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Apresentação

e ste trabalho apresenta as tábuas biométricas de sobrevivência e de mortalidade e 
é o resultado da pesquisa encomendada pela Fenaprevi – Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida ao Laboratório de Matemática Aplicada do Instituto de 

Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

A pesquisa representa um marco inédito, pois utilizou pela primeira vez estatísticas bra-
sileiras, o que significa que as instituições de previdência e seguradoras têm, agora, à sua 
disposição, um retrato mais fiel do perfil da população brasileira. Foram utilizados mais de 
300 milhões de registros, de 23 seguradoras, com informações detalhadas sobre contratos de 
seguro, discriminados por sexo, idade e tipo de plano. Esses dados foram ainda cruzados com 
as informações dos cadastros do Sistema de Controle de Óbitos e do Cadastro Nacional de 
Informações. Não menos importante é a equipe de pesquisadores: excepcional, com reconhe-
cimento internacional, o que confere credibilidade às novas tábuas biométricas.

Com as novas tábuas, denominadas BR-EMS, as instituições brasileiras – seguradoras, em-
presas de previdência, órgãos de supervisão e regulação, universidades, centros de pesquisas e 
empresas de consultoria – passam a ter acesso a uma ferramenta básica para a maior eficiência 
operacional e solvência do sistema. 

A Escola Nacional de Seguros, como instituição de ensino e pesquisa, tem orgulho de publicar 
e divulgar essa pesquisa, assim consolidando o convênio de parceira que tem com o LabMA/
UFRJ – Laboratório de Matemática Aplicada do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

Prof. Claudio Contador, Ph.D. 
Escola Superior Nacional de Seguros
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1  Introdução

c onsiderando apenas os indicadores da primeira década do presente século, observamos 
que os segmentos de seguros de pessoas e de previdência complementar aberta do 
mercado brasileiro expandiram-se aceleradamente.

As seguradoras operantes no Brasil para precificar os seguros de vida e os seus planos de 
previdência, utilizavam a série de tábuas Annuity Table (AT) e outras similares, que são refe-
renciadas na expectativa de vida dos norte-americanos.

Como consequência de diversas iniciativas do governo brasileiro em conjunto com as empre-
sas de seguro, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) contratou 
junto ao Laboratório de Matemática Aplicada do Instituto de Matemática da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (LabMA/UFRJ)  a construção de tábuas de vida para o mercado 
segurador brasileiro.

Os estudos para a construção das tábuas brasileiras consumiram dois anos de trabalho. Todo 
o processo, desde seu início, foi coordenado pela Comissão Atuarial da FenaPrevi, com a 
regulamentação final pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão vinculado 
ao  Ministério da Fazenda.

Tendo por base o histórico de mortalidade e sobrevivência, as tábuas construídas pelo 
LabMA/UFRJ são um marco na história do mercado de seguros nacional por serem as pri-
meiras genuinamente brasileiras.

A equipe trabalhou na depuração de mais de 300 milhões de registros, referentes aos anos 
de 2004, 2005 e 2006. Os milhões de registros das 23 empresas seguradoras continham in-
formações sobre o ingresso e a saída de indivíduos dos contratos com CPF, sexo e data de 
nascimento, discriminados por ano, cobertura e plano.
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Por solicitação da UFRJ, o Ministério da Previdência Social permitiu o cruzamento dos dados 
das seguradoras com os dados do Cadastro Nacional de Informações (CNIS) e do Sistema de 
Controle de Óbitos (Sisobi), operados pela Dataprev. Isso foi determinante para o sucesso do 
projeto, pois aumentou substancialmente o número de óbitos da base, corrigindo os sub-registros.

O presente trabalho apresenta as tábuas biométricas brasileiras de sobrevivência e de morta-
lidade e descreve a sua metodologia de construção e atualização.

Os dados utilizados no estudo representam 82% dos segurados do ramo vida no Brasil. O 
objetivo básico do estudo é fazer com que os planos de seguros de pessoas e de benefícios de 
previdência complementar aberta passem a ser estruturados e comercializados com base em 
parâmetros atuariais condizentes com a experiência do mercado segurador nacional, possibi-
litando uma precificação mais justa dos produtos de vida e previdência.

A tábua, denominada Experiência do Mercado Segurador Brasileiro, BR-EMS, consiste em 
quatro variantes abrangendo as coberturas de sobrevivência e mortalidade, masculina e feminina. 

As variantes foram denominadas BR-EMSsb-v.2010-m, BR-EMSsb-v.2010-f, BR-EMSmt-
v.2010-m e BR-EMSmt-v.2010-f, onde “sb” denota a cobertura de sobrevivência, “mt” mor-
talidade, “m” masculino” e “f” feminino.

A Susep adotou as tábuas BR-EMS como tábuas padrão (standard) para o mercado segurador 
brasileiro (Circ. Susep nº 402 de 18.03.2010). Estas tábuas serão atualizadas em 2015.

O novo padrão de referência sinalizado pelas tábuas BR-EMS trará mais eficiência à indús-
tria 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 os riscos de longevidade e preservando a solvência do sistema.

Em outra circular da Susep nº 410 de 22.12.2010, foi instituído que “para o cálculo das estimati-
vas de sobrevivência e de morte, deverão ser utilizadas as tábuas BR-EMS, vigentes no momento 
da realização do TAP (Teste de Adequação de Passivos), ajustadas por critério de desenvolvimen-
to das expectativas de longevidade”.
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2  Breve histórico das  
Tábuas de Mortalidade

t ábuas de vida vêm sendo elaboradas há muito tempo ao longo da história da 
humanidade. Existem indícios de que na antiga Roma, no séc. III a.C., já se 
calculavam tábuas de vida e estatísticas derivadas das mesmas, como esperanças 

de vida e vida média para certas idades (Duchene & Wunsch, 1988). Mas as primeiras 
referências a estudos mais elaborados são encontradas na obra de John Graunt, intitulada 
“Natural and political observations made upon the Bills of mortality”, publicada em 1662 
(apud David, 1998), e mais tarde nas tábuas desenvolvidas pelo astrônomo Edmond Halley, 
em 1693 (apud Duchene & Wunsch, 1988). A publicação da tábua de vida desenvolvida 
por Edmond Halley pode ser considerada um marco para um estudo mais elaborado de 
modelos de sobrevivência. Porém, foi somente em 1815 que surge a primeira tábua de vida 
baseada em conceitos verdadeiramente atuariais, construída por Milne para a cidade de 
Carlisle, na Inglaterra.

Desde essa data, numerosas tábuas foram e continuam sendo elaboradas para diferentes re-
giões e países, devido à sua crucial importância para análises de problemas de diversas na-
turezas. A tábua de mortalidade para uma dada população é uma ferramenta importante não 
apenas em termos de estudos atuariais e demográficos em geral, como, também, para políti-
cas públicas e financiamento do setor privado para certos serviços ofertados no mercado que 
cobrem um vasto leque de possibilidades. 

Tábuas de mortalidade são muito usadas em situações de previsões e estudos de demanda 
para serviços de saúde, educação e relacionados ao mercado de trabalho, para estimativas de 
custo da seguridade social e de prêmios de seguros privados.

Para a construção de uma tábua de vida específica para um grupo populacional, dois proble-
mas se apresentam:
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i) O primeiro é o conjunto de dados em si, informações dos óbitos e da população em risco. 
O IBGE vem calculando tábuas de mortalidade para a população brasileira como um todo, 
e que são utilizadas no cálculo do fator previdenciário, determinante atualmente no cálculo 
do valor das aposentadorias. Porém, o obstáculo central à construção de uma tábua de vida 
a partir dos dados do Registro Civil (para a informação de óbitos) e dos Censos (para a 
população em risco) se encontra tanto no nível de cobertura dos óbitos como no do nível de 
cobertura e na qualidade da informação censitária. Embora seja possível estimar um corre-
tor, usando qualquer uma das várias técnicas existentes para estimar os níveis de cobertura 
dos óbitos do registro civil, essas técnicas supõem um erro uniforme para todas as idades, 
ou, pelo menos, para os grupos etários acima de certa idade (usualmente cinco ou 10 anos). 
Existem, porém, evidências de que esses erros seriam maiores para os grupos extremos: 
crianças e idosos. Outro problema é a utilização de dados com fontes distintas, e possivel-
mente com erros de mensuração e cobertura distintos. 

 Obviamente, o nível e a estrutura da mortalidade variam de população para população e, 
mesmo numa população específica, variam no tempo. Estudos sobre taxas de mortalida-
de têm sido desenvolvidos considerando a influência de fatores econômicos como, por 
exemplo, riqueza, mas, devido à dificuldade de mensuração dessa variável, é comum o 
uso de outra variável altamente correlacionada com a renda, como, por exemplo, instru-
ção ou ocupação, que são mais facilmente mensuráveis. Existem, também, outras verten-
tes, que consideram as tábuas de mortalidade desagregadas por categorias profissionais, 
condição fumante ou não fumante, doenças genéticas, hobby etc. A maioria destes estu-
dos aponta para diferenciais existentes entre os diferentes grupos. No caso dos consumi-
dores de seguros e de planos de benefícios de previdência privada, há de se considerar um 
diferencial em relação à população como um todo, seja pelo diferencial socioeconômico, 
seja por considerações referentes à seleção adversa. 

 A utilização de registros administrativos, tais como os dados fornecidos pelas entidades 
fiscalizadas à Susep, elimina grande parte dos problemas levantados e contribui para uma 
maior aderência à realidade do mercado segurador no Brasil.

ii) O segundo problema envolve a escolha de um modelo adequado para descrever alguma 
função da mortalidade. 

 Os óbitos podem ser considerados variáveis aleatórias com distribuição binomial, B(N,q), 
com o parâmetro de tamanho, N, conhecido e o parâmetro de probabilidade, q, desconhe-
cido e a ser estimado. Para grandes populações pode ser utilizada uma aproximação de 
Poisson para a distribuição binomial. 

 É comum trabalhar-se com modelos não paramétricos, onde se estimam as funções da 
tábua para cada idade (ou grupo etário) diretamente dos dados. Supondo-se que grupos 
etários contíguos (ou idades contíguas) deveriam apresentar valores semelhantes das fun-
ções, é usual algum tipo de suavização.



152  BREvE hISTóRICO DAS TáBUAS DE MORTALIDADE

 As Nações Unidas criaram famílias de tábuas modelo, agrupando tábuas com caracterís-
ticas semelhantes (NAÇÕES UNIDAS, Manual X: Indirect techniques for demographic 
estimation, Nova Iorque, 1983). Ainda que estas tábuas tenham sido criadas a partir da 
observação de 158 tábuas de vida, a indexação por um único parâmetro torna o seu uso 
razoavelmente limitado.

 Por outro lado, tem sido grande a oferta de modelos paramétricos flexíveis para descrever 
as forças da mortalidade para as diferentes idades. Alguns modelos se propõem a descre-
ver apenas a mortalidade adulta, ou algum segmento etário específico.

 Os primeiros modelos, mais simplistas, assumiam uma idade máxima e as funções des-
crevendo o acompanhamento da coorte. Gompertz (1825) propõe um modelo onde, além 
da mortalidade aleatória que atingiria jovens e idosos da mesma forma, agrega uma força 

de vitalidade que diminui com a idade, expressa da forma µx
−1 , onde µx x xl l= − ′ /  é a 

força de mortalidade. Ele assume a hipótese de que a vitalidade humana decresce a cada 

instante proporcionalmente ao seu valor instantâneo, isto é: d
dx

kx
x

µ
µ

−
−= −

1
1,  onde k é 

uma constante positiva. 

 Resolvendo esta equação diferencial para μx, Gompertz encontrou a solução da forma 

µx
xBc= . Em seguida, usando a definição de μx, encontra-se o valor de l l gx

cx= ⋅0 , 
onde g e c são constantes positivas.

 Ainda naquele século, vários autores propuseram generalizações dessa fórmula, mormente 

Makeham, que propõe µx
xA Bc= + e l l s gx

x cx= ⋅ ⋅0 tentando melhor ajustar, princi-
palmente as idades extremas (os mais jovens e os mais idosos). Os modelos propostos a 
partir das fórmulas de Gompertz e Makeham foram se tornando cada vez mais complexos, 
ainda que no final nenhum deles fosse completamente satisfatório. Alguns modelos podem 
ser bons para certas faixas etárias e ruins para outras.

 Outros autores partiram de outros princípios para a formulação de leis de mortalidade, 
por exemplo, utilizando a distribuição de Weibull. Nestes casos, esses autores assu-
miram que o indivíduo é a composição de múltiplos e complexos sistemas dinâmicos, 
interagindo entre si, e cada um com uma distribuição de Weibull, com um parâme-
tro específico. A combinação de Weibulls tem a mesma distribuição de probabilidade. 
Nessa distribuição, a força de mortalidade decresce com a idade como uma hipérbole, 
enquanto a função de Gompertz supõe uma força de mortalidade exponencial. O passo 
seguinte foi propor modelos onde a mortalidade de cada grupo de idade (ou grupo de 
causas) apresentasse um comportamento específico e, portanto, tivesse que ser descrita 
por uma equação diferente.
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A construção de uma tábua de mortalidade usualmente requer um processo de graduação à 
distribuição das taxas brutas de mortalidade qxˆ , x = 0, 1, 2..., como função da idade, uma vez 
que estas geralmente apresentam mudanças bruscas, o que não corresponde à hipótese plau-
sível de que as probabilidades de morte para duas idades consecutivas devam ser muito pró-
ximas. As funções usuais da tábua de mortalidade decorrem dos valores verdadeiros qx , não 
observáveis. Na prática, a tábua é baseada numa amostra finita dos dados disponíveis, sendo 
que qualquer banco de dados deve ser considerado uma amostra, mesmo que todos os dados 
disponíveis da população em estudo tenham sido incluídos na investigação. Teoricamente, 
esta população observada é um subconjunto finito de uma metapopulação infinita com aquela 
mortalidade (não observável). Estimativas realizadas a partir dos dados observados estarão 
então sujeitas a erros amostrais, contudo estes podem ser minimizados pela utilização de 
uma grande massa de dados. A graduação pode ser definida como um grupo de princípios e 
métodos pelos quais as taxas brutas observadas são suavizadas gerando uma função de mor-
talidade com certas características desejáveis, como, por exemplo, serem monótonas a partir 
de uma determinada idade. 

A análise de diferentes modelos para a descrição das tábuas de mortalidade constituiu, por-
tanto, um ponto crucial para o presente estudo. Uma breve menção das alternativas disponí-
veis na literatura encontra-se na seção seguinte.
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3  Alternativas para graduação 
de taxas de mortalidade

3.1 introdução

e ste capítulo contém uma descrição dos principais métodos de graduação de tábuas de 
vida encontrados na literatura. Foi realizado um extenso levantamento da literatura, 
que se encontra listada na bibliografia e se decidiu por apresentar um resumo dos 

métodos mais relevantes. Em busca de formas de modelar e ajustar padrões de mortalidade, 
diversas técnicas vêm sendo desenvolvidas. O objetivo destas técnicas é a obtenção de 
tábuas de mortalidade “suaves”, uma vez que se espera que as taxas de mortalidade entre 
idades contíguas sejam muito próximas e monotônicas por partes. Descrevem-se a seguir os 
métodos de graduação mais citados na literatura.

Entende-se por taxa bruta tb de mortalidade na idade x a razão entre número de óbitos e o 
número de indivíduos nesta idade num dado período de tempo, 1 ano no caso presente, isto é,

 
t x

x
xb

Óbitos na Idade

Exposiçãona Idade
( )

( )

( )
=

 

Entende-se por taxa adoçada ou suavizada ts, por um número n ímpar de anos de idade aquela 
obtida por uma média móvel das taxas brutas, isto é, 

t x t x ps b

p n

n

( ) ( )= +
=−

−

−

∑
1

2

1
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 A taxa ajustada é aquela encontrada através de um modelo analítico em geral aplicado sobre as 
taxas suavizadas. Estas taxas podem ser definidas para cada idade (taxas específicas por idade) 
ou faixas etárias ou, ainda, uma taxa geral de mortalidade para a população como um todo. No 
caso da taxa geral, não cabem considerações sobre taxas adoçadas nem sobre modelagem.

