ilegalidades das associações piratas, eles oferecem informações importantes de como identificar o seguro legal, e
outras informações sobre apólices de seguros, tudo isso visando ajudar as pessoas que pretendem ou estão envolvidas
em cooperativas de “seguros piratas”. O slogan da campanha é: “Proteção não é seguro. Seguro é proteção”.
Também divulgam através de redes sociais como: Facebook, Orkut, Twitter, além de vídeos no youtube e um blog,
atualmente inativo.
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Vale salientar ainda que além de todo esse mercado auxiliado por redes sociais e internet como um
todo, existem ainda corretores, que visando o lucro próprio excessivo, entram no mercado pirata,
comprometendo as empresas legais, pois a medida que esse mercado cresce as corretoras sérias tentam
convencer os seus clientes de que esse tipo de mercado não é vantajoso, chegando até a dar bons descontos
para segurar o cliente que muitas vezes preferem as associações por causa dos preços abaixo do preço de
mercado. ( SEGUROEPROTEÇÃO, 2012)

5 COMO A POPULAÇÃO PODE FICAR ATENTA AS ARMADILHAS E AJUDAR A ACABAR
COM AS “COOPERATIVAS PIRATAS”

Neste trabalho foram mostradas algumas vezes as maneiras como devem se comportar as pessoas
diante de uma situação como essa, de se envolver com uma seguradora pirata, mas nesse tópico serão
especificadas, detalhadamente, as reais condições de evitar e até acabar com esse tipo de comercio ilegal.

Primeiramente, é necessário que uma pessoa antes de qualquer transação com alguma empresa de
seguros observe se a empresa a ser contratada está cadastrada na SUSEP, se estiver, está tudo certo, porém
se não estiver procure outra seguradora. A SUSEP fornece também os nomes das empresas que têm alguma
irregularidade, ou se preferir o consumidor poderá também acessar o site da polícia federal com o intuito de
obter maiores informações a respeito da concessionária de seguro. ( ESTADODEMINAS, 2012)

É bom ressaltar que algumas dessas empresas piratas não estão sendo investigadas ou até não têm
nenhum problema com a justiça, por haver muitas no mercado e por surgirem novas instituições, por isso é
necessário também observar o preço, se ele estiver muito abaixo do preço de mercado desconfie, pois se trata
de uma das estratégias dessas cooperativas ilegais. Elas atraem um público que se encantam com os preços
baixos. ( ESTADODEMINAS, 2012)

Outra prática a ser analisada é a facilidade em fechar negócio. As seguradoras informais não analisam
o perfil do segurado como as empresas legais fazem, elas dão o preço analisando apenas o automóvel. Várias
perguntas precisam ser feitas antes de fechar negócio. As seguradoras legais procuram saber detalhes do
segurado como, por exemplo: se é casado ou solteiro, se tem garagem na casa ou na localidade onde o carro
vai ficar se trabalha com o veículo, a idade, o sexo, e etc. Já as clandestinas não estão preocupadas com nada
do que foi mencionado, apenas no preço do veículo. Elas também oferecem uma bonificação ou abatimento
nas mensalidades. Funciona da seguinte maneira o cliente que trouxer o maior número de pessoas para a
cooperativa receberá um abatimento nas suas mensalidades, ou, seja, quanto mais pessoas o indivíduo envolver
melhor pra ele. Analisando bem essa maneira é de se perceber o quanto o negócio atrai e é lucrativo, mas por
outro observe que essas empresas só visam lucro para seus sócios majoritários.

Em caso de ocorrência de sinistro o prêmio será pago se e somente se o número de pessoas agregadas
a essa cooperativa for maior que o número de sinistros ocorridos, porque assim acontece, devido ao simples
fato de que essas entidades não dispõem de um capital mínimo ou capital-base, o que não oferece segurança
ao seu cliente. Ou melhor, se o número de sinistro for maior que as pessoas associadas a cooperativas infelizmente
a pessoa ficará no prejuízo.

Se o cidadão que se sentiu lesado ou não recebeu o prêmio pago pelo seu seguro, e quiser procurar
seus direitos vai encontrar muitas dificuldades, pois não terá o apoio do código de defesa do consumidor. O
simples argumento de que a associação arcou com os prejuízos do associado e busca a reparação do dano
como sub-rogada não pode prevalecer. Isso porque, nos termos do artigo 346, inciso III do Código Civil,
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sub-roga-se de pleno direito àquele que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado. Não é esse o caso
das associações, pois não são elas que pagam os prejuízos sofridos pela vítima. Todos os prejuízos são
rateados entre os associados. Como os dirigentes das associações não têm como comprovar o pagamento
dos prejuízos opta por apresentar tão somente orçamentos de mera avaliação do custo para reparação das
avarias dos veículos de seus associados.

Vale destacar também que, nos estatutos das associações pesquisadas, não consta qualquer previsão
para que os dirigentes dessas associações assumam os prejuízos dos associados e atuem como uma empresa
seguradora. Ademais, não cabe aos dirigentes das associações atuarem como substituto processual do associado
envolvido em acidente, reconhecendo desta forma a sua ilegitimidade. (SOUSA, 2012).

Muitas dessas empresas também fecham as portas antes de poder fazer alguma coisa, por isso todos
devem estar atentos aos detalhes, pois através de uma boa investigação poderá perceber que essas associações
podem trazer sérios prejuízos aos clientes. Mas para aqueles que fazem sabendo dos riscos que podem correr
é melhor pagar um pouco mais do que ficar no prejuízo.

6 CONCLUSÃO

No Brasil para uma empresa de seguros poderem ser legalizada é necessário que esteja de acordo
com a constituição brasileira e precisam da autorização do governo para funcionar de acordo com o setor
(Decreto-Lei n° 73/66, regulado pelo Decreto nº 60.459/67), pelos Códigos Civil e Comercial e por
regulamentos emitidos pelos órgãos reguladores estatais (SUSEP)

O tema exposto no artigo é um tema de muita importância, é polêmico, não só porque essas
“cooperativas piratas” acabam prejudicando o mercado de seguros, mas também por envolver outros fatores
além da legislação. Vários prejuízos já foram causados às pessoas que insistem em entrar no mercado da
ilegalidade, dificultando o mercado de seguros legais, causando grandes prejuízos às empresas de seguros,
além de dar dor de cabeça aos órgãos fiscalizadores: SUSEP, Ministério Público, e Polícia Federal.

O maior problema é que as “seguradoras piratas” além de viver no mercado clandestino crescem
gradativamente devido aos corretores gananciosos que visam lucrar cada vez mais, e as pessoas em busca de
menores preços. Nota-se que medidas estão sendo tomadas para acabar com esse comércio ilegal, as
autoridades estão fiscalizando, buscando sempre inibir o funcionamento dessas associações, além de incentivos
por partes de corretores honestos em divulgar informações de combate, mas sabe-se também que nada disso
vai adiantar se as pessoas não se conscientizarem dos males causados por essas empresas de “seguros piratas”.
(VIVERSEGUROS, 2012)

Entende-se que diante da situação em que o mercado de seguros se encontra os prejuízos causados
por essas “seguradoras piratas” na comercialização legal e nos órgãos de fiscalização devem ser tratados com
mais seriedade pela sociedade. Por meio de denúncia à polícia federal a população pode demonstrar vontade
de eliminar com esse problema e assim as autoridades trabalharão com mais facilidade em fiscalizar, autuar, ou
até fechar essas empresas ilegais.
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Resumo
O objetivo deste estudo é revelar aos segurados o conhecimento dos riscos que se tem na avaliação do perfil no seguro de

automóvel e destacar as vantagens e desvantagens na hora da contratação do serviço. É importante que os segurados

saibam identificar os itens e as coberturas da contratação do seguro. Para obter algumas informações das seguradoras, foi

elaborado um questionário de analise de risco do perfil do segurado, em que responderam os representantes das principais

seguradoras que atuam no mercado de Aracaju-SE. Foi observada a visão das seguradoras em relação aos segurados no

momento da contratação do serviço, e foi verificado o quanto os clientes perdem ao fazer um contrato de seguro sem a

presença de um corretor. Em que este tem um papel fundamental na hora do contrato, pois ele serve como ponte que liga o

segurado ao segurador. Há também a diferença entre corretor e a pessoa que vende seguro, pois este ultimo não é habilitado

pela SUSEP na hora de fazer o contrato de seguro. Analisamos também que muitos segurados respondem a proposta de

seguro de forma incorreta para levar vantagens no preço do seguro, porém ele acaba perdendo suas razões na hora em que

ocorre o sinistro. Outro ponto estudado foi o preço do seguro com perfil e sem perfil, o qual com dados do perfil do condutor

principal vão variar de acordo com suas características, e a possibilidade da ocorrência do sinistro ser muito elevada ou não.

Ao se fazer o seguro com perfil, as seguradoras consideram vantajosos, aqueles segurados que oferecem menos risco, ou

seja, ser de preferência do sexo feminino, ter acima de 35 anos, ser casado e ter a habilitação acima de cinco anos. Em

controvérsia a maior desvantagem do seguro com perfil é a possibilidade das seguradoras perceberem que os segurados

omitiram informações na hora de se fazer o contrato de seguro e negarem o sinistro.
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INTRODUÇÃO

Nas ultimas décadas o setor econômico brasileiro vem crescendo a cada ano que passa. Em
consequência disto o Mercado Segurador vem ganhando maior espaço na economia brasileira, isso se deve a
indústria de seguros que lançam seus produtos, os que preveem novos riscos que possam abalar o equilíbrio
financeiro, protegendo assim a sociedade de possíveis eventualidades e gerando reservas para a economia
(OIOLI, 2007).

O crescimento da renda, do emprego e do crédito está promovendo um movimento de consumo
nunca visto no Brasil. Além do aumento do poder de compra, nota-se uma mudança no papel do consumidor.
Realizar antigos sonhos como o de comprar um carro nunca foi tão possível para tantos brasileiros ao mesmo
tempo, e com isso nasce á necessidade de ter um seguro para o automóvel.

É sabido que brasileiro ama carro. Esse é o bem que ele pensa em primeiro proteger antes mesmo de
sua residência ou até mesmo de sua saúde. Quando pensamos em proteger um automóvel, logo consideramos
proteger as vidas que estão envolvidas com um carro que por sua vez está exposta a toda sorte de acidentes
e danos. O seguro de automóvel no Brasil abrange os principais produtos seguintes: Automóvel (casco), RCF-
V, APP e DPVAT (JCS, 2009).

Para proteger seu carro de qualquer risco ou dano que venha a ocorrer é necessário fazer o contrato
de seguro, que para Ferreira (1988) nada mais é do que um “contrato aleatório, pelo qual uma das partes se
obriga, mediante cobrança de premio, a indenizar outra de um prejuízo ou prejuízo eventual”. Feito isso, a
seguradora assume este evento incerto em troca de um pagamento de um prêmio.

Os diversos tipos de seguros tiveram uma grande evolução, de maneira que os fatos danosos iam se
alastrando as seguradoras iam se aperfeiçoando de acordo com as necessidades de cada segurado. Com o
seguro de automóvel não foi diferente. Décadas atrás as pessoas nem sabiam sobre o seguro de automóvel,
era muito pouco representado em relação ao seguro mais vendido que era o seguro de vida. Anos depois o
seguro de automóvel foi adquirindo maior espaço, reflexo da enorme quantidade de veículos que circulam
todos os dias nas ruas do Brasil. (MANOLESCU, 2004). Segundo o executivo Francisco Galiza, da Rating
de Seguros, “o seguro de automóvel é o ramo mais importante do mercado brasileiro”. (SINCOR-SE, 2012).
Essa mudança teve inicio na década de 90, quando os governos concederam às seguradoras maior liberdade
de fixação de preços onde as diversas companhias internacionais passaram a operar no Brasil, a oferta de
produtos se diversificou e a maior concorrência trouxe benefícios para os consumidores na forma de queda de
prêmios. (NUNES OLIVEIRA, 2012).

Uma grande mudança que também ocorreu no seguro de automóvel foi quando a Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), instituiu no final do ano 2000, o Questionário de Análise de Risco, que surgiu com
o objetivo de limitar a liberdade tarifária que prejudicava os consumidores de seguros de automóveis no Brasil.
(SANTOS, 2011). Esse por sua vez veio ajudar a decifrar um melhor entendimento da ocorrência do risco e
a beneficiar na precificação aquele perfil que oferece a menor possibilidade do risco ocorrer.

Ao fazer o contrato do seu automóvel é essencial a presença de um corretor. A advogada e corretora
de seguros Sônia Marcelino, diz que “É imprescindível que o segurado procure uma corretora na hora de fazer
o seguro”, É o corretor que vai ajudar a responder de maneira correta o questionário, a desembaraçar as
perguntas que na maioria das vezes as seguradoras complicam, tornando ás com duplo sentido. Também é
papel do corretor esclarecer algumas duvidas ao segurado na hora da contratação do seguro, por exemplo, o
que leva a seguradora a negar o sinistro; As coberturas adicionais que ela pode oferece; Lembrar que o melhor
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seguro não é aquele que é o mais barato; A importância de responder corretamente o questionário com perfil,
e dentre outras exigências que o corretor pode auxiliá-lo. É de fundamental importância que o segurado
responda verdadeiramente e com muita prudência todas as perguntas para que não venham causar alguns
problemas futuramente se caso vier a acontecer um possível sinistro.

É necessário que o segurado saiba que se houver alguma mudança em relação ao perfil tem que
comunicar imediatamente a companhia seguradora, porque caso venha acontecer um sinistro e a seguradora
perceber que o segurado alterou o perfil e não há comunicou, nega o sinistro, pois é considerado fraude. O
presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (IBEDEC, 2005) José Geraldo
Tardin, alerta que uma informação errada no perfil do segurado é a mesma coisa que estar sem seguro.

Já o seguro sem perfil o segurado não corre esse risco da seguradora não pagar a indenização, mais
em compensação sai bem mais caro, pois ela leva em consideração todos os riscos possíveis que pode haver
no seu perfil.

Na hora da contratação do seguro de automóvel há varias opções de seguradoras. São muitas existentes,
mais aproximadamente 20 seguradoras atuam de forma mais intensiva no mercado brasileiro. Essa variedade
de companhias torna o setor competitivo e oferece boas opções para o corretor de seguros.

O seguro surgiu ao mesmo tempo em que a família. Já então, havia o cuidado com o parco patrimônio,
que se resumia à caça estocada e à rústica moradia, pois é inerente ao ser humano o cuidado com seus bens.
Quando uma família tinha um prejuízo, os vizinhos a ajudavam, ou fornecendo-lhe alimentos e agasalhos ou
ajudando na reconstrução de sua palhoça (BONATTO, 2000).

Muitas pessoas fazem seguros sem corretores e sem ter uma noção do que é o contrato de seguros, o
que pode, ou o que não pode ser feito ou ser dito na hora da contratação. Alguns segurados utilizam o velho
truque da ausência da verdade para que o seguro fique a preço baixo.

Torna-se importante ressaltar que o negócio seguro tem, como um de seus pilares, o mutualismo,
princípio pelo qual um grupo de indivíduos com bens sujeitos aos mesmos riscos se une, visando à formação
de um fundo único, que na materialização do risco sobre o interesse de um de seus membros supriria sua
necessidade (FUNENSEG, 2001).

Buscando contribuir para o entendimento desse problema, realizará este trabalho com o objetivo de
analisar de que forma os fatores de risco podem estar presentes no perfil do seguro de automóvel e tentar
apontar as vantagens e desvantagens presentes neste tipo de seguro. Esclarecer as segurados de uma forma
sucinta os benefícios de se fazer um seguro honesto.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia usada no desenvolvimento deste trabalho foi de natureza exploratória e descritiva,
sendo utilizadas pesquisas bibliográficas (livros e periódicos), além de consultas a internet e pesquisa documental.

Um dos instrumentos utilizados foi à elaboração e aplicação de um questionário com perguntas fechadas,
aplicados nas cinco principais seguradoras que atuam na cidade de Aracaju-SE, dentre estas estão a Mapfre,
Porto Seguro, Bradesco auto/se, SulAmerica e HDI, para se verificar as possíveis causas dos fatores de risco
na avaliação do perfil do segurado, uma vez que estas usam um questionário da avaliação do risco que envolve
uma série de perguntas que a seguradora faz para definir o perfil do segurado e desta forma, poder avaliar
melhor o risco que ela irá assumir. Algumas seguradoras concedem descontos ou agravam (aumentam) o valor
do prêmio de seguro de acordo com as respostas fornecidas pelo segurado. Dentre as perguntas mais comuns
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estão: idade, tempo de habilitação e sexo do principal condutor do veículo, a região de circulação do veículo,
se possui garagem ou estacionamento fechado para o veículo segurado, qual a utilização do veículo (profissional,
locomoção diária ou lazer), se possui dispositivos de segurança (Rastreadores via Satélite, Bloqueadores),
dentre outras informações. Dado que o segurado não informe os dados verídicos na analise de seu perfil ele
poderá a vir perder a cobertura do seu sinistro.

Segundo Navarro (2011) o Atuário é o profissional que tem em sua formação acadêmica meios de
identificar, qualificar e quantificar os riscos, atribuindo nessa tarefa os percentuais que devem ser aplicados aos
valores dos bens, para a obtenção das coberturas securitárias. Esse mesmo profissional tem o conhecimento
técnico necessário para elaborar planos de seguros que melhor se adéquem às necessidades dos segurados.

Cálculos Técnicos

Existem diversas técnicas para o cálculo de prêmio de seguro, envolvendo vários parâmetros.
Composição do Prêmio de Seguro

Prêmio Estatístico

É a repartição pura do total dos prejuízos sofridos por alguns segurados, pela quantidade total desses
segurados:

Nota-se

Em que:

Prêmio Puro

O prêmio estatístico é sempre baseado em prejuízos ocorridos no passado, não se pode garantir que
o mesmo resultado se repita no futuro. Como prevenção, para cobrir possíveis flutuações aleatórias do prêmio
estatístico, a seguradora acresce ao prêmio estatístico um carregamento de segurança. O somatório é o chamado
prêmio puro.
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Prêmio Comercial ou Prêmio Tarifário ou Prêmio Líquido

É o prêmio cobrado efetivamente do segurado, representado pelo somatório do prêmio puro, acrescido
do carregamento comercial, composto de:

Despesas administrativas;
Despesas comerciais;
Margem de lucro.

Cuja fórmula é:

Nota: Taxa comercial ou taxa de tarifa é aquela que, aplicada à importância segurada, gera o prêmio
comercial.

Prêmio Total ou Prêmio Bruto

Em geral, nas apólices de seguros a nomenclatura do prêmio final, efetivamente pago pelo segurado, é
composta pelo:

(+). Prêmio Líquido: Que sempre corresponde ao prêmio comercial;
(+) Adicional de Fracionamento: Corresponde à aplicação da taxa de juros ao valor do prêmio
líquido total, no caso de seguro com prêmio parcelado;
(+) Custo de Apólice: Cobrado do segurado para fazer face aos custos de emissão da apólice;
(+) IOF: Imposto sobre Operações Financeiras, recolhido aos cofres do governo;
(=) Prêmio Total ou Prêmio Bruto.

Com os avanços tecnológicos implementados pelas seguradoras reduziram sobremaneira as estruturas
técnicas existentes no passado, substituindo-a, de certo modo, por sistemas computacionais onde o segurado,
através de seu corretor, “clica” na opção desejada, dentre aquelas disponíveis no “menu”. A seguir, insere as
informações necessárias, imprime um boleto de pagamento e, posteriormente, recebe pela internet a apólice
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contratada. O atuário, que denominamos moderno, não consegue se observar nesse contexto, onde cada vez
mais há um distanciamento do segurado, seja porque o processo de contratação passou a ser agilizado, seja
porque reduziram-se as opções, ou por outras razões (NAVARRO, 2011).

RESULTADO E DISCURSSÃO

Observamos no Gráfico 1 que o mercado de seguros no Brasil é fortemente concentrado em três
ramos, o seguro de pessoas que inclui vida acidente e previdência, o seguro de automóveis e o seguro de
saúde. Juntos estes seguros detiveram 85,8% da receita em 2010.

Gráfico 1. Prêmio de Seguro por Ramo (% total em 2010).
Fonte: Susep.

No entanto, o mercado tem crescido significativamente em ramos não tradicionais como riscos
financeiros, rural, cascos, habitacional e outros (NUNES OLIVEIRA, 2012).

A Tabela 1 mostra as dez maiores seguradoras de automóveis do Brasil. Quem lidera o ranking é a
Mapfre Seguros que se aliou ao Banco do Brasil e que contribuem com um premio de R$ 1.707.296. Em
segundo lugar vem a Porto Seguros com um premio de R$ 1.584.730, e em terceiro lugar esta a Bradesco
Auto/RC com um premio de R$ 1.574.382.
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Tabela 1. Ranking Seguro Auto Brasil, 1º Semestre de 2012.

Seguradora Prêmio Direto 
(R$ em mil) 

Market 
Share 

Mapfre 
Seguros 1.707.296 15,06% 

Porto Seguro 1.584.730 13,98% 
Bradesco 
Auto/RE 

1.574.382 13,89% 

SulAmerica 1.088.529 9,60% 
Allianz 
Seguros 796.338 7,02% 

Itaú Seguros 762.711 6,72% 
HDI Seguros 757.843 6,68% 
Liberty 
Seguros 653.952 5,77% 

Azul Seguros 553.310 4,88% 
Tokio Marine 360.296 3,18% 

 

Em Sergipe, no ramo automóvel, a Mapfre Seguros obteve a maior produção no mês de maio de
2012, alcançando 3 mil, seguida da Bradesco Auto/RE com 1.5 mil. Na terceira posição surge a HDI Seguros
com 858 mil, acompanhada da Porto Seguro com 788 mil, depois aparecem a Sul-América com 442 mil, a
Yasuda Seguros com 351 mil, a Itaú Seguros de Auto e Residência com 346 mil, a Liberty Seguros com 329
mil e a Azul Seguros e a Tokio Marine, ambas com 266 mil (SINCOR-SE, 2012).

Na Tabela 2 encontra-se uma simulação para o perfil de risco para ambos os sexos, pode-se observar
que o valor do prêmio foi calculado com base nas informações declaradas pelo segurado, ou seja, no perfil do
seguro, colocando-se o segurado a partir daí em determinado subgrupo de risco, onde o valor do seguro pode
sofrer alterações (para mais ou para menos) sempre que alterar qualquer dado no perfil do segurado. Se essas
alterações no perfil não forem comunicadas a seguradora futuramente no período de 12 meses a seguradora
pode negar o pagamento do seguro do automóvel.
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Tabela 2. Simulação para o perfil de risco para ambos os sexos

SEXO MASCULINO SEXO FEMININO 

(Perfil A) (Perfil B) 

 

 

 

Perfil: Sexo Masculino, 40 anos, casado, 
ensino superior, 20 anos de habilitação 
mora em São Paulo. 

Perfil: Sexo Feminino, 24 anos, Solteira, 
2° grau, 6 anos de habilitação, mora no 
Rio de Janeiro. 

CARRO: Toyota Corolla 1.8, Nacional, 4 
portas (Gasolina), 2004/2004. 

CARRO: Corsa Sedan, 1.0, 4 portas, 
(gasolina), 2002/2002. 

 

Valor do Seguro (P.A) Valor do Seguro (P.B) 

Real Seguradora (R$2.352,36) e  

Sul América (R$2.169,08). 

Real seguradora (R$1.865,59) e  

Sul América (R$2.890,15). 

Alterando só a residência 
(P.A) (P.B) 

Porto Alegre Porto Alegre 

Real Seguradora (R$2.044,52). Real Seguradora (R$1.320,15). 

Sul América (R$2.280,15). Sul América (R$1.080,19). 

Alterando o carro 

 (P.A) (P.B) 

VW Gol 1.0 16V, 4 portas, Gasolina, 
2000/2000. 

VW Gol 1.0 16V, 4 portas, gasolina, 
2000/2000. 

Real seguradora: (R$1.574,76) e Vera 
Cruz (R$1.399,11). 

Real Seguradora: (R$2.336,49) e 
Unibanco AIG (R$1.762,36). 

Alterando só a idade 

(P.A) (P.B) 
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De acordo com as respostas que obtivemos do questionário aplicado nas seguradoras de Aracaju-SE,
foi possível notar que segundo eles os tipos de automóveis mais procurados pelos segurados são os de passeio
e que o maior numero do publico segurado é de ambos os sexos.

A maioria dos segurados tem idade entre 25 á 40 anos e que a faixa salarial dos segurados é de 1 á 4
salários mínimos. Eles apontam também que a ocorrência de sinistro é mais comum no sexo masculino e que a
idade desses segurados tem em media de 18 á 25 anos.

Caso apareça uma pessoa para fazer o contrato de seguro, as seguradoras não efetuam a contratação,
ela no máximo esclarece algumas duvidas e afirma que só faz o seguro com a presença do corretor. Vimos que
o seguro mais procurado é o seguro com perfil.

Com forme foi estudado na aplicação de uma análise de risco em uma determinada seguradora, foi
possível identificar que o maior risco presente nele é a junção do perfil mais o CEP de circulação. Notamos
também que os segurados que tem bastante atenção na hora de responder o questionário por perfil, pois
qualquer informação incorreta ou na falta dela, o segurado pode perde seus direitos na hora de um possível
sinistro.

Já na apuração do questionário para avaliar os fatores de risco do perfil notamos que os segurados
têm que tomar tais precauções:

• CPF do condutor do veiculo – As informações que essa variável pode trazer para as
seguradoras é o direito a consulta ao Serasa, caso o nome do segurado esteja à seguradora
pode não aceita a proposta.

• Nome condutor – Essa variável comprova se é realmente o nome do segurado que vai
constar na proposta, ou se é outra pessoa que vai fazê-lo em seu nome.

• Data de nascimento – Com essa variável é possível ver a idade do condutor e com isso
podemos analisar a quantidade de risco presente entre a faixa de idade do segurado. Caso ele
tenha a idade menor que 25 anos o risco de ocorrer um sinistro é bem maior.

• Sexo – A variável sexo nos mostra que o perfil do sexo masculino proporciona um maior
grau de risco, portanto o preço do seu seguro é mais caro que o do sexo feminino, pois as
seguradoras comprovam que os homens têm menos prudência e atenção no transito que as
mulheres.

• Estado civil – Nesta variável o estado civil do segurado mais comum é o casado, mais o
que tem maior risco é o separado, pois a probabilidade de acontecer um sinistro com uma
pessoa recém-separado (a) é maior, ou seja, possivelmente esta pessoa vai estar com problemas
amorosos, financeiros e até mesmo de saúde.

• Habilitação – Esta variável proporciona menos risco ao segurado que cuja habilitação
tenha mais que dois anos. Aos segurados que tenham menos que dois anos de habilitação, as
seguradoras avaliam que o risco de acontecer um sinistro é maior.

• Se na casa do segurado tiver um dependente entre 17 e 24 anos tem que comunicar a
seguradora mesmo que esta pessoa não esteja no perfil. A seguradora entende que se á uma
pessoa com a faixa de idade entre 18 e 24 e reside na mesma casa que o segurado, essa
pessoa vai querer pegar no carro até mesmo sem a permissão dos pais, pois é a idade que se
começa a dirigir.
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- Informar a idade e o sexo do residente mais novo entre 17 e 24 anos.
• Guarda do veiculo;

- Nesta variável foi possível analisar se o segurado possui garagem na residência, se utiliza o
veiculo para ir ao trabalho e se no trabalho o veiculo fica em garagem ou estacionamento
fechado, se utiliza o veiculo para ir pra escola, faculdade e se lá também tem garagem. Caso
não tenha garagem em casa, no trabalho ou na faculdade o risco do carro ser roubado é maior
e por isso o preço do seguro aumenta.

• Utilização do veiculo.
- Se o veiculo segurado é usado para locação diária, ou seja, familiar, ou se é para trabalho, ou
seja, empresa.

CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto neste estudo pode-se concluir que há evidencias significativas de que os

segurados da cidade de Aracaju que fazem seguro sem o corretor e sem quais quer informações sobre as

clausulas acabam se prejudicando. Notamos que o principal motivo das seguradoras negarem o sinistro são as

informações erradas que os segurados dão na hora de preencher as apólices.

Percebemos que os fatores de risco presente na avaliação do perfil do segurado são justamente seu

perfil e o CEP de circulação. Esses dois nos dizem muito sobre o preço do seguro, de acordo com o local que

o segurado mora, a idade que ele tem, o sexo, o estado civil, o tempo de habilitação e se ele possui garagem

ou não.

Vimos que a presença do corretor é indispensável na hora de se fazer o contrato. Ele é quem vai

auxiliar o segurado na hora de responder a proposta. Sabemos também que há outras pessoas que vedem

seguro, ou seja, nos Bancos, nas Concessionárias, mais esses não estão habilitados pela SUSEP para atuar no

ramo.

Vimos também que as vantagens de se fazer um seguro com perfil são para os segurados que oferecem

menos risco. Neste caso as seguradoras avaliam que os segurados dos sexos feminino, ou que tenham idade

superior aos 35 anos, que tenham pelo menos cinco anos de habilitação, que sejam casados e que possuam

garagem em casa e no trabalho oferecem menos risco que os outros segurados. Vimos também que as

desvantagens de se fazer um seguro com perfil é na hora de um possível acidente, em que as seguradoras

percebem alguma falha, ou falta de informação no questionário e não pagam o sinistro.
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IMPACTO DO SISTEMA DE SELEÇÃO ÚNICA (SISU) COMO PROCESSO
SELETIVO DE ALUNOS NO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DA
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi identificar o motivo do aumento de evasão no curso de Ciências Atuariais da Universidade
Federal do Ceará (UFC), após a implantação do Sistema Único de Seleção (SISU), em 2011, como principal método de
ingresso de estudantes. Utilizou-se de uma análise estatística quantitativa e descritiva, através de dados obtidos a partir de
uma questionário adaptado de Onusic (2009). Participaram do estudo os alunos que desistiram do curso ainda no 1º
semestre. Os resultados apresentaram dois perfis de justificativa da evasão. Os alunos com faixa etária acima de 28 anos,
geralmente graduados em outro curso, desistiram por existir outras atividades que comprometiam com o seu bom desempenho.
Os estudantes “mais novos”, que terminaram recentemente o ensino médio, demonstravam pouco conhecimento inicial do
curso, apresentaram como principal motivo de evasão a insatisfação com a escolha de sua graduação.

Palavras-chaves: Evasão. Educação. Ciências Atuariais. SISU.
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ABSTRACT

The study aims to identify the reason for the increase in evasion of Actuarial Science course at the Federal University of
Ceará (UFC), after the implementation of the SISU in 2011 as the main method of admission. Was used for statistical
analysis through data obtained from a questionnaire adapted from Onusic (2009). Involved in the research students who
dropped the course even in the 1st season of the year. Students aged over 28 years, usually in another graduate course,
dropped out there other activities that compromised with its good performance. Students “newer” that recently finished
high school, showed little initial knowledge of the course, presented as the main reason for dropping dissatisfaction with
the choice of their graduation.

Keys words: Evasion. Education. Actuarial Science. SISU.
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1 INTRODUÇÃO

A partir do 1º semestre de 2011, a Universidade Federal do Ceará (UFC) adotou o Sistema de
Seleção Unificada (SISU) como principal forma de ingresso em seus cursos de graduação. Pelas regras deste
sistema, o aluno escolhe, entre os cursos ofertados pelas universidades, duas opções de curso. Através da
nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o estudante é classificado e encontrando-se
dentro do número de vagas em um dos cursos selecionados, está apto a matricular-se.

Desde essa data, iniciaram-se duas turmas em Ciências Atuariais, sempre no semestre inaugural de
cada ano. Em 2011 e 2012, 50 novos estudantes ingressariam na faculdade. Este curso foi criado em 03 de
novembro de 1992 pela Resolução CONSUNI/UFC nº 10 e concedia, no período, 25 vagas anuais para
alunos que concluíram o Ensino Médio. Atualmente, são ofertadas 35.

Diante de uma lista de 50 novos alunos que entraram nesses anos, 27 desistiram ainda no primeiro
semestre do curso.  O que representa, aproximadamente, uma evasão de 54% dos ingressantes. Enquanto,
entre os anos de 2006 e 2010, ainda como forma de ingresso o vestibular, o número total de evadidos no
primeiro semestre foi de, apenas, 9 alunos.

