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Nota do Editor

A edição 14 da Revista Brasileira de Risco e Seguro (RBRS) traz uma mudança a partir deste número. A 
revista circulará em formato exclusivamente digital, disponibilizado em arquivo .PDF no site da Escola 
Nacional de Seguros (www.funenseg.org.br) e da RBRS (www.rbrs.com.br), mantendo a proposta de 
estimular a discussão acadêmica no mercado segurador e servindo como fonte de conhecimento para 
empresas, instituições de ensino e interessados na pesquisa desse segmento da economia brasileira. 

De acordo com a mais recente classificação de periódicos do sistema Qualis da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, do Ministério da Educação (MEC), realizado em 
2011, a RBRS atingiu estrato indicativo de qualidade B5 na área de avaliação Geociências, que indica a 
pertinência do conteúdo veiculado na revista para esse grupo de estudo. A classificação de periódicos é 
realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de atualização. 

A publicação desse ano de 2012 compreende assuntos que tratam de duas problemáticas recorrentes no 
mercado segurador atualmente: a reação do setor frente à queda das taxas de juros que vem ocorrendo 
desde 2003 e a avaliação das despesas médico-hospitalares das operadoras de planos de saúde e sua 
variação por meio da teoria da credibilidade. Além disso, outros dois temas relativos ao capital financeiro 
nacional completam a edição: são apresentadas a modelagem da fórmula padrão de cálculo do capital 
adicional baseado no risco de subscrição das sociedades de capitalização e a investigação do estilo de 
fundos de investimento brasileiros – fundos cambiais e de ações –, no período de janeiro de 2004 a agosto 
de 2008, empregando-se a metodologia de análise dinâmica de estilo, técnica voltada para o entendimento 
da composição de um fundo de investimento.

No artigo que abre a revista, Análise Dinâmica de Estilo para Fundos de Investimentos Brasileiros, Adrian 
Pizzinga, do Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense (UFF); Luciano Vereda, da 
Faculdade de Economia da UFF; Caio Oliveira de Azevedo, da Gerência de Desempenho em Segurança, 
Meio Ambiente, Eficiência Energética e Saúde da Petrobras; e Cristiano Fernandes, do Departamento 
de Engenharia Elétrica da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) utilizam a análise de estilo para 
investigar o estilo de fundos de investimento brasileiros – fundos cambiais e de ações –, no período 
de janeiro de 2004 a agosto de 2008. A análise de estilo é uma técnica voltada para o entendimento da 
composição de um fundo de investimento, sendo esta uma importante informação para diversos agentes 
do mercado financeiro.

Em Juros e Mercado de Seguros, Lauro Vieira de Faria, mestre em Economia pela Fundação Getulio 
Vargas, examina a reação do mercado segurador à queda das taxas de juros nos últimos dez anos. Ele 
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explica que a rentabilidade das seguradoras pode ser dividida em dois componentes: o resultado técnico, 
ou seja, o lucro obtido exclusivamente na operação de venda de seguros, e o resultado financeiro, isto é, a 
renda líquida derivada das aplicações no mercado financeiro dos ativos garantidores das reservas técnicas. 
Assim, quando caem as taxas de juros, como tem acontecido de 2003 para cá, podem ser verificadas 
diversas possibilidades de ajuste das seguradoras envolvendo prêmios, despesas etc. 

O economista Sandro Leal Alves, gerente geral da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), 
e o atuário William Moreira Lima Neto fazem uma avaliação das despesas médico-hospitalares das 
operadoras de planos de saúde e sua variação por meio da teoria da credibilidade, no artigo Um Modelo 
Hierárquico de Credibilidade para Avaliação Setorial das Despesas Médico-Hospitalares. Os autores 
defendem que a variação dessas despesas deve ser incorporada a um modelo de regulação de reajuste 
de preços que estimule a eficiência, tal como o price-cap, atualmente em estudo no mercado de saúde 
suplementar.

Completando a edição, os autores Sergio Luis Franklin Jr., César da Rocha Neves e Eduardo Fraga 
L. de Melo, da equipe da Coordenação Geral de Monitoramento de Solvência da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), apresentam a modelagem da fórmula padrão de cálculo do capital adicional 
baseado no risco de subscrição das sociedades de capitalização. O estudo Modelo Padrão de Cálculo do 
Capital Adicional Baseado no Risco de Subscrição das Sociedades de Capitalização considera premissas 
atuais, realistas e não tendenciosas para cada variável envolvida, além de aplicar modelos probabilísticos 
comumente usados para cálculo de risco de perda e danos em ambiente de incerteza, assim como métodos 
estatísticos e de simulação estocástica, e ferramentas de cálculo financeiro e estocástico. A regulação 
proposta trará um ganho significativo para a solvência das sociedades de capitalização, além de contribuir 
para consolidar a implementação do modelo de supervisão baseada em risco no mercado brasileiro.
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Resumo

A análise de estilo é uma técnica voltada para o entendimento da composição de um fundo de 
investimento, sendo esta uma importante informação para diversos agentes do mercado financeiro. 
Este artigo propõe-se a investigar o estilo de fundos de investimento brasileiros – fundos cambiais e 
de ações –, no período de janeiro de 2004 a agosto de 2008. Foi empregada a metodologia de análise 
dinâmica de estilo, sob modelagem em espaço de estado via filtro de Kalman com restrições e com 
inicialização exata. Adicionalmente, índices representantes de classes de ativos foram confeccionados, 
a fim de melhor descrever o mercado financeiro brasileiro. Principais conclusões: (1) os fundos cambiais 
mantiveram as estratégias de investimento anunciadas ao público; e (2) os fundos de ações estiveram 
predominantemente expostos ao mercado bursátil, mas também alocaram parte de seus recursos em 
títulos públicos de longo prazo indexados à inflação. 

Palavras-Chave

Análise de estilo; filtro de Kalman; fundo de investimento; índices de classes de ativos; inicialização 
exata; modelo em espaço de estado; restrições lineares.
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Abstract

Dynamic Style Analysis for Brazilian Investment Funds 
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Summary

Style analysis is a technique for understanding the composition of an investment fund. Such information 
plays an important role in decisions taken by several participants of the financial market. This article 
investigates Brazilian investment funds – stock funds and Dollar/Real exchange-rate funds –, from 
January of 2004 to August of 2008, using dynamic style analysis. The latter is considered under the 
state space modeling approach and the Kalman filter with restrictions and exact initialization. Additionally, 
some asset class indexes have been constructed in order to give a better description of the Brazilian 
market. The main conclusions are: (1) the exchange-rate funds recovered exposures are consistent 
with their announced investment strategy; and (2) the stock funds have been predominantly exposed in 
the stock market, even though there is some suggestion that they have invested part of their assets  
in inflation-indexed bonds. 