Em busca de formas de modelar e ajustar padrões de mortalidade, diversas técnicas vêm sen-
do desenvolvidas. O objetivo destas técnicas é a obtenção de tábuas de mortalidade “suaves”, 
uma vez que se espera que as taxas de mortalidade entre idades contíguas sejam muito pró-
ximas e monotônicas por partes. Os métodos existentes na literatura podem ser agrupados de 
diferentes formas. Uma primeira grande divisão formal seria classificá-los em paramétricos 
e não paramétricos.

Os métodos paramétricos constituem uma opção eficiente quando se tem informação do 
modelo subjacente das variáveis e só resta determinar o número finito de parâmetros (um 
número finito e usualmente pequeno). Um procedimento errado poderá prever uma família 
paramétrica inadequada. Neste caso podem-se usar os métodos não paramétricos que além de 
permitir graduar probabilidades brutas que não seguem uma fórmula paramétrica explícita, 
podem ser utilizados para proporcionar um diagnóstico dos modelos paramétricos ou sim-
plesmente para extrapolar os dados.

Os métodos não paramétricos pretendem obter novos valores a partir dos dados observados. 
Os métodos paramétricos e não paramétricos podem se complementar em alguns casos, no 
sentido do resultado de um procedimento não paramétrico muitas vezes subsidiar de forma 
mais adequada a escolha da curva de mortalidade a ser ajustada.

Existem várias possibilidades de classificação de métodos de graduação de tábuas de vida de 
acordo se eles incorporam ou não a dimensão temporal. Descreve-se a seguir algumas alter-
nativas de classificação citadas na literatura, sem a dimensão temporal.

Copas e Haberman (1983) dividem os métodos que não envolvem variações no tempo, em 
três grandes grupos: 

1. Métodos gráficos;

2. Métodos paramétricos; e

3. Métodos de soma e de médias ajustadas.

Benjamin e Pollard (1980) consideram cinco grandes grupos:

1. Métodos gráficos;

2. Métodos de soma e de médias ajustadas;

3. Métodos de graduação usando fórmulas matemáticas;
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4. Graduação usando referência a uma tábua padrão; e

5. Métodos de interpolação osculatória e spline (abridged and model life tables).

Já Abid, Kamhawey & Alsalloum (2005) dividem os métodos atuariais de graduação em 
nove grandes blocos, desagregando alguns dos grupos mencionados por Copas/Haberman e 
Benjamin/Pollard:

1. Métodos gráficos;

2. Métodos de soma;

3. Métodos de Kernel;

4. Métodos de interpolação osculatória;

5. Métodos spline;

6. Método paramétrico ou de ajuste de curvas;

7. Graduação usando referência a uma tábua padrão;

8. Método de equações de diferenças; e

9. Método de programação linear.

3.2 distribuições

As distribuições mais comumente utilizadas para modelagem envolvendo óbitos ou sobre-
vivência em tábuas de vida para um grupo populacional homogêneo são a distribuição bi-
nomial e a de Poisson. Quando se considera uma modelagem em tempo discreto e supondo 
que os óbitos são variáveis independentes entre si, o número de mortes (de um grupo ho-
mogêneo em sexo, idade etc) é naturalmente uma variável binomial (já que é uma soma de 
Bernouillis independentes) B(Nx,qx), onde Nx é o número de indivíduos vivos na idade x e qx 
é a probabilidade de óbito na idade x, e o que se deseja estimar. A variável aleatória Ox, nú-
mero de óbitos à idade x, apresenta uma distribuição B(Ex, qx), onde Ex é a exposição inicial 
ao risco de morte. O estimador de máxima verossimilhança para a taxa de mortalidade é 

O

N
x

x

=qxˆ  , 

a taxa de mortalidade observada. É importante lembrar que o uso direto deste EMV não 
garante suavidade na função qx, e, portanto, nunca é utilizada diretamente quando várias ida-
des são consideradas simultaneamente como é o caso de tábuas de vida, requerendo algum 
método de graduação. A taxa de mortalidade refere-se a algum intervalo específico de tempo 
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(usualmente um ano). Numa população específica nem todos os indivíduos estão expostos 
integralmente durante este período. No entanto, é equivalente termos um indivíduo exposto 
integralmente por um ano ou n indivíduos expostos a períodos que somem um ano. Nesta 
mesma população nada garante tampouco que a soma das exposições de todos os indivíduos 
some um número redondo, mas a aproximação que terá que ser feita usando-se a Binomial 
limitar-se-á às casas decimais desta exposição conjunta.

Quando se considera o tempo contínuo e, portanto, modelando-se a força de mortalidade μx, 
a distribuição utilizada usualmente é a Poisson. Cumpre lembrar que estas duas distribuições 
(a Poisson e a Binomial) são equivalentes para combinação de valores altos de Ex e valores 
perto de zero de qx. Em populações finitas, este não é usualmente o caso, principalmente 
nas altas idades, para as quais as populações são bem rarefeitas. Os estimadores pontuais de 
máxima verossimilhança destas duas distribuições seriam equivalentes, mas à distribuição 
de Poisson corresponde uma maior variância. Na estimação conjunta da função para várias 
idades pode-se dar um peso menor do que o devido ao comportamento em altas idades ao se 
usar a distribuição de Poisson.

A função de verossimilhança para a Binomial é:

A função de verossimilhança para a Poisson é:
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3.3 critérios para escolha de modelos
Devido às características inerentes ao presente projeto, a seleção da metodologia a ser adota-
da tem de ser regida por alguns desiderata:

i) Critério da parcimônia – escolher o método mais simples entre aqueles que levam a 
resultados semelhantes;

ii) Critério da inteligibilidade – escolher métodos de mais fácil compreensão e comunicação;

iii) Critério da replicabilidade – escolher métodos que possam ser aplicados por diferentes 
pesquisadores e que conduzam aos mesmos resultados;

iv) Critério da estabilidade da metodologia – escolher métodos que tenham como bases 
técnicas amplamente testadas e aceitas;

v) Critério da transparência – escolher métodos que possam ser documentados em todos 
os detalhes;

vi)	 Critério	 da	 autossuficiência – escolher métodos que não dependam de softwares 
específicos; e

vii) Critério de compatibilidade entre tábuas estáticas e tábuas dinâmicas – escolher mé-
todos que permitam uma compatibilização entre as tábuas estáticas anuais e as tábuas 
dinâmicas que levam em consideração a variação temporal. 

Considerando estes critérios, o modelo que apresentou o melhor desempenho foi o de 
Heligman & Pollard. 

Um modelo de tábua de vida deve ter três propriedades: a) devem ser simples e fáceis de 
usar como a família de tábuas de vida de Coale-Demeny, os modelos das Nações Unidas, o 
sistema logito de Brass e o sistema de Lederman; b) devem captar toda a amplitude dos pa-
drões de mortalidade para idades específicas encontradas em uma população real; e c) devem 
apresentar um ajuste o mais perfeito possível entre taxas de mortalidade preditas e taxas de 
mortalidade reais. 
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4  Base de dados

4.1 descrição da população em estudo

o conjunto de dados da população de segurados utilizado no estudo foi fornecido 
individualmente por treze grupos empresariais, compreendendo 23 seguradoras. 
Estas são: Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência S/A, Brasilprev Seguros e 

Previdência S/A, HSBC Vida e Previdência S/A, Unibanco AIG Vida e Previdência S/A, Sul 
América Seguros, Icatu Hartford Seguros S/A, Itaú Vida e Previdência S.A, Itaú Seguros S/A, 
Bradesco Seguros S.A, Finasa Seguradora S/A, Caixa Seguradora S/A, Mapfre Vera Cruz 
Vida e Previdência S.A, Generali do Brasil, Unibanco AIG Seguros S/A, HSBC Seguros S.A, 
Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A, Aliança do Brasil, MARES-Mapfre Riscos 
Especiais Seguradora S/A, Bradesco Vida e Previdência S.A., Caixa Vida e Previdência S.A., 
AIG Brasil Companhia de Seguros, CAPEMI e GBOEX. A população levantada para o início 
dos estudos cobriu 82% dos segurados do ramo vida no Brasil.

A cada seguradora é anualmente exigido pela SUSEP a listagem individual dos dados de cada 
segurado seguindo um protocolo disposto nas Circulares SUSEP (no 197, para os dados do 
ano de 2004, nos 312 e 322 para o ano de 2005 e no 335 para o ano de 2006), que, todavia, 
requerem basicamente a mesma informação. A informação que interessava para o presente 
estudo estava basicamente separada em dois grupos principais, o dos indivíduos ativos e dos 
beneficiários de renda, sendo que os ativos eram separados em dois grupos, um para a cober-
tura de mortalidade e outro para a cobertura de sobrevivência.

Para cada produto adquirido por um indivíduo eram registrados CPF, sexo, data de nascimen-
to, data de ingresso no plano e a eventual data e motivo da saída do plano, onde encontramos 
a data do óbito, caso esse ocorresse. 
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Conforme as circulares SUSEP, os produtos eram classificados em:

1. PPT – Previdência Privada Tradicional; 

2. PBL – Plano Gerador de Benefício Livre; 

3. FGB – Fundo Gerador de Benefício;

4. VGL – Vida Gerador de Benefício Livre;

5. VGA – Vida em Grupo – empregado/empregador;

6. VGB – Vida em Grupo – associações;

7. VGC – Vida em Grupo – clubes de seguro;

8. AP – Acidentes Pessoais;

9. PP – Previdência Privada; e

10. VI – Vida Individual.

Os produtos 1 a 4 são considerados produtos de acumulação, enquanto os produtos de 5 
até 7 são os produtos de seguro de vida. Neste trabalho o individuo que possui algum pro-
duto de acumulação é classificado no grupo de sobrevivência, e, portanto, indivíduos que 
possuem somente seguro de vida são classificados no grupo de mortalidade. Os últimos 
três produtos foram encontrados apenas nas bases de dados do ano de 2004 devido à forma 
como o protocolo foi emitido. Nos anos posteriores isso se modificou e esses produtos não 
mais foram listados.

LabMA/UFRJ recebeu dados para os anos de 2004, 2005 e 2006. Foram identificados 
300.337.582 registros distintos nos arquivos enviados pelas seguradoras. Após um pré-pro-
cessamento desses registros, foi computado um total de 21,7 milhões de homens e 17,8 mi-
lhões de mulheres. A tabela 1 apresenta esta população por ano (note que há pessoas que 
aparecem em mais de um desses anos). 

TABELA 1. REgISTRoS REcEBIdoS poR Ano

ano homens Mulheres total

2004 11.401.537 7.965.070 19.366.607

2005 13.985.764 11.514.878 25.500.642

2006 16.851.702 13.821.050 30.672.752
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4.2 o banco de dados “tábuas” 
Levando-se em conta as metas do estudo e a quantidade de dados envolvidos, optou-se pela 
utilização de um Sistema Gerenciador de Base de Dados Relacional comercial. Os requisitos 
principais foram:

i) Gerenciar grande volume de dados proveniente tanto das seguradoras participantes do 
estudo como de órgãos governamentais, que forneceram informações, em diversos for-
matos, para a construção das tábuas biométricas;

ii) Necessidade de ambiente computacional integrado ao banco de dados que permita rea-
lizar consultas extensas, consolidações, filtragem e análises sobre toda a base de dados, 
além de permitir a construção de aplicativos, por prototipagem evolutiva, para a geração 
de taxas brutas de mortalidade e de outros indicadores estatísticos, considerando agru-
pamentos por idade, sexo, tipo de cobertura, seguradoras, tipos de planos etc; e

iii) Persistência da informação, adquirida e gerada, com sistema de segurança que garanta a 
confidencialidade e isolamento das informações entre seguradoras distintas.

O banco de dados desenvolvido para o projeto foi nomeado “Tábuas”. As seguintes ações 
foram realizadas durante o seu desenvolvimento, como comentaremos a seguir:

i) Coleta e transformação das bases de dados de todas as seguradoras participantes;

ii) Procedimentos de armazenagem e segurança e garantia de confidencialidade;

iii) Modelagem conceitual do esquema do banco de dados; e

iv) Importação e integração das bases de dados das seguradoras.

coleta e transformação das  
bases de dados das seguradoras

Cada uma das seguradoras participantes do estudo enviou uma base de dados a respeito dos seus 
segurados ativos e beneficiários de renda dos anos de 2004, 2005 e 2006, registrados de acordo 
com o prescrito nas circulares SUSEP. Um total de 40 CDs foi recebido, contendo 361 arquivos 
que totalizavam 27 Gbytes de dados. A partir desses arquivos, computaram-se um pouco mais de 
300 milhões de registros a partir dos quais foram identificados os 21,7 milhões de homens e 17,8 
milhões de mulheres utilizando a chave “CPF, sexo, data do nascimento”. Nesse primeiro nível 
de coleta de dados, foi criado no banco um esquema conceitual distinto para cada seguradora e 
ano calendário devido ao requisito de confidencialidade e isolamento dos dados. A linguagem 
de programação C foi usada para desenvolver as rotinas necessárias à importação dos dados de 
cada seguradora para o seu respectivo esquema físico no banco de dados, resolvendo possíveis 
heterogeneidades nos dados, realizando conversões de domínio e o processo de validação final 
dos dados. Todo o processo foi concebido de modo a ser escalável, robusto, auditável e replicável.
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Armazenamento,	segurança	e	 
confidencialidade	das	informações

O projeto de construção das Tábuas Biométricas a partir da experiência do mercado segu-
rador possui o requisito de sigilo absoluto das informações repassadas pelas seguradoras. A 
fim de assegurar que tal requisito fosse plenamente atendido, o ambiente do banco de dados 
“Tábuas” foi configurado para segmentar todos os acessos aos dados, apondo um “firewall” 
dedicado ao ambiente do banco, incluindo os computadores de desenvolvimentos por onde 
passam os dados também. Eliminou-se qualquer acesso externo aos dados e configurou-se 
um LOG para todos os acessos internos, tanto por razões de segurança como para permi-
tir rastreamento de erros no desenvolvimento dos processos. Completando essas configura-
ções de segurança, a própria segurança do SGBD foi configurada no nível de proteção total. 
Rotinas de backup da base de dados foram implementadas, em particular para os resultados 
dos processos de integração e de análises.

esquema do banco de dados “tábuas”

O esquema, ou modelo conceitual do banco de dados idealizado para o projeto Tábuas teve por 
objetivo facilitar a geração de indicadores estatísticos e montar um “perfil temporal” de cada 
indivíduo apurado a partir dos dados (uma “linha de tempo” do Diagrama de Lexis). O banco 
de dados “Tábuas” foi lógica e fisicamente dividido em dois níveis. O primeiro nível foi conce-
bido de forma a facilitar e agilizar o processo de coleta, importação, transformação e integração 
dos dados. O segundo nível tem por objetivo oferecer um esquema conceitual para permitir a 
realização de análises on-line e consultas integradas sobre a totalidade dos dados, bem como 
servir de esquema conceitual para a programação dos aplicativos de geração de taxas brutas de 
mortalidade e de outros indicadores estatísticos, considerando segregações por ano calendário, 
idade, sexo, tipo de cobertura, seguradoras, grupo empresarial, tipos de planos etc.