O foco da pesquisa é buscar resposta para o seguinte problema: Será que atual processo seletivo
adotado pela UFC colaborou com o alto índice de desistência do curso de Ciências Atuariais, ainda no 1º
semestre?

Supõe-se que o aumento no índice de evasão deve-se, entre outros fatores, ao fato de o curso de
Ciências Atuariais não ser a opção preferencial quando da inscrição no SISU. A partir do segundo semestre,
participaram novamente do SISU para uma chance de entrarem no curso predileto.

O estudo se deu pelo fato dos estudantes que permanecem no curso estarem preocupados com a
baixa proporção no número de formados em relação ao número de ingressantes, com a valorização no mercado
de trabalho de um aluno formado pela UFC e, também, com o custo de manutenção de um curso de graduação
em uma Universidade Federal, considerando a necessidade de contratação de professores para um baixo
número de discentes.

O objetivo geral da pesquisa é saber quais os principais motivos para os alunos desistirem ainda no
semestre inicial da faculdade. Ainda, especificamente, procurou-se conhecer o nível de satisfação quanto à
estrutura, ao comportamento dos envolvidos e aos processos administrativos do curso. Também, relacionou-
se algumas informações pessoais com os motivos de desistências.

2 REFERENCIAL TEORICO

O curso de Ciências Atuariais da UFC vem sofrendo, desde a implantação do SISU como processo
seletivo para ingresso, um alto índice de desistência.
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A desistência, considerada como evasão escolar, é um tema que tem se tornado objeto de
estudos de várias entidades, sendo que, a partir de 1972, este assunto começou a preocupar as
Universidades Públicas e a despertar interesse do Ministério da Educação, pois alguns cursos
superiores tinham evasão acima de 70%. (SANTOS, NORONHA, 2001 apud ONUSIC, 2009,
p.7).

Segundo ADACHI (2009, p. 27), o índice de evasão é a diferença entre o número de alunos ingressantes
e o número de alunos diplomados e retidos, divididos pelo número de alunos ingressantes.

ONUSIC (2009, p. 8) relata, de forma mais simplificada, que a evasão pode ser notada, observando
a proporção entre ingressos e egressos.

Os principais motivos para evasão encontrados em estudos anteriores decorrem das condições
socioeconômicas, da insatisfação com o curso escolhido e do pouco preparo para enfrentar o nível de dificuldade
exigido. (BELLETATI, 2011, P. 29).

Também, Prado (1990 apud ONUSIC, 2009, p. 17) conclui que “a própria seleção dos alunos para
a graduação, a posição social da carreira, valor de mercado do diploma e funcionamento interno do curso
contribuem para a evasão”.

Ristoff (1999 apud BELLETATI, 2011, p.126) explica que “a mudança de curso de graduação, na
mesma ou em outra instituição, não significa evasão e sim mobilidade, entendida como busca de um curso que
traga maiores satisfações para o aluno”.

A Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras (1996) indica
três diferentes tipos de evasão: dos cursos de graduação, das instituições e do sistema de ensino superior.

Este estudo se resume apenas a evasão de alunos ocorrida no primeiro semestre do curso de Ciências
Atuariais, devido a dois fatores: a mudança do processo seletivo para novos alunos da UFC e o fato de que
“estudos anteriores indicarem que a evasão é um fenômeno que se concentra no primeiro ano do curso,
especialmente no primeiro semestre”. (OLIVEIRA E SOUSA, 2004, p. 83 apud BELLETATI, 2011, p.26).

Quando a própria triagem de alunos pode vir a ser um fator de contribuição para a evasão, questiona-
se se a adoção do SISU como processo seletivo, seria um potencial crescente de motivação à desistência do
curso. O insucesso do ingressante na primeira opção de escolha do curso, o faz garantir o ingresso na faculdade
e, depois, realizar mais uma vez o ENEM para obter uma nova chance de entrar no curso desejado.

Portanto, sob a condição do estudo focalizar apenas a evasão de alunos do curso de Ciências Atuariais
da UFC, a saída definitiva do estudante não será considerada mobilidade, mesmo concluindo-o em outra
instituição.

Com o foco no curso de Ciências Atuariais da UFC, o estudo em análise será totalmente restrito à
evasão dos alunos no primeiro semestre e à evasão de cursos de graduação, que, segundo a Comissão
Especial de Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras (1996), é “considerada como, a
saída definitiva do aluno de seu curso de origem, sem concluí-lo”.
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3 METODOLOGIA

A pesquisa consta de um questionário aplicado a todos os alunos ingressantes do curso de Ciências
Atuariais nos anos de 2011 e 2012, que desistiram ainda no 1º semestre. Os estudantes evadidos deverão
informar os motivos que influenciaram na decisão de abandonar o curso. O objetivo principal é encontrar
dados que informem quais os motivos prioritários para a desistência do curso. O questionário foi adaptado do
aplicado por Onusic (2007) à realidade da faculdade estudada.

4 APURAÇÃO E RESULTADO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS ALUNOS
DESISTENTES DO CURSO

A entrevista com os alunos evadidos, que ingressaram em 2011 e 2012 no curso de Ciências Atuariais
da UFC, realizou-se no período de 04 a 08 de fevereiro de 2012. Foi aplicada como forma de questionário,
que se encontra apresentado no apêndice 1. Utilizou-se, como meio de comunicação com estes, os e-mails
cadastrado no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFC (SIGAA) e a rede social
Facebook.

O questionário foi adaptado da tese “A qualidade de serviços de ensino superior – o caso de uma
instituição de ensino público”, de Luciana Massaro Onusic e consta de quatro partes: o fato que o estimulou a
desistir do curso, a satisfação que obteve com a estrutura do curso, a preferência do curso que pretendia na
inscrição do SISU e algumas informações pessoais.

A primeira parte da pesquisa realizou-se com o tipo de Escala de Likert, pontuando de 1 a 4, sobre a
questões mais motivaram para desistência do curso. A segunda parte usou-se o mesmo tipo de escala, desta
vez, pontuando de 1 a 5, com o 1 apresentando maior insatisfação e 5, maior satisfação, para demonstrar o
nível de satisfação com a estrutura do curso. A terceira parte foi composta por apenas uma pergunta sobre
qual a opção de preferência do aluno ao se inscrever no SISU. A última parte foram de informações pessoais,
como idade, sexo, plano de ingresso na faculdade e conhecimento anteriores do curso antes de frequentá-lo.

O questionário foi enviado para 22 alunos, o qual se obteve apenas 10 respostas, o que gerou um
elevado erro amostral de 23%.

O resultado mostrou que os dois principais motivos do estudante optar por não continuar no curso
foram o pouco preparo para enfrentar o nível de dificuldade exigido e outros compromissos ou atividades que
prejudicam o bom andamento do curso.
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Valor médio de motivação de desistência do curso  
V1 Insatisfação com o curso escolhido 1,5 
V2 Valor de mercado do diploma 1,7 
V3 Posição social da carreira 1,8 
V4 Pouco preparo para enfrentar o nível de dificuldade exigido 2,9 
V5 Condições socioeconômicas 1,3 

V6 
Outros compromissos ou atividades que prejudicam o bom andamento do 
curso 2,5 

V7 Funcionamento interno do curso (estrutura, horário ou local) 1,7 
 

Tabela 1- Valor médio de motivação de desistência do curso
Fonte: Dados coletados e processados

           Os parâmetros pessoais dos respondentes mostram que 80% são do sexo masculino, 40% já possui
uma formação superior, 80% já possuía algum conhecimento sobre atuariais e, apenas, 30% desejariam voltar
a frequentar o curso. A média de idade dos evadidos é de 26,9 anos e a mediana é de 24 anos.

Informações Pessoais Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

V16 Idade quando ingressou no curso 26,9 24 11,5 
          

Informações Pessoais 1 (em %) 2 (em %) Moda 
V17 Sexo (1-Masculino, 2 -Feminino) 80 20 1 

V18 
Possui alguma outra formação superior (1-
sim, 2-não) 40 60 2 

V19 
Ao ingressar, já possuía alguma 
conhecimento sobre o curso? (1-sim, 2-não) 80 20 1 

V20 
Existe alguma motivação para voltar a 
frequentar o curso? (1-sim, 2-não) 30 70 2 

 

Tabela 2 – Informações pessoais sobre os evadidos do curso
Fonte: Dados coletados e processados

           A elevada faixa etária e o fato do percentual de ingressantes que já possuem alguma formação ser alta
justificam a média de motivação na variáveis V4 e V6 serem as maiores. Já que o trabalho e a família passam
a ser prioridades na vida e o pouco tempo para dedicação aos estudos torna dificultoso um curso voltado a
maior parte para a Matemática e a Estatística.

Um fato bastante curioso deveu-se ao desvio padrão nas idades dos respondentes, que foi de 11,5
anos. Considerou-se, portanto, uma dispersão acima do esperado. Decidiu-se, então, relacionar a faixa etária
dos entrevistados com o valor médio de motivação de desligamento. Foram divididos grupos pelo valor da
mediana, gerando um bloco com idade superior aos 28 anos e outro, inferior. Após a realização da análise,
encontrou-se dois perfis muito diferentes entre eles.
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Os entrevistados com idade superior aos 24 anos, apresentaram um perfil bastante semelhante a
análise total, com os fatores principais de evasão sendo os compromissos ou atividades alheias prejudicarem
o andamento do curso e o pouco preparo para enfrentar o nível de dificuldade exigido.

Valor médio de motivação de desistência do curso (idade > 24)  
V1 Insatisfação com o curso escolhido 1,2 
V2 Valor de mercado do diploma 1,6 
V3 Posição social da carreira 1,8 

V4 Pouco preparo para enfrentar o nível de dificuldade exigido 2,2 
V5 Condições socioeconômicas 1,0 

V6 
Outros compromissos ou atividades que prejudicam o bom andamento do 
curso 3,0 

V7 
Funcionamento interno do curso (estrutura, horário ou local) 

1,0 
 

Tabela 3 - Valor médio de motivação de desistência do curso para alunos evadidos acima de 24 anos
Fonte: Dados coletados e processados

Analisando as informações pessoais destes, observou-se, novamente uma semelhança nos resultados.
Porém, houve uma mudança na moda da V18, o qual 80% dos entrevistados já possuem nível superior.

Informações Pessoais (idade > 24) Média Mediana Desvio Padrão 
V16 Idade quando ingressou no curso 36 35 9,43 

          
Informações Pessoais (idade > 28) 1 (em %) 2 (em %) Moda 

V17 Sexo (1-Masculino, 2 -Feminino) 80,00 20,00 1 

V18 
Possui alguma outra formação superior (1-
sim, 2-não) 80,00 20,00 1 

V19 
Ao ingressar, já possuía alguma 
conhecimento sobre o curso? (1-sim, 2-não) 100,00 0,00 1 

V20 
Existe alguma motivação para voltar a 
frequentar o curso? (1-sim, 2-não) 40,00 60,00 2 

 
Tabela 4 – Informações pessoais sobre os evadidos do curso para alunos evadidos acima de 24

anos
Fonte: Dados coletados e processados
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Os resultados mudam quando a análise se concentra nos alunos mais jovens, o qual a dificuldade em
acompanhar o curso é bastante relevante e a insatisfação com o curso escolhido se destaca.

Valor médio de motivação de desistência do curso (idade < 24)  
V1 Insatisfação com o curso escolhido 2,0 
V2 Valor de mercado do diploma 1,8 
V3 Posição social da carreira 1,8 

V4 Pouco preparo para enfrentar o nível de dificuldade exigido 3,5 
V5 Condições socioeconômicas 1,8 

V6 
Outros compromissos ou atividades que prejudicam o bom andamento do 
curso 1,5 

V7 
Funcionamento interno do curso (estrutura, horário ou local) 

2,0 
 

Tabela 5 - Valor médio de motivação de desistência do curso para alunos evadidos abaixo de 24
anos

Fonte: Dados coletados e processados

Os resultados obtidos nas informações pessoais mostram que os mais jovens escolhem o curso tendo
menos conhecimento de sua estrutura e com a responsabilidade de estarem escolhendo sua primeira formação
de ensino superior.

Informações Pessoais (idade > 24) Média Mediana Desvio Padrão 
V16 Idade quando ingressou no curso 17,5 17 1,00 

          
Informações Pessoais (idade > 24) 1 (em %) 2 (em %) Moda 

V17 Sexo (1-Masculino, 2 -Feminino) 75,00 25,00 1 

V18 
Possui alguma outra formação superior (1-
sim, 2-não) 0,00 100,00 1 

V19 
Ao ingressar, já possuía alguma 
conhecimento sobre o curso? (1-sim, 2-não) 50,00 50,00 

V20 
Existe alguma motivação para voltar a 
frequentar o curso? (1-sim, 2-não) 25,00 75,00 2 

 

Tabela 6 – Informações pessoais sobre os evadidos do curso para alunos evadidos abaixo de 24
anos

Fonte: Dados coletados e processados
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A opção de prioridade na inscrição do SISU também foi objeto de estudo na pesquisa. O qual 44,44%
dos entrevistados confessaram que o curso seria sua 2ª opção de escolha e 11,11% não seria nem 2ª opção.
Dados que representam que 55,55% dos evadidos escolheram entrar no curso, mesmo não sendo sua preferência
de formação superior.

O questionário também solicitou que o aluno respondesse sobre o nível de satisfação que teve com o
curso em alguns aspectos. Resultado que se apresentou bastante alto, apesar alguns alunos não se interessarem
mais pelo curso. O que mostra que não existe suspeita de má qualidade de ensino ou de estrutura, preservando,
assim, a solidez da instituição e do curso.

Nível de satisfação em alguns aspectos do curso de Ciências Atuariais da UFC  
V8 Satisfação com o corpo docente 3,9 
V9 Satisfação com o corpo técnico-administrativo (funcionários) 3,9 

V10 Satisfação com o comportamento discente (alunos) 4,2 
V11 Satisfação com a estrutura física 3,1 
V12 Satisfação com os processos administrativos 3,3 
V13 Satisfação geral 3,6 

 
Tabela 7 – Nível de satisfação em alguns aspectos do curso de Ciências Atuariais da UFC

Fonte: Dados coletados e processados

5 CONCLUSÃO

O baixo número de alunos evadidos que responderam ao questionário limitou a análise dos dados de
maneira mais profunda, o que não leva a acreditar que o resultado apresentado no estudo não esteja próximo
da veracidade, A proximidade das respostas recebidas fazem entender que, caso mais alunos tivessem retornado
o questionário, não haveria uma variedade significativa dessas.

Observou-se que, de fato, a conveniência que existe do aluno frequentar uma faculdade que não seja
sua prioridade de escolha, o faz optar por uma mudança de curso numa nova oportunidade. Leva-se a crer
que o SISU tirou a chance de um aluno que desejasse prioritariamente cursar Ciências Atuariais, para ofertá-
la a um aluno que ingressou neste, porque não obteve sucesso em sua escolha principal.

A UFRJ unificou, em 2004, os cursos de Ciências Atuariais e Estatística durante os três primeiros
semestres, dando oportunidade do aluno escolher a carreira no final do terceiro semestre.

A UFC, no processo seletivo para 2013, ofertou as vagas disponíveis nos dois semestres de todos os
cursos, no primeiro SISU do ano, evitando, assim, que o aluno possa mudar de curso tendo realizado somente
um ENEM.
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO

1.O que me levou a não seguir no curso de Ciências Atuariais na UFC (responda de acordo com o
critério que você considera mais adequado)?

 a) Insatisfação com o curso escolhido  V1 

 b) Valor de mercado do diploma  V2 

 c) Posição social da carreira  V3 

 d) Pouco preparo para enfrentar o nível de dificuldade exigido  V4 

 e) Condições socioeconômicas  V5 

 f) Outros compromissos ou atividades que prejudicam o bom 
andamento do curso  

 V6 

 g) Funcionamento interno do curso (estrutura, horário ou local)  V7 

 

 Grau de motivação 

Não me motivou 1 

Motivou-me muito pouco 2 

Motivou-me bastante 3 

Foi um dos principais fatores que me fez mudar 4 

 

2.Qual o nível de satisfação você teve do curso de Ciências Atuariais da UFC?
 Grau de motivação 

Satisfação muito baixa 1 

Satisfação baixa 2 

Satisfação regular 3 

Satisfação alta 4 

Satisfação muito alta 5 
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 a) Satisfação com o corpo docente  V8 

 b) Satisfação com o corpo técnico-administrativo (funcionários)  V9 

 c) Satisfação com o comportamento discente (alunos)  V10 

 d) Satisfação com a estrutura física  V11 

 e) Satisfação com os processos administrativos  V12 

 f) Satisfação geral  V13 

 
3.Ao se inscrever no SISU, o curso de Ciências Atuarias fazia parte de qual opção de prioridade?

(V14)

 1ª opção 

 2ª opção 

 Nem 1ª nem 2 ª opção 

 4.Para terminar, por favor, dê algumas informações pessoais:

 a) Ano de ingresso no curso  V15 

 b) Idade quando ingressou no curso  V16 

 c) Sexo  V17 

 d) Possui alguma outra formação superior  V18 

 e) Ao ingressar, já possuía alguma conhecimento 
sobre o curso? 

 V19 

 f) Existe alguma motivação para voltar a frequentar o 
curso? 

 V20 
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PERSPECTIVAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE O IMPACTO
DA MULHER PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Davi Jônatas Cunha Araújo24
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Rayssa Silva de Morais26

Resumo

O estudo possuiu como objetivo a investigação do impacto da mulher na previdência social para os próximos anos. Foram
analisados os dados levantados através de dados disponibilizados pelo INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O estudo projeta a população em gênero até 2050 e verifica a disparidade
entre a quantidade de idosos relacionando-a ao crescimento da população economicamente ativa (PEA). Para realização da
pesquisa, utilizou-se o método dedutivo para sintetizar os dados coletados e facilitar a projeção das informações de forma
probabilística, sendo utilizada a média dos benefícios pagos pelo INSS, no momento da pesquisa. Concluiu-se por meio da
análise dos dados que o impacto a ser gerado através da participação da mulher na Previdência se constituiu relevante e
requererá medidas que mudem a forma de recolhimento atual, com vistas a não ocorrência de problemas referente ao
pagamento de benefícios para os próximos beneficiários da Previdência Social que surgirão no país até 2050. Ressalta-se que
a população de mulheres com a idade de 80 anos chegará a 65,66% maior do que a quantidade de homens com a mesma idade
em 2050.
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Introdução

Com o crescimento da população brasileira, verificou-se o nascimento de mais mulheres no país. Segundo o Portal do INSS
em 2009, as mulheres são a maioria das seguradas quando cita: As mulheres, que também recebem valores médios menores
em benefícios – como reflexo dos salários mais baixos no mundo do trabalho - são as grandes beneficiárias, quantitativamente,
dos recursos da Previdência Social. A quantidade de benefícios emitidos por gênero, em dezembro de 2008 não deixa
dúvidas sobre isso. Do total dos benefícios pagos naquele mês - 26 milhões de benefícios, o que corresponde a R$ 15,1
bilhões -, 57% foram destinados à clientela feminina, enquanto os homens ficaram com os 43% restantes.

Após a existência de algumas reformas previdenciárias, tais como a Emenda Complementar nº20 de 1998, a EC nº41
de 2003 e a EC nº47 de 2005, a previdência social ainda necessita passar por alterações em busca de cumprir suas metas
atuariais de forma eficiente e eficaz para os seus segurados quanto ao gênero (foco na mulher). Essas mudanças são
necessárias, sobretudo pela crescente e constante transformação vivenciada pela sociedade moderna em vários aspectos:
demográficos, econômico-financeiros e culturais. A problemática abordada requer uma análise reflexiva, pois é um elemento
fundamental e relevante na gestão, principalmente no que se refere ao RPPS, para a existência de uma eqüidade nas contas
previdenciárias e a presença da accountability.

Foi utilizado no estudo o método dedutivo que é a racionalização ou combinação de idéias em sentido interpretativo
têm mais valor que a experimentação caso a caso, ou seja, utiliza-se a dedução, raciocínio que caminha do geral para o
particular (LOPES; PEDERNEIRAS, 2006, p.172). A relevância do estudo está em trazer à necessidade de se rever a questão
da reforma da previdência de um ponto de vista futurista e não apenas imediatista, fazer com que se pense no assunto e que
sejam tomadas medidas realmente que causem impacto no futuro.

Diante das informações coletadas e dos problemas que teremos no futuro como o crescimento populacional em
sua maioria de mulheres, chegou-se ao seguinte questionamento: De que maneira o impacto da mulher na previdência
ocasionará problemas de pagamento para futuros beneficiários?

Este estudo será limitado aos dados fornecidos pelo INSS referente ao crescimento de benefícios para as mulheres
e a participação das mesmas nas contribuições previdenciárias, projetando esses dados para o futuro, bem como a
demonstração do impacto que acontecerá na Previdência.

A justificativa do projeto está em fornecer dados que reforcem a necessidade de tomar medidas
previdenciárias atuais para poder garantir o futuro dos próximos beneficiários, frente à atuação do Governo
em sua função social que é de garantir o bem estar de todos os beneficiários da Previdência Social.

 REVISÃO DA LITERATURA

Na história da humanidade, é relativamente recente o estabelecimento em nível normativo da proteção aos direitos
sociais. A preocupação estatal com a proteção social de seus cidadãos faz parte integrante, em sua acepção mais intensa, da
grande evolução ocorrida no século passado.

Buscar-se-á ressaltar, nas limitadas linhas deste trabalho, os mais relevantes marcos evolutivos do crescimento e
ampliação das proteções sociais em face das necessidades advindas das vicissitudes da vida em sociedade, dando especial
destaque para a evolução da proteção social no Brasil.

A principal virtude de se examinar o curso da evolução histórica da previdência social está na possibilidade de se
conhecer melhor os institutos vigentes no presente, a partir de elementos históricos e, igualmente, melhor arquitetar as
bases para o futuro, razão pela qual impõe-se perscrutar o passado, a fim de acompanhar o desenrolar dos acontecimentos,
aproveitar os acertos dos projetos que culminaram em boas conquistas e, ao mesmo tempo, evitar os equívocos de
experiências desastradas.

História da Previdência no Brasil

A Previdência Social no Brasil possui mais de 100 anos de história. A primeira legislação pertinente ao tema é datada
de 1888, quando foi regulamentado o direito à aposentadoria para empregados dos Correios. O fato considerado como
ponto de partida da Previdência Social propriamente dita no País, contudo, é a Lei Elói Chaves (Decreto n° 4.682) de 1923.
Ela criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões para empregados de empresas ferroviárias, estabelecendo assistência médica,
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aposentadoria e pensões, válidas inclusive para seus familiares. Em três anos, a lei seria estendida para trabalhadores de
empresas portuárias e marítimas.

Na década de 30, através da promulgação de diversas normas, os benefícios sociais foram sendo implementados
para a maioria das categorias de trabalhadores, dos setores público e privado. Foram criados, também, seis institutos de
previdência, responsáveis pela gestão e execução da seguridade social brasileira.

Em 1960, foi criada a Lei Orgânica de Previdência Social, unificando a legislação referente aos institutos de
aposentadorias e pensões. A esta altura, a Previdência Social já beneficiava todos os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores
rurais passariam a ser contemplados em 1963.

Em 1966, com a alteração de dispositivos da Lei Orgânica da Previdência Social, foram instituídos o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - “ FGTS, uma indenização para o trabalhador demitido que também pode ser usada para
quem quiser comprar sua casa própria, e o Instituto Nacional de Previdência Social - “ INPS (atualmente a sigla é INSS), que
reuniu os seis institutos de aposentadorias e pensões existentes.

Em 1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. Até então, o tema ficava sob o comando do
Ministério do Trabalho em emprego (na época chamado Ministério do Trabalho e Previdência Social). A extensão dos
benefícios da previdência a todos os trabalhadores se dá com a Constituição de 1988, que passou a garantir renda mensal
vitalícia a idosos e portadores de deficiência, desde que comprovada à baixa renda e que tenham qualidade de segurado. Em
1990, o INPS mudou de nome, passando a ser chamado de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social.

Em dezembro de 1998, o governo mudou as regras da previdência passando a exigir uma idade mínima para a
aposentadoria, que, no caso das mulheres, é de 55 anos e do homem, 60 anos.

Para entendimento do que seja pensão utilizamos a definição de Hendriksen e Van Breda (1999, p.448) “Como sendo
um esquema de remuneração de empregados após o momento em que se aposentam. Comumente, isto envolve uma série de
pagamentos, mas o termo não exclui a possibilidade de pagamento de uma única quantia”. Trata-se, portanto, de um
benefício pós-emprego.

Para analisar a crescente evolução do trabalho feminino, desde sua origem, vem se evidenciando em um mercado
onde as atividades são uma extensão do trabalho doméstico. As mulheres brasileiras vêm se especializando em desenvolver,
ao longo dos anos, atividades nas áreas de saúde, educação e assistência social. Nos dias atuais, porém, o avanço
tecnológico e a crescente mecanização fizeram ampliar as opções de ocupação profissional para as mulheres, o que não se
reflete neste avanço, no entanto, é o fator remuneratório.

Tanto no regime geral de previdência social, quanto nos regimes próprios, o que vem se observando é uma
diferença salarial considerável entre homens e mulheres. Por fim, a Constituição de 1988 também prevê a proteção ao
mercado de trabalho da mulher, objetivando garantir que homens e mulheres tenham igual oportunidade de acesso ao
trabalho, afastando qualquer forma de discriminação em relação à mulher.

Para iniciar a regulamentação desta garantia foi aprovada a Lei nº 9.799/99, que insere artigos na CLT, no capítulo
que versa sobre proteção ao trabalho da mulher. Ela modifica o título da primeira seção de “Da duração e Condições de
Trabalho” para “Da Duração, Condições do Trabalho e da Discriminação contra a Mulher”. Essas alterações visam coibir
distorções e punir a discriminação contra o trabalho da mulher, mais do que incentivar sua contratação e permanência no
cargo.

Segundo dados do INSS no Brasil, as mulheres contam com algumas vantagens em relação aos homens, para o
cálculo das aposentadorias. Elas podem se aposentar com um bônus de 5 anos tanto para aposentadoria por tempo de
contribuição (30/35 mulheres/homens), quanto por idade mínima (60/65 mulheres/homens da área urbana e 55/60, na área
rural).  Além disso, os professores do ensino básico, fundamental e médio ainda possuem um bônus de 5 anos para
aposentadoria por tempo de contribuição ou idade, fazendo com que as professoras (a grande maioria desses) gozem de um
desconto de 10 anos em relação aos demais trabalhadores (ou 5 em relação às demais trabalhadoras) (MPAS, 2007).

Com base nos dados de fixação da idade para aposentadoria, verifica-se que a mulher deixará de
contribuir cinco anos antes que os homens, e considerando que existe um crescimento constante da população
feminina, verificou-se que um déficit é eminente.

De acordo com a previdência social, pelo critério da idade mínima, os números da Previdência de dezembro de 2008
mostram que as mulheres são as grandes beneficiárias da aposentadoria por idade: dos benefícios emitidos naquele mês,
61% foram pagos a elas, enquanto os homens ficaram com os restantes 39%. Quando os dados referem-se a aposentadorias
por tempo de contribuição, fica evidente a vantagem masculina nesse tipo de benefício. Setenta e três por cento foram
destinados a aposentadorias da clientela masculina, e 27% pagos às mulheres.
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Segundo dados do INSS o fato das mulheres chegarem à velhice sem companheiros e apresentarem uma participação
considerável no total de chefes de família justifica a importância da Previdência como fonte de renda. De acordo com o IPEA,
no setor urbano, a previdência é responsável por 79,3% dos rendimentos das mulheres (sendo 44,4% de aposentadoria e
34,9% de pensão) enquanto em relação aos homens, este indicador é de 60,3%. No setor rural, a participação da previdência
na renda das mulheres é de 87,4% e de 55,4% em relação aos homens.

Nível De Fecundidade e a Feminização Da Velhice

O aumento da esperança de vida ao nascer em combinação com a queda do nível geral da fecundidade ( o número
de filhos que em média teria uma mulher) que em 1980 era de 4,06 e em 2007 é 2,25, resulta no aumento absoluto e relativo da
população idosa, visto que reduz  o número de jovens na população. De fato, a esperança média de vida ao nascer no Brasil
era, em 2006, de 72,4 anos de idade, sendo assim, foi modificado o perfil da população brasileira, as idosas passaram a ter
maior representatividade. Dentre os estudos sobre envelhecimento populacional, uma área que tem recebido bastante
atenção é a questão da “feminização da velhice”.

O segmento populacional dos idosos é o que mais cresce, sendo este predominantemente feminino, como pode ser
observado.

Figura1: Participação relativa percentual da população por grupos de idade na população total 1980 a 2050.

Sendo assim, pelo fato de atualmente existirem mais pessoas do sexo feminino que masculino, faz-se necessário,
que as mulheres mereçam atenção no cenário social. Quando atrelado ao aumento da expectativa de vida, a redução da taxa
de fecundidade juntamente com a diminuição da disparidade entre os rendimentos evidencia-se ainda mais sua importância,
agora também no âmbito previdenciário. Pois essa situação traz um impacto no equilíbrio dos regimes, no que tange aos
cálculos atuariais e financeiros, quando diz respeito ao quantitativo do que se contribui e o que é recebido de benefícios,
como também na equidade e na responsabilidade social, quando demonstra que essa situação é injusta em decorrência da
realidade atual. Pois esses problemas apontados afetam diretamente a situação econômica da população, bem como fere um
dos objetivos fundamentais da previdência que é proporcionar a população bem estar social.

A Mulher e a Nova Reforma da Previdência Social

 A inclusão da questão do gênero (equidade entre gêneros) na próxima reforma previdenciária é um
tema bastante polêmico e vem fomentando divergências de opiniões. Diante da eminente reforma previdenciária,
o MPAS promove debates entre o Governo Federal e os representantes dos vinculados a previdência social,
por meio do Fórum Nacional de Previdência Social (FNPS). Esse tem como objetivo o debate sobre o
aperfeiçoamento e a sustentabilidade de ambos os regimes previdenciários e sua coordenação, também dá
suporte a elaboração de proposições legislativas.

 As diferenças feitas para a concessão de benefícios a homens e mulheres foi um dos temas abordados
no 11º FNPS, aonde se chegou ao consenso que deverá ser mantida as diferenças quanto ao critério de
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concessão dos benefícios previdenciários. O ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, explica que se no
futuro as condições se igualarem, aí sim se discute a convergência dos critérios para aposentadoria. Observa-
se que tal debate teve como foco a questão política desprovida de uma análise criteriosa fundamentada na
responsabilidade atuarial, isto é a minimização do risco atuarial dos sistemas previdenciários em debate – a
sustentabilidade futura de médio e longo prazo dos regimes da previdência social, que é objeto de pesquisa
desse trabalho.

A responsabilidade social e atuarial embutida no sistema da previdência social visa garantir a
sustentabilidade dos regimes em longo prazo, sendo assim, a partir do momento que é assumida uma postura
pelo MPAS de esperar que as condições sociais entre os gêneros se igualem, adquiri-se um risco atuarial de
elevadas proporções para os sistemas da previdência social. Como foram expostas, as diferenças entre os
sexos estão sendo minimizadas e, sobretudo deve ser salientado que a reserva matemática constituída pela
mulher ao término do seu período laboral é inferior a do homem, enquanto seu período como beneficiária é
maior. Além de que, o maior número dos contribuintes no futuro será do sexo feminino, como já é comprovado
no caso do estado de Pernambuco para o RPPS.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Utilizando as tabelas disponíveis pelo site do INSS e do IBGE, foi utilizado o método dedutivo com o
intuito  de extrair da idéia geral das planilhas disponíveis o ponto particular previsto no artigo sobre o impacto
da Mulher na Previdência Social. Segundo (LOPES; PEDERNEIRAS 2006, p.172) a racionalização ou
combinação de idéias em sentido interpretativo tem mais valor que a experimentação caso a caso, ou seja,
utiliza-se a dedução, raciocínio que caminha do geral para o particular e de acordo com (SILVA, 2006 p.35)
o Método Dedutivo transforma enunciados universais em particulares. O ponto de partida é a premissa
antecedente, que tem valor universal, e o ponto de chegada é o conseqüente (premissa particular).