Key Words

Asset class indexes; exact initialization; investment fund; Kalman filter; linear restrictions; state space 
model; style analysis. 
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Sinopsis

Análisis Dinámico de Estilo para los Fondos de Inversión de Brasil
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Resumen

El análisis de estilo es una técnica orientada hacia la comprensión de la composición de un fondo de 
inversión, la cual es una información importante para muchos participantes del mercado financiero.  
Este artículo se propone a investigar el estilo de los fondos de inversión brasileños – los fondos cambiales 
y de acciones -, en el período de enero de 2004 a agosto de 2008. Se utilizó la metodología de análisis 
dinámico de estilo, bajo el modelado de espacio de estado a través del filtro de Kalman con restricciones 
y con inicialización exacta. Además, los índices representativos de las clases de activos se hicieron 
con el fin de describir mejor el mercado financiero brasileño. Conclusiones principales: (1) los fondos 
cambiales mantuvieron las estrategias de inversión anunciadas al público; y (2) los fondos de acciones 
estuvieron expuestos principalmente al mercado bursátil, pero también destinaron parte de sus recursos 
en títulos públicos a largo plazo indexados a la inflación. 

Palabras-Clave 

Análisis de estilo; filtro de Kalman; fondo de inversión; índices de clases de activos; inicialización exacta; 
modelo en espacio de estado; restricciones lineales. 

Sumario

1. Introducción. 2. Modelos en espacio de estado y el filtro de Kalman. 2.1. El modelo en espacio 
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2.4. Inicialización del filtro de Kalman. 2.5. Estimación de parámetros por (quasi) máxima verosimilitud.  
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1. Introdução Usualmente, o estilo de investimento de um fundo, caracterizado pela 
composição real de sua carteira, não é conhecido em pormenores 
por potenciais investidores. Em vista disso, importantes podem ser os 
inconvenientes engendrados, como, por exemplo, uma classificação 
incorreta dos fundos quanto aos seus reais estilos de investimento. 
De acordo com Swinkles e van der Sluis (2006), embora grande 
parte dos fundos disponha de nomes sugestivos de suas estratégias 
de investimento, muitos ainda intitulam-se de forma equivocada, 
apresentam metas imprecisas, ou mesmo adotam um estilo diferente do 
anunciado aos seus públicos de interesse. Uma vez que os investidores 
necessitam de informações mais claras e detalhadas para formularem 
suas decisões, tal falta de transparência perpetrada por parte dos fundos 
provoca, em última instância, a alocação subótima do capital financeiro 
sob a posse dos investidores. 

 
 Com o intuito de mitigar este impasse, Sharpe (1988, 1992) propôs uma 

metodologia estatística, denominada de análise de estilo baseada no 
retorno ou, simplesmente, análise de estilo, que visa estimar e interpretar 
as exposições de um dado fundo aos diferentes segmentos do mercado 
financeiro, como os mercados de ações, de renda fixa, cambial etc. 
Diferentes abordagens sobre a metodologia de análise de estilo podem 
ser encontradas em Varga e Valli (1998), Brown e Goetzmann (2003), 
de Roon et al. (2004), Pizzinga e Fernandes (2006), Swinkles e van der 
Sluis (2006), Pizzinga et al. (2008), e Yoshinaga et al. (2009).

 
 De posse das exposições já estimadas, os investidores podem então 

perseguir mais facilmente estratégias ótimas de alocação de seus 
recursos financeiros, bem como eficientes realocações dos mesmos 
dentro de seus portfólios de investimentos. De maneira geral, a 
análise de estilo é importante para investidores em geral, dado que 
a carteira de um fundo pode ser estudada sem a real necessidade 
de acesso a pormenores de sua composição (cf. Varga e Valli, 1998).  
Outras vantagens decorrentes da implementação da análise de estilo 
incluem:

(i) categorizar os fundos com maior precisão,
(ii)  avaliar o desempenho histórico de uma carteira de investimentos,
(iii) promover a construção de benchmarks a fim de mensurar a performance 

dos fundos (cf. Sharpe, 1992), (iv) viabilizar processos de auditorias desse 
setor por intermédio das agências reguladoras e das agências de rating 
(cf. Pizzinga e Fernandes, 2006), e

(v) permitir que empresas seguradoras tenham um melhor entendimento 
sobre as estratégias tomadas por fundos atuariais voltados para a 
proteção contra movimentos da inflação (cf. Marques et al., 2012).

 
 A despeito da relevância da análise de estilo, a metodologia, assim 

como proposta inicialmente em Sharpe (1988, 1992), apresenta 
algumas inconsistências em sua formulação. Em especial, cita-se 
o pressuposto básico de que a composição da carteira de um dado 
fundo permanece fixa ao longo do tempo. Mesmo nos casos em que 
um fundo é administrado de forma passiva, não se espera que as suas 
exposições tenham comportamento constante no decorrer do tempo. 
Segundo Pizzinga e Fernandes (2006), há sempre a possibilidade 
de que as alocações sejam “mudadas on line pelo gestor”. Em vista 
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disso, uma proposta mais atraente para a incorporação de dinâmica às 
exposições consistiria em estimá-las por intermédio do filtro de Kalman,1 
metodologia definida por um conjunto de equações recursivas, utilizado, 
em especial, para estabelecer algoritmos de previsão e/ou estimação 
de modelos de séries temporais representados na forma de espaço 
de estado (cf. Harvey, 1989; Hamilton, 1994; West e Harrison, 1997; 
Durbin e Koopman, 2001; e Brockwell e Davis, 2002). Destes modelos 
de séries temporais, para efeito deste artigo, destacam-se os modelos 
de regressão com coeficientes estocasticamente variantes no tempo, o 
que constitui, junto com o filtro de Kalman, uma interessante alternativa 
na implementação de uma análise dinâmica de estilo, reformulação da 
análise de estilo original que incorpora exposições variantes ao longo 
da amostra.