O esquema conceitual do segundo nível do banco de dados “Tábuas” possui oito entidades, 
como pode ser visto na figura a seguir. A entidade central do modelo é o “Contrato”, o qual 
relaciona cada “Indivíduo” com os “Planos” e “Coberturas” adquiridos nas “Empresas” a 
qual, por fim, participa de um “Grupo” empresarial. Assim, a entidade “Contrato” registra 
cada um dos produtos que um indivíduo comprou, se ele está “Ativo”, ou a partir do qual 
percebe algum benefício, caso seja um “Beneficiário”. Cada registro na entidade “Contrato” 
diz respeito a um produto e a até três coberturas.
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integração dos dados

O processo seguinte à importação de cada base de dados das seguradoras participantes é a 
“integração” desses subconjuntos em um único esquema do banco de dados. Esse processo 
se faz necessário tanto para juntar os dados das diversas empresas em um único modelo uni-
ficado, quanto para resolver pequenos problemas de heterogeneidades entre os subconjuntos 
de dados de ano calendário distintos. Durante o processo, o problema mais evidente foi rela-
cionado com o fato da lista de PRODUTOS do ano 2004 ser distinta das dos anos de 2005 e 
2006, o que levou a um processo particular de equivalência entre produtos de anos distintos. 
Considerações foram feitas junto às empresas a fim de solucionar essa conversão. O pro-
cesso de integração foi realizado através de sucessivos passos de filtragens e agrupamentos, 
utilizando-se o conceito de views do software de banco de dados. Foram programadas 178 
views que implementaram a integração final de todos os dados coletados junto às seguradoras 
participantes do estudo. É sobre essa hierarquia de view que todas as consultas e rotinas de 
análise de dados foram executadas.
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análise da qualidade dos dados

Nesta etapa foi realizada uma análise da base de dados colhida buscando aferir a sua qualida-
de. Para tanto, foram realizados três tipos de testes:

i)  Checagem da consistência dos estoques e fluxos de indivíduos;

ii)  Checagem de validação do CPF; e

iii)  Checagem das distribuições etárias, por sexo, da população e das mortes ocorridas para 
cada combinação de ano calendário, seguradora, produto e cobertura contratada.

análise de consistência dos  
estoques	e	fluxos	de	indivíduos

O primeiro tipo de análise de consistência verificou se o número de registros dentro de um 
mesmo ano era consistente, ou seja, verificou-se se a fórmula abaixo era verdadeira:

Registros	no	início	do	Ano
+

registros de entradas
=

Registros	de	saídas
+

Registros	ao	final	do	Ano

Esta análise foi inicialmente feita no total da base de dados, separado apenas por sexo, e, 
posteriormente, pormenorizada segundo os seguintes critérios:

i)  Por Grupo Empresarial (13 grupos); 

ii)  Por cada Ano presente na base (2004, 2005 e 2006);

iii)  Por cada tipo de Produto SUSEP (7 tipos);

iv)  Por Cobertura (3 tipos);

v)  Por tipo de Indivíduo (ativo e beneficiário); e

vi)  Por Idade.

No segundo tipo de análise de consistência buscou-se verificar a consistência do total de 
registros entre anos sucessivos, ou seja, se o número de registros ao final de um ano era 
consistente com o número de registros no ano seguinte. Essas análises foram feitas de 2004 
para 2005 e de 2005 para 2006. Inicialmente analisou-se a base como um todo e, em seguida, 
pormenorizada pelos mesmos critérios descritos anteriormente.
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análise da consistência dos cPFs

Buscando novamente um indicativo quanto à qualidade dos dados, foi verificada para cada 
registro a consistência do seu CPF. A questão era levantar a quantidade de CPFs não válidos. 
Considerou-se como CPFs não válidos, aqueles que não seguiam a regra de formação esti-
pulada pela Secretaria da Receita Federal e aqueles que, apesar de seguirem a regra, são no-
tórios CPFs inválidos, tais como, 000000000001-71, 1111111111-11, 22222222-22 e outros.

No Banco de Dados Tábuas foi levantada a existência de 33.761.186 registros com CPFs 
inválidos, o que representa 13,65% do número total de registros da base. Todavia, quando os 
registros foram agrupados por indivíduos, constatou-se que apenas 0,1% dos indivíduos de 
toda a base de dados correspondiam àqueles CPF inválidos.

Análise	de	indivíduos

Como já comentado, os registros foram agrupados segundo a chave de identificação escolhi-
da para diferenciar um indivíduo, qual seja, a concatenação dos campos CPF, Sexo e Data 
de Nascimento. De um total de pouco mais de 300 milhões de registros, foram identificados 
39,5 milhões de indivíduos distintos com CPF válido. A tabela a seguir apresenta o total de 
indivíduos por cobertura e ano calendário.

TABELA 2. ToTAL dE IndIvíduoS poR coBERTuRA E Ano cALEndáRIo

ano
Grupo Mortalidade Grupo sobrevivência

total
homens Mulheres homens Mulheres

2004 8.438.854 5.942.603 2.962.683 2.022.467 9.366.607

2005 11.234.464 9.440.083 2.751.300 2.074.795 25.500.642

2006 13.930.229 11.579.173 2.921.473 2.241.877 30.672.752
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5  Seleção de subpopulações

5.1 distribuição e evolução da população

o gráfico 1 apresenta a distribuição por sexo e idade da população exposta no 
triênio 2004 a 2006. A maioria da população masculina e feminina se situa entre 
as idades de 20 e 80 anos. Abaixo de 18 anos, há pouca exposição, enquanto 

acima de 80, espera-se uma queda com a idade do contingente exposto. A moda se situa em 
torno de 40 anos, ligeiramente superior para as mulheres. A população masculina é quase 
o dobro da feminina. 

GráFico 1. distriBUiÇão da eXPosiÇão ao risco Por seXo e idade  
– PoPUlaÇão das seGUradoras Brasileiras – 2004 a 2006
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Uma vez que experiência passada com esse tipo de base de dados mostra que há uma so-
bre-enumeração dos óbitos e, também, com o intuito de aumentar o rigor da construção 
da BR-EMS, o LabMA/UFRJ concatenou o banco de dados “Tábuas” com informações 
constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e do Sistema de Controle 
de Óbitos (SISOBI) do Ministério da Previdência Social, ambos geridos pela Dataprev – 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social. 

Com a quantidade de óbitos corrigida desse modo, neste período foram apurados 575.838 
óbitos. O gráfico 2 apresenta a distribuição dos óbitos desagregados por sexo e por idade.

gRáfIco 2. óBitos Por seXo e idade  
– PoPUlaÇão das seGUradoras Brasileiras – 2004 a 2006
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Segregando as populações de homens e mulheres por coberturas, verifica-se nos gráficos 
3, 4, 5 e 6, que a população com cobertura por morte tem cerca de 17,4 milhões de homens 
e 14,5 milhões de mulheres, enquanto a população com algum plano de benefício com co-
bertura por sobrevivência é de 4,3 milhões de homens e 3,3 milhões de mulheres. Portanto, 
existe um grupo muito grande no primeiro caso e outro, bem menor, mas ainda significati-
vo (cerca de 7,6 milhões), no segundo. A ordem de grandeza desses números é comparável 
à exposição usada para a construção das principais tábuas internacionais. 
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gRáfIco 3. distriBUiÇão da eXPosiÇão ao risco Por seXo e idade  
– PoPUlaÇão coM coBertUra de soBrevivência – 2004 a 2006
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gRáfIco 4. distriBUiÇão da eXPosiÇão ao risco Por seXo e idade  
– PoPUlaÇão coM coBertUra de Morte – 2004 a 2006
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gRáfIco 5. óBitos Por seXo e idade  
– PoPUlaÇão coM coBertUra de soBrevivência – 2004 a 2006
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gRáfIco 6. óBitos Por seXo e idade  
– PoPUlaÇão coM coBertUra de Morte – 2004 a 2006
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O gráfico 7 apresenta o número de indivíduos segurados desagregados por cobertura e 
ano calendário.

gRáfIco 7.

PoPUlaÇão Por ano calendário  
– coBertUra de Morte

PoPUlaÇão Por ano calendário  
– coBertUra de soBrevivência
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O gráfico 8 abaixo mostra a distribuição dos óbitos nos três anos desagregada por cobertura.

gRáfIco 8.

óBitos Por ano calendário  
– coBertUra de Morte

óBitos Por ano calendário  
– coBertUra de soBrevivência
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5.2	 Estimativa	de	atrasos	nos	registros	(IBNR)
A tabela 3 apresenta a distribuição dos atrasos em reportar os eventos de óbito. Verifica-se 
que, em média, 83% dos óbitos são reportados em até 100 dias. Portanto, pode-se assumir 
que os óbitos dos anos de 2004 e 2005 já estão praticamente reportados. Quanto a 2006, 
como os dados foram enviados em julho de 2007, a maioria dos óbitos já foi reportada, não 
cabendo qualquer outra consideração sobre a utilização de corretores dos dados originais 
(IBNR). Além disso, como haverá a concatenação com os dados do CNIS/SISOBI não 
existe necessidade pela consideração do IBNR.

TABELA 3. dISTRIBuIção doS ATRASoS EM REpoRTAR oS EvEnToS dE óBITo

ano atraso óbitos % de óbitos

2004 0 a 100 dias 45.925 86,16

2004 100 dias a 1 ano 6.208 11,65

2004 1 a 2 anos 822 1,54

2004 2 a 3 anos 133 0,25

2004 acima de 3 anos 215 0,40

2005 0 a 100 dias 57.550 86,33

2005 100 dias a 1 ano 6.473 9,71

2005 1 a 2 anos 2.359 3,54

2005 2 a 3 anos 106 0,16

2005 acima de 3 anos 176 0,26

2006 0 a 100 dias 59.060 76,51

2006 100 dias a 1 ano 15.484 20,06

2006 1 a 2 anos 2.201 2,85

2006 2 a 3 anos 266 0,34

2006 acima de 3 anos 178 0,23

5.3 avaliação de grupos etários rarefeitos
Para efeito de análise, foram considerados dois grupos extremos, de idades até 18 anos e 
acima de 80.

Analisados os dados disponíveis desses anos, concluiu-se que o número de indivíduos nesses 
grupos etários extremos é suficientemente grande para estimativa de taxas de mortalidades.
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Observando a tabela abaixo, nota-se que os grupos de idades mais avançadas são mais rare-
feitos. Entretanto, ainda assim, os totais são bastante significativos.

TABELA 4. gRupoS ETáRIoS RAREfEIToS

ano
<18 anos >80 anos

homens Mulheres homens Mulheres

2004 312.516 2,7% 261.699 3,3% 48.966 0,4% 32.757 0,4%

2005 397.698 2,8% 348.276 3,0% 67.312 0,5% 64.079 0,6%

2006 459.385 2,7% 398.777 2,9% 105.078 0,6% 106.779 0,8%

5.4 critérios de seleção das subpopulações

Foram definidos alguns critérios para inclusão de subpopulações. Considerou-se como 
subpopulação todas as combinações de Seguradora, Produto, Cobertura, Sexo e Ano calen-
dário e como critérios:

i) Informações fornecidas pela Seguradora;

ii) Comparação de taxas brutas populacionais com tábuas extremas (CSO 2001 e IBGE 
2005) e eliminação de valores atípicos; e

iii) Avaliação das curvas das taxas observadas de mortalidade para a subpopulação vis-à-vis 
a de outras subpopulações.

comparação de números observados e estimados de mortes 
de acordo com duas tábuas de mortalidade extremas

Para a comparação das taxas brutas com tábuas extremas, partiu-se do princípio que exis-
tiriam tábuas com mortalidades “extremas” que funcionariam como limite inferior (CSO 
2001) e superior (IBGE 2005) para as experiências de mortalidade das diferentes subpopu-
lações. Para cada subpopulação calculou-se a sobremortalidade padronizada com respeito a 
cada uma das tábuas extremas. A ideia básica é calcular qual deveria ser o número de óbitos 
ocorridos para uma dada subpopulação, se o regime de mortalidade a que estivesse submetida 
fosse igual ao caracterizado por uma das tábuas “extremas” e comparar este número com os 
óbitos que realmente ocorreram. O valor esperado de óbitos, oe , é calculado como o produto 
das taxas específicas de mortalidade e a exposição nas idades correspondentes:

o q Ee x e xspct
x

= ⋅∑ , , 
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onde qx,e é a taxa específica de mortalidade para a idade x da tábua e; e Exspct denota a 
exposição de pessoas com idade x, sexo s, cobertura c no produto p (de uma dada em-
presa) no instante t. 

Para as razões optou-se por utilizar no denominador os valores esperados de óbitos esperados 
sob as tábuas extremas para garantir que este seria sempre maior do que zero. Para subpo-
pulações com regimes de alta mortalidade (perto do descrito pela tábua IBGE 2005), esta 
razão deveria estar perto da unidade e a relativa à da tábua CSO 2001 apresentaria valores 
perto de 10 (é esta aproximadamente a razão das taxas das duas tábuas). Conversamente, 
para subpopulações com regimes de baixa mortalidade (perto do descrito pela tábua CSO 
2001) esta razão deveria estar perto da unidade e a relativa à tábua IBGE 2005 apresentaria 
valores perto de 0,1. Estas razões foram plotadas colocando no eixo das abcissas as razões 
com respeito à tábua do IBGE 2005 e nas ordenadas as com respeito à CSO 2001. Grosso 
modo, esperar-se-ia que, se todos os grupos estivessem sujeitos exatamente ao mesmo regime 
de mortalidade, os pontos formassem um conglomerado, com a dispersão correspondente a 
de uma combinação linear de variáveis binomiais, i.e., os valores deveriam estar alinhados e 
concentrados em torno de um valor central. Pontos muito longe do conglomerado não deve-
riam ser considerados para o cálculo final da BR-EMS, pois, certamente, estariam viesando o 
resultado. Estes valores atípicos deveriam ser indicadores de problemas intrínsecos.

Como não existe uma forma fechada para esta distribuição, utilizou-se uma aproximação 
normal (seguindo a proposta de Tukey 1977) para calcular as cercas que definiriam os va-
lores extremos (outliers). Para caracterizar estes valores atípicos, utilizou-se uma variação 
do critério sugerido por Tukey, que define “cercas” que seriam limites para os dados consi-
derados como pertencentes à população. As cercas neste trabalho foram definidas em etapas 
interativas, com os valores correspondentes a um intervalo de confiança simétrico de 95% 
centrado na média da população para as cercas interiores, e de 97,5% para as cercas exterio-
res. Na primeira etapa, eliminaram-se os valores fora das cercas e recalculou-se a média e a 
variância da população. Com estes novos valores, as cercas foram recalculadas e eliminações 
adicionais poderiam ocorrer.

Os gráficos a seguir apresentam as sobremortalidades calculadas com respeito às tábuas do 
IBGE 2005 e CSO 2001 das populações com cobertura de morte e sobrevivência segundo 
sexo e ano após o balizamento com o CNIS/SISOBI. Nestes gráficos a cruz representa a 
mediana dos dados e as cercas finais são denotadas por linhas pontilhadas. O que se nota, em 
princípio, é uma grande uniformidade entre as combinações de seguradora/produto/ano. Os 
intervalos das cercas são razoavelmente estreitos. Poucos pontos são eliminados nesta etapa. 
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gRáfIco 9. razão Padronizada de óBitos cso versus  
razão Padronizada de óBitos iBGe – hoMens coBertUra de soBrevivência  

– 1ª iteraÇão coM cercas – 2004 a 2006
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gRáfIco 10. razão Padronizada de óBitos cso versus  
razão Padronizada de óBitos iBGe – hoMens coBertUra de soBrevivência  

– 2ª iteraÇão coM cercas – 2004 a 2006
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gRáfIco 11. razão Padronizada de óBitos cso versus  
razão Padronizada de óBitos iBGe – hoMens coBertUra de soBrevivência  

– iteraÇão Final coM cercas – 2004 a 2006
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gRáfIco 12. razão Padronizada de óBitos cso versus  
razão Padronizada de óBitos iBGe – MUlheres coBertUra de Morte  

– 1ª iteraÇão coM cercas – 2004 a 2006
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gRáfIco 13. razão Padronizada de óBitos cso versus  
razão Padronizada de óBitos iBGe – MUlheres coBertUra de Morte  

– 2ª iteraÇão coM cercas – 2004 a 2006
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gRáfIco 14. razão Padronizada de óBitos cso versus  
razão Padronizada de óBitos iBGe – MUlheres coBertUra de Morte  

– iteraÇão Final coM cercas – 2004 a 2006
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Após a finalização desse processo, constatou-se que 5% dos homens foram excluídos. Para as 
mulheres, 10% foram eliminadas no grupo de sobrevivência e 22% no grupo de mortalidade.
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exame visual das curvas de taxas brutas de mortalidade  
por	idade,	para	cada	uma	das	subpopulações

Após o processo de eliminação por cercas, as taxas brutas de mortalidade foram calculadas 
e os gráficos construídos para cada combinação de seguradora/produto/ano calendário/sexo 
e cobertura.