Foi utilizado o sistema Microsoft Excel 2007 para tratar as planilhas coletadas do INSS e IBGE,
depois foi aplicado nos dados a probabilidade referente à previsão estatística e a média para calcular a projeção
dos valores a serem pagos aos beneficiários utilizando como base a Portaria Nº 365 de 02 de Dezembro de
2008. Esta publicou o valor médio da renda mensal do total dos benefícios pagos pelo INSS no período de
Outubro de 1988 a Novembro de 2008 e realizou uma projeção do último valor médio mensal pago de
Novembro de 2008 de R$ 580,50 (quinhentos e oitenta reais e cinqüenta centavos) atualizando para 2020,
sendo considerados os reajustes anuais concedidos pelo Governo Federal em relação ao salário mínimo
vigente no País que gira em torno de 10% ao ano.

Dados do IBGE utilizados para Pesquisa
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Gráfico 2: Grupos Etários com mais de 80 anos - 1980/2050

Fonte: IBGE (adaptado)

Como pode ser analisado, no Gráfico 2, ao longo do tempo a mulher possuirá uma expectativa de vida cada vez
maior, em 1980 existiam 239.621 do sexo masculino com mais de 80 anos para 351.347 do sexo feminino com mais de 80 anos,
um percentual de 46,63% a mais para o sexo feminino. De acordo com a projeção realizada no gráfico acima, temos que em
2050 terá cerca de 5.175.376 do sexo masculino para 8.573.332 do sexo feminino, com um percentual de 65,66% a mais do sexo
feminino em relação ao sexo masculino. Podendo perceber que a mulher tende a estar em maior número ao longo dos anos,
tanto em relação de ser mais numerosas ao longo dos tempos, como também sempre estando em maior número em relação
aos homens.

Ainda segundo o IBGE em 2000, para cada grupo de 100 pessoas que completavam os 65 anos de idade,
aproximadamente 500 completavam os 15 anos. A relação passa a ser de 100 para 100 em 2050. Para cada grupo de 100
pessoas de 65 anos ou mais, em 2000, 1200 tinham entre 15 e 64 anos de idade. Já em 2050, a relação entre ambos os grupos
passa a ser de 100 para pouco mais de 300.

Projetando os dados coletados do IBGE usando a função estatística da probabilidade e a média dos
benefícios pagos, temos uma montagem, observada na Tabela1.
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Ano 
Gênero 
Homem 

Valor recolhimento 
Anual 

TOTAL HOMEM 
ACUMULADO 

Gênero 
Mulher 

Valor recolhimento 
Anual 

TOTAL HOMEM 
ACUMULADO 

2030                                     -                                       -    
     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

     
205.759.968.000,00  

2031                                     -                                       -    
     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

     
411.519.936.000,00  

2032                                     -                                       -    
     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

     
617.279.904.000,00  

2033                                     -                                       -    
     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

     
823.039.872.000,00  

2034                                     -                                       -    
     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
1.028.799.840.000,00  

2035 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

      
124.208.952.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
1.234.559.808.000,00  

2036 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

      
248.417.904.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
1.440.319.776.000,00  

2037 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

      
372.626.856.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
1.646.079.744.000,00  

2038 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

      
496.835.808.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
1.851.839.712.000,00  

2039 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

      
621.044.760.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
2.057.599.680.000,00  

2040 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

      
745.253.712.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
2.263.359.648.000,00  

2041 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

      
869.462.664.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
2.469.119.616.000,00  

2042 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

      
993.671.616.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
2.674.879.584.000,00  

2043 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

   
1.117.880.568.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
2.880.639.552.000,00  

2044 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

   
1.242.089.520.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
3.086.399.520.000,00  

2045 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

   
1.366.298.472.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
3.292.159.488.000,00  

2046 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

   
1.490.507.424.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
3.497.919.456.000,00  

2047 
  
5.175.373       124.208.952.000,00  

   
1.614.716.376.000,00  

     
8.573.332  

      
205.759.968.000,00  

  
3.703.679.424.000,00  

Tabela 1: Projeção dos Benefícios que serão pagos para o gênero Feminino e Masculino de 2030 a
2050.

VARIAÇÃO PERCENTUAL   117,42% 

Fonte: dados da pesquisa/2009
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De acordo com os dados obtidos foi feito a probabilidade da quantidade de idosos homens e
mulheres que receberão benefícios a partir de 2030, foram calculados com uma média de pagamento do
benefício em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por beneficiário, visto que existe variação dos valores dos
benefícios concedidos pelo INSS variando, no momento da pesquisa, entre R$ 510,00 a R$ 3.416,54. Como
foi projetado para a partir de 2030, foi considerado uma média para poder trazer em forma financeira o valor
do impacto da antecipação da aposentadoria da mulher durante cinco anos em relação a aposentadoria do
homem. Com a utilização da média futura o ponto era trazer em valores o que está sendo projetado em relação
ao crescimento do gênero mulher em relação ao homem e analisar o impacto que esse benefício irá causar.

Não foi considerada para efeito de projeção a questão morte, visto que os dados coletados do
IBGE são projeções de pessoas que estarão com oitenta nos em 2050. Como o benefício para o gênero
mulher é pago a partir dos 60 anos e para os homens a partir dos 65 anos, a projeção começou com as
mulheres que em 2030 entrarão com 60 anos e automaticamente terão o benefício concedido.

Nos dados foi considerado que o gênero feminino, segundo o IBGE, vem e seguirá numa escala crescente da
população, e em 2050 quando chegará aos 80 anos, representará 65,66% a mais de mulheres idosas no Brasil. Com base na
projeção da tabela anterior, verifica-se que a mulher provoca um impacto cinco anos antes que o homem. Na nossa projeção,
representou um impacto financeiro em torno de R$ 1.028.799.840.000,00 (um trilhão, vinte e oito bilhões, setecentos e
noventa e nove milhões e oitocentos e quarenta mil reais) e que no final de 2050 a quantidade de benefícios pagos para o
gênero mulher representará 117,42% a mais do que os benefícios pagos para o gênero masculino.

Os dados mostram que o impacto que ocorrerá trará conseqüências financeiras grandes para o
país e que a redução de contribuintes que vem ocorrendo, de forma decrescente, se refletiu, no ano 2000, com
5 ingressos de massa ativa para um beneficiário que se aposentava. A previsão é que no ano de 2050 seja 1
que se torne economicamente ativo e 1 que irá se aposentar, onde de alguma forma teremos vários impactos,
entre eles: a falta de população economicamente ativa que gera fonte de renda para os beneficiários e a
antecipação da aposentadoria da mulher.

CONCLUSÃO

As informações pesquisadas apresentaram o impacto da mulher na Previdência Social até o ano de 2050. Usando a
probabilidade a partir dos relatórios do IBGE, o estudo nos leva a uma perspectiva de dados financeiros projetados para os
próximos anos e o impacto do crescimento da população feminina com 80 anos na ordem de 65,66% em relação ao crescimento
dos homens no mesmo período.

 Considerando que o crescimento da população feminina de 80 anos apresenta uma variação constante, e que as
mulheres se aposentam cinco anos antes que os homens, o impacto que gera na Previdência social é relevante, haja vista
que na nossa projeção, é gerado um valor em torno de R$ 1.028.799.840.000,00 (um trilhão, vinte e oito bilhões, setecentos
e noventa e nove milhões e oitocentos e quarenta mil reais). Nesse contexto, apontou-se a uma necessidade de medidas
preventivas que devem ser tomadas no momento atual com vistas a não ocorrência de problemas quando no pagamento aos
futuros beneficiários do INSS, dos dois gêneros.

Por sua vez, a população economicamente ativa vem diminuindo a cada ano e provocará também uma redução no
número de contribuintes, influenciando no crescimento do déficit da Previdência social. Esse crescimento reduz na ordem
de 1 contribuinte ativo para 1 contribuinte que se aposentará até 2050, o que antes, em 2000, era de 5 contribuintes ativos
para 1 contribuinte que se aposentava.

 Diante dos resultados apresentados, o impacto do gênero mulher na Previdência irá crescer a cada ano e o de
contribuintes ativos diminuirá, necessitando promover medidas na legislação para um recolhimento igualitário, para que no
futuro não ocorra problemas referente às contribuições para os próximos contribuintes que passarão a se tornarem dependente
da Previdência Social.
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SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL: ESTIMAÇÃO DO IMPACTO DE DIFERENTES TÁBUAS
BIOMÉTRICAS NA PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER ATRAVÉS
DO MÉTODO DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO
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RESUMO

O cálculo e a estimação da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBAC), também conhecida na literatura
atuarial como Reserva Matemática, é de suma e extrema importância para a garantia da solvência das seguradoras que
operam no ramo vida. Dessa maneira, esse artigo objetivou realizar a construção e a aplicação de um modelo de simulação
estocástico para o cálculo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBAC) de uma carteira hipotética de Seguro
de Vida Individual operada e administrada por uma companhia de seguros. Através da utilização de um modelo de simulação
foi realizada uma comparação e uma análise do impacto na PMBAC decorrente da utilização de diferentes tábuas biométricas.
Os resultados obtidos através do modelo formulado partiram da definição de algumas premissas atuariais utilizadas na
simulação como a tábua de mortalidade e a taxa de juros atuarial anual. Além disso, foi realizada uma análise descritiva dos
Outputs da simulação através das estatísticas obtidasa partir dos valores simulados.

Área Temática: Seguro.
Palavras - chave: Seguro, Seguro de Vida Individual, Provisão Matemática de Benefícios a Conceder,
Tábua Biométrica, Método de Simulação de Monte Carlo, Simulação Estocástica.

ABSTRACT

The calculation and estimation of Mathematical Provision of Future Benefits (MPFB), also knows in the actuarial literature
as mathematical reserve, is of paramount and extreme importance for the warranty of solvency of the insurers that working
in the life branch. Thus, this article aimed perform the construction and application of one stochastic simulation model for
the calculation of Mathematical Provision of Future Benefits(MPFB) of one hypothetical portfolio of individual life insurance
operated and administered by one insurance company. Through utilization of a simulation model was made a MPFB impact
comparison and analysis deriving from the use of different biometric tables. The results obtained with the model formulated
originated from definition of some actuarial assumptions used in the simulation as the mortality table and annual actuarial
interest rate. Furthermore, was performed one descriptive analysis of Outputs of the simulation through the statistics
obtained from the simulated values.

Thematic Area: Insurance.
Keyords: Insurance, Individual Life Insurance, Mathematical Provision of Future Benefits, Biometric Table,
Simulation Method of Monte Carlo, Stochastic Simulation.
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1 INTRODUÇÃO
O seguro surge a partir da conscientização do homem da necessidade daexistência de um sistema

capaz de lhe proteger, e de proteger também a coletividade a qual pertence dos efeitos desconfortáveis e
danosos da ocorrência de sinistros que os prive dos meios essenciais a sua subsistência ou até mesmo do
direito à vida no caso de morte. Dessa maneira o seguro pode ser visto como uma ferramentacapaz de auxiliar
na prevençãode riscos futuros, possíveis e incertos, seja no que diz respeito a bens materiais (ramo elementar)
ou a saúde e a vida (ramo não elementar).

Conforme Ferreira (1985, p.255) o seguro foi uma solução encontrada para reestabelecer o equilíbrio
perturbado pela realização de um acontecimento fatal e certo como a morte das pessoas, ou incerto e possível,
como a perda de um bem e a sobrevivência de uma pessoa, trata-se de uma medida de precaução tomada
pelo o indivíduo visando assegurar garantias futuras.

Segundo dados da Superintendência Nacional de Seguros (SUSEP), o segmento de seguros,
capitalização e previdência complementar aberta no Brasil registrou, entre janeiro e setembro de 2012, receita
de R$ 111,8 bilhões, alta de 19,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Este crescimento
veio acima dos 16% esperados pelo mercado para 2012. O ramo de seguro de vida e previdência foram os
destaques, arrecadando R$ 56,9 bilhões, crescimento de 27,8% no período.

Diante de tamanha capacidade de geração de receita e de movimentação em operações financeiras
pelo mercado segurador brasileiro, verifica-se que cada vez mais se torna necessário às companhias seguradoras
a implementação de ferramentas eficientes para a correta gestão desses recursos.

Em função desse crescimento, a indústria de seguros brasileira tem apresentado um intenso nível de
desenvolvimento das suas ferramentas de gestão atuarial ao longo dos últimos anos, o que tem obrigado as
companhias seguradoras a desenvolver diversos tipos de mecanismos de estimação e mensuração das suas
obrigações para com seus segurados a partir das suas áreas de gestão de riscos e de atuária. Assim,a intensa
competitividade entre os “players” do mercado segurador nacional tem obrigado cada companhia a possuir o
máximo de eficiência possível no que diz respeito aosseus mecanismos de precificação e de estimação das
suas obrigações contratuais oriundas das ocorrências de sinistros, e de regulação e controle dos riscos inerentes
às suas operações de seguros.

Nesse contexto, a simulação estocástica surge como uma ferramenta capaz de auxiliar na estimação
das oscilações das obrigações de uma seguradora em um horizonte de tempo de médio e longo prazo, sendo
possível através dessa técnica estimar as chances da seguradora vir a entrar em estado de insolvência e de não
possuir capacidade financeira ou econômica de honrar com suas obrigações.

Em estudos atuariais, além da taxa de desconto, a escolha da tábua de mortalidade é, provavelmente,
a hipótese que mais afeta o estudo (BELTRÃO E SUGAHARA, 2005). Assim, o presente artigo se propõe a
verificar o impacto da alteração da tábua biométrica no cálculo da Provisão Matemática de Benefícios a
Conceder (PMBAC) de uma carteira de seguro de vida hipotética. Para tanto, através do Método de Simulação
de Monte Carlo foram calculados de forma mais precisa esses compromissos, que permanentemente estão
sujeitos a eventos aleatórios e pouco controlados pelosAtuários e Gestores de Riscos.

Diante da situação exposta e objetivando analisar o impacto da escolha da tábua de mortalidade na
provisão matemática de um seguro de vida, o presente estudo traz a seguintepergunta: em que medida autilização
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de determinada tábua de mortalidade impacta na Provisão Matemática de Benefícios a Conceder de uma
carteira de seguro?

Assim, foi realizada uma análise a partirde duas tábuasbiométricas distintas: uma tábua da família AT –
Annuity Table, AT-83, e outra elaborada a partir da experiência do mercado segurador brasileiro, a BR –
EMSmt 2010.

Conforme Dias (2010), diante da relevância do mercado segurador, tornam-se cada vez mais importantes
estudos que possibilitem uma melhoria nos métodos de precificação de seguros e no cálculo das provisões, de
forma a garantir a solvência das entidades seguradoras e proporcionar maior segurança aos seus consumidores.

Dessa formao presente artigo justifica-se tanto pela escassez de estudos correlacionadosa esse assunto
na área dos seguros de vida, como pela relevância de se conhecer as obrigações que reflitam adequadamente
a situação financeira deuma seguradora. Neste sentido, o artigo buscou enriquecer essaárea de estudo atuarial,
podendo contribuir para pesquisas futuras na área de seguros do ramo vida.

Para atingir o objetivo desta pesquisa foi realizado um estudo exploratório, buscando entender como
o uso de diferentes tábuas de mortalidade pode impactar na Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
de um seguro de vida. Em relação à abordagem, o estudo apresentou como característica uma natureza
quantitativa pautada em uma modelagem estatística e atuarial.

Esse artigo estrutura-se em cinco seções, incluindo inicialmente esta introdução. Na seção 2 é realizada
uma revisão da literatura sobre as Tábuas de Mortalidade, Seguro de Vida e Provisão Matemática de Benefícios
a Conceder, bem como são apresentadas algumas considerações sobre o Método de Simulação de Monte
Carlo. Na seção 3 são apresentados os procedimentos metodológicos realizados, enquanto que na seção 4 é
mostrada a análise dos resultados obtidos e o impacto da utilização de diferentes tábuas de mortalidade na
ProvisãoMatemática de Benefícios a Conceder. Finalmente, na seção 5 são apresentadas as observações eas
considerações finais referentes ao estudo realizado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. TÁBUAS BIOMÉTRICAS

2.1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE TÁBUAS BIOMÉTRICAS
A variável mortalidade é uma das principais hipóteses que auxiliam na mensuração das obrigações de

um seguro de vida.

Segundo Beltrão e Sugahara (2005, p. 2) tábuas de vida se tornaram uma necessidade primordial para
o cálculo de seguros quando o assunto é pertinente às pessoas. De acordo com estes autores, o problema
mais comum quando se lida com seguros, além da taxa de retorno, é a escolha de uma tábua de vida adequada
a uma dada população.

A tábua de sobrevivência constitui o elemento básico aos seguros que têm por objeto a vida humana
(VILANOVA, 1969). Consiste, na sua forma mais elementar, em uma tabela que registra, de um grupo inicial
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de pessoas da mesma idade, o número daquelas que vão atingindo as diferentes idades até a extinção completa
do referido grupo.

Para Capelo (1986):
O instrumento básico da demografia seria a tábua de sobrevivência, também
conhecida como tábua de mortalidade, que é uma coleção de variáveis, e
respectivos valores, relativos a uma população padrão, que permite, entre outros,
o estudo probabilístico da sobrevivência por sexo e por faixas de idades.

Conforme Cordeiro Filho (2009) as tábuas de mortalidade são instrumentos estatísticos destinados a
medir as probabilidades de vida e de morte das pessoas em cada idade. Assim, para cada idade ou grupo de
idade, são apresentadas a quantidade de falecimentos, a taxa de mortalidade específica, a probabilidade de
falecimento, a probabilidade de sobrevivência e a esperança de vida.

Os conceitos das tábuas de mortalidade citados acima são considerados abordagens determinísticas,
em que os valores dos números de sobreviventes (lx) coincidem exatamente com o número de indivíduos do
grupo inicial que alcançam com vida as respectivas idades x. Neste trabalho optou-se por uma abordagem
sob uma ótica estocástica. A interpretação estocástica da tábua de mortalidade trata de probabilidades e de
esperanças matemáticas associadas a certas variáveis aleatórias (GUIMARÃES, 2004, p. 18).

Segundo Chan et al. (2006) a necessidade de se conhecer as características demográficas de um
conjunto de pessoas é fundamental na gestão dos segmentos de previdência e seguros de vida individual, de
vida em grupo, de acidentes pessoais, de saúde, etc.

Em seguros de vida, a adoção de tábuas com baixas taxas de mortalidade para um determinado grupo
implica menor número esperado de mortes, portanto o valor presente dos benefícios futuros e, por conseguinte,
os prêmios cobrados possuem valores menores do que no caso de se adotar uma tábua com taxas elevadas.

Devido à insuficiência de tábuas referentes à população brasileira, as seguradoras nacionais se utilizam
muitas vezes de tábuas de biométricas estrangeiras para a realização de seus cálculos e projeções, tábuas
essas como a AT – Annuity Table, GAM – Group Annuity Mortality, UP – Unisex Uninsured Pension e
CSO – Commissioners Standard Ordinary Insurance.

Em 2010, a SUSEPencomendou a construçãode tábuasbiométricasao LabMa/UFRJ que foram
construídas com base nos dados do mercado nacional de previdência complementar e de seguros, conforme
será detalhado mais adiante.

2.1.2. ELEMENTOS DA TÁBUA DE MORTALIDADE
As tábuas atuariais de mortalidade contém em geral as seguintes funções biométricas:

lx - Corresponde ao número de pessoas que alcançam com vida a idade x.
dx - Número de pessoas mortas entre as idades x e x+1.
px - Probabilidade anual de sobrevivência ou probabilidade de (x) sobreviver até atingir a idade x+1.
qx - Probabilidade anual de morte ou probabilidade de (x) morrer antes de atingir a idade x+1.
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A partir das tábuas de mortalidade podem-se construir as tábuas de comutação. Esta última reúne em várias
colunas os chamados números de comutação originados a partir da multiplicação das funções lx e dx, de
determinada tábua de mortalidade, pelo fator de juros a uma taxa prefixada.

Assim podem ser construídas tantas tábuas de comutação quantas forem as taxas de juros escolhidas,
isso para cada tábua de mortalidade. Dessa forma, para a criação da tábua de comutação, é preciso possuir
obrigatoriamente uma tábua de mortalidade e uma taxa de juros.

Os números de comutação representam algumas relações matemáticas que ajudam a simplificar o
cálculo de diversas operações atuariais relacionadas aos seguros de vida, por exemplo, no cálculo dos prêmios,
anuidades e provisões (reservas matemáticas).

Os números de comutação são apresentados a seguir.
a) Símbolos relacionados à função de sobreviventes (lx) de uma determinada tábua de mortalidade:

Onde,

Sendo,

v = fator de desconto

i = taxa de juros

b) Símbolos relacionados à função de morte (dx) de uma determinada tábua de mortalidade:
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2.1.3. TÁBUA BIOMÉTRICA BRASILEIRA
De acordo com Moura Filho (2010) a primeira tábua de mortalidade para a população brasileira foi

estimada sobre dados censitários apurados em 1920 e os registros de óbitos das capitais referentes ao mesmo
ano, por José Luiz Bulhões de Carvalho. Segundo este mesmo autor, em 1941, G. Mortara estimou tábuas
para 1870 – 1890 e para 1870 – 1920, com base nas populações apuradas nos censos e em estimativas de
natalidade e mortalidade médias nestes períodos intercensitários.

No mercado segurador brasileiro, em razão da inexistência de tábuas que expressem a experiência própria
nacional, as tábuas biométricas utilizadas para realização de cálculos e projeções atuariais referem-se
geralmente às experiências de populações estrangeiras, experiências essas que muitas vezesnão se adéquam
tão bem aos padrões observados no país.
Nesse sentido, o Laboratório de Matemática Aplicada do Instituto de Matemática da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (LabMa/UFRJ) desenvolveu tábuas biométricas com o objetivo de estabelecer novos
parâmetros para o mercado de seguros e previdência, condizentes com a experiência do mercado
segurador nacional. O laboratório trabalhou na apuração de mais de 300 milhões de registros, de 23
seguradoras que operam no mercado brasileiro, referentes aos anos de 2004, 2005 e 2006.
O resultado desse estudo foi a tábua denominada Experiência do Mercado Segurador Brasileiro, BR-EMS,
a qual consiste em quatro variantes abrangendo as coberturas de sobrevivência e mortalidade, masculina e
feminina. As variantes foram denominadas de BR-EMSsb-v.2010-m, BR-EMSsb-v.2010-f, BR-EMSmt-
v.2010-m e BR-EMSmt-v.2010-f, onde  “sb” denota cobertura de sobrevivência, “mt” mortalidade, “m”
masculino e “f” feminino.
De acordo com Circular SUSEP nº 402, de 18 de março de 2010 as tábuas BR-EMS deverão ser
adotadas como tábua padrão para o mercado segurador brasileiro.
 Conforme Oliveira et al. (2012) o novo padrão de referência sinalizado pelas tábuas BR-EMS trará mais
eficiência à indústria de vida e previdência brasileira, com as novas tábuas o mercado nacional ganha uma
ferramenta, que, com as atualizações periódicas, contribuirá para promover o equilíbrio das operações,
mitigando o risco de longevidade e preservando a solvência do sistema.
O diferencial foi o uso de dados estatísticos exclusivamente nacionais. Assim, as seguradoras brasileiras
passaram a ter uma nova ferramenta, não precisando mais ter como referência dados estatísticos norte-
americanos (tábuas AT e CSO).
Podemos destacar entre estudos anteriores para a construção de tábuas de vida brasileiras o de Beltrão e
Pinheiro (2002), que a partir de dados da SUSEP construíram uma tábua de vida para os consumidores
dos produtos de vida e previdência privada.

2.2. SEGURO DE VIDA
Deacordo com a visão de Vilanova (1985) o seguro representa um instrumento onde:

alguns, vários ou todos os componentes de um grupo ameaçado pelo risco
contribuem para um fundo comum, que se incumbe de tornar efetivo o
ressarcimento dos prejuízos causados pelo sinistro, isto é, pela transformação
em fato certo daquilo que até então era provável.
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Segundo Guimarães (2004), no Brasil, conforme o citado Decreto-lei nº 73/66, as Companhias de
Seguros devem obrigatoriamente possuir a forma de sociedades anônimas, sendo estas obrigadas a constituir
e manter um capital social mínimo representado por ações nominativas. Os capitais mínimos variam em função
da região de atuação da Companhia de Seguros no Brasil, bem como do segmento em que o segurador
pretende operar, conforme as regras definidas pelo CNSP.

O campo de abrangência do seguro é muito amplo. Entretanto, somente no século XX ocorreu a
separação estatística da atividade de seguros em dois segmentos: o segmento de seguros de vida (life) e o
segmento de seguros não vida (non life). Esta distinção é resultante do consenso geral de que a especificidade
operacional e técnica dos seguros de vida exigia que a respectiva exploração comercial fosse feita por
Companhias de Seguros específicas, o que levou alguns países a adotarem a exigência legal de operações
exclusivas neste ramo (PÓVOAS, 2000).

Os seguros de vida podem, ainda, ser divididos em dois grupos: seguro de vida individual e seguro de
vida grupal.

Os seguros individuais, na sua acepção clássica, não são muito difundidos no Brasil. Tais seguros são
fundamentados no regime financeiro de capitalização, em que o prêmio de seguro é calculado de forma nivelada.
Nesta modalidade de seguro, em que os prazos contratuais são plurianuais ou vitalícios, o prêmio é fixo, não
se alterando em relação ao capital segurado à medida que o segurado for atingindo as idades subsequentes.
Para que seja preservado o equilíbrio técnico da operação, a parcela do prêmio que nos primeiros anos
contratuais for superior ao risco efetivo deve ser guardada, constituindo, assim, uma reserva matemática, que
assume a forma de passivo para Companhia de Seguros. Ressalte-se que as coberturas do SVI são bastante
similares às coberturas do SVG, exceto quanto à cobertura de sobrevivência que é disponibilizada em alguns
produtos específicos.

Dessa maneira, o arranjo atuarial utilizado no modelo desenvolvido nesse artigo contempla o pagamento
do capital segurado e indenizável aos beneficiários do segurado no momento em que este venha a falecer. O
risco de falecimento do segurado dentro do período de exposição à morte é certo, ou seja, entre as idades x
e w, sendo incerto somente o momento exato em que se materializará o sinistro. A notação referente ao
modelo de seguro de vida individual (SVI) desenvolvido nesse artigo é tratada pela literatura atuarial como Ax,
que representa o próprio PAP (Prêmio Anual Puro) que é pago de forma fixa e constante pelo segurado, sendo
também denominado de prêmio nivelado. O fluxo atuarial desse modelo pode ser simbolizado por:

Figura 1: Fluxo Atuarial de um Seguro de Vida Imediato, Constante e Vitalício em Caso de Falecimento

Onde,
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2.3. PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (PMBAC)
A respeito das provisões técnicas, cabe observar que o termo está substituindo em vários países,

inclusive no Brasil, o termo reservas técnicas, pelo fato de fazer referência tanto ao seu aspecto patrimonial
quanto às dívidas para com terceiros, o que não era abordado com a utilização do antigo termo.

As provisões técnicas representam um instrumento fundamental na gestão de uma empresa que assume
riscos. Se as provisões técnicas estiverem superdimensionadas elas comprometem a distribuição de lucros da
empresa. Por outro lado, se as provisões técnicas estiverem subdimensionadas, elas podem conduzir à
insolvência da empresa (Mano e Ferreira, 2009).

De acordo com Guimarães (2004), um dos aspectos mais relevantes e consequentemente indispensáveis
à estruturação e solvência de um plano de seguro de vida, seja na modalidade individual ou grupal, é a
constituição, pelo segurador, de provisões técnicas que visem à garantia do fiel cumprimento dos compromissos
assumidos. Outro ponto importante está relacionado ao fato de que tais provisões devam ser imputadas, de
forma precisa, a cada exercício correspondente.

Ainda na visão do autor, o gerenciamento dos seguros de vida, considerando as particularidades e
peculiaridades que norteiam as modalidades individuais e grupais, bem como a legislação, faz com que as
Companhias de seguros sejam obrigadas a constituir, dentre outras, as provisões técnicas abaixo:

i) Seguro de vida em grupo
- Provisão de Prêmios Não- Ganhos;
- Provisão de Sinistros a Liquidar;
- Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados – IBNR.
ii) Seguro de Vida Individual
- Provisão Matemática de Benefícios a Conceder;
- Provisão de Sinistros a Liquidar;
- Provisão de Resgates a Regularizar;
- Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados – IBNR.

 O SVI caracteriza-se, basicamente, pela necessidade de constituição da Provisão ou Reserva
Matemática de Benefícios a Conceder (PMBAC). Entretanto, originalmente, o SVI era contratado nas mesmas
bases anualmente renováveis em que até hoje são contratados o SVG e os seguros de ramos elementares
(seguros de automóveis, incêndio etc.). Na época, custeado por prêmio natural, justamente calculado a cada
renovação para garantir a cobertura contratada pelo ano em questão, o SVI não demandava a constituição da
PMBAC.

A sistemática de apuração da provisão no SVI parte do princípio de que o segurado pagará, durante
um certo período de tempo, um prêmio nivelado que é mais caro que o prêmio natural. Haverá, portanto,
durante o referido período de tempo, um excedente de valores sobre o prêmio natural e, nas idades mais
avançadas, um déficit. Do saldo decorrente da capitalização desta diferença entre o prêmio nivelado e o
prêmio natural, surge a PMBAC. Assim, segundo Ferreira (1985), a PMBAC pode ser definida como a
diferença existente entre o valor atual do compromisso do segurador (pagar o capital segurado) e o valor atual
dos compromissos do segurado (pagar os prêmios). Portanto, tal provisão pode ser apurada pela aplicação
direta da citada definição, mediante o emprego do princípio da equivalência atuarial (Guimarães, 2004).



118 ATUÁRIA APLICADA A SEGURO, PREVIDÊNCIA E INVESTIMENTOS

2.4. MÉTODO DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO
O Método de Simulação de Monte Carlo (MSMC) pode ser definido de uma forma bem geral, como

uma ferramenta de simulação estatística bastante poderosa e amplamente difundida nos mais variados ramos
da ciência, tais como Atuária, Finanças, Computação, Física, Medicina e etc., sendo utilizado para simular e
reproduzir diversos tipos de sistemas e modelos estocásticos que envolvam riscos, através de arcabouços
probabilísticos e de técnicas de amostragem aleatórias.

A ideia básica desse método é proceder primeiramente à definição de um modelo conceitual
representativo que seja suficientemente capaz de representar o sistema real a ser simulado, e a partir daí, gerar
uma grande diversidade de cenários ou amostras aleatórias através do uso de técnicas de reamostragem em
função de cada PDF (Probability DensityFunction) modelada no sistema. A partir da agregação dessas
diversas amostras simuladas é possível produzir uma aproximação da função de distribuição da variável aleatória
de interesse através do conceito de distribuição empírica de probabilidade. Apesar do MSMC não ser capaz
de fornecer uma solução exata para os problemas que envolvam risco, sobre determinadas condições é capaz
de fornecer uma boa estimativa do valor esperado para a variável estocástica de interesse à medida que o
número de iterações processadas pelo modelo aumenta.

Lustosa, et al. (2004) afirmam que, para executar o Método de Monte Carlo, existem algumas fases
básicas que devem ser seguidas: definição das variáveis envolvidas com base em dados passados ou em
estimativas subjetivas dos administradores; identificação das distribuições de probabilidades das variáveis
aleatórias relevantes para o estudo; construção das distribuições de probabilidades acumuladas para cada
uma das variáveis definidas; definição dos intervalos dos números aleatórios para cada variável; geração dos
números aleatórios; e simulação dos experimentos.

Dessa forma, é possível descrever sucintamente o Método de Simulação de Monte Carlo em três
grandes fases quais sejam:

1ª Fase – Geração de números pseudoaleatórios através de algoritmos computacionais.

2ª Fase – Escolha de uma técnica de amostragem para a geração de várias amostras ou cenários
independentes seguindo uma determinada PDF.

3ª Fase – Arbitragem e execução de um determinado número de iterações a partir do modelo simulado,
agregando as várias amostras simuladas e analisando os resultados através da distribuição de
probabilidade empírica.

