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Resumo

Dias, Rafaela de Gregório; Fernandes, Cristiano Augusto Coelho. A
seleção adversa na saída dos planos de seguro com cobertura por morte e
sobrevivência. Rio de Janeiro, 2010. 121 p. Dissertação de Mestrado – Instituto
de Gestão de Riscos Financeiros e Atuariais – IAPUC, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

O estudo individualizado da mortalidade em planos de previdência e de
seguros de vida é um assunto de crescente interesse tanto por parte das
seguradoras quanto do órgão regulador destes segmentos, a Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP. Neste sentido, o LABMA/UFRJ calculou tábuas de
referência para o mercado segurador, segregadas por sexo e cobertura, utilizando
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informações sobre 80% dos segurados das companhias seguradoras que atuam no
Brasil. A teoria econômica prediz que existe um viés nas saídas dos planos com
cobertura por sobrevivência e por morte, o que ocasiona uma diferença nas taxas
de mortalidades entre o subgrupo que abandona seus planos e o grupo
remanescente, e que esta diferença é variável no tempo, dependendo do número
de anos decorrido desde que o indivíduo deixou o plano: assim como as tábuas
seletas convergem para uma situação geral, a hipótese é a de que, passado algum
tempo, a mortalidade dos indivíduos que saíram do plano converge para o mesmo
nível dos que ficaram. Valendo-nos da mesma base de dados utilizada pelo
LABMA/UFRJ para a construção das tábuas de referência para o mercado
segurador, bem como da base de dados de registro de óbitos da previdência social,
o objetivo dessa dissertação é a verificação da existência de seleção adversa nas
saídas dos planos com cobertura por sobrevivência ou morte por meio da
construção de tábuas seletas de mortalidade para os indivíduos que abandonam
seus planos.

Palavras-Chave
Seleção Adversa; Tábua de mortalidade; Tábua de referência mercado
segurador; Tábua seleta.

Abstract

Dias, Rafaela de Gregório; Fernandes, Cristiano Augusto Coelho. Adverse
selection in the output of insurance plans with coverage for death and
survival. Rio de Janeiro, 2010. 121 p. Máster dissertation– Instituto de Gestão de
Riscos Financeiros e Atuariais – IAPUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.

The study of mortality in individual pension plans and life insurance is a
subject of growing interest both for insurers as well as for the regulator of these
segments, the Superintendence of Private Insurance - SUSEP. In this sense,
LABMA/UFRJ calculated mortality tables used as a reference for the insurance

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812164/CB

market, segregated by sex and coverage, using information covering 80% of the
insured population originated from insurance companies operating in Brazil.
Economic theory predicts that there is a bias on the outputs of plans with coverage
for survival and death, which causes a difference in rates of mortality among those
who quit the plan and the remaining group. This difference varies over time,
depending on the time lag since the individual quit the plan: as select tables
converge to the general level, the assumption here is that after some time, the
mortality of individuals who left the plan converges to the same level of those
who remained. Based on the same database used by LABMA/UFRJ for the
construction of tables of reference for the insurance market as well as the database
of deaths from the Social Security Administration, the goal of this study is to test
the existence of adverse selection on the outputs of the plans with coverage for
survival or death by means of constructing select mortality tables for individuals
who quit their plans.

Keywords
Adverse Selection; Mortality Tables; Reference Table to the Brazilian
Insurance Market; Selected Tables.
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