Taxas brutas de mortalidade foram definidas pela razão do número de óbitos pela exposição 
em cada idade, agrupadas de acordo com o sexo e a cobertura. Para um dado ano calendário, 
a exposição é definida, para cada idade, como o total de meses vividos naquela idade, expres-
sa em anos, para todos os indivíduos na população.

Por exemplo, o gráfico 15 apresenta taxas brutas de mortalidade para a população masculina 
ativa (linha azul contínua) e também todas as combinações de seguradora/produto/ano calen-
dário não eliminados pelo processo das cercas. Neste gráfico, duas curvas apresentam valores 
extremamente baixos (linhas verdes e laranja). Estas subpopulações foram eliminadas. Por 
outro lado, duas outras curvas apresentam um plateau de taxas de mortalidade, que se man-
têm constantes durante muitos anos, o que é uma impossibilidade (ver curvas vermelha e 
roxa localizadas na parte superior). Estas subpopulações também foram eliminadas.

gRáfIco 15. taXas BrUtas esPecíFicas – todas as eMPresas e ProdUtos  
– hoMens – 2004 a 2006
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5.5 separação entre as curvas de  
 mortalidade segundo sexo e cobertura

O gráfico 16 abaixo mostra uma clara separação das curvas que descrevem a mortalidade e a 
sobrevivência, para homens e mulheres. Esses gráficos mostram também que cada curva tem 
a forma esperada para uma curva de mortalidade, em forma de J e com estrutura similar às 
curvas conhecidas de mortalidade. 

gRáfIco 16. taXa esPecíFica de Mortalidade oBservada  
e sUavizada Por Média Móvel de 5 idades – 2004 a 2006
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homens

A separação entre os grupos de cobertura de sobrevivência e morte para a população 
masculina é muito clara, não só nas curvas de valores esperados como também construin-
do intervalos de confiança de 95% (linhas tracejadas no gráfico) para as taxas estimadas. 
Essa separação é particularmente destacada entre as idades de 15 anos e cerca de 90 anos 
(ver gráfico 17).

gRáfIco 17. taXa BrUta MascUlina Por idade e coBertUra – 2004 a 2006
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Mulheres

A separação entre os grupos de coberturas distintos para mulheres também é bem clara, 
visualmente, e com intervalos de confiança de 95% (linhas tracejadas no gráfico), entre 
as idades de cerca de 20 anos e cerca de 90 anos (ver gráfico 18). Repara-se que, com as 
mulheres, os intervalos de confiança são maiores, pois o número de mulheres é menor em 
quase todas as idades.

gRáfIco 18. taXa BrUta FeMinina Por idade e coBertUra – 2004 a 2006
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O gráfico 19 apresenta a sobremortalidade masculina para cada uma das coberturas consi-
deradas. É interessante que ambas as subpopulações apresentem o mesmo padrão, padrão 
este diferente do encontrado para a população brasileira como um todo. Os valores são bem 
acima da unidade corroborando a viabilidade da separação entre os sexos para cada uma 
das coberturas.

gRáfIco 19. soBreMortalidade MascUlina seGUndo coBertUra – 2004 a 2006
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O gráfico 20 apresenta a razão entre as taxas brutas calculadas para a cobertura de morte e 
aquelas calculadas para a cobertura de sobrevivência para cada sexo. Os valores são bem 
acima da unidade corroborando a viabilidade da separação. As curvas são bem semelhantes 
entre os sexos e indicando uma maior diferença para os adultos jovens. 
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gRáfIco 20. soBreMortalidade da PoPUlaÇão coM coBertUra de Morte versus  
a coM coBertUra de soBrevivência – seGUndo seXo  – 2004 a 2006
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conclusões

As principais conclusões a que se chegou são as seguintes:

a) Existe separação clara entre taxas de homens e mulheres;

b) Existe separação clara entre taxas por coberturas de sobrevivência e morte, para homens 
e mulheres; e

c) As taxas brutas, apesar de preliminares, seguem próximas das taxas de tábuas conhecidas.
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6  construção da Tábua 
Biométrica de Sobrevivência 

e de Mortalidade

6.1 Modelo de heligman & Pollard

e sta seção analisará em mais detalhes o modelo proposto por Heligman & Pollard 
(1980). Como já visto, neste modelo temos três componentes: mortalidade infantil, uma 
“corcova” para a mortalidade de adultos jovens e a componente de envelhecimento:

q x A De
GH

KGH

x B
C

E x F
x

x
( )

( )

( ) (ln ln )= + +
+

+ − −
2

1
.

O modelo de Heligman & Pollard pode ser considerado como uma síntese de vários mode-
los paramétricos de mortalidade propostos até então. Outra vantagem é a inclusão de uma 
componente para representar a mortalidade dos adultos jovens, característica marcante da 
mortalidade desde a segunda metade do século passado, principalmente por causas externas. 
Com nove parâmetros para as três componentes, o modelo é muito flexível e consegue apro-
ximar qualquer padrão de mortalidade conhecido de populações humanas. Esta característica 
garante que esta família seja densa (no sentido matemático) na experiência de mortalidade de 
qualquer população humana. 

Devido a estas qualidades, optou-se pela adoção do modelo de Heligman & Pollard no pre-
sente projeto, para construção das tábuas estáticas para modelar homens e mulheres e cober-
turas de mortalidade e sobrevivência. 
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A representação gráfica dos três componentes e a mortalidade total encontra-se no gráfico 21.

gRáfIco 21. coMPonentes do Modelo de heliGMan & Pollard
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Para se ter uma ideia da flexibilidade da família proposta por Heligman & Pollard, será 
mostrada, a seguir, a sensibilidade da curva de mortalidade total em relação aos parâmetros 
propostos. Os três primeiros parâmetros estão relacionados com a componente de mortalida-
de na infância e regulam a mortalidade nas primeiras idades (níveis iniciais), afetando muito 
pouco os valores para as idades acima de 70 anos:

A x B
C

( )+

A sensibilidade da função de Heligman & Pollard aos parâmetros A, B e C pode ser obser-
vada, respectivamente, nos gráficos 22 a 24. O parâmetro B é basicamente um parâmetro de 
localização e os outros dois são parâmetros de escala.
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gRáfIco 22. sENsIBIlIdAdE	dA	fuNção	Ao	pARâmEtRo	‘A’,	 
Mantendo constantes os deMais ParâMetros
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gRáfIco 23. sENsIBIlIdAdE	dA	fuNção	Ao	pARâmEtRo	‘B’,	 
Mantendo constantes os deMais ParâMetros
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gRáfIco 24. sENsIBIlIdAdE	dA	fuNção	Ao	pARâmEtRo	‘C’,	 
Mantendo constantes os deMais ParâMetros
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Os parâmetros D, E e F estão relacionados com a mortalidade por causas externas para os 
adultos jovens:

De E x F− −(ln ln )
2

O parâmetro D está relacionado com o nível da “corcova”, ao passo que o parâmetro E está 
relacionado com a amplitude da mesma. Por outro lado, o parâmetro F é um parâmetro de 
localização, transladando a curva lateralmente nas idades e caracterizando simultaneamente 
a moda desta componente (igual ao lnF). Os gráficos 25 a 27 apresentam a sensibilidade da 
função de Heligman & Pollard aos parâmetros D, E e F.
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gRáfIco 25. sENsIBIlIdAdE	dA	fuNção	Ao	pARâmEtRo	‘d’,	 
Mantendo constantes os deMais ParâMetros
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gRáfIco 26. sENsIBIlIdAdE	dA	fuNção	Ao	pARâmEtRo	‘E’,	 
Mantendo constantes os deMais ParâMetros

 

1E-05

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

SENSIBILIDADE DA FUNÇÃO AO PARÂMETRO ‘E’, MANTENDO 
CONSTANTES OS DEMAIS PARÂMETROS

2,65110

7,65110

12,65110



TáBUAS BIOMéTRICAS DE MORTALIDADE E SOBREvIvÊNCIA

Experiência do mercado segurador brasileiro – 2010
54

gRáfIco 27. sENsIBIlIdAdE	dA	fuNção	Ao	pARâmEtRo	‘f’,	 
Mantendo constantes os deMais ParâMetros
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Considerando-se que se pode reescrever a última componente da equação proposta como:

GH
KGH

H
KH

x

x

x G

x G( ) ( )

ln

ln1 1+
=

+

+

+
,

o parâmetro G pode ser entendido simplesmente como uma translação de (lnG) na escala 
da idade. 

gRáfIco 28. sENsIBIlIdAdE	dA	fuNção	Ao	pARâmEtRo	‘g’,	 
Mantendo constantes os deMais ParâMetros
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O parâmetro H regula as mudanças nas curvaturas, já que todas começam côncavas e passam 
a convexas. Quanto maior o H, mais cedo ocorre a inflexão (ver gráfico 29). O ponto de in-
flexão ocorre na idade 

x
KG

H
=
− ln( )

ln( )
. 

O gráfico 29 apresenta a sensibilidade da função de Heligman & Pollard a este parâmetro.

gRáfIco 29. sENsIBIlIdAdE	dA	fuNção	Ao	pARâmEtRo	‘h’,	 
Mantendo constantes os deMais ParâMetros
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O parâmetro K tem uma dupla função: regula a curvatura nas idades mais avançadas (depen-
dendo do sinal) e define a assíntota do limite superior da curva (quando é positivo, já que com 
K negativo não existe uma assíntota), igual à soma do inverso do parâmetro K e o parâmetro 
D (gráfico 25). Quanto maior o valor do K, mais côncava se torna a curva, ou seja, menores 
são os aumentos adicionais no logaritmo da mortalidade por ano de idade. Valores negativos 
do parâmetro implicam em curvas convexas com maiores ganhos por ano de idade acresci-
do e a ausência de um limite superior. O gráfico 30 apresenta a sensibilidade da função de 
Heligman & Pollard ao parâmetro K.
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gRáfIco 30. sENsIBIlIdAdE	dA	fuNção	Ao	pARâmEtRo	‘k’,	 
Mantendo constantes os deMais ParâMetros
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6.2 Metodologia para os ajustes

As mortes, para uma dada idade individual x, podem ser consideradas como variáveis ale-
atórias com distribuição binomial B(Nx, qx), com parâmetro de tamanho da população em 
risco conhecido Nx, e qx o parâmetro de probabilidade desconhecido. Este parâmetro, qx, 
tem que ser estimado. Como já descrito na seção anterior, utilizou-se o modelo proposto por 
Heligman & Pollard (1980). 

Para as estimações, qualquer pacote estatístico que contenha algoritmos para regressão não 
linear pode ser utilizado. Para todas as estimações foi utilizada a “procedure non-linear 
regression” do pacote estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Como 
o pacote não permite a definição de uma distribuição para os dados originais (supostos bino-
miais), a estimação propriamente dita foi realizada através de um processo iterativo, utilizan-
do a procedure supracitada e a definição de pesos, calculados como o inverso da variância 
estimada naquele passo, ou seja, na etapa k, para cada sexo e tipo de cobertura, minimizar:

q x q x

q x
c s
o

c s k
hp

c s k
hp

x

, , ,

, ,

( ) ( )

var ( )

−( )
( )∑

2

,
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Onde:

• 
qc s
o

x, ( ) é o valor observado para a população com cobertura c e sexo s na idade x;

• 
qc s k
hp

x, , ( ) é o valor ajustado para a população com cobertura c e sexo s na interação k 
na idade x; e

• var( qc s k
hp

x, , ( ) ) é a variância da taxa estimada correspondente.

Utilizando-se a hipótese da distribuição binomial, esta variância pode ser obtida como:

var( ( ))
( )

, ,
, , ( ) , , ( )

, ,

q x
q q

Nc s k
hp c s k

hp
x c s k

hp
x

x c s

=
−1 ,

sendo que na etapa inicial, o valor utilizado foi var( ) /, , ,q Nhpx x c s0 1= , onde Nx,c,s , como já 
definido, é o tamanho da população exposta ao risco com cobertura c e sexo s na idade x.

Este processo iterativo é o implementado em todos os pacotes que ajustam modelos lineares 
generalizados (ver Dobson, 1983 ou Maccullagh & Nelder, 1983), já que, a não ser quando os 
dados são distribuídos como uma normal, não existe uma solução em forma fechada. Dados 
de mortalidade nunca são aproximadamente normais, já que intrinsecamente apresentam uma 
distribuição binomial. Nos casos de populações bem grandes, é comum utilizar-se uma apro-
ximação usando uma distribuição de Poisson. No caso presente, dado o tamanho exíguo da 
população, principalmente nas idades mais avançadas, esta aproximação não caberia.

6.3. ajuste das curvas

Os ajustes foram realizados em duas etapas, para cada um dos sexos, utilizando-se os dados 
balizados pelo CNIS/SISOBI. 

Numa primeira etapa ajustou-se a curva proposta para a população como um todo, desagre-
gada tão somente por sexo. Tanto para a população masculina (ver gráfico 31), quanto para 
a feminina (ver gráfico 32), a curva ajustada apresentou as três componentes como proposto 
por Heligman & Pollard. Optou-se por estimar as duas primeiras componentes (mais instá-
veis já que com poucos dados) considerando-se a população até 35 anos, independentemente 
da última componente. A terceira componente foi estimada posteriormente tomando-se como 
conhecidas as duas primeiras componentes já estimadas. O processo de minimização para a 
terceira componente foi feito para todas as idades abaixo de 100 anos. Cumpre notar que as 
estimativas dos parâmetros para a terceira componente são independentes das estimativas 
dos parâmetros das duas primeiras componentes.
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Nas primeiras idades a mortalidade infantil estimada é maior para os homens em relação às 
mulheres (ver gráfico 31), com uma queda na diferença até a idade de 12 anos. A segunda 
componente (associada à mortalidade por causas externas) se manifesta em idades mais jo-
vens no Brasil, sendo menos pronunciada e menos ampla entre as mulheres. 

gRáfIco 31. taXa de Mortalidade oBservada e aJUstada coM intervalo de 
conFianÇa aProXiMado de 95% – PoPUlaÇão das seGUradoras Brasileiras  

– hoMens – 2004 a 2006
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gRáfIco 32. taXa de Mortalidade oBservada e aJUstada coM intervalo de 
conFianÇa aProXiMado de 95% – PoPUlaÇão das seGUradoras Brasileiras  

– MUlheres – 2004 a 2006
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Os parâmetros obtidos nos ajustes encontram-se na tabela 5. A população masculina e a fe-
minina apresentam um comportamento bem diferenciado nas altas idades. Parte deve ser ex-
plicada pela rarefação das informações para idades acima de 90 anos. A população feminina 
apresenta o parâmetro K negativo e um crescimento acelerado para altas idades. A população 
masculina apresenta como estimativa para o parâmetro K o valor zero (na verdade, uma pri-
meira estimativa apresenta um intervalo de confiança que contém o valor nulo, ou seja, indica 
que o parâmetro K não é estatisticamente significativo). Como o parâmetro H, que define a 
taxa de crescimento na maior parte da vida adulta, apresenta uma estimativa muito semelhan-
te para os dois sexos, as trajetórias são aproximadamente paralelas entre 40 e 90 anos.