3 METODOLOGIA APLICADA
Em razão da escassez de literatura atuarial que trate sobre o assunto estudado, esse estudo possui um

caráter exploratório, e considerando que o objetivo do estudo foi analisar o impacto da utilização de diferentes
tábuas de mortalidade no cálculo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder de uma companhia
seguradora, essa pesquisa também teveum caráter explicativo.

Em relação ao delineamento do estudo realizado, o objetivo dessa pesquisa foisobre tudo descritivo,
pois visou identificar o problema, as suas características, modelar e comparar os indicadores e resultados
obtidos em um determinado horizonte de tempo.
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Como já elucidado nas seções anteriores desse artigo, o grande objetivo a que esse estudo se propôs
foi à realização do cálculo estocástico da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder de uma seguradora
hipotética que opera uma carteira exclusiva de Seguro de Vida Individual (SVI). O cálculo dessa Provisão
através de uma metodologia estocástica não visou à determinação exata das métricas de risco da carteira de
seguros em questão, mas sim uma análise por meio da distribuição probabilística empírica dos valores simulados,
distribuição essa capaz de representar os possíveis valores esperados das obrigações futuras da seguradora,
considerando assim seus fluxos de receitas com prêmios e de despesas com indenizações pagas aos dependentes
no momento da ocorrência do falecimento dos titulares das apólices.

Um arcabouço estocástico de estimação das obrigações futuras de uma seguradora tem como finalidade
prover à mesma de subsídios e informações estratégicas a respeito de qual nível de risco a mesma se expõe na
atividade de operação e manutenção do seu portfólio segurado, sendo essa metodologia recorrentemente
utilizada pelos Atuários pelo fato de oferecer a flexibilidade e a possibilidade da análise de cenários, através
do controle dos parâmetros de entrada do modelo e da análise de sensibilidade das variáveis modeladas às
componentes internas e externas à seguradora, possibilidade essa que não seria viável a partir de cálculos
determinísticos realizados tão somente através de tábuas biométricas e de números de comutação.

Foram definidas algumas premissas atuariais e econômicas para o modelo, a saber:

Premissas Modelo 1 Modelo 2
Tábua de Mortalidade AT 83 BR EMSmt 2010
Taxa de Juros Atuarial 6% a.a. 6% a.a.
Capital Segurado R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

Tabela 1: Premissas utilizadas na modelagem estocástica e simulação da PMBAC

As variáveis de entrada definidas e selecionadas para o modelo utilizado foram: as taxas de mortalidade
para cada idade de assinatura do contrato de seguro de vida inteira provenientes das tábuas biométricas
selecionadas, a taxa de juros atuarial que irá remunerar o fundo composto pela PMBAC, e o capital segurado
que por hipótese do modelo foi considerado como sendo constante para toda a carteira de segurados no valor
de R$ 100.000,00. Já a variável de saída definida para o modelo foi a Provisão Matemática de Benefícios a
Conceder (PMBAC) de natureza estocástica.

O arcabouço probabilístico utilizado para o cálculo da PMBAC foi implementado com base em um
algoritmo de simulação desenvolvido na linguagem de programação Visual Basic for Applications – VBA
da Microsoft.Para a execução da simulação foi utilizada a carteira de uma companhia hipotética de seguros,
contendo 1.000 vidas, que oferta aos seus participantes um plano de seguro de vida inteira imediato, com
capital segurado a termos constates, vitalício e com cobertura de morte por qualquer causa e em qualquer
momento, com o recebimento de prêmios anuais puros nivelados pagos de forma vitalícia e imediata. Foram
realizadas 30.000 iterações através de um algoritmo computacional que consistiu basicamente em realizar a
leitura dos parâmetros de entrada (inputs), selecionar a quantidade de indivíduos vivos com a identificaçãodo
sexo dos mesmos em cada idade de assinatura da apólice, efetuar a leitura das probabilidades de morte qxdos
indivíduos entre as idades x e x +1 através das tábuas de mortalidade utilizadas, e realizar a leitura do PAPx

(Prêmio Anual Puro) nivelado da idade na qual os mesmos contrataram a apólice.
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Por meio do Método de Simulação de Monte Carlo foi realizada a geração de números aleatórios
uniformemente distribuídos entre 0 e 1, U~(0,1), e em função da probabilidade de morte qxda tábua utilizada
foi observada a quantidade de falecimentos que ocorreram entre as idades t e  t + 1 através de um processo
Binomial, composto pela soma de um conjunto de eventos de Bernoulli independentes, com t variando de x
(idade de assinatura da apólice) até w – 1 (última idade alcançável) de acordo com a tábua de mortalidade
utilizada. Assim, a ideia básica do modelo consistiu em a seguradora arrecadar o PAPx de um indivíduo vivo
no início de um dado ano calendário x, aplicar a receita com a arrecadação do prêmio em um fundo atuarial
que rende uma determinada taxa de juros prefixada de j% anual, e observar se o indivíduo falece entre os anos
calendário x e x + 1. Se o indivíduo falece, a seguradora paga o capital segurado (indenização) ao seu
dependente e o indivíduo sai do processo de simulação, se não, o indivíduo sobrevive e o capital aportado por
ele mais o rendimento obtido pelo fundo atuarial passam a compor a PMBAC, saltando o indivíduo à idade x
+ 1. Simulando esse processo para todos os indivíduos da carteira e agregando os resultados da simulação, foi
possível chegar à distribuição probabilística da variável aleatória de interesse PMBAC.

A seguir é possível observar como e quais foram as variáveis definidas para o modelo estocástico de
simulação desenvolvido em VBA.

————————-————Declaração das Variáveis———————————-—-

Dim i As Integer

Dim x As Integer

Dim k As Integer

Dim NS As Long

Dim CS As Double

Dim j As Double

Dim Idade_Apolice As Integer

Dim Tempo_Apolice As Integer

Dim NV As Integer

Dim Sexo As Boolean

Dim PAPx As Double

Dim Death As Integer

Dim Loss As Double

Dim Fundo_Atuarial As Double

Dim p As Double

Dim PMBAC_Simulada As Double

Dim PMBAC() As Double

ReDim PMBAC(1 To NS)

—————————————————————————————————————-

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
A subpopulação da carteira utilizada na simulação conteve indivíduos vivos e expostos ao risco de

morte entre as idades de 20 e 50 anos, sendo estes cobertos pelo seguro de maneira vitalícia, ou seja, até a
idade w da tábua de mortalidade utilizada. Assim, o simulador utilizado acompanhou a mortalidade das vidas
expostas em cada rodada da simulação até que ocorresse o decremento total da subpopulação em estudo. A
seguir é possível visualizar a distribuição do número de vidas da carteira por idade de contratação da apólice:
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Figura 2: Distribuição do Número de Vidas da Carteira de Seguro de Vida Individual

A seguir é possível visualizar a distribuição de probabilidade descrita pelas tábuas biométricas
selecionadas para os dois modelos, AT 83 e BR EMSmt 2010, respectivamente.

Figura 3: Curva de Probabilidade das Tábuas Biométricas AT 83 e BR EMSmt 2010
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Após a simulação, as estatísticas referentes à PMBAC obtidas para ambos os modelos foram as
seguintes:

Estatísticas de Saída da Simulação – Outputs 

Métrica Modelo 1 - AT 83 Modelo 2 - BR EMSmt 
2010 

∆ % 

Average - E[tPMBACx] R$ 1.562.532,79 R$ 2.130.435,52 36,35% 

Variance - Var [tPMBACx] R$ 
744.765.848.560.866,00 

R$ 
889.505.419.254.116,00 

19,43% 

Std. Deviation - SD 
[tPMBACx] 

R$ 27.290.398,47 R$ 29.824.577,44 9,29% 

Minimum -R$ 92.152.619,63 -R$ 96.437.431,51 -4,65% 

Maximum R$ 79.911.649,18 R$ 89.185.398,15 11,61% 

Mode - - - 

Median R$ 1.582.867,20 R$ 3.685.635,67 132,80
% 

C.V. Pearson 17,4655 13,9993 -19,85% 

Skewness -0,1154 -0,1366 -18,32% 

Kurtosis 0,2534 0,1314 -48,15% 

Percentile 95% R$ 46.382.261,94 R$ 46.552.986,67 0,37% 

Percentile 99% R$ 64.102.033,09 R$ 73.943.776,65 15,35% 

Simulations tPMBACx> 0 52,90% 55,50% 4,91% 

Simulations tPMBACx< 0 47,10% 44,50% -5,52% 

 
Tabela 2: Estatísticas Obtidas Através da Simulação da PMBAC
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A tabela acima contém os dois primeiros momentos, não centrado E[tVx] e centrado Var[tVx]das
distribuições da PMBAC, assim como outras métricas obtidas a partir da distribuição empírica de probabilidade.
É possível identificar que a esperança matemática da PMBAC obtida foi maior com a utilização da tábua BR
EMSmt 2010 do que com a tábua AT 83. Essa diferença no valor médio da PMBAC pode ser explicada pelo
comportamento mais agravado que a AT 83 possui na sua mortalidade quando comparada com a tábua
brasileira, pois como já visto anteriormente na Figura 3, a tábua AT 83 possui uma mortalidade mais severa do
que a BR EMSmt 2010 entre as idades de 50 e 90 anos, o que acaba impactando diretamente na constituição
da Provisão Matemática da seguradora.A variação percentual média de 36,35% obtida entre as provisões é
capaz de representar o quão diferente uma tábua é da outra.As figuras a seguir mostram os histogramas
obtidos através da simulação da PMBAC para ambos os modelos:

Figura 4: Histograma da Distribuição de Probabilidade Empírica da PMBAC – Tábua AT 83

Figura 5: Histograma da Distribuição de Probabilidade Empírica da PMBAC – Tábua BR EMSmt 2010
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A partir da visualização dos histogramas obtidos para a distribuição da PMBAC foi possível observar
e percebercerto graude simetria na curva de probabilidade das distribuições empíricas, simetria essa
aparentemente semelhante à forma de uma distribuição gaussiana. Isso levantou a suposição de que a distribuição
da PMBAC estocástica pudesse ser aproximada por uma distribuição normal. Porém, para a verificação de tal
suposição, fez-se necessário a realizaçãode um teste de aderência da distribuição empírica da PMBAC à
distribuição teórica normal. O teste de aderência escolhido para testar a hipótese nula H0 de normalidade na
distribuição da PMBAC foi o teste Kolmogorov-Smirnov (KS), onde a escolha desse teste se deu principalmente
pelo fato do mesmo ser mais sensível em pontos próximos à mediana da distribuição do que nas caudas,
interesse esse justificado pela aparência relativamente simétrica dos histogramas obtidos para ambos os modelos.

A seguir é possível visualizar os valores tabelados resultantes da aplicação do teste de aderência
Kolmogorov-Smirnov às distribuições empíricas obtidas via simulação:

 
M od elo 1 - AT  83  

Dn 0,0 125  

D  0,0 515  

Distribu içã o Em p írica  S im ulad a 
 

Distrib u ição  Teórica Aprox im ada 

Bloco  f[ tV x] F[ tV x] 
 

f[tV x] F [tV x]  Estatística  KS 

-R$  8 0.681 .6 68,37 0,003 0 0,003 0 
 

0, 001 3 0,00 13  0,0 017  

-R$  6 9.210 .7 17,12 0,006 0 0,009 0 
 

0, 003 5 0,00 48  0,0 042  

-R$  5 7.739 .7 65,87 0,010 0 0,019 0 
 

0, 010 1 0,01 49  0,0 041  

.. . ... ... 
 

... .. . ... 

R $ 56 .96 9.746 ,67  0,036 0 0,981 0 
 

0, 032 5 0,97 88  0,0 022  

R $ 68 .44 0.697 ,93  0,009 0 0,990 0 
 

0, 014 0 0,99 29  0,0 029  

R $ 79 .91 1.649 ,18  0,010 0 1,000 0 
 

0, 005 1 0,99 80  0,0 020  

 
M o delo  2  - BR EM S m t 20 10 

D n 0,0 238  

D  0,0 515  

Distribu içã o Em p írica  S im ulad a 
 

Distrib u ição  Teórica Aprox im ada 

Bloco  f[ tV x] F[ tV x] 
 

f[tV x] F [tV x]  Estatística  KS 

-R$  8 4.062 .5 76,20 0,003 0 0,003 0 
 

0, 001 9 0,00 19  0,0 011  

-R$  7 1.687 .7 20,89 0,007 0 0,010 0 
 

0, 004 7 0,00 67  0,0 033  

-R$  5 9.312 .8 65,58 0,015 0 0,025 0 
 

0, 013 0 0,01 97  0,0 053  

.. . ... ... 
 

... .. . ... 

R $ 64 .43 5.687 ,53  0,017 0 0,979 0 
 

0, 028 7 0,98 16  0,0 026  

R $ 76 .81 0.542 ,84  0,011 0 0,990 0 
 

0, 012 2 0,99 39  0,0 039  

R $ 89 .18 5.398 ,15  0,009 0 0,999 0 
 

0, 004 4 0,99 82  0,0 008  

 

Tabela 3: Teste de Aderência Kolmogorov-Smirnov à Distribuição Normal da PMBAC
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O teste KS retornou uma estatística Dn< D para ambos os modelos testados, ou seja, a estatística de
teste foi menor que a estatística crítica a um nível de significância á = 1%, o que levou a não rejeição da
hipótese nula H0 de normalidade das distribuições empíricas da PMBAC. Já os percentis obtidos através da
simulação também possuem um importante significado estatístico na interpretação e análise dos resultados por
descrever o comportamento da distribuição de probabilidade acumulada até um determinado ponto da
distribuição. Para a tábua AT 83, por exemplo, o percentil 95 e o percentil 99 revelam respectivamente que
em 95% e em 99% dos casos simulados a PMBAC não superou os valores de R$ 46.382.261,94 e R$
64.102.033,09, enquanto que na simulação utilizando a tábua BR EMSmt 2010 em 95% e 99% das simulações
a PMBAC não superou os valores de R$ 46.552.986,67 e R$ 73.943.776,65. A análise dos percentis é uma
ferramenta bastante importante e interessante para que o segurador possa ter noção do comportamento da
distribuição da PMBAC a direita da média e do risco a que seu portfólio está exposto, podendo assim estimar
qual o máximo valor esperado para a PMBAC, considerando um dado nível de significância á. Cabe ainda
ressaltar que como a PMBAC foi calculada pelo método retrospectivo, temos que quanto maior for o valor da
PMBAC, menor será a obrigação líquida observada pela seguradora, haja vista que o valor da PMBAC é
resultante da diferença entre o montante do valor atual de prêmios futuros devidos pelos segurados e o valor
atual das obrigações futuras da seguradora.

Após a confirmação da suposição de normalidade das distribuições através do teste de aderência, foi
realizada uma aproximação normal para a PMBAC através da utilização da função Inv.Norm.N() do Excel,
considerando como parâmetros para a função a Média e o Desvio Padrão obtidos por meio da simulação, e
um nível de significância estatístico á = 1%. Dessa maneira, ao considerar que a distribuição da Provisão
Matemática segue uma distribuição normal, é de se esperar que o valor da PMBAC não exceda o valor
aproximado com 99% de confiança. Os valores aproximados para os dois modelos foram os seguintes.

Aproximação Normal para a PMBAC - α = 1% 

Modelo Valor Aproximado 

Modelo 1 - AT 83 R$ 65.049.493,25 

Modelo 2 - BR EMSmt 2010 R$ 71.512.777,83 

 
Tabela 4: Aproximação da PMBAC pela Distribuição Normal com 5Ø5Ø5Ø5Ø5ØÂÞÂÞÂÞÂÞÂÞ = 1%

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os seguros são considerados instrumentos essenciais ao desenvolvimento de qualquer nação, seja ela
desenvolvida ou em desenvolvimento. No contexto do desenvolvimento econômico nacional atual, esse
instrumento financeiro de proteção social vem se tornando cada vez mais difundido e comercializado,
representando assim mais que um meio de proteção aos seus usuários, mas também um grande constituidor e
formador de poupanças coletivas para o país, integrando assim a grande estrutura do Sistema Financeiro
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Nacional com a participação em investimentos, e funcionando como um grande fomentador dos mercados
financeiro e de capitais brasileiro.
Considerando a importância do estudo realizado e com base nos resultados obtidos, foi possível demonstrar
o impacto obtido no cálculo estocástico da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder de uma seguradora
ao optar pela utilização das tábuas biométricas AT 83 e BR EMSmt 2010. O estudo revelou uma significativa
diferença no cálculo das provisões com as diferentes tábuas, o que mostra que a utilização de tábuas estrangeiras,
como é o caso da tábua americana AT 83, penaliza o cálculo das provisões e diminui a expectativa de
rentabilidade da seguradora. Essa penalização no cálculo da PMBAC possui um impacto direto no preço do
seguro, tornando-o mais caro, já que a seguradora precisará cobrar prêmios maiores dos seus segurados com
a finalidade de constituir uma reserva financeira antecipada capaz de honrar os compromissos futuros e de
garantir sua solvência econômico-financeira.
Dessa maneira, conclui-se que a tábua biométrica brasileira desenvolvida pelo Laboratório de Matemática
Aplicada do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LabMa/UFRJ) mostrou-se
bem mais interessante e oportuna para o cálculo da PMBAC do que a tábua americana, podendo significar
que o cálculo através de uma tábua nacional venha a tornar as estimativas da PMBAC das seguradoras mais
adequadas as condições biométricas nacionais, e que isso poderá vir a proporcionar uma redução considerável
e significativa nos prêmios dos seguros de vida, viabilizando consequentemente um maior acesso aos produtos
de seguro de vida comercializado pelas seguradoras por uma maior parcela da população brasileira.
A diferença comprovada pelo cálculo estocástico das provisões pode ser facilmente compreendida ao
considerarmos o fato de que a tábua AT 83 trata de especificidades e de características demográficas americanas,
o que não se adéqua tão bem ao perfil demográfico e biométrico da população brasileira que se utiliza dos
seguros de vida, população essa que possui uma mortalidade menos acentuada entre determinadas faixas
etárias quando comparada com a população americana. Dessa forma, o mercado segurador nacional poderá
experimentar uma maior competitividade entre seus players e proporcionar assim um maior acesso aosprodutos
de seguro de vida por parte da população, tendo em vista a redução nos valores dos prêmios cobrados por
parte das seguradoras. Além disso, outra grande vantagem esperada com a construção da tábua biométrica
nacional BR EMSmt 2010 é que haja um fortalecimento no equilíbrio operacional das seguradoras, assim
como uma maior garantia e preservação do nível de solvência das mesmas.
Como sugestão para estudos futuros, cabe a possibilidade de se realizar uma modelagem e uma análise
atuarial a respeito do impacto no capital mínimo regulatório que as seguradoras devem constituir para a
operacionalização de seguros de vida em função da utilização da nova tábua BR EMSmt 2010, realizando
assim um estudo comparativo com a tábua americana AT 2000, tábua essa largamente utilizada pelo mercado
segurador brasileiro e que representa a experiência americana mais recente em termos biométricos de
mortalidade e sobrevivência demográfica.
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UMA APLICAÇÃO DE UMA TÉCNICA NÃO PARAMÉTRICA DE PRECIFICAÇÃO DE
PLANOS DE SAÚDE EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICOS ATRAVÉS DO MODELO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PERDAS AGREGADAS – AGGREGATE LOSSES DISTRIBUTION
MODEL
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RESUMO
O desenvolvimento de um modelo de precificação de um plano de saúde odontológico justo, coerente e bem adequado à
realidade de uma operadora de saúde, exige antes de qualquer outra coisa a utilização de uma técnica apropriada e eficaz para
aprojeção do custo assistencial decorrente da sua operação. Por essa razão, esse artigo teve como objetivo realizar a
modelagem e a estimação do custo assistencial de uma carteira de um plano de saúde exclusivamente odontológicono
período de um ano, através de uma aplicação do Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas, baseando-se para isso na
metodologia do Modelo do Risco Coletivo Anual. A aplicação foi realizada através de um modelo de simulação estocásticanão
paramétrico desenvolvido na linguagem de programação Visual Basic for Applications – VBA, que consistiuna estimaçãodo
custo assistencial de uma carteira de um plano de saúde odontológico no período de um ano e na realizaçãode um processo
de precificação atuarial baseadono método de tarifação do Prêmio Puro.

Área Temática: Seguro Saúde – Plano de Saúde.
Palavras-chave: Modelagem, Simulação Estocástica, Precificação, Planos de Saúde, Método Paramétrico,
Método Não Paramétrico, Modelo do Risco Coletivo Anual, Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas,
Frequência e Severidade.

ABSTRACT
The development of a pricing model of a dental health plan fair, coherent and well appropriate to the reality of one health
operator, exist before anything else the utilization of one appropriate and effective technique for the health care cost
forecast decurrent of it operation. For this reason, this article has with objective to perform the modeling and estimation of
the health care cost by one health plan portfolio dental exclusively in one year, through an application of Aggregate Losses
Model Distribution, basing it for this in the Annual Collective Risk Model methodology. The application was made through
a non parametric stochastic simulation model developed in Visual Basic for Applications – VBA programming language,
what consisted in the estimate of the health care cost of one dental health plan portfolio in one year and in the realization of
an actuarial pricing process based on the pure premium pricing of method.

Thematic Area: Health Insurance – Health Plan.
Keywords: Modeling, Stochastic Simulation, Pricing, Health Plans, Parametric Method, Nonparametric
Method, Annual Collective Risk Model, Aggregate Losses Distribution Model, Frequency and Severity.
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1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de um bom modelo de precificação paraos contratos de seguro
privadoconsistenuma tarefa extremamente trabalhosa, técnica e arriscada, que possui como principal objetivo
a garantia da saúdefinanceira e econômica das seguradoras. Por essa razão, é extremamente necessário que as
seguradoras desenvolvam um processo de tarifaçãopara seus produtos através do qual seja possível se prever
e se inferir com um determinado grau de confiança estatística a qual nível de risco as mesmasse expõem ao
aceitar segurar um determinado tipo de risco de um determinado grupo de clientes. De uma forma análoga aos
contratosde segurodo ramo não vida, nos contratos dos planos privados de assistência à saúde é de sumária
importância que o segurador calculequal deve ser o valor cobrado a título de prêmio dos seus beneficiários, de
tal forma que esse valor pecuniário cobrado seja capaz de fazer frentea todas as despesas incorridas pela
operadorareferentes às suas obrigações operacionais, administrativas ede comercialização, além também
dasdespesas com impostos e tributação, sendo assim capaz de garantir o bom funcionamento da empresa.
Assim, um bommodelo de precificação atuarial deve ser capaz de mensurar qual o valor do prêmio a ser
cobrado dos segurados, de forma que este prêmio seja suficientemente capaz de honrar com todasas obrigações
da operadora e ainda assim possa garantira formação de uma determinada e desejada margem de lucro à
mesma, proporcionando-a um bomnível desolvênciaatuarial.

É nesse contexto da arriscadaatividade de precificação dos planos de saúdeque surge a figura do
atuário, que pode ser definido sucintamente como sendo um profissional especializado em estatística,
probabilidade,demografia, finanças, teoria e gerenciamento de riscos, que através de metodologias e de modelos
matemáticos estabelece através de hipóteses e premissas a estimativa de acontecimentos futuros e incertos. O
cálculo técnico atuarial é a ferramenta responsável por ajustar o valor do prêmio a ser pago de forma
determinísticano presente ao valor dos sinistros a serem indenizados de forma probabilística no futuro, de
forma que esse prêmio seja matematicamente capaz de honrar e suportar a todos os infortúnios e flutuações
aleatórias das indenizações esperadas.

Após a entrada em vigência da lei Nº 9.656/98várias exigências bastante significativas surgiram no que
diz respeito à fiscalização e àregulação do mercado de saúde suplementar brasileiro, como a necessidade de
uma padronização na qualidade dos produtos oferecidos pelas operadoras, a cobertura de um rol mínimo de
procedimentos ofertados pelas mesmas, a atividade técnica de um Atuáriopara a precificação, elaboração de
notas técnicas e registro dos produtos comercializados, entrevárias outras exigências não menos importantesdo
que essas ora citadas. Tendo em vista o conjunto de riscos inerentes à operação dessas empresas de saúde
suplementar, torna-se imprescindível que as mesmasdesenvolvam um processo de cálculo de prêmioadequado
e justo a ser pago pelos beneficiários, de forma que este prêmio seja suficientemente capaz de garantir a
solvência tanto financeira (solvência de curto prazo) quanto econômica (solvência de médio e longo prazo),
possibilitando assimque as mesmas possam garantir o equilíbrio atuarial entre suas receitas e despesas a serem
realizadas a partir da concretização dos fluxos de caixa futuros, e garantirainda que as mesmas não venham a
entrar em processo de ruína em um período de tempo futuro.

2. JUSTIFICATIVA
O custo assistencial observado pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde representa

uma variável bastante relevante dentro da política de gestão e de aceitação de risco das mesmas. Em razão do
seu comportamento de natureza estocástica é de extrema importância que as operadoras utilizem-sede técnicas
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mais robustas e eficientes para a análise e mensuração do custo assistencial com vista a minimizar o seu risco
de subscrição.

A escolha do tema para a abordagem nesse artigo teve como principal motivação a quase inexistência
de trabalhos acadêmicos relacionados às Operadoras de Planos de Saúde Exclusivamente Odontológicos, e
de uma forma mais pontual, a falta de notícia a respeito de um trabalho que abordasse a questão da modelagem
atuarial do custoassistencial e da precificação de planos de saúde exclusivamente odontológicos. Além disso,
acreditou-se que a abordagem realizada por esse artigo fosse de bastante valia para os profissionais de atuária
do nordeste brasileiro, tendo em vista que um dos ramos que mais os absorvem em termos profissionais é o
ramo de saúde suplementar, através das operadoras de planos de saúde.

Dessa forma, o modelo desenvolvido e proposto por esse artigo não objetivou se afirmar como sendo
o mais ideal para o objetivo ao qual se propôs, objetivando apenas ser entendido de uma forma didáticacomo
uma possível ferramentaalternativa paraa precificação de planos odontológicos dentre várias outras possíveis
e existentes.

3. OBJETIVO
Devido ao caráter estritamente aleatório da variável estocástica custo assistencial, o seu controle e a

sua mensuração tornam-se requisitos fundamentais para a garantia da saúde e da manutenção do equilíbrio
econômico, financeiro e atuarial das operadoras de saúde. Levando em consideração essa problemática, esse
artigo objetiva recorrer à utilização de recursos computacionais triviais para a realização de uma modelagem
atuarial a ser desenvolvida a partir dos pressupostos teóricos do Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas
em uma aplicação do Método de Simulação de Monte Carlo através da utilização de um algoritmo
computacional para a estimação do comportamento da variávelaleatória custo assistencial no período de um
ano. Esse modelo atuarial justifica-se, sobretudo, pelo fatode representar uma alternativa de precificação mais
justa e condizente com a operação de cada empresa, haja vista que esse tipo de modelo incorpora as experiências
passadas do histórico de sinistros já observadospor cada operadora.

De uma forma sistêmica, o presente artigo se propõe a realizar a modelagem, a simulação e a precificação
de um plano de saúde exclusivamente odontológico através da metodologia atuarial de perdas agregadas, a
ser desenvolvida através de um modelo de simulação estocástico de estimação do custo assistencial no período
de um ano para um plano ofertado por uma operadora de planos de saúde exclusivamente odontológicos de
natureza hipotética à sua carteira de beneficiários. Além de estimar o custo assistencial, o estudo objetiva
embutir um carregamento de segurança estatístico no prêmio de risco da carteira, assim como um carregamento
referente às despesas administrativas e de comercialização. Por fim o artigo objetivachegar ao prêmio comercial
total e ao prêmio comercial individual da carteira hipotética simulada.

4. REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo (FANA, MARTÍNEZ e ZANÓN, 1999), o prêmio é o preço do serviço prestado pelo

segurador. Este preço é fixado de forma antecipada, partindo da perspectiva de se fazer frente aos custos que
derivam das obrigações contratuais, bem como aos correspondentes da gestão, captação e manutenção do
negócio.

Para fixar o preço, a operadora ou seguradora necessita avaliar por meio de estatística, o comportamento
passado dos sinistros ocorridos, e no caso da saúde, as despesas realizadas por outros grupos de pessoas.
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Procedendo desse modo à medição do custo médio, verifica-se que não é arbitrária a fixação da mensalidade
de um plano de saúde (FERREIRA, 1985).

Podemos citar quatro métodos de tarifação para seguros: julgamento ou subjetivo, sinistralidade, prêmio
puro e tábua de mortalidade. O método de tarifação do prêmio puro começa com a estimativa do prêmio de
risco, passando por um processo de regularização estatística (modelagem), e, por fim, adicionando-se um
carregamento de segurança (FERREIRA, 2010).

De acordo com (LUSTOSA, PONTES e DOMINAS, 2004), a simulação, portanto, é uma técnica
que permite reproduzir o funcionamento de um sistema, com o auxílio de um modelo e gerar expectativas de
resultados. Os modelos, por sua vez, podem ser físicos ou matemáticos. Os modelos matemáticos representam,
em termos lógicos e quantitativos, os relacionamentos entre as variáveis. Quando for possível determinar os
valores das variáveis o modelo tem solução analítica. No entanto, quando estes valores não forem conhecidos,
a solução deverá ser buscada através de simulação.Dessa forma, o objetivo da simulação é descrever a
distribuição e as características dos possíveis valores de uma variável dependente, depois de determinados os
possíveis valores e comportamentos das variáveis independentes a ela relacionadas.

De acordo com (FERREIRA, 2010) o método paramétrico é utilizado quando o número de dados é
pequeno. Nesse caso, em função da experiência existente em relação a fenômenos semelhantes, atribuímos
uma distribuição conhecida, por exemplo: Log-Normal, Pareto, Gama e etc.

O método não paramétrico deve ser utilizado quando o número de dados é grande. Nesse caso,
aplicamos a distribuição empírica.

5. PLANOS DE SAÚDE EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICOS
De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), existem basicamente dois tipos de

planos privados de assistência à saúde sendo comercializados atualmente no Brasil: os planos de assistência
médico-hospitalar e os planos de assistência odontológica. Em particular, os planos de assistência odontológica
são aqueles responsáveis por ofertar e promover a assistência continuada à saúde dos seus beneficiários,
através da realização de manutenção preventiva, preditiva e corretiva da saúde bucal dos mesmos, nas mais
diversas especialidades odontológicas existentes, tais como: Diagnóstico, Prevenção, Dentística, Odontopediatria,
Endodontia e etc.

Também segundo a RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 39, DE 27 DE
OUTUBRO DE 2000, que dispõe sobre a definição, a segmentação e a classificação das Operadoras de
Planos de Assistência à Saúde:

Art. 16 Classificam-se na modalidade de odontologia de grupo as empresas ou entidades que operam
exclusivamente Planos Odontológicos, excetuando-se aquelas classificadas na modalidade contida na Seção
III desta Resolução.