 À luz das informações acima discutidas, este artigo oferece, como 
uma contribuição primeira, a análise de quatro fundos de investimento 
brasileiros, dois deles categorizados como cambial Dólar, categoria 
representada pelos fundos que investem em títulos atrelados à variação 
da taxa de câmbio Real/Dólar, e dois classificados como de ações ativo, 
que são fundos que perseguem uma rentabilidade superior à obtida 
por um determinado índice de ações, como o Ibovespa ou o IBrX, por 
exemplo. Para tanto, pretende-se aplicar a análise dinâmica de estilo, 
apropriando-se do embasamento teórico contemplado pelo filtro de 
Kalman sobre modelos representados na forma de espaço de estado. 
Menciona-se também que uma das restrições sobre as exposições do 
fundo contempladas na formulação original de Sharpe, a restrição de 
carteira, ainda é considerada – motivando, desta forma, o uso de um tipo 
de filtro de Kalman com restrições, qual seja, o filtro de Kalman restrito 
reduzido (cf. Pizzinga, 2010).

 
 Outra presumida contribuição deste artigo é a de que novos índices 

de classes de ativos, do tipo quantum, foram confeccionados a fim de 
sanar a eventual carência de índices que pudessem apropriadamente 
representar as classes de ativos do mercado financeiro a que os fundos 
estão expostos. Os quanta2 são índices obtidos por meio de um método 
que remete àquele desenvolvido por Varga (1999), com adaptações 
voltadas para os fins deste artigo, permitindo, inclusive, a criação de 
quanta originais, como o quantum de inflação, por exemplo.

 
 A seção 2 visa a recobrir a teoria dos modelos em espaço de estado 

e do filtro de Kalman, de forma a tornar o artigo o mais autocontido 
possível. A seção 3 apresenta a metodologia de análise de estilo, tanto 
na versão original estática quanto na versão dinâmica. A seção 4 se 
propõe a explorar a base de dados (retornos dos índices de classes de 
ativos e dos fundos de investimento) utilizada ao longo das estimações, 
incluindo algum detalhamento sobre o procedimento de confecção dos 
índices quanta. Na seção 5, as exposições são estimadas pelo filtro 
de Kalman com restrições apropriadamente aplicadas, e interpretadas 
com base nos principais fatos macroeconômicos ocorridos no período 
da amostra. A seção 6, finalmente, conclui.

1 Salvo quando mencionado em contrário, o termo “filtro de Kalman” corresponderá ao longo deste artigo à 
metodologia em todas as suas nuances, inclusive nos contextos de previsão, filtragem e suavização.
2 Plural de quantum, em latim.
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2. Modelos em 
Espaço de Estado 
e o Filtro de Kalman

2.1 O Modelo Um modelo em espaço de estado linear, sem efeitos de regressão e/ou 
em Espaço de  intervenções, é definido pelas matrizes do sistema {Zt,  Tt, Rt, Ht, Qt},
Estado Linear as quais devem evoluir deterministicamente no tempo. As equações 

básicas do modelo são descritas abaixo: 

(1)
  

 A primeira equação do sistema é chamada equação das observações. 
A segunda equação, nomeada por equação de transição ou do estado, 
representa a dinâmica do processo gt, chamado de vetor de estado, o 
qual é m-variado e, em geral, não observável, e cujo componente g1, 
chamado de vetor de estado inicial, possui esperança matemática e 
matriz de covariância incondicionais dados por a1 e P1 , respectivamente. 
Quando g1 tem distribuição Gaussiana e é independente de processo  

 e, além disso,

 
(2)

    

 então, o modelo (1) é chamado modelo em espaço de estado linear 
Gaussiano (cf. Harvey, 1989; e Durbin e Koopman, 2001).

 Para diversos modelos em séries temporais, existe pelo menos uma 
representação em espaço de estado linear. Exemplos de tais modelos 
e suas respectivas representações em espaço de estado podem ser 
encontrados em Harvey (1989), Hamilton (1994), West e Harrison (1997), 
Durbin e Koopaman (2001) e Brockwell e Davis (2002).

2.2 O Filtro de Kalman Para o que se segue, considere a versão Gaussiana3 de (1).
Um conjunto de equações recursivas para a obtenção de estimadores  
do vetor de estado, para cada instante de tempo e com boas propriedades 
estatísticas, é o filtro de Kalman. Antes que se apresentem as recursões 
do filtro de Kalman, denote-se por n o número de observações extraídas 
do processo Yt e por ℑj a s – álgebra produzida pelas medidas até o 
instante j – isto é, . Considere também os momentos 
c o n d i c i o n a i s   e  . 
As recursões do filtro de Kalman fornecem estes momentos condicionais, 
para os casos de j = t – 1 (previsão), j = t (atualização) e j = n (suavização). 
Suas expressões analíticas são dadas por: 

3 Menciona-se que, embora esta hipótese possa parecer um tanto restritiva, tudo que é aqui apresentado mantém 
grande generalidade, pois, fora de normalidade, expressões do filtro de Kalman representam estimadores lineares 
ótimos e correspondentes matrizes de erros médios quadráticos (cf. Brockwell e Davis, 2002). 
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• Equações de Previsão

  (3)

• Equações de Atualização
 

(4)
 

  

• Equações de Suavização
  

(5)

  

 Nota-se que, para o cálculo das recursões acima, é necessário que se 
calculem as inovações e sua variância condicional. Essas são obtidas 
por   e  . 
Referências sobre as deduções das recursões de Kalman, sob a hipótese 
de normalidade, podem ser encontradas em Harvey (1989, 1993), e 
Durbin e Koopman (2001). 

2.3 Imposição de  Uma maneira de se impor a restrição de carteira em análises dinâmicas
Restrições no  de estilo, assuntos da seção 3, é adotar o filtro de Kalman restrito
Filtro de Kalman reduzido, proposto por Pizzinga (2010). Este, em linhas gerais, consiste 

em reescrever algumas coordenadas do vetor de estado em função de 
outras. O resultado é substituído na equação das medidas de forma 
apropriada.