TABELA 5. ESTIMATIvAS doS pARâMETRoS do ModELo dE HELIgMAn & poLLARd 
pARA A popuLAção ToTAL coBERTA poR SEguRoS SEgundo SExo

Parâmetro homens Mulheres

a 0,002604761 0,001310736

B 0,085846127 0,094227517

c 0,257875929 0,22549935

d 0,000703699 0,000213665

e 6,996195901 5,989195613

F 23,335424984 17,857979158

G 0,000052027 0,000028359

h 1,089064831 1,087142882

k 0 -1,46752

O gráfico 33 apresenta a sobremortalidade das taxas ajustadas, na faixa etária entre 0 e 120 
anos, mostrando uma convergência para as idades acima de 115 anos. Neste gráfico fica tam-
bém mais óbvio a maior diferença nas taxas de adultos jovens e o quase paralelismo entre as 
idades 40 e 90 anos.
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gRáfIco 33. soBreMortalidade MascUlina dos valores aJUstados – 2004 a 2006
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Na segunda etapa, o ajuste foi realizado para cada uma das combinações de sexo e cober-
tura. Nesta etapa não foi possível estimar a primeira das componentes, devido à escassez 
de dados nas primeiras idades. Optou-se, então, por ajustar as duas outras componentes e 
concatená-las, para as idades iniciais, com o ajuste obtido na primeira etapa, supondo uma 
diferença constante dos logitos

log ( ) ln ( )ito q q
q=

−( )( )1 ,

na linha proposta por Brass et al.1 no sistema de famílias logitais. Esta família foi original-
mente proposta pelos autores a partir da constatação de que havia uma relação quase linear 
entre logitos da probabilidade de sobrevivência à idade x de diferentes tábuas de vida.

Os modelos ajustados não incluíram nem a primeira componente, nem a corcova, mas tão 
somente a constante D, sendo então da forma:

q D
GH

KGH
c s k
hp

x

x

x, , ( )

( )
= +

+1
.

Este modelo foi ajustado para o intervalo etário entre 20 e 100 anos inclusive. Cumpre notar 
que idades abaixo e acima destes valores não foram consideradas no ajuste, mas o foram 
na análise que se seguiu, da aderência dos dados aos ajustes realizados, considerando-se os 
intervalos de confiança. 

1 The Demography of Tropical Africa.	princeton,	NJ,	1968.
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O gráfico 34 apresenta as taxas brutas observadas, as curvas ajustadas para as idades adultas, 
uma estimativa para a mortalidade infantil correspondente para a população masculina, bem 
como os intervalos de confiança.

gRáfIco 34. taXa de Mortalidade oBservada e aJUstada coM intervalo de 
conFianÇa aProXiMado de 95% – PoPUlaÇão das seGUradoras Brasileiras  

– hoMens seGUndo coBertUra – 2004 a 2006
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Cumpre notar que a grande maioria dos pontos observados nas idades centrais está contida 
nos intervalos de confiança e é bem clara a separação entre os dois tipos de cobertura. Para 
esta subpopulação o parâmetro K estimado também se mostrou estatisticamente não signi-
ficativo (K=0) para os homens, e os parâmetros foram reestimados com esta restrição. Os 
valores finais estão disponibilizados na tabela a seguir.

TABELA 6. ESTIMATIvAS doS pARâMETRoS do ModELo dE  
HELIgMAn & poLLARd SIMpLIfIcAdo pARA A popuLAção  

coBERTA poR SEguRoS SEgundo SExo E TIpo dE coBERTuRA

Parâmetro
homens Mulheres

sobrevivência Mortalidade sobrevivência Mortalidade

d 0,00048519 0,00064511 0,00013377 0,000113

G 2,3647E-05 3,5241E-05 1,5425E-05 2,53E-05

h 1,09690236 1,09510716 1,09246271 1,089157

k 0 0 -1,46752 -1,46752
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O gráfico 35 apresenta as mesmas informações para a população feminina. Os valores es-
timados para os parâmetros desta subpopulação encontram-se também na tabela 6. É inte-
ressante notar que o parâmetro H apresenta valores próximos para todas as subpopulações 
consideradas, e, também, valores próximos àqueles estimados na primeira etapa.

Semelhante ao que aconteceu para a população masculina, também para a população feminina, 
a grande maioria dos pontos nas idades centrais está contida nos intervalos de confiança. Para 
ambas as subpopulações femininas, sobrevivência e mortalidade, as estimativas para o parâ-
metro K foram negativas (indicando uma aceleração no crescimento da taxa para altas idades), 
mas com intervalos de confiança que englobavam o parâmetro K estimado na primeira etapa. 
Optou-se, então, por fixar essas estimativas usando o parâmetro K correspondente à população 
feminina como um todo e reestimar os demais. Sendo assim, as populações femininas apresen-
taram ambas, independentemente do tipo de cobertura, parâmetros K iguais e negativos.

gRáfIco 35. taXa de Mortalidade oBservada e aJUstada coM intervalo de 
conFianÇa aProXiMado de 95% – PoPUlaÇão das seGUradoras Brasileiras  

– MUlheres seGUndo coBertUra – 2004 a 2006
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A concatenação das curvas ajustadas para adultos na segunda etapa (idades de 20 até 100 
anos) com as curvas ajustadas na primeira etapa, foi feita usando as ideias de Brass et al. A 
diferença dos logitos entre as duas etapas foi calculada para ambos os sexos. Os gráficos a 
seguir apresentam essas diferenças.
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gRáfIco 36. diFerenÇa dos loGitos das taXas aJUstadas  
seGUndo coBertUra e a taXa MascUlina GloBal – 2004 a 2006
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gRáfIco 37. diFerenÇa dos loGitos das taXas aJUstadas  
seGUndo coBertUra e a taXa FeMinina GloBal – 2004 a 2006
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Observa-se que no intervalo entre 20 e 90 anos a diferença é razoavelmente constante para 
ambos os sexos e pode-se supor que esta diferença possa ser estendida para as idades menores 
que 20 anos, devido ao fato de que, na primeira etapa, as curvas de mortalidade para as crianças 
foram estimadas para todos os indivíduos independentemente do tipo de cobertura. Portanto, 
as taxas de mortalidade para as primeiras idades foram então calculadas atendendo à equação:

log ( ) log ( ), ,ito itoq x q xc s
hp

s
hp

c s( ) ( )= +α
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Onde:

• q xc s
hp
, ( )  é a taxa ajustada de mortalidade para a população com cobertura c de sexo s com 

idades x no intervalo 0 a 20 anos;

• q xs
hp ( ) é a taxa ajustada de mortalidade para a população de sexo s com idades x no in-

tervalo 0 a 20 anos (obtida na primeira etapa); e

• αc s c s
hp

s
hpq x q x, ,log ( ) log ( )= −( ) ( )ito ito  é a constante de translação para a população 

com cobertura c e sexo s calculada como a diferença dos logitos das taxas ajustadas 
na idade x de concatenação das curvas ajustadas (x = 33 para os homens e x = 28 para 
as mulheres).

O gráfico 38 apresenta a sobremortalidade masculina para as populações com cobertura de 
morte e sobrevivência. As populações com cobertura de morte apresentam sobremortalidade 
masculina superior.

gRáfIco 38. soBreMortalidade MascUlina dos valores aJUstados  
seGUndo coBertUra – 2004 a 2006
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O gráfico 39 apresenta, para ambos os sexos, a sobremortalidade da população com cobertura 
de morte sobre a de sobrevivência. Nota-se que é maior para homens.
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gRáfIco 39. soBreMortalidade da PoPUlaÇão coM coBertUra  
de Morte versus a coM coBertUra de soBrevivência  

seGUndo seXo – valores aJUstados – 2004 a 2006

 

  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SOBREMORTALIDADE DA POPULAÇÃO COM COBERTURA DE MORTE 
VERSUS A COM COBERTURA DE SOBREVIVÊNCIA SEGUNDO SEXO –

VALORES AJUSTADOS – 2004 A 2006

Homens

Mulheres

Variantes	para	a	população	feminina	–	Ajustes	específicos

É notório que nas tábuas AT83 e AT200 há convergência entre os sexos nas idades avançadas, 
como pode ser visto no gráfico 40 e gráfico 41 a seguir.

gRáfIco 40. ProBaBilidades de óBito – at2000
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gRáfIco 41. ProBaBilidades de óBito – at83
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Além disso, independentemente do comportamento do hiato de gênero com respeito à es-
perança de vida ao nascer, a sobremortalidade masculina para as altas idades (a partir dos 
90 anos) tende a não existir em quase todos os países desenvolvidos, por exemplo, França, 
Alemanha, Reino Unido, Rússia, Iugoslávia, República Tcheca e Itália (ver gráficos 42 e 
43),2 desde 1950, semelhante ao ocorrido na AT2000 e AT83.

2 Vallin, J., Meslé, F.; Trends in mortality and differential mortality, Population studies Nº 36, Council of Europe 
Publishing, ISBN 92-871-4725-6, December 2001 - www.coe.int/t/e/social_cohesion/population/N%C2%B036_
Trends_in_mortality.pdf
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gRáfIco 42. soBreMortalidade MascUlina nos anos de  
1950,	1965,	1980	E	1995,	Em	oIto	pAísEs	dEsENVolVIdos	– Parte 1

gRáfIco 43. soBreMortalidade MascUlina nos anos de  
1950,	1965,	1980	E	1995,	Em	oIto	pAísEs	dEsENVolVIdos	– Parte 2
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A correção dos óbitos com a informação do CNIS/SISOBI foi determinante para a estimação 
das tábuas. Acreditamos que a correção para idades mais altas femininas tenha sido subes-
timada devido à legislação vigente à época com respeito ao CPF, chave utilizada para reco-
nhecimento dos óbitos. Por exemplo, o gráfico 44 mostra a correção dos óbitos femininos de 
2004 para a cobertura de mortalidade. Nota-se claramente uma queda no nível da correção 
para idades mais altas depois de um platô de 40 anos o que, em princípio, deveria ter uma ex-
plicação externa ao processo. Imaginamos que com a implementação da legislação referente 
à individualidade do CPF, esse problema tenda a desaparecer.

gRáfIco 44. correÇão dos óBitos FeMininos Para a coBertUra de Mortalidade  
– todas as idades eM 2004
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Como já mencionado, as mortes para uma dada idade individual x, podem ser considera-
das como variáveis aleatórias com distribuição binomial B(Nx, qx), com parâmetro de tama-
nho da população em risco conhecido Nx, e qx o parâmetro de probabilidade desconhecido. 
Este parâmetro, qx, foi estimado utilizando-se o modelo proposto por Heligman & Pollard 
(1980). Note que a estimativa obtida é acompanhada de um intervalo de confiança de 95%. 
Teoricamente, qualquer curva dentro deste intervalo não é estatisticamente distinta da curva 
estimada. Poder-se-ia pensar, então, num conjunto de tábuas equivalentes entre si (do ponto 
de vista estatístico) dentro deste intervalo de confiança.
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Em 18 de outubro de 2004, a Receita Federal emitiu a Instrução Normativa SRF nº 461, 
ampliando a obrigatoriedade de CPF próprio, relevante para esposas e filhos menores que 
vinham utilizando o mesmo CPF que o marido/pai. Como a chave de concatenação dos 
dados enviados pelas seguradoras participantes do projeto com as informações do SISOBI/
CNIS foi a combinação de CPF/data de nascimento, acredita-se que a correção efetuada 
tenha sido aquém da devida, pelo menos na primeira metade do período em estudo (até 
meados de 2005).

Algumas das tábuas utilizadas pelo mercado segurador, como já comentado, partem de um 
suposto que não tem sido comprovado na prática, qual seja, haveria uma convergência das 
probabilidades de morte masculinas e femininas nas idades avançadas. A suposição foi ba-
seada nas hipóteses, entre outras, de que com uma maior participação da mulher no merca-
do de trabalho (e o stress concomitante, associado à atividade laboral), com a propaganda 
de cigarros concentrando em mulheres e minorias (e o aumento de mortalidade associado 
ao tabagismo), ganhos na sobrevivência feminina seriam inferiores aos dos homens, o 
que implicaria uma eventual convergência das taxas de mortalidade, pelo menos nas ida-
des mais provectas. De qualquer forma, grande parte das tábuas utilizadas pelo mercado 
apresenta esta característica de convergência para as probabilidades de morte nas idades 
mais avançadas. Parte deste comportamento pode ser atribuída ao limitante superior desta 
probabilidade (um) e o aumento da mortalidade com a idade.

Levando em conta estas considerações, optou-se por realizar um ajuste específico para a va-
riante feminina, ainda dentro do conjunto de tábuas estatisticamente equivalentes à ajustada, 
nomeadamente, uma próxima ao limite superior do intervalo de confiança para as idades mais 
avançadas, limitada, porém, pela variante masculina equivalente. Note-se que, ainda que esta-
tisticamente não diferenciável da tábua ajustada, a esta tábua não corresponde um intervalo de 
confiança simétrico e é, portanto, viesada para cima. 

O gráfico 45 apresenta as variantes estimadas para a cobertura de morte para cada um dos 
sexos e uma alternativa perto do limite superior para a população feminina. A tábua alter-
nativa se separa da tábua original a partir de 50 anos, acompanhando o limite superior do 
intervalo de confiança de 95%, passando a coincidir com a variante masculina a partir dos 
100 anos de idade.



TáBUAS BIOMéTRICAS DE MORTALIDADE E SOBREvIvÊNCIA

Experiência do mercado segurador brasileiro – 2010
70

gRáfIco 45. taXa de Mortalidade oBservada e aJUstada coM aJUste esPecial Para 
as MUlheres eM idades avanÇadas – PoPUlaÇão das seGUradoras Brasileiras  

– coBertUra de Morte seGUndo seXo – 2004 a 2006

 

  

0,001

0,01

0,1

1

50 60 70 80 90 100 110 120

TAXA DE MORTALIDADE OBSERVADA E AJUSTADA COM AJUSTE ESPECIAL PARA AS MULHERES 
EM IDADES AVANÇADAS – POPULAÇÃO DAS SEGURADORAS BRASILEIRAS – COBERTURA DE 

MORTE SEGUNDO SEXO – 2004 A 2006

Mortalidade Masculina

Mortalidade Feminina

Ajuste Especial

O gráfico 46 apresenta as variantes estimadas para a cobertura de sobrevivência para cada um dos 
sexos e uma alternativa perto do limite superior para a população feminina. Semelhantemente 
ao ocorrido para a cobertura de morte, a tábua alternativa para a cobertura de sobrevivência se 
separa da tábua original a partir de 80 anos, acompanhando o limite superior do intervalo de 
confiança de 95%, passando a coincidir com a variante masculina a partir dos 100 anos de idade.

gRáfIco 46. taXa de Mortalidade oBservada e aJUstada coM aJUste esPecial Para 
as MUlheres eM idades avanÇadas – PoPUlaÇão das seGUradoras Brasileiras  

– coBertUra de soBrevivência seGUndo seXo – 2004 a 2006
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O gráfico 47 apresenta as variantes ajustadas para a população masculina e as alternativas 
para a população feminina segundo o tipo de cobertura, bem como os dados brutos. Note-se 
que os dados observados para as últimas idades apresentam-se consistentemente abaixo da 
alternativa, ainda que dentro do intervalo de confiança original (não mostrado no gráfico).

gRáfIco 47. taXa de Mortalidade oBservada e aJUstada seGUndo seXo e 
coBertUra coM aJUste esPecial Para as MUlheres eM idades avanÇadas  

– 2004 a 2006
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7  Apresentação da 
Tábua BR-EMS

a tábua ajustada, denominada Experiência do Mercado Segurador Brasileiro – 
BR-EMS – apresenta variantes classificadas por cobertura e sexo. Os nomes dados 
a estas variantes seguem a tradição de tábuas de vida, com o tipo de cobertura – “sb” 

para sobrevivência e “mt” para mortalidade – e o sexo a que se refere. 

Embora a tábua tenha sido construída com os dados dos anos de 2004 a 2006, centrada em 
2005, a SUSEP quando a adotou como standard, nomeou-a oficialmente “versão 2010” da 
BR-EMS, em função da data de publicação da circular (Circular SUSEP nº 402, 18.03.2010 
- D.O.U.: 19.03.2010).

Assim, temos as seguintes variantes da BR-EMS:

• BR-EMSsb-v.2010-m

• BR-EMSsb-v.2010-f

• BR-EMSmt-v.2010-m

• BR-EMSmt-v.2010-f

Cada variante é dada com os seguintes parâmetros:

•	 qx – probabilidade (ou taxa) de morte entre as idades exatas x e x+1;

•	 lx – número de vivos na idade exata x;

•	 ex – expectância de sobrevida na idade exata x;

• +IC (95%) – limite superior do intervalo de confiança de 95%; e

• -IC (95%) – limite inferior do intervalo de confiança de 95%.
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Os intervalos de confiança foram obtidos usando-se uma aproximação normal à distribui-
ção binomial. Valores negativos devem, então, ser desconsiderados. Os intervalos de con-
fiança denotados em vermelho correspondem à região para a qual a estimativa foi obtida 
por translação da tábua sem desagregação de cobertura (idades mais jovens). Os valores 
em preto denotam os intervalos correspondentes para as demais idades.