O mercadode saúde suplementar odontológico brasileiro, ou simplesmente de planosodontológicos
exclusivos, é composto pelas operadoras de odontologia de grupo e pelas cooperativas odontológicas. Segundo
informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em setembro de 2012 o segmento de planos
odontológicos exclusivos apresentava aproximadamente 18,4 milhões de beneficiários, o que representava
aproximadamente 37,78% do total de beneficiários do universo de planos médico-hospitalares existentes no
Brasil. Conforme a ANS, o setor de saúde suplementar brasileiro agrega o montante de 1.571 operadoras de
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planos privados de saúde, milhares de médicos, cirurgiões, dentistas, outros profissionais, hospitais, laboratórios
e clínicas, o que demonstra o tamanho da macroestrutura existente no país com a finalidade de atender à
população de beneficiários que contrata os serviços de saúde privados. Abaixo segue um quadro contendo a
distribuição de Beneficiários dos planos exclusivamente odontológicos no Brasil em setembro de 2012 segundo
a ANS:

Tabela 1: Beneficiários de Planos Exclusivamente Odontológicos por Modalidade e Faixa de Beneficiários
Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Período: Setembro/2012

6. MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARAMÉTRICOS E NÃO PARAMÉTRICOS

As técnicas estatísticas utilizadas para a modelagem de dados e para a realização de inferências a respeito de
uma determinada população em estudo podem ser classificadas de duas maneiras distintas como: técnicas
paramétricas ou não paramétricas. As técnicas não paramétricas podem mostrar-se bastante apropriadas
para a modelagem de dados cujas propriedades amostrais e populacionais não obedeçam a rigor aos
pressupostos teóricos deuma determinada distribuição teórica de probabilidade
De acordo com (FONSECA e MARTINS, 1996) as técnicas da Estatística Não Paramétrica são,
particularmente, adaptáveis aos dados das ciências do comportamento. A aplicação dessas técnicas não exige
suposições quanto à distribuição da população da qual se tenha retirado amostras para análises. Podem ser
aplicadas a dados que se disponham simplesmente em ordem de frequência, ou mesmo para estudo de variáveis
nominais, contrariamente ao que acontece na Estatística Paramétrica, onde as variáveis são, na maioria das
vezes, intervalares.Os testes da Estatística Não Paramétrica exigem poucos cálculos e são aplicáveis para
análises de pequenas amostras (n < 30). Como o próprio nome sugere, a Estatística Não Paramétrica independe
dos parâmetros populacionais ( , ,  e etc.) e das suas respectivas estimativas ( , , , e etc.).
Com efeito, de uma maneira bastante geral e prática,é possível afirmar que um método estatístico paramétrico
toma como base uma distribuição de probabilidade teórica que já é conhecida e selecionada a priori pelo
modelador estatístico, onde todos os parâmetros dessa distribuição também já devem ser conhecidos, sendo
necessário por tanto, inferir somente a respeito dos parâmetros populacionais como a média, variância e
desvio padrão. Por outro lado, um método estatístico não paramétrico estabelece poucas, ou até mesmo
quase nenhuma hipótese a respeito das distribuições de probabilidades originais, sendo utilizado na maioria
dos fenômenos estatísticos onde não se possui informações acerca das mesmas, e quando as observações
amostrais não satisfazem ao grande número de hipóteses formuladas pelas técnicas estatísticas tradicionais
paramétricas.
Nesse artigo foi utiliza do um método paramétrico para a simulação da distribuição de frequência, tendo em
vista o conhecimento empírico do comportamento e a análise amostral da distribuição de probabilidade teórica
a qual está associada a nossa variável aleatória N (Número de Perdas). Já para a distribuição de severidade,
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foi utilizado um método não paramétrico tendo em vista a falta de conhecimento a respeito das distribuições de
probabilidade que melhor se ajustam às variáveis aleatórias de interesse X (Severidade) econsequentemente
Scol (PerdasAgregadas), a experiência empírica da prática profissional com planos odontológicos, e ao grande
número de dados e informações históricas coletadas e extraídas do banco de dados de uma operadora de
planos de saúde no período de um ano.

7. MÉTODO DE SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO (MSMC)
O Método de Simulação de Monte Carlo (MSMC) pode ser definido de uma forma bem geral, como

uma ferramenta de simulação estatística bastante poderosa e amplamente difundida nos mais variados ramos
da ciência, tais como Atuária, Finanças, Computação, Física, Medicina e etc., sendo utilizado para simular e
reproduzir diversos tipos de sistemas e modelos estocásticos que envolvam riscos, através de arcabouços
probabilísticos e de técnicas de amostragem aleatórias.

A ideia básica desse método é proceder primeiramente à definição de um modelo conceitual
representativo que seja suficientemente capaz de representar o sistema real a ser simulado, e a partir daí, gerar
uma grande diversidade de cenários ou amostras aleatórias através do uso de técnicas de reamostragem em
função de cada PDF (Probability Density Function) modelada no sistema. A partir da agregação dessas diversas
amostras simuladas é possível produzir uma aproximação da função de distribuição da variável aleatória de
interesse através do conceito de distribuição empírica de probabilidade. Apesar do MSMC não ser capaz de
fornecer uma solução exata para os problemas que envolvam risco, sobre determinadas condições é capaz de
fornecer uma boa estimativa do valor esperado para a variável estocástica de interesse à medida que o número
de iterações processadas pelo modelo aumenta.

(LUSTOSA, PONTES e DOMINAS, 2004) afirmam que, para executar o Método de Monte Carlo,
existem algumas fases básicas que devem ser seguidas: definição das variáveis envolvidas com base em dados
passados ou em estimativas subjetivas dos administradores; identificação das distribuições de probabilidades
das variáveis aleatórias relevantes para o estudo; construção das distribuições de probabilidades acumuladas
para cada uma das variáveis definidas; definição dos intervalos dos números aleatórios para cada variável;
geração dos números aleatórios; e simulação dos experimentos.

Dessa forma, é possível descrever sucintamente o Método de Simulação de Monte Carlo em três
grandes fases quais sejam:

1ª Fase – Geração de números pseudo aleatórios através de algoritmos computacionais.

2ª Fase – Escolha de uma técnica de amostragem para a geração de várias amostras ou cenários
independentes seguindo uma determinada PDF.

3ª Fase – Arbitragem e execução de um determinado número de iterações a partir do modelo simulado,
agregando as várias amostras geradas e analisando os resultados através da distribuição de probabilidade
empírica.

8. TEORIA DO RISCO E MODELO DO RISCO COLETIVO ANUAL (MRCA)
A grande maioria dos modelos atuariais utilizados atualmente para a precificação dos contratos de

seguro do ramo não vida estão baseados na Teoria do Risco. Essa teoria trata basicamente do desenvolvimento
de arcabouços estatísticos para o cálculo de prêmios de seguros que sejam capazes de garantir o equilíbrio
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financeiro e atuarial em face das flutuações aleatórias dos sinistros observados em uma carteira, além de
proporcionar uma garantia de solvência, tanto financeira como econômica, à seguradora.

A Teoria do Risco pode ser compreendida como um sinônimo para a Matemática de Seguros Não
Vida, na qual se busca realizar uma modelagem científica que faça frente aos sinistros que chegam ao segurador,
ajustando o quanto de segurança se deve aplicar ao cálculo de prêmios, de maneira que o processo de ruína
não ocorra (RODRIGUES, 2008).

O Modelo do Risco Coletivo Anual (MRCA) é um modelo atuarial bastante utilizado para a precificação
de seguros de curto prazo e que pode ser definido de uma forma bastante geral como um modelo que estima
o valor total dos sinistros ocorridos em uma carteira de seguros a partir da distribuição dos valores dos
sinistros individuais ocorridos nas apólices e da distribuição do número de sinistros observados em cada
apólice. O MRCAtrabalha com a distribuição dos sinistros agregados de uma carteira como um todo, ao invés
de tratar das particularidades dos sinistros produzidos por cada apólice individualmente assim como trata o
Modelo do Risco Individual.

Segundo (FERREIRA, 2010) o Modelo do Risco Coletivo utiliza o conceito de risco agregado, onde
a variável aleatória “sinistro total produzido por uma carteira de seguros”, também chamada de variável aleatória
“sinistro agregado”, é interpretada como a soma dos sinistros de toda a carteira.

No Modelo do Risco Coletivo precisamos conhecer a distribuição do valor de cada sinistro,
independentemente da apólice à qual o sinistro pertence, e conhecer a distribuição do número total de sinistros
produzidos em uma carteira.

Descrição do Modelo: Scol = X1 + X2+  ... + XN

Onde:
Scol – Variável aleatória que representa o sinistro agregado da carteira em um ano, ou variável aleatória que
representa o valor total das indenizações da carteira em um ano.
N – Variável aleatória que representa o número de sinistros na carteira em um ano.
Xi – Variável aleatória que representa o valor do i-ésimo sinistro na carteira.
Veja que Scol é uma soma de variáveis aleatórias Xi, sendo o número de termos da soma também aleatório e
igual a N.
Hipóteses:
a) X1, X2, ..., XN são independentes e identicamente distribuídas, sendo:

p(X) – Função de Probabilidade de X.
P(X) – Função de Distribuição Acumulada de X.

b) X1, X2, ..., XN são independentes de N.

Nesse artigo, a aplicação do Modelo do Risco Coletivo Anual recaiu justamente na necessidade da
determinação e da inferência a respeito dos momentos não centradoecentrado da distribuição de Scol, ou
equivalentemente, no cálculo daE[Scol] e da Var[Scol], os quais descrevem sob determinadas condições a
própria distribuição de Scol segundo a aplicação do Teorema do Limite Central (TLC), onde a distribuição de
Scol pode ser consideravelmente aproximada por uma Distribuição Normal. No entanto, para o desenvolvimento
o MRCA foi necessário primeiramente realizar a obtenção das distribuições de N e de X, distribuições essas
que serão descritas e apresentadas nasseções a seguir.
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9. DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA (N)
A frequência de observação dos procedimentos realizados por cada beneficiário ativo em uma carteira

de planos odontológicos é uma variável extremamente determinante para a estimação do custo assistencial
associado à mesma, porém, dada a inviabilidade de se conhecer a distribuição exata da quantidade de
procedimentos a serem realizados por cada vida assistida em um portfólio odontológico, é possível se optar
pela simulação da quantidade de procedimentos através da geração de valores aleatórios discretos a partir de
um método paramétrico(Distribuição de Probabilidade Teórica) ou método não paramétrico (Distribuição de
Frequência Empírica), de forma que o método escolhido seja capazde descrever, em média, a quantidade de
procedimentos realizados por cada beneficiáriode uma carteira de uma maneira satisfatória e próxima à realidade
história das experiências de sinistros passados observados pela operadora.

Para a realização da simulação da distribuição de frequência dos procedimentos realizados por cada
beneficiário da carteira a ser precificada foi escolhido um método paramétrico desenvolvido em função da
Distribuição Geométrica (p). A escolha dessa distribuição teórica de probabilidade não veio a tornar o
modelo de precificação paramétrico, haja vista que a distribuição de severidade a ser apresentada a seguir foi
modelada por meio de um método não paramétrico, o que veio a garantir de fato uma classificação não
paramétrica à técnica de precificação desenvolvida nesse artigo.

10. DISTRIBUIÇÃO DE SEVERIDADE (X)
Outra variável aleatória de extrema importância para o processo de precificação de um plano

odontológico é a severidade, ou variável aleatória valor de um sinistro, que pode ser definida de uma maneira
geral como uma perda ou valor associado a cada sinistro observado, coberto ou indenizado, referente a cada
unidade que esteja exposta ao risco em um portfólio qualquer sujeito às ocorrências aleatórias descritas pelas
leis da probabilidade. Nesse contextonão é possível se prever com precisão quantos procedimentos podem
ser realizados por cada vida exposta ao risco, e muito menos qual será o valor da perda associada a cada
realizaçãode um procedimento, haja vista que essa variável possui comportamento aleatório. Dessa maneira
cada perda ocorrida em decorrência da realização de um procedimento é denominada de severidade e é
simbolizada nos modelos atuariais pela variável aleatória X.

Para a realização da simulação da distribuição de severidadefoi escolhido um método não paramétrico
desenvolvido a partir da Função de Distribuição Acumulada de Probabilidade EmpíricaP[X], também
denominada de Função de Distribuição Acumulada de Frequência Empírica F[X]. A escolha de um
método não paramétrico deu-se basicamente em função de três fatores, quais sejam a falta de conhecimento
sobre a distribuição teórica mais aderente à distribuição de severidade em estudo, a experiência prática
profissional da precificaçãode planos odontológicos, e também à grande quantidade de informações referentes
às experiências de realizações de procedimentos (sinistros) coletados no banco de dados de uma operadora
de planos odontológicos no período de um ano, já que o presente artigo objetivou precificar uma carteira
estimando para tanto o custo assistencial esperado durante o período de um ano segundo os pressupostos
teóricos do Modelo do Risco Coletivo Anual (MRCA) e do Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas a
ser apresentado a seguir. Cabe Porém esclarecer que os valores das perdas são provenientes da Tabela de
Valores Referenciais para Procedimentos Odontológicos – VRPO, disponível no sítio eletrônico do
Conselho Regional de Odontologia do Ceará (CRO – CE), e com vigência no período entre os anos
de2012e 2013.
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11. MODELO DE DISTRIBUIÇÃO DE PERDAS AGREGADAS (AGGREGATE LOSSES
DISTRIBUTION MODEL)

O Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas (Aggregate Losses Distribution Model – ALDM) é
umaferramenta atuarial que tem como objetivo proporcionar o controle, a mensuração e o gerenciamento de
perdas ou sinistros decorrentes da exposição de um portfólio a um determinado tipo de risco, estimando para
tanto, o valor total das indenizações decorrentes de todos os sinistros observados em um determinado período
de tempoem um conjunto de apólicesseguradas. Esse modelo de análise de risco atuarial é amplamente utilizado
pelas seguradoras, operadoras de saúde, bancos e instituições financeiras para a quantificação de risco e
mensuração de perdas, sendo desenvolvidoa partir dos pressupostos doModelo do Risco Coletivo Anual.

O desenvolvimento desse modelo é realizado a partir das observações históricas das perdas que
devem ser coletadas a partir de um banco de dados, ondea partir dessas informaçõessãoestimados e selecionados
os parâmetros para o ajuste das distribuições de frequência e de severidade. Por fim realiza-se a composição
dessas duas distribuições a fim de se obter a distribuição conjunta de perdas agregadas.

(KLUGMAN, PANJER e WILLMOT, 2004) definem que a distribuição de perdas agregadas pode
ser representada como uma soma, S, de um número aleatório, N, de valores de pagamentos individuais (X1,
X2, ..., XN). Logo:

S = X1 + X2 + ... + XN ,N = 0, 1, 2, ..., n
Onde:S = 0, quando N = 0.

Assim, o Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas pode ser definido de uma forma geral como
sendo uma soma de um número aleatório de variáveis aleatórias IID (Independentes e Identicamente
Distribuídas):

S = X1 + X2 + ... + XN

Onde:
S– Variável Aleatória Perda Agregada.
X – Variável Aleatória Valor de Uma Perda, sendo IID, geralmente não negativas, contínuas e que podem ser
quantificadas.
N – Variável Aleatória Número de Perdas.

12. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Esse artigo se propôs a desenvolver um modelo de precificação atuarial para o cálculo do valor do

prêmio a ser pago pelos beneficiáriosde uma carteira de planos odontológicos, utilizando-se para tanto, de um
modelo de simulação estocástico a ser desenvolvido a partir das técnicas, ferramentas e metodologias
anteriormente apresentadas. Para a realização da precificação foi desenvolvido um plano odontológico hipotético
que possui cobertura nas especialidades de Diagnóstico, Prevenção, Odontopediatria, Dentística e
Endodontia, de acordo com a classificação da Tabela VRPO obtida junto ao CRO – CE. O modelo foi
desenvolvido e estruturado em uma sub-rotinade simulação implementada no ambiente de programação Visual
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Basic for Applications – VBA da Microsoft. Para a construção do algoritmo de simulação foram utilizadas
as seguintes variáveis:

————————————--Declaração das Variáveis———————————-—

Dim i As Integer

Dim j As Integer

Dim u As Integer

Dim v As Integer

Dim NA As Long

Dim NV As Integer

Dim N As Integer

Dim p As Double

Dim z As Double

Dim r As Double

Dim X As Double

Dim Life_Loss As Double

Dim Scol() As Double

Dim FDA() As Double

Dim Loss() As Double

ReDim FDA(0 To 72)

ReDim Loss(1 To 72)

ReDim Scol(1 To NA)

—————————————————————————————————————-

O passo seguinte após a declaração das variáveis do modelo foi o de definiçãodos parâmetros de
entrada (Inputs) para a realização da simulação, onde foram realizadas simulações para 30.000 Anos de uma
carteira hipotética contendo 1.000 Beneficiários. Em relação aos parâmetros das distribuições de frequência
(paramétrica) e severidade (não paramétrica), foram realizadas as suas estimativas por meio de uma modelagem
da base de informaçõesque foi coletada no banco de dados de uma operadora de planos odontológicos
durante o período de um ano, e referentes à operação de somente uma das suas filiais. As informações
amostraiscoletadas no banco de dados da operadora foramreferentes à quantidade de procedimentos realizados
por cada beneficiário no período de um ano, o que permitiu estimar o parâmetro de frequência p através do
método dos momentos para a modelagem da variável aleatória N, e à frequência de ocorrência de cada
procedimento odontológico no período de um anoP[Xi], o que representa a própria distribuição de probabilidade
empírica de Xi. A simulação através da distribuição geométrica é um recurso estatístico que tem por intuito
estimar um número aleatório de procedimentos realizado por cada vida segurada da carteira, para que assim
seja possível associar a cada valor de N um valor aleatório de perda Xi com uma dada probabilidade P[Xi].

A distribuição de frequênciateve seu parâmetro estimado e ajustado através do método dos momentos.
Segundo (Ferreira, 2010), o ajustamento de dados de sinistros a uma distribuição paramétrica se dá

em duas etapas: Determinação dos Parâmetros e Teste de Aderência. Dessa maneira, a estimação do parâmetro
de frequência foi realizada juntamente com o teste de aderência Qui–Quadrado que não rejeitou a hipótese
nula H0 de que a amostra modelada para o número de sinistros seja proveniente ou siga uma Distribuição
Geométrica. Abaixo seguem as estatísticas amostrais e o histograma da distribuição no número de sinistros
obtido a partir da amostra analisada.
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A seguir é possível observar o histograma e o código utilizado para a simulação de uma série de
observações provenientes de uma variável aleatória que segue uma distribuição geométrica através do software
estatístico R. A série simulada no R contém a mesma quantidade de procedimentos da amostra coletada
(n=46.624),e possui o mesmo parâmetro de sucessoestimado para a distribuição geométrica(p=0,1679),
servindo para a realização de um teste visual da verdadeira natureza da forma geométrica da distribuição da
variável aleatória número de sinistros.

Tabela 2: Tabela de Distribuição de Frequência Empírica

Figura 1: Histograma da Distribuição de Frequência Empírica



139 ATUÁRIA APLICADA A SEGURO, PREVIDÊNCIA E INVESTIMENTOS

Figura 2: Histograma da Distribuição de Frequência Simulada no R

n=46624

p=0.1679

Geometric<-rgeom(n,p)

hist(Geometric,breaks=38,col=”blue”,ylab=”P[N = n]”,xlab=”n”)

A distribuição de severidade de natureza não paramétrica teve sua modelagem realizada através da
Função de Distribuição Acumulada EmpíricaP[x].A seguir é mostrada a tabela contendo a distribuição
de severidade utilizada na simulação:

Tabela3: Tabela de Distribuição de Severidade Empírica
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A simulação realizada para a frequência dos procedimentos foi desenvolvida através da geração de
valores aleatórios seguindo uma Distribuição Geométrica (p), onde p = 0,1679, a partir de um Gerador de
Variates estocástico, enquanto que para a severidade foram simulados os valores dos procedimentos através
da geração de um número aleatório seguindo uma Distribuição Uniforme (a,b), onde a = 0 e b = 1. Para
cada valor aleatório U~(0,1) gerado na simulação foi associado um valor de perda em função da distribuição
de probabilidade acumulada empírica P[X] tabelada, associação essa realizada através da técnica da
Transformada Inversa. A seguir podem ser visualizados os códigos em VBA utilizados para a simulação da
frequência e da severidade, através das técnicas de Aceitação e Rejeição e da Transformada Inversa
respectivamente:

—————————————Simulação da Frequência—————————————

N = 1

z = Rnd()

Do While z > p

N = N + 1

z = Rnd()

Loop

—————————————————————————————————————

—————————————Simulação da Severidade—————————————

r = Rnd()

For v = 1 To 72

If r > FDA(v - 1) And r <= FDA(v) Then X = Loss(v)

Next v

—————————————————————————————————————

13. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após a execução da simulação, foram obtidas as estatísticas referentes ao custo assistencial esperado
da carteira para o período de um ano, ou alternativamente, foram obtidas as estatísticas empíricas da variável
aleatória Scol. A seguir pode ser vista uma tabela contendo as estatísticas provenientes da simulação.
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Tabela 4: Estatísticas da Distribuição Empírica Simulada de Scol

A figura mostrada abaixo contém o histograma da distribuição de probabilidade empírica simulada de Scol.

Figura 3: Histograma da Distribuição Empírica Simulada de Scol

A partir da análise visual do histograma obtido e da percepção da sua forma plenamente simétrica, é
possível supor que a distribuição empírica de Scolpossa ser considerada uma distribuição gaussiana. Para a
realização da verificação da suposição de normalidade foi realizado um teste de aderência à distribuição
teórica de probabilidade normal através do teste Kolmogorov-Smirnov. O teste retornou uma estatística Dn<
D, ou seja, a estatística de teste foi menor que a estatística crítica a um nível de significância α= 1%, o que
levou a não rejeição da hipótese nula H0 de normalidadeda distribuição empírica das perdas agregadas Scol.A
seguir é possível se visualizar o resultado do teste realizado.



142 ATUÁRIA APLICADA A SEGURO, PREVIDÊNCIA E INVESTIMENTOS

Tabela 5: Tabela de Teste de Aderência Kolmogorov-Smirnov

Em seguida foi então realizada uma aproximação normal para o custo assistencial esperado total da
carteira a um nível de significância α= 1%, que significa o mesmo percentil 99% da distribuição normal
aproximada. Logo, em 99% dos casos espera-se que o custo assistencial não ultrapasse o valor da aproximação
normal, ou em outras palavras, o custo assistencial da carteira não exceda a aproximação normal com um nível
de cofiança de 99%. Esse custo assistencial calculado é também chamado pela literatura atuarial de prêmio de
risco da carteira.

Ao custo assistencial aproximadofoi aplicado um carregamento de segurança estatístico θ calculado
para cobrir as flutuações aleatórias da variávelScol, e um carregamento αarbitrado referente às despesas
administrativas e de comercialização da operadora, compondo assim o prêmio puro e o prêmio comercial da
carteira respectivamente. Na prática, o carregamento θdeve ser calculado de forma estatística, enquanto que
o α deve ser obtido através das demonstrações contábeis da operadora. O carregamento θfoi calculado com
um nível de significância de 1%. A seguir é possível visualizar uma tabela contendo os valores obtidos a partir
do custo assistencial calculado pela aproximação normal, representando assim o resultado da precificação
propriamente dita através do cálculo do prêmio comercial da carteira.

Tabela 6: Tabela de Precificação Anual

Cabe por fim ressaltar que os valores obtidos foram referentes ao período de um ano, ou seja, tanto o
custo assistencial como os prêmios puro e comercial foram calculados como uma estimativa pra carteira no
período de um ano à frente. Logo, para chegar ao custo e ao prêmio mensal da certeira basta se dividir os
valores obtidos por 12. A seguir é possível visualizar uma tabela contendo os valores calculados de forma
mensal.
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Tabela 7: Tabela de Precificação Mensal

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já tratado anteriormente o modelo desenvolvido por meio desse artigo não deve ser entendido
como sendo o melhor ou o mais ideal modelo para a precificação de planos de saúde odontológicos, mas sim,
mostrar-se como uma ferramenta técnica atuarial alternativa entre as várias possíveis, implementáveis e
utilizáveisna atividade de precificação. Essa técnica de precificação apresenta-se como sendo relativamente
simples, porém pode ser considerada bastante eficazem razão do seu alto poder de estimação, pois incorpora
o efeito no número médio de procedimentos realizados por cada beneficiário e o valor aleatório gerado pela
realização de cada procedimento, estabelecendo assim umadistribuição de probabilidade dos possíveis valores
agregados de perda que compõem o custo assistencial de uma carteira.

 Outra observação bastante importante é que quando o número de vidas de uma carteira aumentao
poder de estimativa do modelotambém aumenta, uma vez que o seguro é operado basicamente sob o princípio
do mutualismo. Assim, quanto maior for o grupo em estudo, ou seja, a subpopulação da carteira, maior se
torna a qualidade da estimativa dessemodelo atuarial, pois o mutualismo se encarrega de equilibrar e de ajustar
o comportamento estatístico esperado do custo assistencial, evidenciando o pressuposto teórico da lei dos
grandes números originalmente enunciado por Jacob Bernoulli. Portanto, quanto maior for uma carteira qualquer
em análise, menor será o prêmio per capta da carteira, e quanto menor for o tamanho da carteira, maior será
o valor cobrado de seus beneficiários a título de prêmio.

Finalmente, cabe uma ressalva no que diz respeito às informações de entrada do modelo, quais sejam
a frequência e a severidade, pois quanto maior a qualidade, o nível de confiabilidadee a quantidade de informações
históricas coletadas no banco de dados da operadora, maior será sua assertividade em relação às previsões
efetuadas através desse modelo estocástico.

Como possibilidade para um possível estudo futuro, caberia o desenvolvimento de um modelo de
precificação paramétrico para planos de saúde odontológicos através do ajuste e da realização de testes de
aderência e de Best Fit para a distribuição de severidade, buscando assim encontrar a distribuição que melhor
descreva o comportamento da variável aleatória custo assistencial, e realizando um paralelo entre os resultados
obtidos pelo modelo paramétrico e pelo modelo não paramétrico. Outra possibilidade de estudo, seria
desenvolver um modelo não paramétrico similar ao desenvolvido nesse artigo para a precificação de planos de
saúde médico-hospitalares.
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Estimando Mortalidade dos Beneficiários do Sistema de Previdência Social
no Brasil – Um Novo Método: Projeções e Expectativas de Vida.

Felipe Inácio Xavier de Azevedo33

Isadora Cristina Souza da Silva34

RESUMO
O proposito estabelecido nesse trabalho é dimensionar, através das técnicas de projeção e estimação, o comportamento
da população de beneficiários ao longo do tempo dado os “problemas” enfrentados devido a transição demográfica, as
baixas taxas de fecundidade e a crescente expectativa de vida, resultando no envelhecimento populacional. Tentar
contribuir com mais uma fonte de informação e referência.As informações disponíveis nos dados fornecidos pelos censos
realizados pelo IBGE foram suficientes para propor tanto o teste de estimação da mortalidade, quanto a projeção
realizada. Avaliamos que a população de aposentados/beneficiários eleva a expectativa de vida dos brasileiros em
média em 9 anos. Isso é facilmente observado quando retiramos a população de aposentados/beneficiários da população
geral e recalculamos as taxas. A proporção de beneficiários no Brasil ao longo do tempo vem crescendo, comparando a
proporção de 1991 para 2010, ou seja, em 19 anos essa proporção se elevou substancialmente. Notamos que no decorrer
da projeção o ganho em expectativa de vida tende a diminuir. Notoriamente a perda em expectativa de vida ocorre com
maior variação entre anos de projeção que entre faixas etárias. As tábuas de vida proporcionam uma melhor análise da
população em estudo, em nosso caso dado a condição de beneficiário é importante prever ou estimar o tempo médio de
permanência desse beneficiário no sistema.

Palavras Chave: Projeção, tábua de mortalidade, beneficiários.
Área Temática: Previdência.

33 <http://lattes.cnpq.br/1972003657091211>
34 <http://lattes.cnpq.br/6013196022933030>
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INTRODUÇÃO

A muitos colocamos em discussão sobre o fator previdenciário e sobre a atual situação do sistema previdenciário
no Brasil e para que destino ele segue. É indiscutível que não vivemos em uma situação favorável em constância as
mudanças demográficas apresentadas na atual geração. O fato da melhora na qualidade de vida, o aumento na longevidade,
além das políticas de transferência de renda, a queda nas taxas de fecundidade e demais.

Inúmeros fatores acarretados pela tão falada transição demográfica trouxeram a necessidade de adaptações no
modelo previdenciário dado sua incapacidade de suprir o número de beneficiários demandantes. Não podemos negar que
tais mudanças já são observadas há muitos anos, no entanto as devidas providências ainda estão sendo estudadas e não
há muito que se fazer em questão. A relevância do fator previdência requer estudos e trabalhos que possam contribuir para
a reflexão da real situação vivenciada, para tanto, este estudo tem como propósito contribuir para tal fim. O foco principal
desse trabalho é proporcionar estimativas da mortalidade em longo prazo, levando em consideração suas funções de
sobrevivência ao longo do tempo e qual o comportamento dessa população em uma tábua de vida.

A necessidade de maiores estudos que possam contribuir para maiores análises e conhecimento das fragilidades
apresentadas pelo sistema previdenciário brasileiro, leva este estudo a possui dois focos principais, em primeiro lugar tentar
estimar a mortalidade de um grupo específico, através de um modelo de proxy, levando em consideração a mortalidade de
pessoas que residiam em domicílios que haviam beneficiários do sistema de previdência, tomando como proxy  a ideia de
que os beneficiários que residem em determinado domicílios possuem a mesma função de mortalidade das pessoas que
morreram no mesmo domicílio. Sendo assim, tentando aperfeiçoar uma nova forma de estimação indireta. Em segundo lugar,
quando estimado as taxas de mortalidade, este artigo volta sua maior atenção na projeção e aplicação dessas taxas, pois,
elas nos fornecerão uma visão de como se comportará a mortalidade ao longo do tempo. Projetaremos quinquenalmente
essas taxas de mortalidade pelo método das componentes, de 2010 até 2050, construindo tábuas de mortalidade.

Os métodos usados para alcançar os fins desse trabalho levam em questão os métodos de projeção populacional
e estimação da mortalidade, esse último é um desafio no qual tentamos considerar dados de mortalidade como proxy para
uma mortalidade específica, pois trataremos da mortalidade dos beneficiários do sistema previdenciário brasileiro. Isso leva
a uma nova metodologia de estimação indireta a qual tenta uma aproximação das taxas de mortalidade dado a falta de alguns
dados.

O uso de novas metodologias para estimar mortalidade são estudados e aperfeiçoados a cada dia, métodos esses
que garantem maior precisão e bons resultados nas análises finais. Trabalhar com coortes ou populações restritas muitas
vezes requer métodos específicos e que validem as hipóteses propostas, ou seja, que garantam os resultados esperados.

Quando tratamos de uma mortalidade específica, no caso dos beneficiários da previdência, poderíamos também
considerar como mortalidade a migração entre benefícios ou a perda do benefício, no entanto, para início de trabalho
consideraremos somente a mortalidade real, ou seja, a falência das funções vitais do corpo. No mais, será explicado no
tópico “BANCO DE DADOS” e “MÉTODOS” como será atribuída a proxy para a mortalidade dos beneficiários e qual banco
de dados será usado para tal fim.

Para melhor explicar as formas de saída de um beneficiário do sistema previdenciário é interessante dizer que um
benefício é considerado cessado quando o beneficiário perde o direito ao seu recebimento. Nesse caso, o não recebimento
ou a cessação, passa a representar uma forma de saída do beneficiário da folha de pagamento do sistema previdenciário, em
nosso caso a cessação do benefício se dá pela morte do beneficiário (Previdência Social, 2011).

Segundo dados da Previdência contatados no relatório do anuário de 2011:
Em 2011, os principais motivos de cessação foram “volta ao trabalho” e “morte”, que responderam, respectivamente,

com 60,2% e 17,8% do total das cessações. Dos benefícios cujo motivo de cessação foi “morte”, 20,3% tiveram um tempo de
duração de até 5 anos e 30,5% dos benefícios cessados apresentaram um tempo de duração de 20 anos ou mais(PREVIDÊNCIA
SOCIAL, 2011, p. 375).

Borges & Beltrão (2010) ensejam em seu trabalho o uso de tábuas de múltiplos decrementos para estimar taxas de
entrada e saída dos funcionários públicos federais considerando quatro formas de saída sendo uma delas a aposentadoria,
em nosso caso partiremos da função aposentados/beneficiários para estimar a saída dessa função pelofator morte. O
objetivo como já mencionado é estimar e projetar a saída de beneficiários pela função morte, desconsiderando migração
(mudança de um benefício para outro) e perda do benefício (por qual quer outra forma exceto morte).

Para o método de projeção, o mais indicado nas diversas literaturas existentes e nas principais referências
bibliográficas, trata-se do método das componentes. O método é usado nas projeções realizadas pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) e IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), dois grandes órgãos governamentais
(Freire, 2013).

A necessidade de se “prever” ou estimar contingentes populacionais vai além da área da saúde e urbanismo; estar
ciente das necessidades futuras de uma população faz parte de um planejamento eficiente. As estimativas populacionais
fornecem dados suficientes para um planejamento arrojado.Quando tratamos do problemático sistema previdenciário
brasileiro, isso requer bem mais que simples estimativas, no entanto dados reais que possam proporcionar um planejamento
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capaz de subsidiaro demasiado contingente de beneficiários. Porém, dados capazes de proporcionar estatísticas confiáveis
são extremamente difíceis no Brasil (Borges & Beltrão, 2010).