 Primeiramente, supõe-se que o vetor de estado, no instante t, satisfaz 
restrições lineares, da forma At gt = qt, na qual At é uma matriz fixa e 
conhecida de dimensão k × m e qt é um vetor possivelmente aleatório, 
certamente observável e ℑt-mensurável.4 A descrição do algoritmo, 
para a transferência de tais restrições à estimação do estado via filtro 
de Kalman, é dada abaixo: 

1. Particione o vetor de estado e reescreva a restrição linear, sendo 
que a matriz A1,t k × k é invertível: 

    (6)

4 O uso deste termo, neste contexto de modelos lineares Gaussianos, é equivalente a dizer que qt é função afim 
de . 



8 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 1-34, out. 2011/out. 2012

Análise Dinâmica de Estilo para Fundos de Investimentos Brasileiros

2. Resolva a equação (6) para g1,t e obtenha:

      (7)

3. Substitua, na equação das medidas do modelo (1), a expressão de 
g1,t deduzida na equação (7):

     (8)

4. Proponha uma equação de transição para g2,t de tal forma que se 
preserve um modelo em espaço de estado linear, isto é:

     (9)

5. Para o modelo definido anteriormente em (8) e (9), basta aplicar 
as equações de atualização e de suavização do filtro de Kalman 
para obter estimativas de g2,t. Finalmente, utilize as estimativas 
encontradas de g2,t para calcular estimativas de g1,t:

    
  (10)

 Uma vantagem metodológica de se utilizar o filtro de Kalman restrito 
reduzido é a de que, durante o processo de modelagem, é possível a 
comparação entre vários modelos concorrentes mediante os critérios de 
informação dos tipos AIC, BIC e outros. E, além disso, existe também 
uma óbvia eficiência computacional, a qual está relacionada à redução 
do tamanho do vetor estado – e, consequentemente, de matrizes do 
sistema.

2.4 Inicialização do Para a utilização das recursões de Kalman, os momentos incondicionais 
Filtro de Kalman a1 e P1, do vetor de estado inicial g1, devem ser conhecidas. No caso 

em que existe pelo menos uma coordenada não estacionária do vetor 
de estado gt, faz-se necessário o uso de procedimentos que auxiliem 
na inicialização do filtro de Kalman, uma vez que tais condições 
iniciais são de difícil definição. Duas das mais conhecidas abordagens 
para inicialização do filtro de Kalman são: abordagem big kappa 
(cf. Harvey e Phillips, 1979) e o filtro de Kalman inicial exato (cf. Koopman, 
1997; Durbin e Koopman, 2001, cap. 5; e Koopman e Durbin, 2003).  
Ambas serão, nesta subseção, descritas; na parte empírica do artigo 
(seção 5), a segunda abordagem será considerada nas implementações. 
Para tanto, adote-se o seguinte modelo geral para o vetor de estado 
inicial, sob a notação de Durbin e Koopman (2001):

 ,   (11)

 no qual a é um vetor m×1 de constantes, d é vetor aleatório q×1 
não observável com E(d) = 0, Var(d) = kIq e  
Os termos A e R0 são matrizes que selecionam as coordenadas de 
g1 associadas às componentes não estacionárias e estacionárias, 
respectivamente, de gt. Também, admite-se que Q0 > 0 e que as 
coordenadas de a, associadas às coordenadas não nulas Ad, são nulas. 
Com o modelo geral em (11), é possível atribuir total ignorância sobre 
as condições iniciais referentes às coordenadas não estacionárias de 
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gt. O procedimento é fazer com a variância de d se torne arbitrariamente 
grande. Na abordagem big kappa, que foi sugerida originalmente 
em Harvey e Phillips (1979), e de certa forma defendida em Harvey 
(1989), p. 121 e 122, a total ignorância é traduzida ao se especificar 
um valor numericamente grande para k. No entanto, esta é uma 
metodologia heurística, sob a qual a determinação de uma constante 
de k razoavelmente grande é variante conforme a exigência de cada 
analista, e cuja estabilidade computacional pode ficar seriamente 
comprometida.

 Uma alternativa teórica e operacionalmente mais interessante à 
abordagem big kappa é o filtro de Kalman inicial exato, devido a Koopman 
(1997), e revisitado em outros aspectos por Koopman e Durbin (2003) 
– também é recomendado o livro de Durbin e Koopman (2001), cap. 5.  
Este tipo de inicialização difusa exata consiste basicamente em 
reconhecer que as equações do filtro de Kalman “2 em 1”5 e do 
suavizador de Kalman (equações (5)) dependem de k na forma 
de funções suaves, escrever estas funções como fórmulas de Maclaurin, 
e tomar k → ∞ nestas expressões. 

 Os referentes coeficientes matriciais da parte polinomial destas fórmulas 
de Maclaurin, no caso do filtro de Kalman “2 em 1”, constituem o  
filtro de Kalman inicial exato;6 suas recursões são dadas na sequência:

   

  (12)

  

5 O filtro de Kalman “2 em 1” é obtido mediante a substituição das equações em (4) nas equações em (3), e 
muitas vezes é considerado na literatura como o próprio filtro de Kalman (cf. Durbin e Koopman, 2001, cap. 4).  
Suas expressões são dadas por:

6 Nos instantes em que F∞,t = 0, estas recursões possuem formatos diferentes para alguns termos (cf. Koopman e 
Durbin, 2003). Como tais casos nunca aparecerão nos modelos em espaço de estado de interesse deste artigo, as 
versões modificadas não serão aqui apresentadas.
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 É importante mencionar que as recursões em (12) coincidirão com 
as equações usuais do filtro de Kalman “2 em 1” a partir do momento 
em que P∞,t se anula. O último momento em que a referida matriz é 
não nula é denotado por d, cuja existência é garantida teoricamente 
(cf. Koopman, 1997). Logo, a partir de d+1, o filtro de Kalman inicial exato 
em (12) deve ser substituído pelo filtro de Kalman “2 em 1”, ou pelas 
equações de atualização e de previsão, dadas respectivamente em (3) 
e (4), com as condições iniciais  e .

 De forma análoga ao procedimento adotado para obter o filtro de Kalman 
inicial exato, os coeficientes matriciais da parte polinomial das fórmulas 
de Maclaurin, para as equações de suavização em (3), são dados, no 
formato de recursões,7 por:

   

(13)

  

 Conforme a garantia teórica apresentada por Koopman (1997), as 
recursões em (13) devem ser implementadas somente para os instantes 
t = d,...,1. Para os outros instantes de tempo, sob as condições iniciais 
em d+1 já discutidas, as recursões do suavizador exato coincidirão 
plenamente com equações revisitadas em (4).