7.1 sobrevivência masculina:  
 Br-eMssb-v.2010-m

A tabela 7 apresenta a variante de sobrevivência masculina para a tábua BR-EMS, da idade 
inicial 0 (zero) à idade final 116. 

TABELA 7. SoBrEvivênciA MAScuLinA: Br-EMSsb-v.2010-m

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

0 0,00200 0,00090 0,00210 1.000.000 81,9

1 0,00069 0,00030 0,00080 997.997 81,0

2 0,00035 0,00020 0,00060 997.308 80,1

3 0,00022 0,00010 0,00050 996.957 79,1

4 0,00016 0,00010 0,00050 996.735 78,1

5 0,00013 0,00010 0,00050 996.573 77,1

6 0,00012 0,00010 0,00040 996.440 76,1

7 0,00011 0,00010 0,00040 996.322 75,2

8 0,00011 0,00010 0,00040 996.210 74,2

9 0,00012 0,00010 0,00050 996.098 73,2

10 0,00013 0,00010 0,00050 995.981 72,2

11 0,00015 0,00010 0,00050 995.853 71,2

12 0,00019 0,00010 0,00060 995.702 70,2

13 0,00024 0,00020 0,00070 995.516 69,2

14 0,00031 0,00020 0,00080 995.279 68,2

15 0,00039 0,00020 0,00080 994.975 67,3

16 0,00048 0,00030 0,00090 994.591 66,3

17 0,00057 0,00030 0,00090 994.118 65,3

18 0,00066 0,00040 0,00090 993.554 64,3

19 0,00074 0,00040 0,00090 992.902 63,4

20 0,00080 0,00050 0,00090 992.171 62,4
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TABELA 7. SoBrEvivênciA MAScuLinA: Br-EMSsb-v.2010-m

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

21 0,00085 0,00050 0,00090 991.375 61,5

22 0,00089 0,00050 0,00080 990.527 60,5

23 0,00092 0,00050 0,00080 989.644 59,6

24 0,00093 0,00050 0,00080 988.738 58,6

25 0,00093 0,00050 0,00080 987.822 57,7

26 0,00093 0,00050 0,00080 986.903 56,7

27 0,00092 0,00060 0,00080 985.988 55,8

28 0,00092 0,00060 0,00080 985.079 54,9

29 0,00091 0,00060 0,00090 984.176 53,9

30 0,00092 0,00060 0,00090 983.275 53,0

31 0,00093 0,00070 0,00090 982.374 52,0

32 0,00094 0,00070 0,00100 981.465 51,0

33 0,00099 0,00070 0,00100 980.541 50,1

34 0,00103 0,00080 0,00100 979.574 49,1

35 0,00109 0,00080 0,00110 978.561 48,2

36 0,00115 0,00080 0,00110 977.497 47,2

37 0,00121 0,00090 0,00120 976.377 46,3

38 0,00128 0,00090 0,00120 975.196 45,4

39 0,00136 0,00100 0,00130 973.948 44,4

40 0,00144 0,00110 0,00140 972.627 43,5

41 0,00153 0,00110 0,00140 971.225 42,5

42 0,00164 0,00120 0,00150 969.735 41,6

43 0,00175 0,00130 0,00160 968.149 40,7

44 0,00187 0,00140 0,00170 966.458 39,7

45 0,00200 0,00150 0,00190 964.651 38,8

46 0,00215 0,00160 0,00200 962.719 37,9

47 0,00231 0,00170 0,00220 960.648 37,0

48 0,00249 0,00190 0,00230 958.427 36,1

49 0,00268 0,00200 0,00250 956.042 35,1

50 0,00290 0,00220 0,00270 953.477 34,2

51 0,00313 0,00240 0,00300 950.715 33,3

52 0,00339 0,00260 0,00320 947.740 32,4
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TABELA 7. SoBrEvivênciA MAScuLinA: Br-EMSsb-v.2010-m

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

53 0,00367 0,00280 0,00350 944.531 31,5

54 0,00398 0,00310 0,00380 941.067 30,7

55 0,00431 0,00340 0,00420 937.326 29,8

56 0,00468 0,00370 0,00460 933.283 28,9

57 0,00509 0,00400 0,00500 928.911 28,0

58 0,00554 0,00440 0,00550 924.182 27,2

59 0,00603 0,00480 0,00600 919.064 26,3

60 0,00656 0,00530 0,00660 913.524 25,5

61 0,00715 0,00580 0,00730 907.527 24,6

62 0,00780 0,00640 0,00800 901.035 23,8

63 0,00851 0,00700 0,00880 894.007 23,0

64 0,00929 0,00760 0,00970 886.400 22,2

65 0,01014 0,00840 0,01060 878.169 21,4

66 0,01107 0,00920 0,01160 869.266 20,6

67 0,01210 0,01010 0,01280 859.639 19,8

68 0,01323 0,01110 0,01400 849.237 19,1

69 0,01446 0,01220 0,01530 838.005 18,3

70 0,01581 0,01340 0,01680 825.887 17,6

71 0,01730 0,01460 0,01850 812.826 16,9

72 0,01893 0,01590 0,02030 798.763 16,2

73 0,02072 0,01740 0,02220 783.643 15,5

74 0,02268 0,01910 0,02420 767.408 14,8

75 0,02483 0,02080 0,02650 750.005 14,1

76 0,02719 0,02260 0,02890 731.384 13,4

77 0,02977 0,02460 0,03150 711.500 12,8

78 0,03261 0,02670 0,03430 690.315 12,2

79 0,03573 0,02890 0,03730 667.802 11,6

80 0,03914 0,03110 0,04060 643.944 11,0

81 0,04289 0,03330 0,04430 618.740 10,4

82 0,04700 0,03530 0,04840 592.204 9,9

83 0,05150 0,03750 0,05270 564.373 9,3

84 0,05645 0,03970 0,05720 535.306 8,8



777  ApresentAção dA tábuA br-eMs

TABELA 7. SoBrEvivênciA MAScuLinA: Br-EMSsb-v.2010-m

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

85 0,06187 0,04180 0,06200 505.090 8,3

86 0,06782 0,04380 0,06730 473.841 7,8

87 0,07434 0,04540 0,07310 441.706 7,4

88 0,08150 0,04740 0,07870 408.869 6,9

89 0,08935 0,04840 0,08540 375.547 6,5

90 0,09796 0,04910 0,09260 341.992 6,1

91 0,10741 0,04910 0,10040 308.490 5,7

92 0,11777 0,04880 0,10860 275.357 5,3

93 0,12913 0,04700 0,11820 242.929 4,9

94 0,14160 0,03980 0,13320 211.559 4,6

95 0,15527 0,02670 0,15390 181.603 4,2

96 0,17027 0,00470 0,18350 153.405 3,9

97 0,18672 0,21710 127.285 3,6

98 0,20477   0,25560 103.518 3,4

99 0,22457 0,33780 82.320 3,1

100 0,24628   0,30070 63.834 2,8

101 0,27010 0,25860 48.113 2,6

102 0,29622   0,30290 35.118 2,4

103 0,32488 0,41370 24.715 2,2

104 0,35632   0,45540 16.686 2,0

105 0,39080 0,49240 10.740 1,8

106 0,42862   0,51440 6.543 1,6

107 0,47011 3.738 1,5

108 0,51562     1.981 1,3

109 0,56553 960 1,2

110 0,62029     417 1,0

111 0,68035 158 0,9

112 0,74623     51 0,8

113 0,81849 13 0,7

114 0,89776     2 0,6

115 0,98471 - 0,5

116 1,00000     - 0,5
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7.2 Mortalidade masculina:  
 Br-eMsmt-v.2010-m

A tabela 8 apresenta a variante de mortalidade masculina para a tábua BR-EMS, da idade 
inicial zero à idade final 113.

TABELA 8. MorTALidAdE MAScuLinA: Br-EMSmt-v.2010-m

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

0 0,00274 – 0,00518 1.000.000 78,4

1 0,00095 – 0,00259 997.256 77,6

2 0,00048 – 0,00240 996.311 76,7

3 0,00030 – 0,00231 995.831 75,7

4 0,00022 – 0,00218 995.528 74,7

5 0,00018 – 0,00232 995.306 73,8

6 0,00016 – 0,00259 995.124 72,8

7 0,00015 – 0,00244 994.962 71,8

8 0,00015 – 0,00251 994.808 70,8

9 0,00016 – 0,00268 994.655 69,8

10 0,00018 – 0,00308 994.495 68,8

11 0,00021 – 0,00324 994.319 67,8

12 0,00026 – 0,00304 994.113 66,8

13 0,00033 – 0,00273 993.858 65,9

14 0,00042 – 0,00197 993.534 64,9

15 0,00053 – 0,00149 993.118 63,9

16 0,00065 0,00041 0,00122 992.593 62,9

17 0,00078 0,00053 0,00121 991.946 62,0

18 0,00090 0,00076 0,00106 991.174 61,0

19 0,00101 0,00083 0,00105 990.282 60,1

20 0,00110 0,00086 0,00105 989.283 59,1

21 0,00117 0,00087 0,00106 988.195 58,2

22 0,00122 0,00088 0,00105 987.037 57,3

23 0,00125 0,00087 0,00104 985.830 56,3



797  ApresentAção dA tábuA br-eMs

TABELA 8. MorTALidAdE MAScuLinA: Br-EMSmt-v.2010-m

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

24 0,00127 0,00086 0,00103 984.594 55,4

25 0,00127 0,00085 0,00102 983.343 54,5

26 0,00127 0,00087 0,00104 982.090 53,6

27 0,00126 0,00089 0,00106 980.842 52,6

28 0,00126 0,00091 0,00109 979.602 51,7

29 0,00125 0,00094 0,00112 978.371 50,8

30 0,00126 0,00097 0,00115 977.144 49,8

31 0,00127 0,00100 0,00118 975.916 48,9

32 0,00129 0,00103 0,00122 974.678 47,9

33 0,00135 0,00107 0,00126 973.421 47,0

34 0,00142 0,00111 0,00131 972.105 46,1

35 0,00149 0,00116 0,00136 970.726 45,1

36 0,00157 0,00122 0,00142 969.277 44,2

37 0,00166 0,00127 0,00149 967.753 43,3

38 0,00176 0,00134 0,00156 966.145 42,3

39 0,00186 0,00141 0,00164 964.447 41,4

40 0,00198 0,00150 0,00172 962.649 40,5

41 0,00211 0,00159 0,00182 960.743 39,6

42 0,00225 0,00169 0,00193 958.720 38,6

43 0,00240 0,00180 0,00206 956.567 37,7

44 0,00256 0,00192 0,00219 954.273 36,8

45 0,00275 0,00206 0,00234 951.826 35,9

46 0,00295 0,00221 0,00251 949.212 35,0

47 0,00317 0,00238 0,00270 946.414 34,1

48 0,00341 0,00257 0,00290 943.418 33,2

49 0,00367 0,00278 0,00313 940.206 32,3

50 0,00396 0,00301 0,00339 936.757 31,5

51 0,00427 0,00326 0,00367 933.052 30,6

52 0,00462 0,00355 0,00398 929.067 29,7

53 0,00499 0,00387 0,00433 924.779 28,8
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TABELA 8. MorTALidAdE MAScuLinA: Br-EMSmt-v.2010-m

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

54 0,00541 0,00422 0,00471 920.162 28,0

55 0,00586 0,00461 0,00514 915.188 27,1

56 0,00635 0,00504 0,00562 909.826 26,3

57 0,00690 0,00551 0,00615 904.044 25,5

58 0,00749 0,00604 0,00673 897.808 24,6

59 0,00814 0,00663 0,00738 891.081 23,8

60 0,00886 0,00728 0,00810 883.824 23,0

61 0,00964 0,00800 0,00889 875.996 22,2

62 0,01049 0,00880 0,00976 867.553 21,4

63 0,01143 0,00968 0,01073 858.449 20,6

64 0,01246 0,01066 0,01180 848.637 19,9

65 0,01358 0,01175 0,01298 838.067 19,1

66 0,01481 0,01295 0,01427 826.687 18,4

67 0,01616 0,01426 0,01572 814.444 17,6

68 0,01763 0,01570 0,01731 801.286 16,9

69 0,01925 0,01729 0,01907 787.158 16,2

70 0,02102 0,01902 0,02101 772.008 15,5

71 0,02295 0,02091 0,02317 755.783 14,8

72 0,02508 0,02299 0,02553 738.436 14,2

73 0,02740 0,02530 0,02808 719.919 13,5

74 0,02994 0,02783 0,03087 700.194 12,9

75 0,03273 0,03060 0,03393 679.228 12,3

76 0,03578 0,03359 0,03729 656.997 11,7

77 0,03912 0,03681 0,04098 633.489 11,1

78 0,04278 0,04032 0,04500 608.706 10,5

79 0,04679 0,04410 0,04936 582.664 10,0

80 0,05118 0,04817 0,05411 555.401 9,4

81 0,05598 0,05255 0,05924 526.977 8,9

82 0,06125 0,05720 0,06483 497.474 8,4

83 0,06701 0,06212 0,07088 467.005 7,9



817  ApresentAção dA tábuA br-eMs

TABELA 8. MorTALidAdE MAScuLinA: Br-EMSmt-v.2010-m

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

84 0,07332 0,06730 0,07744 435.710 7,5

85 0,08024 0,07256 0,08468 403.763 7,0

86 0,08781 0,07800 0,09252 371.366 6,6

87 0,09609 0,08370 0,10084 338.759 6,2

88 0,10517 0,08952 0,10980 306.206 5,8

89 0,11511 0,09486 0,11995 274.001 5,4

90 0,12600 0,09990 0,13107 242.460 5,0

91 0,13792 0,10521 0,14255 211.910 4,7

92 0,15098 0,11004 0,15506 182.682 4,4

93 0,16528 0,11254 0,17039 155.101 4,0

94 0,18093 0,11254 0,18863 129.467 3,7

95 0,19808 0,11246 0,20725 106.042 3,5

96 0,21686 0,11059 0,22788 85.037 3,2

97 0,23742 0,10511 0,25223 66.596 2,9

98 0,25994 0,10061 0,27561 50.784 2,7

99 0,28460 0,08615 0,30886 37.583 2,5

100 0,31161 0,05509 0,35850 26.887 2,3

101 0,34118 18.509 2,1

102 0,37357     12.194 1,9

103 0,40904 7.639 1,7

104 0,44788     4.514 1,5

105 0,49042 2.492 1,4

106 0,53700     1.270 1,2

107 0,58801 588 1,1

108 0,64387     242 1,0

109 0,70505 86 0,9

110 0,77204     25 0,8

111 0,84540 6 0,7

112 0,92575     1 0,6

113 1,00000 – 0,5
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7.3 sobrevivência feminina:  
 Br-eMssb-v.2010-f

A tabela 9 apresenta a variante de sobrevivência feminina para a tábua BR-EMS, da idade 
inicial zero à idade final 116.