Para Egidi (2003) apud Camarano, Kanso & Mello (2006), “o envelhecimento populacional foi considerado um
problema e não um efeito positivo do desenvolvimento social e econômico”. No entanto, a transição demográfica tem
proporcionado oportunidades ao Brasil quando tratamos de um forte contingente populacional que está em plena idade
ativa, contingente capaz de gerar desenvolvimento e grandes riquezas a nação, o momento é chamado por muitos de “Janela
de Oportunidades”. No entanto, nem todos os efeitos da transição demográfica são benéficos, o envelhecimento populacional
acompanhado de longa expectativa de vida, além da baixa taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher, já são
observados há algum tempo e isso tem gerado transtornos ao sistema previdenciário e ao planejamento público social em
geral, pois resulta em uma adaptação para suprir as demandas de uma nova população em envelhecimento.

Em suma o “problema” que assombra osistema previdenciário e que todos já têm consciência é que com o contínuo
envelhecimento da população e a baixa nas taxas de fecundidade, isso garantirá em longo prazo um grande número de
aposentadorias sendo geradas e em contrapartida uma baixa no número de contribuintes, ou seja, a razão de dependência
idosa é elevada ao ponto de o sistema previdenciário não mais suportar a demanda crescente de aposentados, tendo assim
que recorrer a outros meios de sustentação dessa população.

Segundo dados da Previdência (2011), o número de benefícios do ano de 2009 para 2010 aumentou em 3,72% e de
2010 para 2011 em 2,74%, sendo assim já é fácil evidenciar que em passos firmes a demanda por benefícios da previdência
aumenta a cada ano, logo se faz necessário estimar qual a durabilidade desses benefícios, dado que na maioria dos casos os
benefícios são vitalícios e hereditários, assim, tentaremos fazer através do método de estimação da mortalidade, tentando
estimar o tempo de sobrevivência desses beneficiários e consequentemente o tempo restante que ele viria a ainda receber
determinado benefício. É relevante falar que não será tratado, aqui, da transferência do benefício em caso de pensão por
morte.

Apesar de diversas medidas a serem estudadas, o proposito aqui estabelecido é dimensionar através das técnicas
de projeção e estimação, o quão grande será o problema a ser enfrentado, tendo como propulsores desse “problema” a baixa
nas taxas de fecundidade e a crescente expectativa de vida o que culmina no envelhecimento populacional. Sendo assim
tentar contribuir como mais uma fonte de informação e referência. No mais tentar aprimorar e testar novos métodos que
possam contribuir para tal fim.

Para o sistema de previdência, prever taxas ou o comportamento delas é essencial, pois em geral, tanto o valor do
benefício quanto sua durabilidade leva em consideração a expectativa de vida do beneficiário, logo, esse trabalho é mais
uma contribuição para estudos do mesmo segmento; estimar a média de anos que um beneficiário permanecerá no sistema.

As projeções populacionais constituem necessariamente a base sobre a qual devem assentar-
se quaisquer análises prospectivas do que ocorrerá nas esferas do político, do econômico e do
social (Wong et al. 1987 apud Paes, 2009, p. 88).

Além de favorecer meios para servir como embasamento teórico, os estudos das técnicas de estimação da mortalidade
são extremamente importantes para o avanço dos estudos populacionais em geral. Dado que existem diversos meios de
estimar a mortalidade, viemos tentar explorar uma nova metodologia, fundamentado nos conhecimentos já existentes para
especificar casos.

BANCOS DE DADOS

Devido a problemática quanto a disponibilidade e acessibilidade a um banco de dados capaz de nos fornece
informações suficientes para alcançar os objetivos desse trabalho, ao longo de boas discursões chegou-se ao consenso de
que os dados do censo brasileiro, realizado pelo IBGE, seria o mais viável, apesar de que talvez outros bancos de dados
como por exemplo o da previdência social ou DATAPREV, que devem conter informações mais completas sobre entradas e
saídas de beneficiários. A dificuldade de acesso a tal banco impossibilitou o uso do mesmo, no entanto, para a realização da
proposta de trabalho de monografia serãocogitados, dado a disponibilidade do uso dessesbancos de dados.

As informações disponíveis nos dados fornecidos pelos censos realizados pelo IBGE são suficientes para propor
inicialmente tanto o teste de estimação da mortalidade, quanto aprojeção a ser realizada. No entanto para estimar e projetar
a mortalidade só foram utilizados dados do último censo, o de 2010, pois, somente neste que continha a variável que fornecia
a informação da mortalidade de pessoas que residiam em determinado domicílio.

A introdução dessa variável foi recente e através dessa proporemos a proxy para estimar a mortalidade
dos beneficiários do sistema de previdência social. A variável em questão, designada pelo código V0701,
introduz a seguinte pergunta – De agosto de 2009 a julho de 2010, faleceu alguma pessoa que morava
com você(s) (Inclusive crianças recém-nascidas e idosos)?– as variáveis de resposta são simplesmente sim
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ou não. Quando esta pergunta é feita a alguém, o respondente se responsabiliza a informar se houve ou não
óbito no domicílio em que a mesma mora. Logo, partindo dessa informação é que surge o uso da proxy, que
nada mais é que inferir algo através de uma outra informação, sendo assim, considerar ou justificar um fato por
meio de outro.

O banco de dados do IBGE nos fornece também e principalmente, pois sem essa informação não
seria possível o uso desse banco de dados, a identificação de “beneficiários” do sistema de previdência social
través da pergunta - Em julho de 2010, tinha rendimento mensal habitual de aposentadoria ou pensão de
instituto de previdência oficial (federal, estadual ou municipal)? – essa pergunta é identificada pelo código
V0656. Nos últimos censos essa variável foi adaptada, no entanto o seu sentido ainda permanece o mesmo,
pois identifica se a pessoa respondente possui ou não benefício de aposentadoria ou pensão. Porém para esse
trabalho consideramos quese trata de um benefício do sistema de previdência social e por tanto não distinguimos
qual o tipo de benefício, pois como dito anteriormente não é nosso objetivo.

É necessário dizer que o quantitativo identificado nos dados do IBGE não necessariamente seja
equivalente ao da previdência social, sendo que os dados da previdência social são notoriamente mais precisos.
Tendo em mãos tais informações além das já disponibilizadas pelo IBGE, que são a população total do Brasil
por sexo e faixa etária e também os mesmos dados de óbitos no domicílio, dar-se-á início aos estudos para
verificar o comportamento dos dados, com pretensão aos resultados esperados.
Além dos bancos de dados já citados, foi utilizada para execução desse trabalho a tábua de mortalidade da população do
Japão para o ano de 2000, esses dados foram obtidos no site <www.mortality.org>, no qual disponibiliza tábuas de
mortalidade de diversos países.
A escolha da tábua de mortalidade levou em consideração a expectativa de vida da população, logo, como o Japão é
referência por possuir uma elevada expectativa de vida e baixas taxas de mortalidade, consideramos seu uso para a projeção
da mortalidade. A função principal da escolha da tábua limite de mortalidade é considerar que as taxas de mortalidade da
população estudada possuirão, no futuro, o mesmo padrão de mortalidade.
Sendo assim consideramos que a população de beneficiários possuirá, no tempo projetado, as mesmas, ou aproximadas,
taxas de mortalidade da tábua limite. Dado os efeitos da transição demográfica, o aumento da longevidade e a queda das
taxas de mortalidade e fecundidade, consideramos que a expectativa de vida tenderá a crescer, tornando maior o tempo de
permanência dos beneficiários no sistema de previdência.
Para a escolha da tábua de vida limite foram feitos diversos testes com outras tábuas de mortalidade. Tábuas de vida como
a da Austrália no ano de 2000 e 2005 apresentaram praticamente o mesmo padrão de crescimento, com taxas de mortalidade
baixas e crescente expectativa de vida, foi considerado também tábuas de mortalidade criadas com dados do sistema de
previdência sobre o número de beneficiários ativos e o número de saídas pelo fator óbito. Sendo assim, as taxas de
mortalidade seriam a razão entre o número de saídas por óbito sobre o número de beneficiários ativos. Foi também cogitado
o uso da tábua de vida do Japão para o ano de 2005, no entanto a tábua que apresentou melhor um modelo de curva de
mortalidade comparado com a mortalidade dos beneficiários foi a do Japão para o ano de 2000, logo, foi usada para efeito de
projeção das taxas de mortalidade.
Além das tábuas de vida citadas anteriormente, foram considerados importantesos testes com as tábuas de vida limite, ou
como muitos autores chama de modelo, a tabua das Nações Unidas ou ainda as tábuas de vida abreviada do Celade. Testar
outras tábuas de mortalidade é importante para que se identifique a que melhor se adapta ou a que melhor se modela a
população em estudo, esse teste faz diferença nos resultados finais, principalmente na projeção (Sawyer &Castilla, 1989).

MÉTODOS

Existem diversos métodos de estimar e projetar taxas de mortalidade, uma delas, a projeção da esperança de vida é bastante
usada por alguns autores, no entanto essa técnica não prediz com afinco o comportamento da função de mortalidade. O uso
de métodos indiretos tem sido bastante comum entre os autores e isso tem fornecido grandes contribuições para a área da
demografia, para esse trabalho se fez também, e principalmente, de uso de métodos indiretos para tentar estimar taxas de
mortalidade e feito isso, seguiu-se paraa projeção (Fígoli, 1998).
Outros autores como, por exemplo,Brass, contribuiu com outro método para estimar a mortalidade levando em consideração
a informações de filho tido e filho vivo. No entanto essa técnica só pode ser considerada para construção de parte da curva
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de mortalidade, para as primeiras idades. Para o restante da curva seria preciso outra técnica também proposta por Brass. A
técnica que considera a mortalidade do filho pode não ser tão precisa, pois, existe o problema de declaração de nascimento
e óbitos (Dalia& Romero, 2002).
É importante considerar que a técnica de Brass, proposta anteriormente, não faz menção a esse trabalho, pois, nossas
estimativas são para idades mais avançadas, partindo da faixa etária de 10 a 14 anos que é a parti de onde já identificamos
um contingente de beneficiários.
O método usado para esse trabalho foi o de estimação indireta. O método aqui proposto foi redirecionado partindo de uma
mecânica desenvolvida pelo autor (Freire, 2013), citado nas referências. A mecânica proposta pelo autor leva em consideração
alguns passosaqui mencionados, a mesma metodologia está sendo aplicada no trabalho “Projeções Multirregionais de mão
de obra qualificada no Brasil”, um trabalho do IPEA em parceria com alguns outros órgãos inclusive a UFRN. O papel da
UFRN no projeto é tentar estimar as saídas de engenheiros do mercado de trabalho, por morte e por aposentadoria. Para
tanto este trabalho leva em consideração a mecânica e parte dos procedimentos definidos para tentar estimar mortalidade
dos aposentados.
Apesar de não sermos propulsores do método, é importante destacar o trabalho realizado por Freire (2013), pois alavanca
novos métodos indiretos de estimar mortalidade, sendo assim uma inovação para trabalhos acadêmicos. Ressalte-se que
essa é nossa principal referência para esse trabalho.
O passo inicial, para tanto, após identificar o banco de dados a ser trabalhado, foi justamente estimar as taxas de mortalidade.
Para podermos estimar a mortalidade dos beneficiários consideramos que o uso da variável V0656, no questionário da
amostra do IBGE,seria suficiente para representar o quantitativo de beneficiários, pois a variável identifica se o respondente
possui benefício de aposentadoria ou pensão, sendo assim conseguimos a população alvo, que são beneficiários do
sistema de previdência social.
Em seguida para poder obter a informação de óbito dos beneficiários partiu-separa o método de estimação indireta no qual,
nesse trabalho, consiste em considerar que os beneficiários que residem em determinado domicílio possuem o mesmo
padrão de mortalidade de pessoas que residiam com o beneficiário e que faleceram. Essa informação é obtida pela variável
V0701, quando é perguntado ao entrevistado se faleceu alguém que morava com ele, sendo assim consideramos como
método indireto inferir que os beneficiários que disseram sim a variável V0701 possuem o mesmo padrão de mortalidade
dessas pessoas, logo, consideramos uma proxy.
População de beneficiário ! V0656 = “SIM”
Óbitos no domicílio ! V0701 = “SIM”
Com isso conseguimos as taxas de mortalidade ( )por faixa etária fazendo a simples razão entre o número de óbitos pela
população em cada faixa etária.

Sendo:
-”Número de óbitos ocorridos em domicílios de beneficiários com idades entre x e x+n”.

-”Número de beneficiários com idades entre xe x+n”.
Considerando que com esse procedimento encontramos as taxas específicas de morte para os beneficiários, partimos então
para a construção da tábua de vida dessa população. A construção da tábua de mortalidade nos fornece uma visão mais
precisa do comportamento dessa população ao longo das idades.
Supondo que a proxyrealizada com os dados do censo fornecem boas estimativas de mortalidade para os beneficiários e
que a tábua de vida construída é bem representativa para essa população, partimos então para o segundo passo que é a
descrição e aplicação do método a ser usado para a projeção dessa mortalidade.
Projetar uma população requer um estudo aprofundado das técnicas mais eficientes. Os métodos de Brass são os mais
usados pelos autores em geral, a evolução dos métodos de Brass por Preston &Coale também fazem parte de um leque de
métodos (Paes, 2009).

Para Paes (2009), projetar significa ver com antecedência a evolução de uma determinada população, é bem mais
que uma simples aplicação de método. “[...] significa reunir experiência, conhecimento, intuição e arte.”.Uma projeção é
embasada em meio a diversas hipóteses. A precisão quanto à assertiva no que se espera depende dos pressupostose da
disposição dos eventos ao longo da projeção.

Predizer ou estimar expectativas de vida também são meios de avaliar populações, em geral tais métodos tomam
como base tendências de mortalidade anteriores e as projetam. O mais comum método de estimar a mortalidade é pela
eliminação de cada causa de morte, esse método é conhecido como múltiplos decrementos. Outros meios de projeções são
embasados nos modelos matemáticos(Egidi, 2003 apud Camarano, Kanso& Mello, 2006).

Nossa projeção se passa em um cenário otimista, no qual consideramos que com o passar do tempo nossa
população em estudo apresentará baixas taxas de mortalidade e altas expectativas de vida. O embasamento para o cenário
otimista se dá devido à escolha da tábua limite, aquela na qual esperamos que nossa população espelhe suas taxas futuras.
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O método de projeções mais referenciado pelos demógrafos é o método doscomponentespor coorte, também
conhecido somente como método das componentes. Pode ser considerado como um avanço da função de crescimento
populacional (Paes, 2009).
O método consiste em projetar separadamente as três componentes demográficas (fecundidade, mortalidade e migração),
no nosso caso considera-se somente a projeção da mortalidade, pois é a componente de interesse. Para a projeção da
mortalidade faz-se necessário o uso de duas tábuas de mortalidade, a tábua inicial determinada para um momento ( ) antes

da projeção e outra tábua denominada de tábua de mortalidade limite( ), aquela na qual esperamos que nossa população
espelhe suas taxas de mortalidade em um tempo futuro. Com auxilio dessas, a projeção se resume a um simples fator de
interpolação entre ambas as tábuas, também com o uso de transformação logital, com isso projetamos essas taxas para um
tempo ( ), em que varia quinquenalmente (CELADE, 1984 apud Corrêa³, 2011).

Sendo:

!Para transformação logital na tábua de mortalidade inicial.

!Para transformação logital na tábua de mortalidade limite.

!Taxa de sobrevivência até a idade (x)na tábua de mortalidade inicial.
!Taxa de sobrevivência até a idade (x)na tábua de mortalidade inicial.

Interpolação entre tábuas para projeção:

Sejam:

! A transformação logitala cada idade (x) na tábua inicial (i).
!A transformação logitala cada idade (x) na tábua limite (L).

!A Interpolação linear entre as tábuas de mortalidade em cada idade (x)para cada projeção em(k).
Com o processo de interpolação linear simples, supomos que com o passar do tempo, a função de mortalidade da população
inicial ()aproximar-se-á da função de sobrevivência limite (), sendo assim projetada a cada (),(Corrêa, 2011 – Notas de aula).

A escolha da tábua limite teve como pressuposto as baixas taxas de mortalidade e a elevada expectativa de vida. A
escolha da tábua limite interfere diretamente nos resultados, pois talvez um tanto tendenciosa a projeção se aproxime das
taxas apresentadas na tábua limite, no entanto não ultrapassa as taxas da tábua limite, pois, a suposição é de que a
distribuição da curva de mortalidade se aproxime, porém não a ultrapasse (Edigi, 2003).

Com a escolha da tábua limite e os demais procedimentos de transformação logital e interpolação linear, construímos
então as tábuas de mortalidade e obtemos as taxas de mortalidade para cada quinquênio até o período desejado, no entanto
vale ressaltar que quanto maior o período a ser projetado, quanto mais distante do ano da tábua inicial, maior será também
a probabilidade de erro. O fator principal dessa probabilidade de erro é o fato de que as variantes demográficas funcionam
de forma dinâmica, sendo assim, não podemos predizer com afinco como se comportarão ao longo do tempo essas variantes,
mas podemos estimar níveis de confiança para os dados.

RESULTADOS

Diante de todos os pressupostos apontados e de toda metodologia definida, damos início ao processo de estimação
das taxas de mortalidade dos beneficiários da previdência, considerando o uso da proxy. Identificamos o quantitativo de
beneficiários geral, sem distinguir sexo, por faixa etária e também o quantitativo de óbitos informados pelos próprios
beneficiários, também sem distinção de sexo, por faixa etária. Com isso conseguimos as taxas especificas de mortalidade, em
seguida construímos a tábua de vida dessa população.
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Tabela 1 - Tábua de Mortalidade para os Beneficiários da Previdência 
Fa

ixa etária bitos 
P

opulação EM 
10 

a 14  26 
2

36.886 ,00264 ,0131 ,0131 ,9869 ,5 ,97 49,3  9,3 
15 

a 19  .766 
2

78.247 ,00994 ,9869 ,0479 ,0485 ,9515 ,5 ,81 44,3  4,9 
20 

a 24  .368 
2

75.991 ,01583 ,9390 ,0715 ,0761 ,9239 ,5 ,52 39,5  2,0 
25 

a 29  .018 
3

36.887 ,01786 ,8675 ,0742 ,0855 ,9145 ,5 ,15 35,0  0,3 
30 

a 34  .214 
4

08.336 ,01767 ,7934 ,0671 ,0846 ,9154 ,5 ,80 30,8  8,8 
35 

a 39  .699 
4

74.190 ,01624 ,7262 ,0567 ,0780 ,9220 ,5 ,49 27,0  7,2 
40 

a 44  0.775 
6

36.162 ,01694 ,6696 ,0544 ,0812 ,9188 ,5 ,21 23,5  5,1 
45 

a 49  2.238 
9

10.417 ,01344 ,6152 ,0400 ,0650 ,9350 ,5 ,98 20,3  3,0 
50 

a 54  5.724 
1

.579.817 ,00995 ,5752 ,0279 ,0486 ,9514 ,5 ,81 17,3  0,1 
55 

a 59  8.544 
2

.653.336 ,00699 ,5473 ,0188 ,0343 ,9657 ,5 ,69 14,5  6,5 
60 

a 64  4.014 
3

.629.024 ,00662 ,5285 ,0172 ,0325 ,9675 ,5 ,60 11,8  2,4 
65 

a 69  8.738 
3

.760.726 ,00764 ,5113 ,0192 ,0375 ,9625 ,5 ,51 9,2  8,1 
70 

a 74  2.730 
3

.179.172 ,01030 ,4921 ,0247 ,0502 ,9498 ,5 ,40 6,7  3,7 
75 

a 79  3.287 
2

.242.883 ,01484 ,4674 ,0334 ,0716 ,9284 ,5 ,25 4,3  ,2 
80 

+ 9.317 
2

.585.895 ,03454 ,4340 ,4340 ,0000 ,0000 ,8 2,07  2,1  ,8 
To

tal 94.058 
2

3.187.969 
Fonte: Elaboração própria – Dados censo IBGE 2010. 

 

Iniciamos nossas análises com algumas comparações. Após construção da tábua de vida façamos as observações princi-
pais que foram identificadas na tábua. O principal fato observado foi que a expectativa de vida para um beneficiário que deu
entrada no sistema de previdência (dados de 2010) ficou entorno de 49,3 anos, ou seja, espera-se que um beneficiário
continue a receber assistência do sistema de previdência por aproximadamente 49,3 anos. A tendência observada foi a já
esperada, a expectativa de vida decresce com o passar do tempo. A população de 80 anos ou mais apresentou ainda uma
expectativa de vida de 4,8 anos, essa expectativa bate com os resultados apresentados para a população do Brasil em geral.
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A construção da tábua para o Brasil¹ foi significante para efeito de comparação.Observamos também que a
probabilidade de morte da população de aposentados é expressivamente maior que a apresentada pela população brasileira
nas primeiras idades e segue uma proporção contraria nas últimas faixas etárias iniciando de 55 a 59 anos.

Com relação a expectativa de vida entre as duas tábuas como observado no gráfico 2, apesar da expectativa de vida
para o Brasil seguir uma tendência retilínea decrescente, o modelo apresentado pela população dos beneficiários não difere
tanto, porém a expectativa de vida para os beneficiários dos 10 aos 14 anos até 45 a 49 anos, se apresenta significantemente
menor. Porém, observamos que a partir das idades 45 a 49 em diante, a expectativa de vida dos brasileiros em geral é um tanto
menor que a dos beneficiários, igualando-se nos 80 anos e mais em 4,8 anos.

Foi notoriamente observado que a população de aposentados/beneficiários eleva a expectativa de vida da população
como um todo (BRASIL) em média em 9 anos. Isso é facilmente observado quando retiramos a população de aposentados/
beneficiários da população geral e recalculamos as taxas. Ver gráfico 3.
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Com essas informações podemos notar o quanto a fator assistência pode também interferir na qualidade de vida
social, pois a assistência previdenciária também exerce papel importante no subsídio à milhares de famílias de baixa renda
pelo Brasil.

A expectativa de vida, apesar de não representar perfeitamente o comportamento demográfico de uma população,
ela serve como fator de medição da qualidade de vida humana (Egidi, 2003 apud Camarano, Kanso& Mello, 2006).

Algumas observações sobre a evolução da proporção de beneficiários no Brasil devem ser feitas para que possamos
iniciar as análises de projeção. Para tanto, com os dados dos três últimos censos (1991, 2000 e 2010) conseguimos tais
informações, partindo da mesma variável que informa se possui ou não benefício de aposentadoria ou pensão. Essa variável
foi adaptada a cada censo, no entanto preserva o teor da informação.

Como observado no gráfico acima, a proporção de beneficiários no Brasil ao longo do tempo vem crescendo, e que
comparando a proporção de 1991 para 2010, ou seja, em 19 anos essa proporção se elevou substancialmente.Com
isso,poderíamos pressupor que uma projeção para o número de beneficiários a longo prazo nos garantiria um crescimento
contínuo dessa população, no entanto reafirmamos que para esse trabalho, o objetivo é, além de estimar taxas de mortalidade,
mensurar a expectativa de vida dessa população a longo prazo, o quanto essa população (beneficiários do sistema de
previdência) vai viver dado o passar do tempo.
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A título de informação e complementação, a proporção de beneficiários calculada para obtenção dos dados que
gerou o gráfico acima são os indicados abaixo:

!!!!! Estimativa de proporção a idade (x) para o ano (t).

! Número de beneficiários a idade (x).

!População total (masculino + feminino) a idade (x).

Para entender a finalidade da projeção explanamos um pouco a comparação entre a tábua de vida dos beneficiários e a
tábua de vida limite. Como já dito anteriormente, escolhemos a tábua de vida do Japão² no ano de 2000, pois, além de ser
referência por possuir alta expectativa de vida, sua curva de mortalidade se modela em a uma mesma tendência da curva
de mortalidade dos beneficiários.

A pesar da discrepância em relação a curva de mortalidade do Japão, ambas as curvas descrevem aparentemente
um mesmo padrão de decremento, sendo que a curva de mortalidade dos beneficiários decaide forma mais brusca enquanto
que a do Japão de forma mais suave.

Para dar início a análise da projeção ressaltamos que o objetivo da projeção é tentar aproximar a curva inicial de
mortalidade a curva limite, projetando taxas com a esperança de que se aproximem o mais perto possível da curva de
mortalidade limite, dado o comportamento de demais fatores demográfico. Feito as observações necessárias, após aplicação
do método de projeção conseguimos identificar que a evolução das curvas de mortalidade tendem para a curva limite, esse
fato é observado no gráfico a abaixo do .
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Ao avaliar a projeção da probabilidade de morte ( ) conseguimos facilmente visualizar (gráfico 7) a constante
suavização da curva inicial ao longo da projeção e apesar de em alguns pontos as taxas de mortalidade entre o período
inicial e final da projeção serem menores que a curva final, notamos que as curvas tendem a uma contínua suavização
tendendo a um crescimento constante das taxas ao logo das idades.

As principais análises desse trabalho se fazem para a projeção da expectativa de vida, pois é o ponto chave, nosso
maior objetivo. A projeção das taxas de mortalidade nos proporcionou a criação de tábuas de vida para cada ano projetado,
ou seja, a cada 5 anos projetado temos uma nova tábua de vida e isso nos garante novas estimativas de sobrevivência para
cada tábua. Com essa projeção conseguimos identificar um fator essencial que contribuirá em muito para possíveis avaliações
sobre benefícios previdenciários e principalmente de caráter vitalício.

Para melhor visualização da projeção, abaixo dispomos em uma tabela com as expectativas de vida para cada ao
projetado.
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Tabela 2 - Projeção da Expectativa de vida ( ) dos Beneficiários da Previdência – 2010 à 2050 

Faixa etária 
2

010 
2

015 
2

020 
2

025 
2

030 
2

035 
2

040 
2

045 
2

050 

10 a 14  4
9,25 

5
3,50 

5
7,17 

6
0,23 

6
2,74 

6
4,77 

6
6,41 

6
7,74 

6
8,82 

15 a 19  4
4,87 

4
8,96 

5
2,49 

5
5,46 

5
7,90 

5
9,88 

6
1,49 

6
2,79 

6
3,85 

20 a 24  4
2,03 

4
5,49 

4
8,56 

5
1,19 

5
3,39 

5
5,21 

5
6,71 

5
7,94 

5
8,95 

25 a 29  4
0,29 

4
2,79 

4
5,14 

4
7,26 

4
9,10 

5
0,68 

5
2,01 

5
3,13 

5
4,07 

30 a 34  
3

8,82 
4

0,26 
4

1,83 
4

3,39 
4

4,85 
4

6,17 
4

7,33 
4

8,34 
4

9,20 

35 a 39  3
7,18 

3
7,68 

3
8,53 

3
9,56 

4
0,65 

4
1,70 

4
2,68 

4
3,57 

4
4,36 

40 a 44  3
5,11 

3
4,89 

3
5,16 

3
5,74 

3
6,48 

3
7,28 

3
8,08 

3
8,84 

3
9,54 

45 a 49  3
3,00 

3
2,17 

3
1,91 

3
2,06 

3
2,45 

3
2,99 

3
3,59 

3
4,20 

3
4,79 

50 a 54  3
0,12 

2
9,04 

2
8,51 

2
8,36 

2
8,49 

2
8,80 

2
9,21 

2
9,67 

3
0,14 

55 a 59  2
6,53 

2
5,52 

2
4,92 

2
4,64 

2
4,60 

2
4,73 

2
4,97 

2
5,27 

2
5,62 

60 a 64  2
2,38 

2
1,59 

2
1,08 

2
0,79 

2
0,67 

2
0,69 

2
0,80 

2
0,98 

2
1,21 

65 a 69  1
8,05 

1
7,50 

1
7,10 

1
6,85 

1
6,71 

1
6,67 

1
6,70 

1
6,78 

1
6,90 

70 a 74  1
3,66 

1
3,33 

1
3,07 

1
2,89 

1
2,77 

1
2,71 

1
2,69 

1
2,70 

1
2,75 

75 a 79  9
,25 

9
,11 

8
,99 

8
,90 

8
,83 

8
,78 

8
,75 

8
,74 

8
,74 

80 + 4
,77 

4
,77 

4
,77 

4
,77 

4
,77 

4
,77 

4
,77 

4
,77 

4
,77 

Fonte: Elaboração própria - Dados do IBGE 2010 

 

É notável que a expectativa de vida aumentou significativamente do período inicial para o final da projeção, no
entanto, quando avaliamos quinquenalmente essa evolução, verificamos que esse ganho em expectativa de vida tem sido
de forma vagarosa.
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Analogamente, avaliando o gráfico8 conseguimos identificar essa lenta evolução devido à proximidade entre as
faixas e a partir da faixa etária 40 a 44 anos já não conseguimos distinguir mais a faixa de projeção, isso se dá devido à
pouca variação na expectativa de vida.
No mais, avaliando pela tabela, conseguimos observar segundo nossa projeção que no período final projetado, aquele
com faixas de idade entre 10 a 14 anos (que foi o mínimo apresentado) que der entrada no sistema de previdência
possuirá, dado que o benefício é vitalício, uma expectativa de recebimento desse benefício por mais aproximadamente 68
anos.O fator de importante análise citado antes refere-se a projeção do ganho em expectativa de vida para cada ano
projetado. Essa análise nos fez refletir quanto a estabilização ou diminuição do crescimento da expectativa de vida para a
população em estudo.
Para calcular a variação, ou ganhos, da expectativa de vida usou-se das formulas que seguem:
Ä ! Variação da expectativa de vida a idade (x) em um tempo (t).

! Expectativa de vida a idade (x) em um tempo ( ).

! Expectativa de vida a idade (x) em um tempo ( ).
Sendo:
! Tempo projetado k anos depois.

! Tempo inicial anterior a projeção.
Logo a variação da expectativa de vida faz-se pela formula:

Ä  = 
Notamos que no decorrer da projeção o ganho em expectativa de vida vai diminuindo. No primeiro ano projetado, 2015, o
expressivo ganho em expectativa de vida chama atenção, no entanto esse ganho só é notado até a faixa etária de 35 a 39
anos, desse ponto em diante até a última faixa etária, nota-se umavariação negativa na expectativa de vida, ou seja, desse
ponto em diante as pessoas que ocupavam as mesmas faixas etárias em 2010 tinham maior expectativa de diva que as de
2015.
Nota-se principalmente que a variação, na expectativa de vida, entre os anos, vai tornando-se menor, ou seja, há uma
contínua perda em expectativa de vida com o passar do tempo, no entanto há um ganho em expectativa de vida entre as
idades. Sendo assim, com o decorrer da projeção há uma menor variação entre anos, no entanto, há uma maior variação
entre as faixas etárias, o que implica em ganhos entre faixas etárias e perdas entre anos. Porém, notoriamente a perda em
expectativa de vida ocorre com maior variação entre anos que entre idades.



158 ATUÁRIA APLICADA A SEGURO, PREVIDÊNCIA E INVESTIMENTOS

Visualizando o gráfico 9 podemos verificar a variação da perda e do ganho em expectativa de vida. Assim como em
gráficos anteriores a projeção suaviza a curva até a última projeção.

Segundo Fígoli (2003) o efeito identificado quanto ao ganho em expectativa de vida com o decorrer da projeção se
explica devido ao fato de que;

À medida que as taxas de mortalidade alcançam um nível muito baixo, os ganhos em anos de
vida das pessoas mais jovens têm uma influência progressivamente menor na esperança de
vida da população. Assim, mesmo que a mortalidade caísse a taxas constantes em todas as
idades, a esperança de vida aumentaria em uma quantidade relativamente menor (Fígoli, 2003,
p. 95).