2.5 Estimação de Como pode ser facilmente percebido nas seções anteriores, o cálculo 
Parâmetros por das recursões de Kalman demanda o conhecimento das matrizes do 
(Quasi) Máxima  sistema. Estas, por sua vez, podem depender de parâmetros que na
Verossimilhança prática são desconhecidos. Assim, as recursões de Kalman devem 

ser combinadas com a estimação dos parâmetros via (quasi) máxima 
verossimilhança. Denota-se por y o vetor com todos os parâmetros a 
serem estimados. A função de verossimilhança do modelo apresentado 
na eq. (1), para uma série temporal observada do processo Yt para 
t = 1, 2,..., n e avaliada em y, é dada por:

   . (14)

7 Mesmo conteúdo da nota anterior.
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  O estimador de (quasi) máxima verossimilhança é definido por 
. Conforme Harvey (1989), para o modelo em 

espaço de estado Gaussiano, pode-se escrever o logaritmo da equação 
descrita na eq. (14) apenas em termos de  e , a qual 
é chamada, neste contexto, de verossimilhança decomposta pelo erro 
de predição. Sua expressão, em log, sob uma inicialização não difusa 
do filtro de Kalman, é dada por:

  ,   (15)

 j á  q u e  .  Po r  o u t r o  l a d o ,  s o b  a 
abordagem do filtro de Kalman inicial exato, as parcelas da função de  
log-verossimilhança em (15), correspondentes aos instantes t = 1,..., d, 
sofrem algumas modificações. Conforme demonstrado em Durbin e 
Koopman (2001) e utilizando o insumo adicional  resultante 
do filtro de Kalman inicial exato, a função de verossimilhança difusa,8 
já em log, é dada por:

  .  (16)

 Como observado nas equações (15) e (16), o processo de estimação via 
máxima verossimilhança demanda o uso de métodos numéricos devido 
a não linearidade nos parâmetros. Este processo na prática pode gerar 
problemas de convergência numérica. Entretanto, a dificuldade em se 
obter convergência poderá ser mitigada com a versão difusa em (16).

2.6 Diagnósticos e  Assim como outras metodologias estatísticas, a modelagem em espaço de
Seleção de Modelos estado abarca o uso de critérios e de medidas que auxiliam no processo 

de diagnósticos e na seleção de modelos. No que concerne à prática de 
diagnósticos, as inovações padronizadas, definidas por  , são 
a matéria-prima essencial, pois, sob as hipóteses básicas do modelo em 
espaço de estado linear Gaussiano, estas constituem vetores aleatórios 
independentes e identicamente distribuídos, com distribuição comum 
N(0, I). Violações de pelo menos uma dessas últimas duas condições 
indicam má especificação do modelo adotado.

 Em caso de existirem evidências de que as inovações padronizadas são 
não Gaussianas, as expressões dadas em (15) e (16) ainda costumam ser 
usadas como funções de quasi log verossimilhança, e os estimadores/
estimativas, resultantes de maximização destas, são denominados 
estimadores/estimativas de quasi máxima verossimilhança.9

 Quanto ao processo de seleção de modelos, Harvey (1989, cap 5) e 
Durbin e Koopman (2001, cap. 7) recomendam procedimentos para 
auxiliar a seleção de modelos e para que se verifique a qualidade do 
ajuste; dentre elas destacam-se a comparação de modelos via medidas 

8 Mais uma vez, ressalta-se que, para modelos que contemplam instantes, no período difuso (ou seja, até d), nos 
quais F∞, t = 0, esta verossimilhança possui algumas modificações. Para detalhes, vide Durbin e Koopman (2001), 
cap. 7.
9 No entanto, cita-se que, mesmo não sendo algo determinante para este artigo em particular, alguns cuidados no 
que dizem respeito à inferência estatística devem ser tomados (cf. Hamilton, 1994, cap. 13). 
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de poder preditivo e através de critérios de informação, cujas expressões 
são dadas abaixo:

      
(17)

 nos quais  e .

3. Análise de Estilo

3.1 Versão Estática Proposta originalmente em Sharpe (1988) e revisitada em Sharpe 
(1992), a versão pioneira da análise de estilo baseada no retorno, 
também conhecida como análise de estilo estática, reside na estimação 
e interpretação do seguinte modelo de fatores para classes de ativos:

    (18)

 no qual   é o processo estocástico que representa o retorno de 
um dado fundo no instante t;   são os processos 
estocásticos referentes aos retornos de índices representantes de 
classes de ativo. Neste contexto, Rt representa o vetor de fatores; 

  representa as exposições desconhecidas, as 
quais devem ser estimadas e, finalmente, et é um ruído branco não 
correlacionado com os fatores, de média nula e de variância s2. De 
acordo com a teoria desenvolvida por Sharpe (1988, 1992), é desejável 
que as classes de ativos presentes no modelo sejam: exaustivas (a 
parcela do mercado financeiro ao qual o fundo está exposto deve ser 
adequadamente representada por estas classes ou, de forma similar, 
todas as variáveis independentes relevantes devem ser incluídas no 
modelo), mutuamente exclusivas (cada ativo deve pertencer a uma 
única classe) e apresentem comportamento diferenciado ou, em termos 
estatísticos, não há a presença de forte multicolinearidade no modelo. 
Adicionalmente, as exposições devem, dependendo do caso, ainda ser 
submetidas às seguintes restrições:

  (19)

  (20)

 Compreende-se a restrição (19) como uma restrição de carteira, 
representando uma restrição contábil. A expressão dada em (20), por 
outro lado, configura-se como uma restrição à carteira de não poder 
assumir posição em derivativos de venda. Pela taxonomia adotada em 
de Roon et al. (2004), a versão da análise de estilo proposta por Sharpe 
seria classificada como análise de estilo forte, devido à imposição 
simultânea de ambas as restrições. Quando nenhuma das restrições 
é imposta em (18), tem-se então a análise de estilo fraca. Finalmente, 
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quando somente a restrição de carteira é considerada, tem-se a análise 
de estilo semiforte. A análise de estilo forte deve somente ser aplicada 
quando os fundos de investimento estiverem, de fato, sujeitos aos 
regulamentos que proibissem seus gestores de operar em posições 
vendidas e/ou alavancadas. Neste caso particular, a imposição de ambas 
as restrições promoveria substanciais ganhos de eficiência quando 
comparados aos outros tipos de análises de estilo. Em caso contrário, 
a presença das restrições que não são verificadas na prática produziria 
fatalmente estimativas viesadas das exposições, como apontado em de 
Roon et al. (2004).

 Um simples procedimento de estimação, como a minimização da 
variância residual amostral, poderia ser utilizado a fim de estimarmos 
as exposições presentes em (18). No que concerne às análises de 
estilo fraca e semiforte, métodos usuais de estimação como mínimos 
quadrados ordinários e mínimos quadrados restritos, respectivamente, 
cumpririam bem este papel. Métodos de otimização mais elaborados, 
por outro lado, seriam necessários ao abordar a análise de estilo forte, 
como o método do gradiente apresentado em Sharpe (1988, 1992) e 
Varga e Valli (1998).