TABELA 9. SoBrEvivênciA FEMininA: Br-EMSsb-v.2010-f

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

0 0,00038 0,00060 0,00160 1.000.000 87,2

1 0,00038 0,00020 0,00060 999.618 86,3

2 0,00020 0,00010 0,00050 999.236 85,3

3 0,00013 0,00010 0,00040 999.034 84,3

4 0,00010 0,00010 0,00040 998.903 83,3

5 0,00008 – 0,00040 998.805 82,3

6 0,00007 – 0,00030 998.725 81,3

7 0,00007 – 0,00040 998.652 80,4

8 0,00008 – 0,00040 998.581 79,4

9 0,00009 0,00010 0,00040 998.503 78,4

10 0,00012 0,00010 0,00050 998.411 77,4

11 0,00015 0,00010 0,00060 998.295 76,4

12 0,00018 0,00010 0,00060 998.149 75,4

13 0,00022 0,00010 0,00060 997.968 74,4

14 0,00025 0,00010 0,00060 997.753 73,4

15 0,00027 0,00010 0,00060 997.506 72,4

16 0,00029 0,00010 0,00060 997.235 71,5

17 0,00030 0,00010 0,00050 996.946 70,5

18 0,00031 0,00010 0,00050 996.646 69,5

19 0,00030 0,00010 0,00040 996.342 68,5

20 0,00030 0,00010 0,00040 996.038 67,5

21 0,00030 0,00010 0,00030 995.737 66,6

22 0,00029 0,00010 0,00030 995.441 65,6

23 0,00029 0,00010 0,00030 995.150 64,6

24 0,00029 0,00010 0,00030 994.861 63,6



837  ApresentAção dA tábuA br-eMs

TABELA 9. SoBrEvivênciA FEMininA: Br-EMSsb-v.2010-f

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

25 0,00029 0,00010 0,00030 994.575 62,6

26 0,00029 0,00010 0,00030 994.286 61,7

27 0,00030 0,00010 0,00030 993.994 60,7

28 0,00032 0,00010 0,00030 993.694 59,7

29 0,00033 0,00010 0,00030 993.379 58,7

30 0,00035 0,00010 0,00030 993.047 57,7

31 0,00037 0,00020 0,00030 992.696 56,8

32 0,00040 0,00020 0,00030 992.326 55,8

33 0,00042 0,00020 0,00040 991.934 54,8

34 0,00045 0,00020 0,00040 991.518 53,8

35 0,00047 0,00020 0,00040 991.076 52,8

36 0,00051 0,00020 0,00050 990.605 51,9

37 0,00054 0,00030 0,00050 990.104 50,9

38 0,00058 0,00030 0,00050 989.568 49,9

39 0,00062 0,00030 0,00060 988.996 48,9

40 0,00066 0,00040 0,00060 988.383 48,0

41 0,00071 0,00040 0,00070 987.726 47,0

42 0,00077 0,00040 0,00070 987.022 46,0

43 0,00083 0,00050 0,00080 986.264 45,1

44 0,00089 0,00050 0,00080 985.450 44,1

45 0,00096 0,00060 0,00090 984.573 43,2

46 0,00104 0,00060 0,00100 983.628 42,2

47 0,00112 0,00070 0,00100 982.608 41,2

48 0,00121 0,00080 0,00110 981.508 40,3

49 0,00131 0,00080 0,00120 980.319 39,3

50 0,00142 0,00090 0,00130 979.034 38,4

51 0,00155 0,00100 0,00150 977.642 37,4

52 0,00169 0,00110 0,00160 976.129 36,5

53 0,00185 0,00120 0,00170 974.481 35,6

54 0,00203 0,00130 0,00190 972.680 34,6

55 0,00223 0,00140 0,00210 970.709 33,7
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TABELA 9. SoBrEvivênciA FEMininA: Br-EMSsb-v.2010-f

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

56 0,00245 0,00160 0,00230 968.546 32,8

57 0,00271 0,00170 0,00250 966.170 31,8

58 0,00299 0,00190 0,00270 963.556 30,9

59 0,00330 0,00200 0,00300 960.678 30,0

60 0,00365 0,00220 0,00320 957.507 29,1

61 0,00403 0,00240 0,00360 954.014 28,2

62 0,00445 0,00270 0,00390 950.171 27,3

63 0,00491 0,00290 0,00430 945.945 26,5

64 0,00541 0,00320 0,00470 941.301 25,6

65 0,00593 0,00350 0,00510 936.211 24,7

66 0,00648 0,00380 0,00560 930.663 23,9

67 0,00710 0,00420 0,00610 924.628 23,0

68 0,00775 0,00460 0,00670 918.065 22,2

69 0,00843 0,00510 0,00730 910.951 21,3

70 0,00919 0,00560 0,00800 903.267 20,5

71 0,01006 0,00610 0,00880 894.963 19,7

72 0,01102 0,00660 0,00970 885.956 18,9

73 0,01204 0,00730 0,01060 876.193 18,1

74 0,01313 0,00800 0,01160 865.642 17,3

75 0,01433 0,00880 0,01270 854.278 16,5

76 0,01566 0,00970 0,01400 842.035 15,8

77 0,01714 0,01070 0,01540 828.849 15,0

78 0,01876 0,01170 0,01690 814.642 14,3

79 0,02055 0,01290 0,01860 799.358 13,5

80 0,02264 0,01410 0,02060 782.932 12,8

81 0,02516 0,01530 0,02280 765.203 12,1

82 0,02817 0,01660 0,02540 745.952 11,4

83 0,03176 0,01800 0,02840 724.942 10,7

84 0,03577 0,01960 0,03160 701.918 10,0

85 0,04042 0,02130 0,03520 676.813 9,4

86 0,04582 0,02320 0,03930 649.454 8,8



857  ApresentAção dA tábuA br-eMs

TABELA 9. SoBrEvivênciA FEMininA: Br-EMSsb-v.2010-f

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

87 0,05219 0,02490 0,04420 619.698 8,2

88 0,05928 0,02700 0,04960 587.353 7,6

89 0,06734 0,02930 0,05570 552.533 7,0

90 0,07651 0,03160 0,06290 515.324 6,5

91 0,08727 0,03380 0,07140 475.896 6,0

92 0,09906 0,03600 0,08130 434.365 5,5

93 0,11227 0,04250 0,08870 391.338 5,1

94 0,12800 0,03890 0,10810 347.401 4,7

95 0,14641 0,03240 0,13280 302.934 4,3

96 0,16835 0,02030 0,16610 258.582 3,9

97 0,18672 0,21530 215.049 3,6

98 0,20477   0,29470 174.894 3,4

99 0,22457 0,32950 139.081 3,1

100 0,24628   0,35270 107.848 2,8

101 0,27010 81.287 2,6

102 0,29622     59.332 2,4

103 0,32488 41.756 2,2

104 0,35632     28.190 2,0

105 0,39080 18.146 1,8

106 0,42862     11.054 1,6

107 0,47011 6.316 1,5

108 0,51562     3.347 1,3

109 0,56553 1.621 1,2

110 0,62029     704 1,0

111 0,68035 267 0,9

112 0,74623     85 0,8

113 0,81849 22 0,7

114 0,89776     4 0,6

115 0,98471 – 0,5

116 1,00000     – 0,5
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7.4 Mortalidade Feminina:  
 Br-eMsmt-v.2010-f

A tabela 10 apresenta a variante de mortalidade feminina para a tábua BR-EMS, da idade 
inicial zero à idade final 113.

TABELA 10. MorTALidAdE FEMininA: Br-EMSmt-v.2010-f

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

0 0,00128 0,00850 1.000.000 85,2

1 0,00046 0,00430 998.716 84,3

2 0,00025 0,00370 998.252 83,4

3 0,00016 0,00390 998.007 82,4

4 0,00012 0,00360 997.847 81,4

5 0,00010 0,00360 997.728 80,4

6 0,00009 0,00360 997.630 79,4

7 0,00009 0,00370 997.542 78,4

8 0,00009 0,00420 997.455 77,4

9 0,00011 0,00470 997.361 76,4

10 0,00014 0,00490 997.249 75,4

11 0,00018 0,00490 997.108 74,4

12 0,00022 0,00410 996.930 73,5

13 0,00026 0,00300 996.711 72,5

14 0,00030 0,00250 996.449 71,5

15 0,00033 0,00170 996.150 70,5

16 0,00035 0,00020 0,00120 995.820 69,5

17 0,00037 0,00030 0,00100 995.469 68,6

18 0,00037 0,00050 0,00070 995.105 67,6

19 0,00037 0,00050 0,00060 994.735 66,6

20 0,00037 0,00040 0,00060 994.366 65,6

21 0,00036 0,00040 0,00050 994.001 64,7

22 0,00036 0,00040 0,00050 993.642 63,7

23 0,00035 0,00040 0,00050 993.288 62,7

24 0,00035 0,00040 0,00050 992.938 61,7



877  ApresentAção dA tábuA br-eMs

TABELA 10. MorTALidAdE FEMininA: Br-EMSmt-v.2010-f

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

25 0,00035 0,00040 0,00050 992.589 60,7

26 0,00036 0,00040 0,00050 992.239 59,8

27 0,00037 0,00040 0,00050 991.884 58,8

28 0,00039 0,00040 0,00050 991.520 57,8

29 0,00041 0,00040 0,00050 991.134 56,8

30 0,00044 0,00040 0,00060 990.723 55,9

31 0,00047 0,00040 0,00060 990.286 54,9

32 0,00050 0,00050 0,00060 989.820 53,9

33 0,00054 0,00050 0,00060 989.323 52,9

34 0,00057 0,00050 0,00070 988.792 52,0

35 0,00062 0,00050 0,00070 988.223 51,0

36 0,00066 0,00060 0,00070 987.615 50,0

37 0,00071 0,00060 0,00080 986.962 49,1

38 0,00076 0,00070 0,00080 986.261 48,1

39 0,00082 0,00070 0,00090 985.509 47,1

40 0,00088 0,00080 0,00090 984.700 46,2

41 0,00095 0,00080 0,00100 983.830 45,2

42 0,00103 0,00090 0,00110 982.892 44,2

43 0,00111 0,00090 0,00120 981.882 43,3

44 0,00120 0,00100 0,00120 980.793 42,3

45 0,00130 0,00110 0,00130 979.618 41,4

46 0,00140 0,00120 0,00140 978.349 40,4

47 0,00152 0,00130 0,00150 976.979 39,5

48 0,00164 0,00140 0,00170 975.498 38,6

49 0,00178 0,00150 0,00180 973.897 37,6

50 0,00193 0,00160 0,00190 972.166 36,7

51 0,00209 0,00180 0,00210 970.292 35,8

52 0,00228 0,00190 0,00230 968.261 34,8

53 0,00248 0,00210 0,00250 966.058 33,9

54 0,00270 0,00230 0,00270 963.665 33,0
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TABELA 10. MorTALidAdE FEMininA: Br-EMSmt-v.2010-f

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

55 0,00294 0,00250 0,00290 961.064 32,1

56 0,00321 0,00270 0,00320 958.234 31,2

57 0,00351 0,00290 0,00340 955.155 30,3

58 0,00384 0,00320 0,00370 951.802 29,4

59 0,00420 0,00350 0,00410 948.149 28,5

60 0,00459 0,00380 0,00440 944.171 27,6

61 0,00501 0,00420 0,00480 939.841 26,7

62 0,00548 0,00460 0,00530 935.130 25,9

63 0,00599 0,00500 0,00580 930.008 25,0

64 0,00654 0,00540 0,00630 924.438 24,2

65 0,00714 0,00600 0,00690 918.389 23,3

66 0,00778 0,00650 0,00750 911.836 22,5

67 0,00850 0,00720 0,00830 904.742 21,6

68 0,00927 0,00780 0,00900 897.055 20,8

69 0,01009 0,00860 0,00990 888.740 20,0

70 0,01100 0,00940 0,01090 879.768 19,2

71 0,01202 0,01030 0,01190 870.090 18,4

72 0,01312 0,01130 0,01310 859.633 17,6

73 0,01430 0,01240 0,01440 848.354 16,9

74 0,01558 0,01360 0,01580 836.227 16,1

75 0,01699 0,01500 0,01740 823.196 15,4

76 0,01856 0,01650 0,01910 809.208 14,6

77 0,02030 0,01810 0,02110 794.191 13,9

78 0,02221 0,01990 0,02330 778.066 13,2

79 0,02431 0,02180 0,02580 760.789 12,4

80 0,02674 0,02400 0,02850 742.296 11,7

81 0,02962 0,02640 0,03160 722.449 11,0

82 0,03307 0,02890 0,03520 701.050 10,4

83 0,03711 0,03180 0,03920 677.863 9,7

84 0,04185 0,03500 0,04370 652.705 9,1
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TABELA 10. MorTALidAdE FEMininA: Br-EMSmt-v.2010-f

idade qx -IC	(95%) +IC	(95%) lx ex

85 0,04749 0,03830 0,04900 625.387 8,4

86 0,05413 0,04190 0,05510 595.689 7,8

87 0,06170 0,04600 0,06200 563.447 7,2

88 0,07040 0,05070 0,06980 528.684 6,7

89 0,08096 0,05500 0,07970 491.464 6,2

90 0,09310 0,05980 0,09120 451.677 5,7

91 0,10647 0,06520 0,10440 409.624 5,2

92 0,12110 0,07170 0,11970 366.010 4,7

93 0,13857 0,07670 0,13990 321.687 4,3

94 0,15795 0,08120 0,16510 277.111 3,9

95 0,17998 0,08490 0,19670 233.342 3,6

96 0,20594 0,07780 0,24630 191.345 3,3

97 0,23015 0,08330 0,29240 151.939 3,0

98 0,25194 0,11390 0,32580 116.969 2,7

99 0,27912 0,12730 0,39340 87.500 2,5

100 0,31072 0,12880 0,49710 63.077 2,3

101 0,34118 43.478 2,1

102 0,37357 28.644 1,9

103 0,40904 17.943 1,7

104 0,44788 10.604 1,5

105 0,49042 5.855 1,4

106 0,53700 2.983 1,2

107 0,58801 1.381 1,1

108 0,64387 569 1,0

109 0,70505 203 0,9

110 0,77204 60 0,8

111 0,84540 14 0,7

112 0,92575 2 0,6

113 1,00000 – 0,5
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7.5 comparações da tábua Br-eMs  
 com tábuas selecionadas

Nesta seção será feita a comparação da tábua BR-EMS ajustada com algumas tábuas uti-
lizadas pelo mercado. Em particular, será considerada uma tábua construída para uma po-
pulação semelhante no Japão, referida ao ano de 2007: a tábua SMT2007. Essa tábua foi 
construída a partir de dados de 32 companhias de seguro japonesas referentes a três anos 
(1999/2000/2001), desagregados por sexo e tipo de cobertura, sendo, portanto, muito seme-
lhante ao presente trabalho em escopo (Yamakawa, 2007), ainda que referente a um período 
defasado em cinco anos (cabe lembrar que os dados das tábuas aqui construídas referem-se 
a 2004/2005/2006). Nos dados publicados das tábuas japonesas, as taxas referentes à cober-
tura de sobrevivência foram carregadas para corresponder a 85% da mortalidade projetada. 
Optou-se por apresentar, na comparação que se segue, as taxas sem este carregamento. A 
comparação com a presente tábua mostra que as curvas das taxas japonesas referentes à 
sobrevivência para as idades mais provectas se apresentam sistematicamente abaixo das bra-
sileiras, tanto para os homens como para as mulheres, como mostra o gráfico 48. Entre as 
idades de 50 e 90 anos as variantes masculinas são quase coincidentes.

gRáfIco 48. ProBaBilidades de óBito Para a coBertUra de soBrevivência  
–	BR-Ems	E	smt2007	– seGUndo seXo
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Por outro lado, as tábuas referentes à cobertura de morte para as populações de segurados dos 
dois países, são bem semelhantes, porém com valores ligeiramente mais altos para a popula-
ção japonesa nas altas idades, conforme mostra o gráfico 49, com uma maior diferença para 
a população masculina.
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gRáfIco 49. ProBaBilidades de óBito Para a coBertUra de Morte  
–	BR-Ems	E	smt2007	– seGUndo seXo

 

 

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

PROBABILIDADES DE ÓBITO PARA A COBERTURA DE MORTE – BR-EMS E SMT2007 – SEGUNDO 
SEXO

Mortalidade Masculina Japonesa

Mortalidade Feminina  Japonesa

Mortalidade Masculina: BR-EMSmt – v.2010 -m

Mortalidade Feminina: BR-EMSmt – v.2010 -f

O gráfico 50 apresenta as curvas da tábua BR-EMS ajustada, para as coberturas de mortali-
dade e de sobrevivência, em conjunto com outras diferentes tábuas masculinas conhecidas. A 
comparação da variante de sobrevivência da BR-EMS com a AT-2000 mostra que a variante 
masculina está muito próxima dessa a partir dos 50 anos. A variante masculina referente à co-
bertura de morte se apresenta paralela e um pouco acima da AT-2000. Nota-se que a variante de 
sobrevivência da BR-EMS está bem acima da CSO-2001 para idades de 20 a 90 anos. A partir 
daí apresenta valores mais baixos até a idade de 105 anos. Por fim, cabe notar que a curva da 
variante de mortalidade da BR-EMS é próxima da AT-83 para as idades mais relevantes.

gRáfIco 50. ProBaBilidade de óBito MascUlina –	táBuAs	sElECIoNAdAs	E	BR-Ems
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O gráfico 51 apresenta as curvas das variantes femininas de sobrevivência e mortalidade da 
tábua BR-EMS ajustada em conjunto com as curvas de diferentes tábuas femininas conhecidas.