A projeção possibilitou uma avaliação eficaz quanto ao entendimento da evolução da expectativa de vida para essa
população, predizer quanto tempo em média uma pessoa receberá um determinando benefício é essencial para que se possa
determinar os valores a serem acumulados para fazer frente a tais compromissos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, procurou-se estimar e projetar a mortalidade dos beneficiários da previdência, considerando um método de
proxy, tentando descrever o comportamento dessa população diante de tábuas de vida ao longo da projeção.Com esse
objetivo foi construída uma Tábua de Vida para essa população no ano de 2010, sem distinção de sexo, para tanto projetamos
essas taxas de mortalidade, de 2010 à 2050, pelo método das componentes e assim construímos tábuas de vida para cada ano
projetado. Logo, em posse dessas tábuas conseguimos avaliar o comportamento da mortalidade e da expectativa de vida.
Para o método e sua aplicação se utilizou de dados do censo brasileiro de 2010 realizado pelo IBGE e também levou em
consideração dados de tábuas de mortalidade disponibilizados pelo site <www.mortality.org>.

Diante disso ao analisar a evolução das tábuas construídas, observou-se que as probabilidades de morte apresentaram uma
tendência decrescente ao longo da projeção.As baixas nas probabilidades de morte elevaram a expectativa de vida ao longo
da projeção. Em comparação a tábua de vida construída para o Brasil, com o mesmo método de proxy, conseguimos
identificar que a população de beneficiários eleva a expectativa de vido do brasileiro em aproximadamente 9 anos.Apesar de
a mortalidade representar de forma exemplar as estimativas de sobrevivência de qual quer população, no caso estudado para
melhor estimar essa expectativa, seria plausível incrementar ou considerar no conceito de mortalidade a migração que se
representaria pela mudança de benefício e a cessação do benefício.

A principal explanação feita sobre o estudo refere-se a variação observada na expectativa de vida ao longo da projeção.
Segundo nossas observações por mais que as taxas de mortalidade decaíssem, a expectativa de vida não apresentou
crescimentos significantes, muito pelo contrário, notamos que a expectativa de vida tende a uma estabilização. Notamos que
no decorrer da projeção o ganho em expectativa de vida vai diminuindo. No caso da expectativa de vida por faixa etária
notamos que para os primeiros anos projetados nas idades mais avanças há uma variação negativa no ganho em expectativa
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de vida, no entanto esse processo vai se revertendo ao longo da projeção, sendo que no último ano de projeção possuem
um razoável ganho em expectativa de vida.

Há uma tendência de queda da mortalidade da população brasileira em todas as faixas de idade. Com essa tendência, em tese,
e como já observado em diversas projeções, os ganhos em termos de expectativa de vida seriam crescentes, isso é observado
em países como o Japão e Austrália, no entanto é observado para esses mesmos países que há uma estabilização nos
ganhos em esperança de vida. A proposta aqui lançada, para trabalhos futuros, é a de estimar o período em que existirá a
estabilidade dessa expectativa de vida. Com o problema de que quanto mais distante é feita a projeção, maior é a probabilidade
de erro, essa questão deve ser analisada com atenção. Há realmente uma estabilização no ganho em expectativa de vida?
Com tantos fatores a serem considerados pela transição demográfica, se há estabilização, de quanto será e quando ocorrerá?

Espera-se que o método utilizado possa contribuir como referência e que seja útil parademais estudos na realização de
projeções ou simulações no que se refere a população de beneficiários do sistema de previdência social. Nesse trabalho
consideraram-se apenas os beneficiários na função aposentados ou pensionistas, no entanto, esse estudo pode ser
direcionado a qual quer outra população mais específica.
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Prática de colocação na precificação do valor das ações na BM&FBOVESPA – Estudo
de caso da Multiplus S.A.

Aluísio Mário Lins Souto35

Hallyson Alberto XXX36

RESUMO
Uma das estratégias empresariais é lançamento de ações em seu IPO sem valor nominal, quando o número de
ações não segue uma proporção com o capital social. Dessa forma, o presente estudo apresenta o estudo de
caso da empresa Multiplus S.A. que apresentou seu IPO em fevereiro de 2010, de modo a analisar como se
comportou esse ativo em razão de ter sido lançado sem valor nominal. A tratamento de dados levou em consideração
os resultados divulgados pela própria empresa e de informações na BM&FBovespa.

1.INTRODUÇÃO

O IPO (Initial Public Offering) ajuda a definir a estratégia de entrada de uma empresa no

mercado com objetivos diversos, seja de angariar mais capital para a constituição do capital

social, ou para alcançar uma rápida valorização.

Assim, enxerga-se a precificação com um procedimento para definir o valor de emissão

da ação lançada no mercado, podendo ou não ser proporcional ao valor nominal que corresponde

ao valor de face de um papel ou valor descrito em um título de negociação com o objetivo de

informar aos agentes o valor referente de determinado procedimento de negócio.

Existem vários usos para o valor nominal, contabilmente o uso deste termoé utilizado

comumente por empresas S.A. no processo de oferta pública de suas ações (IPO) no mercado

de bolsa de valores indicando no estatuto conforme a lei nº 6.404/76 o valor patrimonial de

determinada empresa, o que garante o valor teórico justo das ações dessa empresa.

A diferença entre o valor nominal e o valor patrimonial do ativo e como se comportou o

valor dessa ação em particular num lapso temporal de quase três anos é o motivo justificador

da presente pesquisa.

35 Souto, Aluísio Mário Lins. Mestre em Direito Econômico pela UFPB. Professor Assistente II da Universidade Federal da
Paraíba – DFC/CCSA. aluisiosouto@gmail.com. Orientador do trabalho em questão cujo tratamento de dados se deu
exclusivamente pelo graduando, e com supervisão deste.
36 Graduando em Ciências Atuariais pela Universidade Federal da Paraíba.
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O que se constata como ocorrência frequente no mercado de ações como fator de atração

para investidores é o desconto ou bonificação na precificação do valor das ações de uma

determinada S.A em sua colocação na bolsa de valores.

Contudo se o valor das ações for emitido no processo de IPO com valor acima do valor

nominal diz-se que a colocação foi acima do par ou, caso contrário, abaixo do par. Um dos

motivos dessa ocorrência é deixar o ativo mais atrativo para o investidor dando-lhe uma

bonificação por adquirir o ativo, no caso do valor nominal ser superior ao valor patrimonial, ou

dando maior liquidez através do desconto na colocação o que barateia o ativo, na outra hipótese.

Numa análise qualitativa observou-se a prática de bonificação no preço da ação na

Múltiplus S.A. e por critério de análise desse trabalho acompanhou-se a evolução do valor de

suas ações desde a colocação no mercado de Bolsa Mercadorias e Futuros e Bolsa de Valores

de São Paulo – BM&FBOVESPA em fevereiro de 2010 até o último trimestre de 2012.

1. A empresa Multiplus S.A.

A empresa Mutiplus s.a surgiu de um dos seguimentos da TAM s.a linhas aéreas e tornou-

se independente em 2009 após diversas verificações de modelos de negócios registrando

capital social de R$500,00 (quinhentos reais) com abertura para aumento de capital em até R$

1,2 bilhão sem necessidade de reforma estatutária com um numero de 500 ações com valor de

R$1,00 real (um real) por ação, em 2010 foi aprovado pela CVM a inserção da empresa na

categoria do Novo Mercado da BM&FBOVESPA como a primeira empresa no seguimento de

fidelização a negociar ações em bolsa divulgado via prospecto 39.340.000 ações, um free float

de 26,83%, no valor de R$ 16,00(dezesseis reais) por ação com diluição de R$ 0,64 (sessenta

e quatro centavos) por ação referente a comissões o que resultou em um volume de R$

629.440.000,00 (seiscentos e vinte e nove milhões quatrocentos e quarenta mil reais). O preço

do ativo foi colocado através do processo de bookbuilding registrando bonificação (valor acima

do par do valor nominal) coordenado pelo o banco múltiplo BTG Pactual e o banco de

investimento Credit Suisse como distribuidor da ofertar pública.

No dia 5 de fevereiro de 2010 entrou em negociação na BM&FBOVESPA no spot

(mercado à vista) com código bolsa MPLU3, registrando as seguintes cotações:

ABERTURA       MÁXIMA     MÍNIMA       FECHAMENTO        VOLUME
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R$11,76          R$12,86      R$11,40          R$12,86            76.825.372

A empresa destinou 94% do volume financeiro na IPO à antecipação de passagem para

o programa de fidelização que é o seu principal produto para provisionar – estocar – ativos

para possíveis resgates de pontos de clientes e também fazer gerar caixa para a empresadando

a garantia de serviço que os investidores esperam já que não seria mais vinculada a gestão da

TAM s.a que passou a ser controladora com 73% de participação na empresa.

O primeiro ano de atividade como empresa com ações negociadas em bolsa foi bastante

positivo e promissor mostrando um ótimo faturamento de pontos que é o canal principal de

entrada de capital para as atividades da empresa e lucro líquido de R$ 118,4 milhões (cento e

onze milhões e quatrocentos mil reais) conseguindo repassar para os acionistas R$ 112,3

milhões ( cento e doze milhões e trezentos mil reais) um payout de 95%.

Com o objetivo de esclarecer investidores o comitê de Auditoria e finanças da Multiplus

fez melhorias positivas relacionadas ao Passivo e Receita do Breakage(parcela de pontos

emitidos e não resgatados) para o exercício 2011, o breakage é um indicador específico da

empresa que é explicado de forma detalhada em seu balanço.

O destaque para esse ano fica para o primeiro trimestreonde a empresa demonstrou

indicadores contábeis, econômicos e estatísticos consistentes de atratividade para os

investidores segundo a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2010 o que refletiu

positivamenteno preço das ações nominalmente e patrimonialmente:

1. Faturamento de pontos =R$230,0 milhões

2. EBITDA ajustado = RS80,7 milhões

3. Margem de EBITDA ajustado = 35%

4. Lucro líquido =7,5 milhões

Em comparação com o 2009 percebeu uma redução no faturamento da empresa

registrando redução de 8% explicado pelo fator câmbio, a valorização do real frente ao dólar

em 22%, levando a redução em 20% no preço médio dos pontos resgatados que foi parcialmente

compensado pelo aumento de 15% do volume de pontos emitidos.

            Em uma análise macroeconômica a empresa tem forte ligação com o setor de consumo,

utilização do cartão de crédito, participação de passageiros em linhas aéreas e PIB percapita

o que deixaram a empresa em um cenário positivo, segundo a Multiplus s.a são os principais

driversde longo prazo, esses indicadores vislumbraram boas perspectivas para compra de
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suas ações frente as perspectivas de valoração patrimonial. No setor de consumo houve

crescimento de 10% a.a nos últimos 4 anos seguido de crescimento de 22% a.a de utilização

do cartão de crédito em 5 anos acompanhado pelo aumento de passageiros em linhas aéreas

o que mostram o aumento de compras de passagens e também a variação positiva do PIB

percapita o que reflete o aumento da população das classes A e B todos com referência ao

primeiro trimestre de 2010, segundo análise da Multiplus s.a esses indicadores revelam uma

elasticidade ou volatilidade do crescimento da empresa frente a variação do PIB de 3,5 p.p ou

seja a empresa cresce 3,5 vezes a variação do PIB o que demonstra o risco econômico do

investidor na compra das ações da Multiplus S.A.

Esses dados refletiram a valorização de 28,71% em relação ao preço da abertura de

negociação no 1º trimestre de 2010 quando em 31/03/10 a ação fechou no pregão ao preço de

R$15,71 mostrando-se -1,81% menor que o preço da IPO,mas ainda assim definido emtendência

altista fechando o ano com valorização de 113,55% em relação ao preço de abertura em 05 de

Fevereiro como mostra o gráfico da plataforma de operações XPPro abaixo:

A partir deste gráfico observa-se uma tendência de valorização das ações ao longo de

todo o período de 2010 bem como nos anos posteriores, o gráfico demonstra fundos

decrescentes com topos crescentes o que representa uma forte tendência altista do ativo.

Em seu primeiro ano como empresa listada em bolsa a Multiplus s.a registrou seguidas

valorizações no preço das ações levando em consideração que em Maio apenas houve queda
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do preço alcançando o preço mínimo do mês anterior, ou seja, houve a realização de lucro por

parte da ponta comprada do mercado montando uma pressão vendedora “Bears” demonstrado

pelo candllestick vermelho e em Dezembro houve clara pressão vendedora também buscando

a mínima do mês anterior o que ocasionou no primeiro setup de saída do ativo, logo, percebe-

se que o preço alvo do ativo foi alcançado e para os investidores chegou o momento de obter o

gainno ativo levando consigo em torno de 70,37% de rentabilidade em 11 meses da IPO, ou

seja, aquele investidor que adquiriu a MPLU3 ao preço de R$16,00 teve seu “stop gain” de

70,37% no fim do ano, o ativo valorizou consideravelmente sem quedas durante todo o ano de

2010.

Contudo é interessante saber qual é ou qual foi nesse case o risco de investimento no

ativo, conforme calculado obtém um Beta de 0,42 o que caracteriza o ativo em característica

conservadora. O cálculo do Beta nada mais é do que o resultado da divisão da covariância

entre o ativo MPLU3 e um parâmetro nesse caso designou-se o Índice BOVESPA – IBOV pela

variância do parâmetro ao quadrado.

Assim, verifica-se o risco de investimento no ativo para saber o quanto o ativo é volátil

em relação ao IBOV. Esse valor encontrado informa que a cada variação de 1% do IBOV o ativo

MPLU3 oscilou 0,42% vezes essa variação, logo se conclui que o ativo foi pouco sensível a

variação do índice, em geral ativos com um Beta acima 1,15 são alocados em carteiras

agressivas pois são mais elásticos as oscilações do IBOV aqueles com Beta entre 1,14 e 0,95

são considerados moderados e abaixo de 0,95 são considerados ativos para montar uma carteira

ou estratégia conservadora foi o caso da Multiplus S.A.

Dessa forma considera-se que fatores que afetaram o índice BOVESPA não influenciaram

de forma significativa o preço do ativo MPLU3, assim analisa-se alguns dos principais fatores

internos da empresa que refletiram no preço da ação em todo o período.

A evolução do preço das ações também acompanhou a evolução da taxa breakage que

para empresa é um dos principais fatores a serem observados pelos acionistas, como a

empresa atua com o serviço de emissão de pontos que são acumulados para uso posteriores

alguns dos pontos não são utilizados ou resgatados o que sugere montar um indicador importante

de rotatividade da emissão de pontos, esse indicador durante o ano veio decaindo o que mostra

o funcionamento do programa em bom nível.
No primeiro trimestre de 2010 a empresa obteve uma taxa bruta de breakage de 30%,

contudo ao se calcular a média por períodos chegando ao fim do ano com uma média de 22,6%
como mostra o gráfico:
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O primeiro gráfico mostra a antiga metodologia de divulgação da taxa média de breakage

e o segundo já apresenta a nova forma, esse indicador foi um fator relevante na valorização das

ações uma vez que a medida que esse percentual baixar significa que o fluxo de uso e emissão

de pontos migra para o pleno uso o que faz o fluxo de capital aumentar gerando uma maior

lucratividade para empresa refletindo no preço das ações nominalmente e o seu valor real.

Outro fator importante foi o aumento de participantes no programa e quantidade de

parcerias que obrigatoriamente aumenta o numero de pontos emitidos e em consequência o

faturamento.
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O gráfico acima demonstra como foi importante a inserção da empresa no mercado de

bolsa de valores, sabendo que 93,95% o equivalente a 622 milhões de reais do montante líquido

adquirido na IPO foi destinado a antecipação de pagamento para aquisição de passagens-

prêmio da TAM Linhas aéreas para entrega futura uma vez que foi possível fazer novas

prospecções relativo a parcerias e em consequência disso um maior número de participantes.

Outro ponto importante a ser tocado seria em relação a tomada de decisão de fazer a IPO e a

precificação com bonificação, a TAM Linhas aéreas tinha a intenção de ampliar

significativamente seu programa de fidelização para isso séria necessário um investimento

entorno de 622 milhões de reais perante a decisão de pedir emprestado no mercado ou abrir

capital para o seguimento tornando-se pioneira no segmento, essa decisão foi tomada com

base no nível de tributação que a empresa teria se não abrisse capital mostrando a IPO como

melhor opção e a bonificação como fator atrativo para os investidores.

Com o indicador Beta ao valor de 0,45 o que caracteriza um ativo de estratégia

conservadora para tomada de decisão de investimentos por parte dos acionistas.

Destaca-se o ano de 2010 como um ano bastante positivo para empresa com base na

valorização da ação no período, formação de parcerias, aumento significativo do Gross Billing

– Faturamento bruto e perspectiva econômica positiva como indicadores de valoração

patrimonial uma vez que o IBOV teve gain de 7,45% frente a 70,37% pelo ativo MPLU3.Em

2011 segundo o gráfico da plataforma de operações XPPro abaixo:
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Percebe-se que em Dezembro de 2010 há uma formação de um candlestick com padrão

de reversão confirmada pelo mês de Janeiro de 2011 montando  um setup de saída como

mencionado anteriormente, ilustrado no perímetro do quadro no gráfico, esse movimento foi

fruto da grande alta que o ativo obteve durante todo ano de 2010, certos deste pressupostos os

investidores operaram na ponta vendedora do mercado o que fez o ativo cair até o começo de

mês de Março quando apesar do longo pavio do candlestick  abaixo da mínima do mês anterior

confirmando que ainda havia posições vendidas há uma pressão compradora “Bulls” montando

um setup de entrada no ativo com gatilho de compra acionado acima dos  R$ 23,80.

Este comportamento demonstrou que 2011 foi um ano para realização de lucro dos

acionistas que detinham as ações da Multiplus s.a, contudo houve oscilações altistas e baixistas

durante todo ano, diferentemente do ano de 2010, chegando ao preço mínimo de R$ 20,28

acumulando uma perca de 25,6% referente ao fechamento do ano de 2010 e ao preço máximo

de R$30,10 acumulando um ganho de 10,41% também referente ao fechamento do ano de

2010, logo, para aqueles que souberam aproveitar as oscilações ocorrentes durante o ano de

2011 na ponta comprada “Bulls” obtiveram um máximo de acumulo de ganho em torno de

15,68% uma diferença de 5,27% em relação aqueles que mantiveram o ativo em sua carteira

durante o ano.

Apesar das oscilações ao longo do período o ativo MPLU3 fechou o ano de 2011 com

valorização de 19,44% e ainda apresentando tendência de alta para os próximos períodos.

Segundo a empresa houve significativo aumento dos principais indicadores:

Esses resultados mostram o quanto a empresa aumentou sua produtividade durante o

ano de 2011 desde a abertura de capital comparado com o mesmo período em 2010, vale a

ressalvara taxa breakage com aumento de 1,5 p.p relativo a 2010 e 0,1 p.p relativo ao terceiro

trimestre de 2011 esse fator segundo a empresa Multiplus s.a deve-se ao grau de reconhecimento

de receita do breakage, ou seja, quanto maior a velocidade de resgate de pontos maior o
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reconhecimento da receita e consequentemente verifica-se um passivo breakage diminuindo

mais rápido e em conformidade a taxa de breakage tenderá a zero, logo ao observar que houve

aumento da taxa pode-se considerar que menor foi a velocidade de resgates de pontos emitidos

no período o que pode ter refletido as oscilações de preço das ações da empresa, contudo

cabe destacar que houve um maior volume desse pontos emitidos superando em 28,4% o

mesmo período o ano passado e em 3,2% em relação ao período anterior mostrando abertura

para mais crescimento patrimonial em períodos seguintes o que também pode explicar o

crescimento da taxa breakage.

Olhando para os indicadores financeiros observa-se forte crescimento na empresa com

base nos dados apresentados abaixo:

O significativo crescimento do faturamento de pontos em um terço do volume de

faturamento do quarto período de 2010 mostrou um resultado de receita líquida bastante

expressivo durante o ano de 2011, EBITDA Ajustado maior em 55% e um excelente aumento do

lucro líquido em 63,8%, pode-se agora considerar esses indicadores como efeitos do andamento

das parcerias realizadas durante o ano de 2010 surtindo bons resultados para o programa de

fidelização que pode ser apontado como uma das perspectivas que levaram a empresa lançar

suas ações no mercado da forma como foi estabelecida, ou seja, IPO com o preço acima do

par.

O que se pode extrair do ano de 2011 relativo a valorização da ação da Multiplus s.a é

que apesar de que graficamente se percebe um período de realização de lucro como

demonstrado nos setup de saída no começo do ano a empresa continuou apresentando

excelentes resultados de seus principais indicadores como também o melhoramento na

metodologia de análise como foi feito no breakagejá mencionado anteriormente, assim os
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resultados alcançados aliados com a informação clara melhorada voltada para o investidor,

norma de conduta do Novo Mercado, fez o preço da ação não só cair ao longo do período

devido a realização de lucro como também superar as devidas quedas pela crença dos resultados

alcançados atingindo um excelente momento para empresa.

Em 2012 percebe-se que a empresa segue seu comportamento gráfico padrão/2010,

houve uma grande valorização de ações o que já era de se esperar devido aos excelentes

resultados alcançados no quarto trimestre de 2011 fechando o ano com o comportamento

semelhante ao mesmo período de 2010, ou seja, elaboração do setup de saída por parte da

pressão vendedora “Bears” demonstrando que o ativo MPLU3 já tinha atingido seu preço alvo

naquele momento, utilizando-se desse pressuposto no gráfico abaixo:

O comportamento gráfico do ativo nos fala que houve um setup de entrada já em janeiro

de 2012 representado pelo candlestick vermelho com pavio longo na parte superior mostrando

que houve forte pressão compradora “Bulls” corrigida pela pressão vendedora “Bears” e finaliza

em dezembro com um setup de saída representado pelo candlestick vermelho na parte inferior

mostrando que houve forte pressão vendedora “Bears” não corrigida pela pressão compradora

“Bulls”, assim o investidor no ano de 2012 que adquiriu o ativo ficou apenas receoso nos meses

de Agosto e Setembro onde o ativo obteve significativas quedas o que pode ser reflexo da

crise européia influenciando o câmbio e consequentemente o custo de precificação de pontos

emitidos e assim havendo a queda no preço do ativo patrimonial e nominal.
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Em 2012 os principais indicadores apontaram para o crescimento sólido da empresa,

conforme os dados apresentados:

Durante todo ano o aumento do Gross Billing – faturamento bruto é evidente alcançando

uma variação de 13% no 4º trimestre quando comparado ao mesmo período do ano anterior,

esse resultado foi fruto do incentivo contínuo da empresa a formação de parcerias e aumento

de participantes, indicador fundamental para longevidade e produtividade da empresa. A

volatilidade do período é percebida na quantidade de pontos resgatados em consonância com

a receita líquida, esse contraste pode ser apontado como efeito da instabilidade cambial – um

dos efeitos da crise europeia – responsável pelo custo de emissão de pontos sendo absorvida

em grande parte pelo aumento do número de parceiros bem como de participantes do programa,

como mostra o gráfico o 4º trimestre mostra que houve crescimento de 11,49% de pontos

resgatados em relação ao mesmo período do ano passado o que da valor significativo a empresa

e fornece aos acionistas bases sólidas e consistentes que fundamentam suas decisões de

investimentos bem como as reinterações de corretoras e principais players do mercado(Bancos

de investimentos, fundos de pensões, fundos de ações e etc...).
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A consequência desses resultados é uma forte variação positiva no preço das ações

tanto em termos nominais como em termos reais de 71,71% e 58,80% respectivamente durante

o ano de 2012 reflexo também do comportamento da taxa de breakage que demonstrou redução

como mostra o gráfico abaixo:

Esse comportamento acompanhou inversamente a valorização das ações em todo o

período estudado de formada assemelhada a um trade-off ao contrário do aumento no número

de parceiros e participantes do programa. Outros indicadores considerados principais para

empresa em uma análise macro vislumbram o aumento de 35% do uso de cartão de crédito

aumento significativo do consumo seguido da ascensão das classes A e B com aumento de

15% para os próximos 3 anos outro importante driver esta na utilização do transporte aéreo

andando no patamar de 0,5 contra 2 nas principais potências mundiais confirmando as

expectativas econômicas da empresa, esses indicadores também agregam valor a empresa

ao passo que vão se confirmando ao longo do tempo como parte da especulação dos acionistas.

Como último ponto a ser destacada a empresa demonstrou os seguintes resultados

financeiros:
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Esse resultado mostra uma significativa queda no Lucro Líquido bem como no EBITDA,

contudo ao analisarmos o valor das margens observa-se que no período anterior o EBITDA

apresentou queda de margem em apenas 0,7 p.p e o Lucro Líquido queda de 5,5 p.p de forma

mais representativa o que pode levar a um efeito negativo no preço das ações no ano de 2013

o que não cabe mencionar neste trabalho por atender apenas o período de 2010 a 2012, assim

a Multiplus s.a termina o ano de 2012 com resultados negativos no final do período mais

especificamente a partir do último quarto do ano, apesar desse resultado os investidores

obtiveram 99% de payout.

Observa-se o comportamento da taxa de breakage relativo a variação do preço do ativo

e verifica-se uma tendência inversa de comportamento a medida que a taxa de breakage cai o

preço do ativo no mercado tende a valorizar o que torna a taxa de breakage como forte indicador

especulativo para a empresa. O valor da taxa de breakage é fruto o número de participantes e

parceiros no programa bem como a velocidade do fluxo de resgates de pontos o que já se

comentou anteriormente. Pode-se observar o comportamento da taxa breakage versus preço

do ativo no mercado no gráfico abaixo:
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Além desse importante resultado para a empresa Multiplus pode-se dizer que uma

redução na taxa de breakage também representa uma valorização no valor da firma essa

comprovação pode ser visto na tabela abaixo:

Esse comportamento mostra que em todo o período houve crescimento real da empresa

fruto do lançamento de ações na bolsa como estratégia para financiamento do programa de

fidelidade da Multiplus bem como a forte  especulação perante o lançamento das ações com

bonificação. A multiplus s.a obteve um excelente resultado perante sua estratégia durante os

anos de 2010 a 2012 estando como ponto principal a criação do CNPJ próprio e financiamento

do projeto via mercado de bolsa através da Oferta Pública de Ações (IPO), assim a forma como

criada a Multiplus s.a pode ser considerada como um significativo caso de sucesso no mercado.

Por conclusão o acompanhamento do preço das ações lançadas com bonificação foi fator

importante para entender como se processa esse mecanismo de incetivo aos investidores e

financiamento empresarial, assim como o comportamento dos principais players do mercado

na compra e na venda deste ativo.

3. Considerações Finais

Cada vez mais as empresas utilizam de diversas estratégias de mercado para serem

mais bem sucedidos no seu ramo de atuação, e quão maior for a concorrência nos mais diversos

setores, mais criativas devem ser as estratégias empresariais.

Dessa forma, ao analisar o IPO da empresa aliado a um procedimento de precificação

sem valor nominal conforme o estudo de caso em questão percebeu-se que a estratégia da

Multiplus S.A. foi bem sucedida de modo que se verificou uma valorização do ativo negociado

no mercado aberto acima da média da BM&FBovespa.
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Ao longo do trabalho observou-se todo o período de negociação desde seu lançamento

no mercado de ações, ou seja, desde fevereiro de 2010. E percebeu-se a valorização do ativo

de forma significativa. Entretanto, é importante salientar que a mesma não se deu exclusivamente

em razão de sua estratégia de IPO, mas também fatores inerentes ao mercado específico no

qual atua a empresa.

Portanto, a maior contribuição desde trabalho gira em torno da análise de uma das

estratégias empresariais para a potencialização dos ativos de determinada empresa por meio

de um estudo de caso do IPO da Multiplus S.A. até o final de 2012 conforme os resultados

apresentados pela empresa.
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Estimando Mortalidade dos Beneficiários do Sistema de Previdência Social
no Brasil – Um Novo Método: Projeções e Expectativas de Vida.

Felipe Inácio Xavier de Azevedo

Isadora Cristina Souza da Silva

RESUMO
O proposito estabelecido nesse trabalho é dimensionar, através das técnicas de projeção e estimação, o comportamento
da população de beneficiários ao longo do tempo dado os “problemas” enfrentados devido a transição demográfica, as
baixas taxas de fecundidade e a crescente expectativa de vida, resultando no envelhecimento populacional. Tentar
contribuir com mais uma fonte de informação e referência.As informações disponíveis nos dados fornecidos pelos censos
realizados pelo IBGE foram suficientes para propor tanto o teste de estimação da mortalidade, quanto a projeção
realizada. Avaliamos que a população de aposentados/beneficiários eleva a expectativa de vida dos brasileiros em
média em 9 anos. Isso é facilmente observado quando retiramos a população de aposentados/beneficiários da população
geral e recalculamos as taxas. A proporção de beneficiários no Brasil ao longo do tempo vem crescendo, comparando a
proporção de 1991 para 2010, ou seja, em 19 anos essa proporção se elevou substancialmente. Notamos que no decorrer
da projeção o ganho em expectativa de vida tende a diminuir. Notoriamente a perda em expectativa de vida ocorre com
maior variação entre anos de projeção que entre faixas etárias. As tábuas de vida proporcionam uma melhor análise da
população em estudo, em nosso caso dado a condição de beneficiário é importante prever ou estimar o tempo médio de
permanência desse beneficiário no sistema.

Palavras Chave: Projeção, tábua de mortalidade, beneficiários.
Área Temática: Previdência.