 Embora a metodologia de análise de estilo, assim como proposta 
inicialmente em Sharpe (1988, 1992), seja uma técnica indicada e natural 
para revelar a política e o desempenho dos fundos de investimento, ainda 
assim apresenta alguns pontos negativos em sua formulação, dos quais 
destacam-se:

• o pressuposto básico de que a composição da carteira de um dado 
fundo, representado pelo vetor de coeficientes , 
permanece fixa ao longo do tempo; e

• a eventual dificuldade em encontrar adequados índices representantes 
das classes ativos a serem consideradas na análise, a depender dos 
tipos de fundos e das características do mercado financeiro sob 
estudo.

 Uma maneira de se resolver o primeiro ponto levantado seria incorporar 
na análise de estilo o fato de que as alocações a classes de ativos de 
fundo de investimento podem variar ao longo do tempo, determinando/
reconhecendo uma dinâmica apropriada para os coeficientes descritos 
no modelo (18). Em termos técnicos, pode-se reconhecer que estes 
seguem processos estocásticos não observáveis, mas que podem ser 
estimados, sob o uso de modelos em espaço de estado, com base na 
evidência empírica advinda de séries de retornos da carteira e dos 
índices representantes da classe de ativos. Esta abordagem pode 
ser chamada de análise dinâmica de estilo, e os modelos resultantes 
atenderiam pelo nome de modelos dinâmicos de fatores para classes 
de ativos – vide Posthuma e Van Der Sluis (2005), Pizzinga e Fernandes 
(2006) e em Swinkels e Van der Sluis (2006). A subseção 3.2 é reservada 
ao conteúdo técnico e computacional desta conversão.
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  No que diz respeito ao segundo ponto levantado, este artigo se 
propõe a preencher a lacuna referente à falta de índices que possa 
apropriadamente representar os mercados de derivativos de renda fixa, 
de derivativos de dólar e de derivativos de IGP-M (ou, grosso modo, de 
inflação), tanto no curto quanto no médio prazo. Nesse sentido, foram 
confeccionados alguns índices (os quanta), por meio de um método 
proposto inicialmente em Varga (1999) e, posteriormente, adaptado para 
os fins deste artigo, permitindo, inclusive, a criação de quanta originais, 
como o quantum IGP-M, por exemplo. A seção 4 é inteiramente dedicada 
a estas questões.

3.2 Versão  As análises dinâmicas de estilo fraca (nenhuma restrição é imposta) e
Dinâmica semiforte (a restrição de carteira é considerada) propostas neste artigo 

reconhecem, para seus respectivos modelos dinâmicos de fatores para 
classes de ativos, um passeio aleatório sem intercepto para a dinâmica 
de um intercepto adicionado ao modelo (18) – o alfa de Jensen10 
(cf. de Roon et al. , 2004). Para as exposições, propõe-se um modelo 
autorregressivo vetorial estacionário, com matriz dos coeficientes 
diagonal; isto é, , no qual  para todo j. A restrição 
de carteira pode ser adicionada mediante o algoritmo proposto na 
subseção 2.3. As expressões finais do modelo dinâmico de fatores 
para classes de ativos na forma de espaço de estado, que conjugam 
as equações das medidas e do estado, e tem adicionada a restrição de 
carteiras, encontram-se abaixo:

    (21)

 .

 Note que , o que implica . Também, 
 e , sendo que Q é uma matriz k × k, por 

definição positiva definida e cheia,11 e a garantia de sua não negatividade 
advém da parametrização da mesma associada à decomposição de Choleski  
Q = C´, na qual C uma matriz diagonal inferior, porém com os elementos 
da diagonal ci, j sempre positivos para todo i. As matrizes do sistema 
associadas ao modelo em espaço de estado em (21) compreendem 
parâmetros, os quais deverão ser estimados conforme descrito na 
subseção 2.5. Por último, as matrizes associadas à inicialização difusa 
exata do filtro de Kalman (cf. subseção 2.4) são:

10 Este termo foi introduzido ao modelo original de Sharpe a fim de quantificar o valor adicionado ao retorno de um 
dado fundo devido às estratégias de investimento ou competências profissionais de seus gestores. Em de Roon 
et al. (2004), ele já havia sido incorporado na versão estática. Neste caso específico, porém, o termo é tratado 
como um processo estocástico, à semelhança de Pizzinga et al. (2008) e Marques et al. (2010). A escolha de uma 
passeio aleatório é justificada por quatro motivos, quais sejam: (i) parcimônia, (ii) simplicidade, (iii) reconhecimento 
de possíveis mudanças fundamentais na seletividade do gestor, e (iv) não explosão do processo com probabilidade 
1 (dado que não há intercepto). 
11 Pizzinga et al. (2010) defendem que o uso de Q cheia impacta na caracterização das decisões de investimentos 
do fundo, já que a redução/aumento na posição em alguma classe de ativo pode induzir um aumento/redução na 
participação nas outras classes.
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 ,  , ,

 ,

 nas quais T (b) é de dimensão  (k – 1) × (k – 1) e compreende apenas os 
coeficientes da dinâmica das coordenadas estacionárias (as exposições), 
e Q (b) representa o bloco de Q associado aos choques destas mesmas 
coordenadas.

 

4. Base de Dados

4.1 Fundos de  Para este artigo, foram obtidas séries de quotas semanais de quatro
Investimento fundos de investimento brasileiros catalogados pela Associação 

Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID). Dois são classificados 
como sendo de ações ativos, caracterizados pelos fundos que 
perseguem uma rentabilidade superior à obtida por um determinado 
índice de ações, como o Ibovespa ou o IBrX. Os outros dois são 
classificados como sendo cambiais dólar, caracterizado pelos fundos 
que investem em títulos atrelados à variação da taxa de câmbio 
Real/Dólar. Dado que este artigo se propõe a realizar um exercício 
de recuperação e interpretação macroeconômica das exposições 
de fundos de investimentos, em vez de fornecer uma representação 
do mercado financeiro de uma forma geral, a opção de escolha por 
somente quatro fundos de investimento mostra-se razoável e fiel aos 
objetivos primeiramente enunciados.