Nota-se que a variante de sobrevivência ajustada está acima da CSO-2001 para todas as ida-
des, sendo que a CSO-2001 tangencia a variante de sobrevivência no intervalo entre 86 e 94 
anos. Entre 34 e 97 anos as duas variantes se apresentam bem próximas da AT-2000.

Note que a variante de sobrevivência está abaixo da AT-2000 a partir dos 75 anos. Ocorre 
que a AT-2000 foi construída a partir da AT-83 aplicando-se a Scale G de forma diferencia-
da para homens e mulheres (com o improvement das mulheres igual à metade do dos ho-
mens), de maneira que as curvas se encontram aos 91 anos de idade e, a partir desta idade, 
são coincidentes. Este fato contradiz o atual conhecimento científico sobre as diferenças de 
mortalidade entre os sexos. É sabido que, ao contrário das hipóteses veiculadas na década 
de 80, o hiato de gênero se estreitaria com a entrada da mulher no mercado de trabalho 
(ROLAND, Rau et al., October 2006 e VAUPEL, JAMES W., 2002).

gRáfIco 51. ProBaBilidade de óBito FeMinina –	táBuAs	sElECIoNAdAs	E	BR-Ems
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O gráfico 52 apresenta, para as idades de 20 a 100 anos, a esperança de sobrevida para 
as variantes masculinas de mortalidade e de sobrevivência da tábua BR-EMS ajustadas em 
conjunto com as de outras tábuas conhecidas. Observa-se que a tábua AT-2000 se posiciona 
entre as variantes de cobertura de sobrevivência e morte ajustadas, porém mais próxima da 
variante de sobrevivência para as primeiras idades e quase coincidente com a de cobertura de 
morte nas idades avançadas. Como era de se esperar, a tábua IBGE-2006 é o limite inferior 
para este conjunto de dados e a tábua CSO-2001 (para os adultos até os 80 anos) apresentam-
se como o limite superior para o conjunto.
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gRáfIco 52. esPeranÇa de soBrevida MascUlina –	táBuAs	sElECIoNAdAs	E	BR-Ems
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O gráfico 53 apresenta, para as idades de 20 a 100 anos, a razão entre as sobrevidas de tábuas 
conhecidas e a variante ajustada de sobrevivência masculina da tábua BR-EMS. Confirma-se 
o fato de que a tábua CSO-2001 é o limite superior das tábuas consideradas (até a idade de 
80 anos) e a tábua do IBGE-2006, o limite inferior. A variante ajustada para a cobertura de 
morte está bem próxima da AT-83.

gRáfIco 53. razão da esPeranÇa de soBrevida  
–	táBuAs	sElECIoNAdAs	E	BR-Emssb – hoMens
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O gráfico 54 apresenta, para as idades de 20 a 100 anos, a razão entre a sobrevida das demais 
tábuas consideradas e a variante masculina ajustada para a cobertura de morte. Confirma-se 
que esta variante para efeitos de taxas é bem semelhante a AT83.
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gRáfIco 54. razão da esPeranÇa de soBrevida  
–	táBuAs	sElECIoNAdAs	E	BR-Emsmt – hoMens
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O gráfico 55 apresenta, para as idades de 20 a 100 anos, a esperança de sobrevida para as 
variantes femininas de mortalidade e de sobrevivência da tábua BR-EMS ajustada em con-
junto com as de outras tábuas conhecidas. Semelhantemente ao que ocorria para a população 
masculina, a variante de sobrevivência apresenta valores de esperança de sobrevida abaixo 
da CSO 2001, com uma diferença constante de cerca de três anos. O ordenamento de maior 
para menor esperança de vida coloca a tábua CSO-2001 como limite superior. As variantes 
da BR-EMS apresentam-se bem próximas a AT2000.

gRáfIco 55. esPeranÇa de soBrevida FeMinina  
–	táBuAs	sElECIoNAdAs	E	BR-Ems	sEguNdo	CoBERtuRA
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Semelhante ao gráfico 53, o gráfico 56 apresenta a razão entre as sobrevidas de tábuas se-
lecionadas e a variante feminina de sobrevivência da BR-EMS. Confirma-se o fato de que 
a variante ajustada de sobrevivência apresenta valores de sobrevida ligeiramente inferiores 
aos da CSO2001, da ordem de 8% aos 30 anos, com a diferença percentual aumentando 
com a idade e chegando a um valor perto de 15% aos 80 anos.

gRáfIco 56. razão da esPeranÇa de soBrevida  
–	táBuAs	sElECIoNAdAs	E	BR-Emssb – MUlheres
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O gráfico 57 apresenta a razão entre a sobrevida das tábuas selecionadas e a variante femi-
nina de mortalidade da BR-EMS. Confirma-se que a variante ajustada de mortalidade para 
efeitos de cobertura de morte encontra-se bem próximo à tábua AT2000. 

gRáfIco 57. razão da esPeranÇa de soBrevida  
–	táBuAs	sElECIoNAdAs	E	BR-Emsmt – MUlheres
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7.6 exemplos de uso da tábua Br-eMs
Considere-se uma taxa de juros anual i e um fator de desconto v=1/(1+i). Sejam as comuta-
ções usuais para a idade x

C d v M C

D l v N D

x x
x

x y
y x

x x
x

x y
y x

= =

= =

+

≥

≥

∑

∑

1

Por exemplo, uma mulher com idade de 40 anos deseja comprar um seguro de vida in-
teira com capital segurado unitário e indenização paga ao final do ano da morte. Neste 
caso, será usada a variante feminina da cobertura de morte, a BR-EMSmt-v.2010-f (ver 
valores para idades selecionadas na tabela 11). O prêmio puro antecipado para uma taxa 
de juros de i = 6%ªª terá valor atual igual a: 

M

D
40

40

8627 836

95734 69
= =

,

,
%9,0114  ,

enquanto o prêmio puro anual nivelado seria

M

N
40

40

8627 836

1538902 1
= =

,

,
%0,56060 

TABELA 11. coMuTAçõES coM i = 6%ªª pARA A vARIAnTE  
Br-EMSmt-v.2010-f (IdAdES SELEcIonAdAS)

idade x qx lx ex Cx Mx Dx Nx

39 0,00082 985.509 47,1 78,567 8.706,403 101.562,14 1.640.464,2

40 0,00088 984.700 46,2 79,478 8.627,836 95.734,69 1.538.902,1

41 0,00095 983.830 45,2 80,872 8.548,358 90.235,95 1.443.167,4

Por outro lado, seja um homem de 30 anos que deseja uma renda anual unitária a partir dos 
55 anos de idade. Neste caso, será usada a variante masculina de sobrevivência BR-EMSsb-
v.2010-m (ver valores para idades selecionadas na tabela 12). Com uma taxa de juros de 
i = 6% ªª, sua contribuição anual pura, antecipada e nivelada entre 30 e 54 anos é de:

N

N N
55

30 55−
=

−
=

( )
526538,4

2819298,1  526538,4
22,9653 % .
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TABELA 12. coMuTAçõES coM I = 6%ªª pARA A vARIAnTE  
Br-EMSSB-v.2010-M (idAdES SELEcionAdAS)

Idade x qx lx ex Cx Mx Dx Nx

29 0,00091 984.176 53,9 155,933 11.773,600 181.636,31 3.000.934,4

30 0,00092 983.275 53,0 148,587 11.617,667 171.198,14 2.819.298,1

31 0,00093 982.374 52,0 141,570 11.469,080 161.359,68 2.648.099,9

44 0,00187 966.458 39,7 131,299 9.762,605 74.426,04 1.142.387,4

45 0,00200 964.651 38,8 132,230 9.631,306 70.081,97 1.067.961,3

46 0,00215 962.719 37,9 133,833 9.499,076 65.982,65 997.879,4

54 0,00398 941.067 30,7 151,943 8.372,553 40.467,26 567.005,6

55 0,00431 937.326 29,8 154,611 8.220,610 38.024,90 526.538,4

56 0,00468 933.283 28,9 157,698 8.065,999 35.717,82 488.513,5

Considere o caso de um homem que toma um empréstimo de valor unitário aos 45 anos de 
idade, a ser pago ao longo de 10 anos, em pagamentos anuais postecipados, no Sistema de 
Pagamentos Constantes (tabela Price). Se ele decide fazer um seguro de vida para quitar 
o saldo devedor no final do ano da morte, pagando um prêmio único antecipado, existe a 
questão da escolha da tábua. Apesar de ser um seguro de vida, em determinadas situações a 
seguradora pode decidir utilizar uma tábua de sobrevivência, dependendo do perfil do segu-
rado. Suponha que este segurado já tenha um plano de renda com a seguradora. Talvez neste 
caso a decisão seja por uma tábua de sobrevivência, que levará a um prêmio de menor valor. 
O prêmio puro de pagamento único será:

%05977,1
360087,7

7.2681437211
|01

10:45 =−=−
a
a

Onde

( ) ( ) 268144,7
70081.985

488513.466-997879.404
45

5646
10:45 ==

−
=

D
NNa

e

( ) 360087,71 10

|01
=

−
=

i
va
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8  considerações finais 
(atualização)

8.1 considerações iniciais

a atualização de tábuas é crucial, pois muitos países, incluindo o Brasil, experimentaram 
e vêm experimentando rápidas transformações demográficas, com declínio nas 
taxas de mortalidade, com perfil diferenciado entre os países.

8.2	 Alternativas	para	atualização	das	tábuas

Existem algumas formas alternativas de se incorporar a dimensão temporal à informação 
de mortalidade. Entre as possibilidades, pode-se, grosso modo, separar os métodos em pa-
ramétricos no tempo e não paramétricos. Duas propostas se destacam entre as paramétricas 
no tempo: projeção de parâmetros estimados para diferentes instantes de tempo em mode-
los paramétricos na linha desenvolvida por Acevedo & Panjer (1992) e modelos como o 
proposto por Lee-Carter (1992), onde as componentes temporal e estrutural apresentam-se 
aditivas na força de mortalidade:

m x t a x b x k t x t( , ) exp( ( ) ( ) ( ) ( , ))= + + ε .
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O termo a(x) é aproximadamente igual ao log do valor médio (como função da idade) da 
força de mortalidade, b(x) é uma proxy para a primeira derivada (a menos de uma constante) 
da taxa de mortalidade e k(t) é usualmente modelado como um passeio aleatório.

Acevedo & Panjer utilizaram dados canadenses no período de 1941 a 1991 para ajustar o mo-
delo de Heligman & Pollard e observaram as tendências temporais dos parâmetros. Alguns 
dos parâmetros se mostraram constantes e outros apresentaram tendências, inclusive lineares, 
cujo comportamento permitiu o ajuste de uma função temporal, ou seja, é possível um mode-
lo de Heligman & Pollard “dinâmico”.

Entre os métodos não paramétricos no tempo, uma técnica de combinação de dados de anos 
distintos, muita utilizada, é a da referência móvel, onde se dá pesos distintos a dados referen-
tes a anos distintos. A questão que se põe é a da escolha da função que vai atribuir pesos aos 
diversos anos. Normalmente, escolhe-se uma função que atribui pesos maiores a anos mais 
recentes e menores a anos passados. Por exemplo, pode-se escolher uma função que decai 
exponencialmente à medida que se volta ao passado.

Uma outra técnica de projeção de tábuas dinâmicas é a utilização de improvement nas ta-
xas de mortalidade (na verdade equivalente ao método de Lee-Carter, mas sem o caminho 
aleatório). O improvement é, usualmente, um multiplicador anual que se aplica às taxas de 
mortalidade de uma determinada tábua para fazê-la evoluir ao longo do tempo. Muitas vezes, 
este multiplicador é tirado da comparação de duas tábuas passadas de uma mesma família, 
assumindo que a tábua mais nova foi obtida a partir da tábua mais antiga através da aplica-
ção de multiplicadores anuais às taxas da tábua inicial, multiplicadores estes, possivelmente 
função da idade e do sexo. Portanto, trata-se de assumir que as taxas da tábua original vão 
evoluir geometricamente ao longo do tempo para cada idade.

Neste trabalho, optou-se pela referência móvel, devido à simplicidade, facilidade de compre-
ensão e implementação e ao fato de não se descartar dados (o passado se esvai exponencial-
mente), permitindo ser retratada a evolução temporal da mortalidade, sem deixar de dar um 
peso à inércia da mortalidade de anos anteriores. Mantém-se, assim, o compromisso entre a 
estabilidade e a mudança.
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8.3	 metodologia	para	atualização	das	tábuas	 
 de sobrevivência e de Mortalidade

Considera-se uma combinação linear convexa do passado (peso p) e do presente (peso 1-p). 
Quanto à escolha do parâmetro p, leva-se em consideração que, se p é muito pequeno, dá-se 
pouco peso à estabilidade; se p é grande, dá-se pouca importância à inovação. 

Por outro lado, como a tábua será atualizada anualmente, é importante que as datas de refe-
rência das variantes sejam equiespaçadas e com diferença de um ano. 

No presente caso, as primeiras quatro variantes foram construídas com dados dos anos de 
2004, 2005 e 2006 com pesos iguais. Portanto, a data central é 2005 (considerada a data de 
referência). Esta data de referência é calculada como a média ponderada dos anos utilizados 
(neste caso, com pesos iguais, esta média é idêntica a uma média aritmética simples). 

Na primeira atualização, com a incorporação dos dados referentes a 2007, estes terão peso 
(1-p). A atualização referente a 2007 estará centrada na média ponderada dos dois anos de 
referência, 2005 e 2007 com os pesos correspondentes: 

2005 2007 1 2007 2* * ( ) *p p p+ − = − .

Como a data de referência deve ser 2006, é necessário que p seja igual a ½.

A incorporação do ano de 2008 levaria a data de referência para 

( * ) * * ( ) *2007 2 2008 1 2008 2 2− + − = − −p p p p p .

É fácil notar que o valor de p=½ garantiria que a solução fosse distanciada de um ano da 
referência anterior, ou seja, 2007.
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8.4	 fórmulas	para	atualização	da	tábua	 
 Br-eMs de sobrevivência e de Mortalidade

As taxas brutas de mortalidade por idade, sexo, tipo de cobertura que orientarão a atualização 
das variantes serão calculadas como a razão entre os óbitos ponderados numa determinada 
idade (sexo e tipo de cobertura) e o tempo de exposição correspondente.

O peso pt,T  para o dado de um determinado ano t em uma dada atualização T é definido como:

p
t T

p t Tt T
t T

,
,

/
/ *

=
=
<−





1 2
1 2 1

p p p2004 2006 2005 2006 2006 2006 1 3, , , /= = =

Assim, a taxa é calculada como:

tx
o

E oxscT
xscT

xscT xscT

=
+( )/ 2

, 

onde oxscT  denota o número de óbitos ocorridos para pessoas com idade x, sexo s, cobertura 
c ponderados pelos pesos pt,T ; e ExscT  denota a exposição de pessoas com idade x, sexo s, 
cobertura c ponderada. Denotando oxsct  como os óbitos ocorridos para pessoas com idade x, 
sexo s, cobertura c no ano t; e Exsct  a exposição correspondente, temos que:

o p oxscT t T xsct
t

= ∑ , *   e

 E p ExscT t T xsct
t

= ∑ , * .

A tabela 13 mostra os pesos dos dados, para cada ano de atualização. 
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