INTRODUÇÃO
A muitos colocamos em discussão sobre o fator previdenciário e sobre a atual situação do sistema previdenciário no Brasil
e para que destino ele segue. É indiscutível que não vivemos em uma situação favorável em constância as mudanças
demográficas apresentadas na atual geração. O fato da melhora na qualidade de vida, o aumento na longevidade, além das
políticas de transferência de renda, a queda nas taxas de fecundidade e demais.
Inúmeros fatores acarretados pela tão falada transição demográfica trouxeram a necessidade de adaptações no modelo
previdenciário dado sua incapacidade de suprir o número de beneficiários demandantes. Não podemos negar que tais
mudanças já são observadas há muitos anos, no entanto as devidas providências ainda estão sendo estudadas e não há
muito que se fazer em questão. A relevância do fator previdência requer estudos e trabalhos que possam contribuir para a
reflexão da real situação vivenciada, para tanto, este estudo tem como proposito contribuir para tal fim. O foco principal
desse trabalho é proporcionar estimativas damortalidade em longo prazo, levando em consideração suas funções de
sobrevivênciaao longo do tempo e qual o comportamento dessa população em uma tábua de vida.
A necessidade de maiores estudos que possam contribuir para maiores análises e conhecimento das fragilidades apresentadas
pelo sistema previdenciário brasileiro, leva este estudo a possui dois focos principais, em primeiro lugar tentar estimar a
mortalidade de um grupo específico, através de um modelo de proxy, levando em consideração a mortalidade de pessoas
que residiam em domicílios que haviam beneficiários do sistema de previdência, tomando como proxy  a ideia de que os
beneficiários que residem em determinado domicílios possuem a mesma função de mortalidade das pessoas que morreram
no mesmo domicílio. Sendo assim, tentando aperfeiçoar uma nova forma de estimação indireta. Em segundo lugar, quando
estimado as taxas de mortalidade, este artigo volta sua maior atenção na projeção e aplicação dessas taxas, pois, elas nos
fornecerão uma visão de como se comportará a mortalidade ao longo do tempo. Projetaremos quinquenalmente essas taxas
de mortalidade pelo método das componentes, de 2010 até 2050, construindo tábuas de mortalidade.
Os métodos usados para alcançar os fins desse trabalho levam em questão os métodos de projeção populacional e
estimação da mortalidade, esse último é um desafio no qual tentamos considerar dados de mortalidade como proxy¹ para
uma mortalidade específica, pois trataremos da mortalidade dos beneficiários do sistema previdenciário brasileiro. Isso leva
a uma nova metodologia de estimação indireta a qual tenta uma aproximação das taxas de mortalidade dado a falta de alguns
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dados.
O uso de novas metodologias para estimar mortalidade são estudados e aperfeiçoados a cada dia, métodos esses que
garantem maior precisão e bons resultados nas análises finais. Trabalhar com coortes ou populações restritas muitas
vezesrequer métodos específicos e que validem as hipóteses propostas, ou seja, que garantam os resultados esperados.
Quando tratamos de uma mortalidade específica, no caso dos beneficiários da previdência, poderíamos também considerar
como mortalidade a migração entre benefícios ou a perda do benefício, no entanto, para início de trabalho consideraremos
somente a mortalidade real, ou seja, a falência das funções vitais do corpo. No mais, será explicado no tópico “BANCO DE
DADOS” e “MÉTODOS” como será atribuída a proxy para a mortalidade dos beneficiários e qual banco de dados será
usado para tal fim.
Para melhor explicar as formas de saída de um beneficiário do sistema previdenciário é interessante dizer que um benefício
é considerado cessado quando o beneficiário perde o direito ao seu recebimento. Nesse caso, o não recebimento ou a
cessação, passa a representar uma forma de saída do beneficiário da folha de pagamento do sistema previdenciário, em
nosso caso a cessação do benefício se dá pela morte do beneficiário (Previdência Social, 2011).
Segundo dados da Previdência contatados no relatório do anuário de 2011:
Em 2011, os principais motivos de cessação foram “volta ao trabalho” e “morte”, que responderam, respectivamente, com
60,2% e 17,8% do total das cessações. Dos benefícios cujo motivo de cessação foi “morte”, 20,3% tiveram um tempo de
duração de até 5 anos e 30,5% dos benefícios cessados apresentaram um tempo de duração de 20 anos ou mais(PREVIDÊNCIA
SOCIAL, 2011, p. 375).
Borges & Beltrão (2010) ensejam em seu trabalho o uso de tábuas de múltiplos decrementos para estimar taxas de entrada
e saída dos funcionários públicos federais considerando quatro formas de saída sendo uma delas a aposentadoria, em
nosso caso partiremos da função aposentados/beneficiários para estimar a saída dessa função pelofator morte. O objetivo
como já mencionado é estimar e projetar a saída de beneficiários pela função morte, desconsiderando migração (mudança de
um benefício para outro) e perda do benefício (por qual quer outra forma exceto morte).
Para o método de projeção, o mais indicado nas diversas literaturas existentes e nas principais referências bibliográficas,
trata-se do método das componentes. O método é usado nas projeções realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) e IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), dois grandes órgãos governamentais (Freire, 2013).
A necessidade de se “prever” ou estimar contingentes populacionais vai além da área da saúde e urbanismo; estar ciente
das necessidades futuras de uma população faz parte de um planejamento eficiente. As estimativas populacionais fornecem
dados suficientes para um planejamento arrojado.Quando tratamos do problemático sistema previdenciário brasileiro, isso
requer bem mais que simples estimativas, no entanto dados reais que possam proporcionar um planejamento capaz de
subsidiaro demasiado contingente de beneficiários. Porém, dados capazes de proporcionar estatísticas confiáveis são
extremamente difíceis no Brasil (Borges & Beltrão, 2010).
Para Egidi (2003) apud Camarano, Kanso& Mello (2006), “o envelhecimento populacional foi considerado um problema e
não um efeito positivo do desenvolvimento social e econômico”. No entanto, a transição demográfica tem proporcionado
oportunidades ao Brasil quando tratamos de um forte contingente populacional que está em plena idade ativa, contingente
capaz de gerar desenvolvimento e grandes riquezas a nação, o momento é chamado por muitos de “Janela de Oportunidades”.
No entanto, nem todos os efeitos da transição demográfica são benéficos, o envelhecimento populacional acompanhado de
longa expectativa de vida, além da baixa taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher, já são observados há
algum tempo e isso tem gerado transtornos ao sistema previdenciário e ao planejamento público social em geral, pois resulta
em uma adaptação para suprir as demandas de uma nova população em envelhecimento.
Em suma o “problema” que assombra osistema previdenciário e que todos já têm consciência é que com o contínuo
envelhecimento da população e a baixa nas taxas de fecundidade, isso garantirá em longo prazo um grande número de
aposentadorias sendo geradas e em contrapartida uma baixa no número de contribuintes, ou seja, a razão de dependência
idosa é elevada ao ponto de o sistema previdenciário não mais suportar a demanda crescente de aposentados, tendo assim
que recorrer a outros meios de sustentação dessa população.
Segundo dados da Previdência (2011), o número de benefícios do ano de 2009 para 2010 aumentou em 3,72% e de 2010 para
2011 em 2,74%, sendo assim já é fácil evidenciar que em passos firmes a demanda por benefícios da previdência aumenta a
cada ano, logo se faz necessárioestimar qual a durabilidade desses benefícios, dado que na maioria dos casos os benefícios
são vitalícios e hereditários, assim, tentaremos fazer através do método de estimação da mortalidade, tentando estimar o
tempo de sobrevivência desses beneficiários e consequentemente o tempo restante que ele viria a ainda receber determinado
benefício. É relevante falar que não será tratado, aqui, da transferência do benefício em caso de pensão por morte.
Apesar de diversas medidas a serem estudadas, o proposito aqui estabelecido é dimensionar através das técnicas de
projeção e estimação, o quão grande será o problema a ser enfrentado, tendo como propulsores desse “problema” a baixa
nas taxas de fecundidade e a crescente expectativa de vida o que culmina no envelhecimento populacional. Sendo assim
tentar contribuir como mais uma fonte de informação e referência. No mais tentar aprimorar e testar novos métodos que
possam contribuir para tal fim.
Para o sistema de previdência, prever taxas ou o comportamento delas é essencial, pois em geral, tanto o valor do benefício
quanto sua durabilidade leva em consideração a expectativa de vida do beneficiário, logo, esse trabalho é mais uma
contribuição para estudos do mesmo segmento; estimar a média de anos que um beneficiário permanecerá no sistema.
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As projeções populacionais constituem necessariamente a base
sobre a qual devem assentar-se quaisquer análises prospectivas
do que ocorrerá nas esferas do político, do econômico e do social
(Wong et al. 1987 apud Paes, 2009, p. 88).

Além de favorecer meios para servir como embasamento teórico, os estudos das técnicas de estimação da mortalidade são
extremamente importantes para o avanço dos estudos populacionais em geral. Dado que existem diversos meios de estimar
a mortalidade, viemos tentar explorar uma nova metodologia, fundamentado nos conhecimentos já existentes para especificar
casos.
BANCOS DE DADOS
Devido a problemática quanto a disponibilidade e acessibilidade a um banco de dados capaz de nos fornece informações
suficientes para alcançar os objetivos desse trabalho, ao longo de boas discursões chegou-se ao consenso de que os
dados do censo brasileiro, realizado pelo IBGE, seria o mais viável, apesar de que talvez outros bancos de dados como por
exemplo o da previdência social ou DATAPREV, que devem conter informações mais completas sobre entradas e saídas de
beneficiários. A dificuldade de acesso a tal banco impossibilitou o uso do mesmo, no entanto, para a realização da proposta
de trabalho de monografia serãocogitados, dado a disponibilidade do uso dessesbancos de dados.
As informações disponíveis nos dados fornecidos pelos censos realizados pelo IBGE são suficientes para propor inicialmente
tanto o teste de estimação da mortalidade, quanto aprojeção a ser realizada. No entanto para estimar e projetar a mortalidade
só foram utilizados dados do último censo, o de 2010, pois, somente neste que continha a variável que fornecia a informação
da mortalidade de pessoas que residiam em determinado domicílio.

A introdução dessa variável foi recente e através dessa proporemos a proxy para estimar a mortalidade dos
beneficiários do sistema de previdência social. A variável em questão, designada pelo código V0701, introduz
a seguinte pergunta – De agosto de 2009 a julho de 2010, faleceu alguma pessoa que morava com
você(s) (Inclusive crianças recém-nascidas e idosos)?– as variáveis de resposta são simplesmente sim ou
não. Quando esta pergunta é feita a alguém, o respondente se responsabiliza a informar se houve ou não óbito
no domicílio em que a mesma mora. Logo, partindo dessa informação é que surge o uso da proxy, que nada
mais é que inferir algo através de uma outra informação, sendo assim, considerar ou justificar um fato por meio
de outro.

O banco de dados do IBGE nos fornece também e principalmente, pois sem essa informação não seria
possível o uso desse banco de dados, a identificação de “beneficiários” do sistema de previdência social través
da pergunta - Em julho de 2010, tinha rendimento mensal habitual de aposentadoria ou pensão de
instituto de previdência oficial (federal, estadual ou municipal)? – essa pergunta é identificada pelo código
V0656. Nos últimos censos essa variável foi adaptada, no entanto o seu sentido ainda permanece o mesmo,
pois identifica se a pessoa respondente possui ou não benefício de aposentadoria ou pensão. Porém para esse
trabalho consideramos quese trata de um benefício do sistema de previdência social e por tanto não distinguimos
qual o tipo de benefício, pois como dito anteriormente não é nosso objetivo.

É necessário dizer que o quantitativo identificado nos dados do IBGE não necessariamente seja equivalente ao
da previdência social, sendo que os dados da previdência social são notoriamente mais precisos. Tendo em
mãos tais informações além das já disponibilizadas pelo IBGE, que são a população total do Brasil por sexo e
faixa etária e também os mesmos dados de óbitos no domicílio,dar-se-áinício aos estudos para verificar o
comportamento dos dados, com pretensão aos resultados esperados.
Além dos bancos de dados já citados, foi utilizada para execução desse trabalho a tábua de mortalidade da população do
Japão para o ano de 2000, esses dados foram obtidos no site www.mortality.org², no qual disponibiliza tábuas de mortalidade
de diversos países.
A escolha da tábua de mortalidade levou em consideração a expectativa de vida da população, logo, como o Japão é
referência por possuir uma elevada expectativa de vida e baixas taxas de mortalidade, consideramos seu uso para a projeção
da mortalidade. A função principal da escolha da tábua limite de mortalidade é considerar que as taxas de mortalidade da
população estudada possuirão, no futuro, o mesmo padrão de mortalidade.
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Sendo assim consideramos que a população de beneficiários possuirá, no tempo projetado, as mesmas, ou aproximadas,
taxas de mortalidade da tábua limite. Dado os efeitos da transição demográfica, o aumento da longevidade e a queda das
taxas de mortalidade e fecundidade, consideramos que a expectativa de vida tenderá a crescer, tornando maior o tempo de
permanência dos beneficiários no sistema de previdência.
Para a escolha da tábua de vida limite foram feitos diversos testes com outras tábuas de mortalidade. Tábuas de vida como
a da Austrália no ano de 2000 e 2005 apresentaram praticamente o mesmo padrão de crescimento, com taxas de mortalidade
baixas e crescente expectativa de vida, foi considerado também tábuas de mortalidade criadas com dados do sistema de
previdência sobre o número de beneficiários ativos e o número de saídas pelo fator óbito. Sendo assim, as taxas de
mortalidade seriam a razão entre o número de saídas por óbito sobre o número de beneficiários ativos. Foi também cogitado
o uso da tábua de vida do Japão para o ano de 2005, no entanto a tábua que apresentou melhor um modelo de curva de
mortalidade comparado com a mortalidade dos beneficiários foi a do Japão para o ano de 2000, logo, foi usada para efeito de
projeção das taxas de mortalidade.
Além das tábuas de vida citadas anteriormente, foram considerados importantesos testes com as tábuas de vida limite, ou
como muitos autores chama de modelo, a tabua das Nações Unidas ou ainda as tábuas de vida abreviada do Celade. Testar
outras tábuas de mortalidade é importante para que se identifique a que melhor se adapta ou a que melhor se modela a
população em estudo, esse teste faz diferença nos resultados finais, principalmente na projeção (Sawyer &Castilla, 1989).
MÉTODOS
Existem diversos métodos de estimar e projetar taxas de mortalidade, uma delas, a projeção da esperança de vida é bastante
usada por alguns autores, no entanto essa técnica não prediz com afinco o comportamento da função de mortalidade. O uso
de métodos indiretos tem sido bastante comum entre os autores e isso tem fornecido grandes contribuições para a área da
demografia, para esse trabalho se fez também, e principalmente, de uso de métodos indiretos para tentar estimar taxas de
mortalidade e feito isso, seguiu-se paraa projeção (Fígoli, 1998).
Outros autores como, por exemplo,Brass, contribuiu com outro método para estimar a mortalidade levando em consideração
a informações de filho tido e filho vivo. No entanto essa técnica só pode ser considerada para construção de parte da curva
de mortalidade, para as primeiras idades. Para o restante da curva seria preciso outra técnica também proposta por Brass. A
técnica que considera a mortalidade do filho pode não ser tão precisa, pois, existe o problema de declaração de nascimento
e óbitos (Dalia& Romero, 2002).
É importante considerar que a técnica de Brass, proposta anteriormente, não faz menção a esse trabalho, pois, nossas
estimativas são para idades mais avançadas, partindo da faixa etária de 10 a 14 anos que é a parti de onde já identificamos
um contingente de beneficiários.
O método usado para esse trabalho foi o de estimação indireta. O método aqui proposto foi redirecionado partindo de uma
mecânica desenvolvida pelo autor (Freire, 2013), citado nas referências. A mecânica proposta pelo autor leva em consideração
alguns passosaqui mencionados, a mesma metodologia está sendo aplicada no trabalho “Projeções Multirregionais de mão
de obra qualificada no Brasil”, um trabalho do IPEA em parceria com alguns outros órgãos inclusive a UFRN. O papel da
UFRN no projeto é tentar estimar as saídas de engenheiros do mercado de trabalho, por morte e por aposentadoria. Para
tanto este trabalho leva em consideração a mecânica e parte dos procedimentos definidos para tentar estimar mortalidade
dos aposentados.
Apesar de não sermos propulsores do método, é importante destacar o trabalho realizado por Freire (2013), pois alavanca
novos métodos indiretos de estimar mortalidade, sendo assim uma inovação para trabalhos acadêmicos. Ressalte-se que
essa é nossa principal referência para esse trabalho.
O passo inicial, para tanto, após identificar o banco de dados a ser trabalhado, foi justamente estimar as taxas de mortalidade.
Para podermos estimar a mortalidade dos beneficiários consideramos que o uso da variável V0656, no questionário da
amostra do IBGE,seria suficiente para representar o quantitativo de beneficiários, pois a variável identifica se o respondente
possui benefício de aposentadoria ou pensão, sendo assim conseguimos a população alvo, que são beneficiários do
sistema de previdência social.
Em seguida para poder obter a informação de óbito dos beneficiários partiu-separa o método de estimação indireta no qual,
nesse trabalho, consiste em considerar que os beneficiários que residem em determinado domicílio possuem o mesmo
padrão de mortalidade de pessoas que residiam com o beneficiário e que faleceram. Essa informação é obtida pela variável
V0701, quando é perguntado ao entrevistado se faleceu alguém que morava com ele, sendo assim consideramos como
método indireto inferir que os beneficiários que disseram sim a variável V0701 possuem o mesmo padrão de mortalidade
dessas pessoas, logo, consideramos uma proxy.
População de beneficiário ! V0656 = “SIM”
Óbitos no domicílio ! V0701 = “SIM”
Com isso conseguimos as taxas de mortalidade ( )por faixa etária fazendo a simples razão entre o número de óbitos pela
população em cada faixa etária.
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Sendo:
-”Número de óbitos ocorridos em domicílios de beneficiários com idades entre x e x+n”.

-”Número de beneficiários com idades entre xe x+n”.
Considerando que com esse procedimento encontramos as taxas específicas de morte para os beneficiários, partimos então
para a construção da tábua de vida dessa população. A construção da tábua de mortalidade nos fornece uma visão mais
precisa do comportamento dessa população ao longo das idades.
Supondo que a proxyrealizada com os dados do censo fornecem boas estimativas de mortalidade para os beneficiários e que
a tábua de vida construída é bem representativa para essa população, partimos então para o segundo passo que é a
descrição e aplicação do método a ser usado para a projeção dessa mortalidade.
Projetar uma população requer um estudo aprofundado das técnicas mais eficientes. Os métodos de Brass são os mais
usados pelos autores em geral, a evolução dos métodos de Brass por Preston &Coale também fazem parte de um leque de
métodos (Paes, 2009).
Para Paes (2009), projetar significa ver com antecedência a evolução de uma determinada população, é bem mais que uma
simples aplicação de método. “[...] significa reunir experiência, conhecimento, intuição e arte.”.Uma projeção é embasada em
meio a diversas hipóteses. A precisão quanto à assertiva no que se espera depende dos pressupostose da disposição dos
eventos ao longo da projeção.

Predizer ou estimar expectativas de vida também são meios de avaliar populações, em geral tais métodos tomam como base
tendências de mortalidade anteriores e as projetam. O mais comum método de estimar a mortalidade é pela eliminação de
cada causa de morte, esse método é conhecido como múltiplos decrementos. Outros meios de projeções são embasados
nos modelos matemáticos(Egidi, 2003 apud Camarano, Kanso& Mello, 2006).
Nossa projeção se passa em um cenário otimista, no qual consideramos que com o passar do tempo nossa população em
estudo apresentará baixas taxas de mortalidade e altas expectativas de vida. O embasamento para o cenário otimista se dá
devido à escolha da tábua limite, aquela na qual esperamos que nossa população espelhe suas taxas futuras.

O método de projeções mais referenciado pelos demógrafos é o método doscomponentespor coorte, também conhecido
somente como método das componentes. Pode ser considerado como um avanço da função de crescimento populacional
(Paes, 2009).

O método consiste em projetar separadamente as três componentes demográficas (fecundidade, mortalidade e migração),
no nosso caso considera-se somente a projeção da mortalidade, pois é a componente de interesse. Para a projeção da
mortalidade faz-se necessário o uso de duas tábuas de mortalidade, a tábua inicial determinada para um momento ( ) antes

da projeção e outra tábua denominada de tábua de mortalidade limite( ), aquela na qual esperamos que nossa população
espelhe suas taxas de mortalidade em um tempo futuro. Com auxilio dessas, a projeção se resume a um simples fator de
interpolação entre ambas as tábuas, também com o uso de transformação logital, com isso projetamos essas taxas para um
tempo ( ), em que varia quinquenalmente (CELADE, 1984 apud Corrêa³, 2011).

Sendo:

!Para transformação logital na tábua de mortalidade inicial.

!Para transformação logital na tábua de mortalidade limite.

!Taxa de sobrevivência até a idade (x)na tábua de mortalidade inicial.
!Taxa de sobrevivência até a idade (x)na tábua de mortalidade inicial.

Interpolação entre tábuas para projeção:

Sejam:

! A transformação logitala cada idade (x) na tábua inicial (i).
!A transformação logitala cada idade (x) na tábua limite (L).

!A Interpolação linear entre as tábuas de mortalidade em cada idade (x)para cada projeção em(k).
Com o processo de interpolação linear simples, supomos que com o passar do tempo, a função de mortalidade da população
inicial ()aproximar-se-á da função de sobrevivência limite (), sendo assim projetada a cada (),(Corrêa, 2011 – Notas de aula).
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_________________________________________
³Omaterial utilizado como referência refere-se a notas de aulas disponibilizados pela autora.
A escolha da tábua limite teve como pressuposto as baixas taxas de mortalidade e a elevada expectativa de vida. A escolha
da tábua limite interfere diretamente nos resultados, pois talvez um tanto tendenciosa a projeção se aproxime das taxas
apresentadas na tábua limite, no entanto não ultrapassa as taxas da tábua limite, pois, a suposição é de que a distribuição
da curva de mortalidade se aproxime, porém não a ultrapasse (Edigi, 2003).
Com a escolha da tábua limite e os demais procedimentos de transformação logital e interpolação linear, construímos então
as tábuas de mortalidade e obtemos as taxas de mortalidade para cada quinquênio até o período desejado, no entanto vale
ressaltar que quanto maior o período a ser projetado, quanto mais distante do ano da tábua inicial, maior será também a
probabilidade de erro. O fator principal dessa probabilidade de erro é o fato de que as variantes demográficas funcionam de
forma dinâmica, sendo assim, não podemos predizer com afinco como se comportarão ao longo do tempo essas variantes,
mas podemos estimar níveis de confiança para os dados.

RESULTADOS

Diante de todos os pressupostos apontados e de toda metodologia definida, damos início ao processo de estimação das
taxas de mortalidade dos beneficiários da previdência, considerando o uso da proxy. Identificamos o quantitativo de
beneficiários geral, sem distinguir sexo, por faixa etária e também o quantitativo de óbitos informados pelos próprios
beneficiários, também sem distinção de sexo, por faixa etária. Com isso conseguimos as taxas especificas de mortalidade, em
seguida construímos a tábua de vida dessa população.
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Iniciamos nossas análises com algumas comparações. Após construção da tábua de vida façamos as observações princi-
pais que foram identificadas na tábua. O principal fato observado foi que a expectativa de vida para um beneficiário que deu
entrada no sistema de previdência (dados de 2010) ficou entorno de 49,3 anos, ou seja, espera-se que um beneficiário
continue a receber assistência do sistema de previdência por aproximadamente 49,3 anos. A tendência observada foi a já
esperada, a expectativa de vida decresce com o passar do tempo. A população de 80 anos ou mais apresentou ainda uma
expectativa de vida de 4,8 anos, essa expectativa bate com os resultados apresentados para a população do Brasil em geral.

A construção da tábua para o Brasil¹ foi significante para efeito de comparação.Observamos também que a probabilidade de
morte da população de aposentados é expressivamente maior que a apresentada pela população brasileira nas primeiras
idades e segue uma proporção contraria nas últimas faixas etárias iniciando de 55 a 59 anos.
Com relação a expectativa de vida entre as duas tábuas como observado no gráfico 2, apesar da expectativa de vida para o
Brasil seguir uma tendência retilínea decrescente, o modelo apresentado pela população dos beneficiários não difere tanto,
porém a expectativa de vida para os beneficiários dos 10 aos 14 anos até 45 a 49 anos, se apresenta significantemente menor.
Porém, observamos que a partir das idades 45 a 49 em diante, a expectativa de vida dos brasileiros em geral é um tanto menor
que a dos beneficiários, igualando-se nos 80 anos e mais em 4,8 anos.
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Foi notoriamente observado que a população de aposentados/beneficiários eleva a expectativa de vida da população como
um todo (BRASIL) em média em 9 anos. Isso é facilmente observado quando retiramos a população de aposentados/
beneficiários da população geral e recalculamos as taxas. Ver gráfico 3.

Com essas informações podemos notar o quanto a fator assistência pode também interferir na qualidade de vida social, pois
a assistência previdenciária também exerce papel importante no subsídio à milhares de famílias de baixa renda pelo Brasil.
A expectativa de vida, apesar de não representar perfeitamente o comportamento demográfico de uma população, ela serve
como fator de medição da qualidade de vida humana (Egidi, 2003 apud Camarano, Kanso& Mello, 2006).
Algumas observações sobre a evolução da proporção de beneficiários no Brasil devem ser feitas para que possamos iniciar
as análises de projeção. Para tanto, com os dados dos três últimos censos (1991, 2000 e 2010) conseguimos tais informações,
partindo da mesma variável que informa se possui ou não benefício de aposentadoria ou pensão. Essa variável foi adaptada
a cada censo, no entanto preserva o teor da informação.
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Como observado no gráfico acima, a proporção de beneficiários no Brasil ao longo do tempo vem crescendo, e que
comparando a proporção de 1991 para 2010, ou seja, em 19 anos essa proporção se elevou substancialmente.Com
isso,poderíamos pressupor que uma projeção para o número de beneficiários a longo prazo nos garantiria um crescimento
contínuo dessa população, no entanto reafirmamos que para esse trabalho, o objetivo é, além de estimar taxas de mortalidade,
mensurar a expectativa de vida dessa população a longo prazo, o quanto essa população (beneficiários do sistema de
previdência) vai viver dado o passar do tempo.
A título de informação e complementação, a proporção de beneficiários calculada para obtenção dos dados que gerou o
gráfico acima são os indicados abaixo:

!!!!! Estimativa de proporção a idade (x) para o ano (t).

! Número de beneficiários a idade (x).

!População total (masculino + feminino) a idade (x).

Para entender a finalidade da projeção explanamos um pouco a comparação entre a tábua de vida dos beneficiários e a tábua
de vida limite. Como já dito anteriormente, escolhemos a tábua de vida do Japão² no ano de 2000, pois, além de ser referência
por possuir alta expectativa de vida, sua curva de mortalidade se modela em a uma mesma tendência da curva de mortalidade
dos beneficiários.
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A pesar da discrepância em relação a curva de mortalidade do Japão, ambas as curvas descrevem aparentemente um mesmo
padrão de decremento, sendo que a curva de mortalidade dos beneficiários decaide forma mais brusca enquanto que a do
Japão de forma mais suave.
_________________________________________
# O cálculo e o desenvolvimento de formulas para o método de proporção, tanto quanto sua metodologia é de
responsabilidade dos autores.
_________________________________________
²A tábua de mortalidade para o Japão levou em codireção baixas taxa de mortalidade e elevadas expectativas de vida.
A mesma foi disponibilizada pelo site www.mortality.org.
Para dar início a análise da projeção ressaltamos que o objetivo da projeção é tentar aproximar a curva inicial de mortalidade
a curva limite, projetando taxas com a esperança de que se aproximem o mais perto possível da curva de mortalidade limite,
dado o comportamento de demais fatores demográfico. Feito as observações necessárias, após aplicação do método de
projeção conseguimos identificar que a evolução das curvas de mortalidade tendem para a curva limite, esse fato é observado
no gráfico a abaixo do .

Ao avaliar a projeção da probabilidade de morte ( ) conseguimos facilmente visualizar (gráfico 7) a constante suavização
da curva inicial ao longo da projeção e apesar de em alguns pontos as taxas de mortalidade entre o período inicial e final da
projeção serem menores que a curva final, notamos que as curvas tendem a uma contínua suavização tendendo a um
crescimento constante das taxas ao logo das idades.
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As principais análises desse trabalho se fazem para a projeção da expectativa de vida, pois é o ponto chave, nosso maior
objetivo. A projeção das taxas de mortalidade nos proporcionou a criação de tábuas de vida para cada ano projetado, ou
seja, a cada 5 anos projetado temos uma nova tábua de vida e isso nos garante novas estimativas de sobrevivência para
cada tábua. Com essa projeção conseguimos identificar um fator essencial que contribuirá em muito para possíveis avaliações
sobre benefícios previdenciários e principalmente de caráter vitalício.
Para melhor visualização da projeção, abaixo dispomos em uma tabela com as expectativas de vida para cada ao projetado.

É notável que a expectativa de vida aumentou significativamente do período inicial para o final da projeção, no entanto,
quando avaliamos quinquenalmente essa evolução, verificamos que esse ganho em expectativa de vida tem sido de forma
vagarosa.
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Analogamente, avaliando o gráfico8 conseguimos identificar essa lenta evolução devido à proximidade entre as faixas e a
partir da faixa etária 40 a 44 anos já não conseguimos distinguir mais a faixa de projeção, isso se dá devido à pouca variação
na expectativa de vida.
No mais, avaliando pela tabela, conseguimos observar segundo nossa projeção que no período final projetado, aquele com
faixas de idade entre 10 a 14 anos (que foi o mínimo apresentado) que der entrada no sistema de previdência possuirá, dado
que o benefício é vitalício, uma expectativa de recebimento desse benefício por mais aproximadamente 68 anos.O fator de
importante análise citado antes refere-se a projeção do ganho em expectativa de vida para cada ano projetado. Essa análise
nos fez refletir quanto a estabilização ou diminuição do crescimento da expectativa de vida para a população em estudo.
Para calcular a variação, ou ganhos, da expectativa de vida usou-se das formulas que seguem:
Ä ! Variação da expectativa de vida a idade (x) em um tempo (t).

! Expectativa de vida a idade (x) em um tempo ( ).

! Expectativa de vida a idade (x) em um tempo ( ).
Sendo:
! Tempo projetado k anos depois.

! Tempo inicial anterior a projeção.
Logo a variação da expectativa de vida faz-se pela formula:

Ä  = 
Notamos que no decorrer da projeção o ganho em expectativa de vida vai diminuindo. No primeiro ano projetado, 2015, o
expressivo ganho em expectativa de vida chama atenção, no entanto esse ganho só é notado até a faixa etária de 35 a 39
anos, desse ponto em diante até a última faixa etária, nota-se umavariação negativa na expectativa de vida, ou seja, desse
ponto em diante as pessoas que ocupavam as mesmas faixas etárias em 2010 tinham maior expectativa de diva que as de
2015.
Nota-se principalmente que a variação, na expectativa de vida, entre os anos, vai tornando-se menor, ou seja, há uma
contínua perda em expectativa de vida com o passar do tempo, no entanto há um ganho em expectativa de vida entre as
idades. Sendo assim, com o decorrer da projeção há uma menor variação entre anos, no entanto, há uma maior variação entre
as faixas etárias, o que implica em ganhos entre faixas etárias e perdas entre anos. Porém, notoriamente a perda em expectativa
de vida ocorre com maior variação entre anos que entre idades.
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decorrer da projeção se explica devido ao fato de que;
“À medida que as taxas de mortalidade alcançam um nível muito baixo, os ganhos
em anos de vida das pessoas mais jovens têm uma influência progressivamente
menor na esperança de vida da população. Assim, mesmo que a mortalidade
caísse a taxas constantes em todas as idades, a esperança de vida aumentaria em
uma quantidade

A projeção possibilitou uma avaliação eficaz quanto ao entendimento da evolução da expectativa de vida para essa
população, predizer quanto tempo em média uma pessoa receberá um determinando benefício é essencial para que se possa
determinar os valores a serem acumulados para fazer frente a tais compromissos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, procurou-se estimar e projetar a mortalidade dos beneficiários da previdência, considerando um método de
proxy, tentando descrever o comportamento dessa população diante de tábuas de vida ao longo da projeção.Com esse
objetivo foi construída uma Tábua de Vida para essa população no ano de 2010, sem distinção de sexo, para tanto
projetamos essas taxas de mortalidade, de 2010 à 2050, pelo método das componentes e assim construímos tábuas de vida
para cada ano projetado. Logo, em posse dessas tábuas conseguimos avaliar o comportamento da mortalidade e da
expectativa de vida. Para o método e sua aplicação se utilizou de dados do censo brasileiro de 2010 realizado pelo IBGE e
também levou em consideração dados de tábuas de mortalidade disponibilizados pelo site www.mortality.org.

Diante disso ao analisar a evolução das tábuas construídas, observou-se que as probabilidades de morte apresentaram
uma tendência decrescente ao longo da projeção.As baixas nas probabilidades de morte elevaram a expectativa de vida ao
longo da projeção. Em comparação a tábua de vida construída para o Brasil, com o mesmo método de proxy, conseguimos
identificar que a população de beneficiários eleva a expectativa de vido do brasileiro em aproximadamente 9 anos.Apesar
de a mortalidade representar de forma exemplar as estimativas de sobrevivência de qual quer população, no caso estudado
para melhor estimar essa expectativa, seria plausível incrementar ou considerar no conceito de mortalidade a migração que
se representaria pela mudança de benefício e a cessação do benefício.

A principal explanação feita sobre o estudo refere-se a variação observada na expectativa de vida ao longo da projeção.
Segundo nossas observações por mais que as taxas de mortalidade decaíssem, a expectativa de vida não apresentou
crescimentos significantes, muito pelo contrário, notamos que a expectativa de vida tende a uma estabilização. Notamos
que no decorrer da projeção o ganho em expectativa de vida vai diminuindo. No caso da expectativa de vida por faixa etária
notamos que para os primeiros anos projetados nas idades mais avanças há uma variação negativa no ganho em expectativa
de vida, no entanto esse processo vai se revertendo ao longo da projeção, sendo que no último ano de projeção possuem
um razoável ganho em expectativa de vida.
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Há uma tendência de queda da mortalidade da população brasileira em todas as faixas de idade. Com essa tendência, em tese,
e como já observado em diversas projeções, os ganhos em termos de expectativa de vida seriam crescentes, isso é observado
em países como o Japão e Austrália, no entanto é observado para esses mesmos países que há uma estabilização nos
ganhos em esperança de vida. A proposta aqui lançada, para trabalhos futuros, é a de estimar o período em que existirá a
estabilidade dessa expectativa de vida. Com o problema de que quanto mais distante é feita a projeção, maior é a probabilidade
de erro, essa questão deve ser analisada com atenção. Há realmente uma estabilização no ganho em expectativa de vida?
Com tantos fatores a serem considerados pela transição demográfica, se há estabilização, de quanto será e quando ocorrerá?

Espera-se que o método utilizado possa contribuir como referência e que seja útil parademais estudos na realização de
projeções ou simulações no que se refere a população de beneficiários do sistema de previdência social. Nesse trabalho
consideraram-se apenas os beneficiários na função aposentados ou pensionistas, no entanto, esse estudo pode ser
direcionado a qual quer outra população mais específica.
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