 Para a seleção dos fundos de investimento, foram adotados determinados 
critérios, de forma que fossem selecionados somente fundos voltados 
para os investidores em geral, e aqueles que tivessem iniciado suas 
atividades antes de janeiro de 2004, quando tem início nossa base de 
dados para os índices, mais especificamente em 02/01/2004, e que 
ultrapassassem, em termos de seus períodos de atividade, o dia 29 de 
agosto de 2008 – o que totaliza 244 observações semanais. No período 
selecionado, não há fatores perturbadores relevantes a influenciar o 
cenário macroeconômico nacional e internacional. Apenas no final do 
período começam a se manifestar mais intensamente os primeiros sinais 
da crise financeira mundial, que se originou no mercado de empréstimos 
imobiliários securitizados e se agravou sobremaneira a partir do segundo 
semestre de 2008. 
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 Preenchidos esses critérios, foram então escolhidos os fundos de 
maiores patrimônios líquidos dentro das categorias as quais pertencem.12 
Os fundos de ações ativos selecionados, por ordem decrescente de 
patrimônio líquido, são os seguintes:

• BB Ações Dividendos FIC FI (daqui por diante, BB Ações), fundo 
gerido e administrado pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários, e possuidor de um patrimônio líquido 
de R$ 890.896.551,87.

• Itaú Ações FI (daqui por diante, Itaú Ações), fundo gerido pelo 
Banco Itaú e administrado pelo Banco Itaucard, e possuidor de um 
patrimônio líquido de R$ 845.375.563,21.

 De forma similar, segue abaixo a relação dos fundos cambiais dólar 
selecionados, classificados também por ordem decrescente de 
patrimônio líquido:

• Itaú Hedge Cambial FIC FI (daqui por diante, Itaú Cambial), fundo 
gerido pelo Banco Itaú e administrado pelo Banco Itaucard, e 
possuidor de um patrimônio líquido de R$ 62.769.118,66.

• Bradesco FI Cambial Dólar Top (daqui por diante, Bradesco Cambial), 
fundo gerido pelo Bradesco Asset Management e administrado 
pelo Banco Bradesco, e possuidor de um patrimônio líquido de 
R$ 62.203.095,80.

 As quotas dos fundos foram obtidas por intermédio do sistema Quantum 
Axis, o qual satisfatoriamente dispõe de inúmeras séries de quotas de 
índices e de fundos de investimentos brasileiros para um período superior 
a 10 anos. Informações mais detalhadas a respeito deste sistema podem 
ser obtidas no site do mesmo, a saber: www.quantumfundos.com.br.

 Uma análise dos regulamentos dos quatro fundos indica que eles são 
“conservadores”, no sentido de descartarem a possibilidade de investir 
em mercados de derivativos a ponto de gerar uma exposição ao risco 
muitas vezes superior aos seus patrimônios. Com efeito, o regulamento 
do Itaú Cambial diz o seguinte: “Os Fundos de Investimento em que o 
Fundo aplica atenderão às seguintes condições: (a) 80% (oitenta por 
cento), no mínimo, de sua carteira composta por ativos financeiros 
relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação 
de preços do dólar dos Estados Unidos da América ou à variação 
do respectivo cupom cambial; e (b) poderá utilizar derivativos como 
instrumento para execução da sua política de investimento, limitando 
seu emprego ao total das posições detidas à vista.” O Bradesco Cambial 
adota política semelhante, pois seu regulamento informa que “... o Fundo 
pretende atingir seu objetivo investindo, no mínimo, 80% de sua carteira 
em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, 
à variação de preços do dólar e do cupom cambial. O montante não 

12 Todos os dados e informações, bem como rankings acerca dos fundos de investimento, citados ao longo deste 
artigo obedecem às condições deste mercado que vigoravam à época do primeiro decêndio de setembro de 2008, 
quando foram então coletados estes dados.
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aplicado em ativos relacionados direta ou indiretamente ao dólar deve 
ser aplicado somente em títulos e operações de renda fixa pré-fixadas 
ou pós-fixadas ao CDI/Selic. As operações nos mercados de derivativos 
ficam limitadas a até uma vez o patrimônio líquido do Fundo, vedado 
seu uso para alavancagem”. Já o regulamento do Itaú Ações diz que 
“... o fundo poderá realizar operações com derivativos para hedge 
(proteção) ou posicionamento, até o valor total das posições detidas à 
vista”. Finalmente, o regulamento do BB Ações esclarece que ele adquire 
cotas de fundos que “... poderão atuar no mercado de derivativos para 
proteger parte de seu patrimônio ou para reproduzir uma posição em 
ações com a parcela de sua carteira que estiver direcionada para ativos 
de renda fixa, sendo vedada a exposição, a esses mercados, superior 
ao patrimônio líquido do Fundo”. 

 
4.2 Índices Uma vez que a análise restringe-se ao mercado financeiro brasileiro, a 

base de dados desse artigo consta de índices brasileiros representativos 
de diferentes classes de ativos, considerados em frequência semanal. 
Estes são enumerados a seguir:

• Certificado de Depósito Interbancário (CDI): trata-se de um 
certificado negociado exclusivamente entre os bancos, com 
operações encerradas eletronicamente e registradas na CETIP 
(Central de Custódia e Liquidação de Títulos), empresa onde se 
custodiam, registram e liquidam financeiramente as operações 
realizadas com todos os papéis privados e títulos estaduais e 
municipais. Normalmente, as operações são negociadas apenas para 
um dia (overnight). A taxa média diária do CDI de um dia serve como 
referencial para o custo do dinheiro (juros) e, portanto, ela pode servir 
como um proxy da classe de ativos correspondente aos investimentos 
em renda fixa de natureza pós-fixada, isto é, de cuja rentabilidade 
varia segundo o desempenho diário do CDI.13

• Índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (IBOVESPA): 
representa a classe de ativos correspondente aos investimentos 
nas ações mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo 
(BOVESPA);

• Índice Brasil (IBrX): representa a classe de ativos correspondente 
aos investimentos nas 100 ações mais negociadas da BOVESPA 
em termos de número de negócios e volume financeiro;

• Quantum Cambial de n meses: representa a classe de ativos 
correspondente aos investimentos em derivativos de dólar com 
prazo de n meses;

• Quantum Pré-fixado de n meses: representa a classe de ativos 
correspondente aos investimentos em derivativos de renda fixa  
pré-fixados com prazo de n meses;

13 Um certificado de depósito consiste de um título representativo das ações depositadas em uma instituição 
financeira, funcionando como um captador de recursos no setor privado. Também conhecido como depósito a prazo, 
este tipo de título possui bastante liquidez, sendo bastante demandado, uma vez que pode ser vendido a qualquer 
hora dentro do prazo de contrato com pequeno deságio. 
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• Quantum IGP-M de n meses: representa a classe de ativos 
correspondente aos investimentos em derivativos de Índice Geral 
de Preços Médio IGP-M com prazo de n meses;

• IMA-B 5: trata-se de um índice da Associação Nacional das 
Instituições do Mercado Financeiro (ANDIMA) composto por títulos 
públicos federais atrelados ao IPCA (as Notas do Tesouro Nacional 
série B – NTN-B) que estejam em poder do público com maturidades 
menores ou iguais a cinco anos, isto é, de curto e médio prazos. 
São títulos que pagam cupons semestrais e são normalmente mais 
líquidos. Nesse caso, poderiam representar a classe de ativos 
correspondente aos investimentos de maturidades inferiores ou 
iguais a cinco anos indexados à taxa de inflação medida pelo 
IPCA, proporcionando assim retornos reais (isto é, descontados 
da inflação);

• IMA-B 5+: análogo ao IMA-B 5, mas para maturidades superiores 
a cinco anos (títulos de longo prazo);

• IMA-C 5: análogo ao IMA-B 5, mas para títulos atrelados ao IGP-M, 
isto é, composto pelas NTN-C;

• IMA-C 5+: análogo ao IMA-B 5+, mas para títulos atrelados ao IGP-M, 
isto é, composto pelas NTN-C;

• IMA-S: composto por títulos públicos federais pós-fixados em poder 
do público, as Letras Financeiras do Tesouro Nacional (LFT),14 que 
possuem valor atualizado de acordo com a variação da taxa SELIC, 
a taxa referencial de juros da economia brasileira determinada 
pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central.  
Pela SELIC, pode-se apurar a média dos juros embutidos em títulos 
federais pagos aos bancos pelo governo, a instituição que deveria 
possuir o menor risco de crédito, uma vez que pode emitir moeda 
em risco de default. Por isso, ela é considerada um indicativo de 
taxa básica, servindo de referência para o cálculo das demais. Este 
índice, à semelhança do CDI, poderia representar a classe de ativos 
referentes aos investimentos em renda fixa de natureza pós-fixados; e

• IRF-M: Composto pelos títulos públicos federais pré-fixados que 
estejam em poder do público, a saber as Letras do Tesouro Nacional 
(LTN) e as Notas do Tesouro Nacional – série F (NTN-F). Uma LTN 
não rende juros; o título é vendido com deságio e, assim, o investidor 
ganha a diferença entre o valor de face (R$ 1.000,00) e o preço 
do título vendido abaixo do valor de face. No caso das NTN-F, por 
outro lado, há um pagamento de cupom semestral mais o resgate 
do título no vencimento. Nesse sentido, à semelhança dos quanta 
pré-fixados, poderia representar as classes de ativos correspondentes 
aos investimentos de renda fixa pré-fixada.

14  Não estão incluídas as LFT-A e LFT-B nesse índice.
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 Importante mencionar que todos os quanta acima enunciados foram 
construídos para este trabalho tendo como objetivo preencher a 
lacuna referente à falta de índices que pudessem apropriadamente 
representar os mercados de derivativos de renda fixa, de derivativos de 
dólar e de derivativos de IGP-M (ou, grosso modo, de inflação), tanto 
no curto prazo quanto no médio prazo. Os detalhes da confecção de 
tais índices são divulgados no Apêndice. Também assinala-se que a 
incorporação a este artigo de muitos índices não significa que todos 
serão considerados simultaneamente na modelagem, pois muitos 
revelam informações semelhantes. Os índices representativos do 
mercado acionário (Ibovespa e o IBrX), por exemplo, nunca devem ser 
modelados conjuntamente, uma vez que possuem altíssima correlação, 
o que incorporaria multicolinearidade ao modelo, infringindo uma das 
características desejáveis da análise de estilo. Exceto na modelagem 
do fundo Itaú Ações, que persegue uma rentabilidade superior a do 
IBrX e, por isso, é classificado como um fundo de ações IBrX ativo, o 
Ibovespa manteve-se como índice representativo do mercado acionário 
para os demais fundos. O mesmo se dá quando são avaliados os índices 
de natureza pré-fixada (quanta pré-fixados e IRF-M) e os pós-fixados 
(IMA-S e CDI). Os “índices de inflação” (IMA-B 5 e 5+, IMA-C 5 e 5+, 
quanta IGP-M), por outro lado, não demonstram forte correlação entre 
eles, nem mesmo entre os de mesmo indexadores (os de IGP-M), 
contrariamente às expectativas.

5. Estimação  O foco principal desta subseção consiste em apresentar o alfa de Jensen
dos Modelos e  e as exposições estimadas com base na análise dinâmica de estilo
Interpretação  para cada um dos quatro fundos selecionados, dois cambiais e dois de
dos Resultados ações com administração ativa. Ademais, pretende-se compreender os 

seus estilos de investimento a partir destes resultados, utilizando-se das 
informações referentes ao estado da economia no período compreendido 
entre 2004 e 2008, com exceção do último quadrimestre de 2008.

5.1 Os Fundos:  Os dois fundos de ações escolhidos, conforme mencionado anteriormente
Informações  na subseção 4.1, são o BB Ações e o Itaú Ações. Segundo a ANBID,
Adicionais o BB Ações é classificado como um fundo de Ações Dividendos e seu 

objetivo consiste em proporcionar rentabilidade e liquidez de médio e 
longo prazos, mediante aplicação em fundos compostos por ações de 
emissão de empresas que apresentem histórico de pagamento de bons 
dividendos/juros sobre capital próprio, em relação à média do mercado 
acionário. Dessa forma, trata-se de um fundo de investimento em 
cotas de fundos de investimento, isto é, um fundo de fundos. A política  
de investimentos divulgada pela instituição garante a possibilidade de 
atuar no mercado de contrato futuro de Ibovespa, com o objetivo  
de proteger parte de seu patrimônio ou reproduzir posições de ações 
com parcela da carteira que estiver direcionada para ativos de renda fixa.  
O fundo, ademais, é destinado a clientes do Banco do Brasil que desejam 
aplicar no mercado bursátil, obtendo a rentabilidade acima descrita. 
Os fundos de investimento, de cujas cotas estejam de posse do BB 
Ações, poderão atuar no mercado de derivativos para realizar hedge, 
o que implicitamente invoca a possibilidade de o BB Ações poder estar 
indiretamente no mercado de derivativos.
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 O Itaú Ações, por outro lado, se enquadra na categoria de Ações IBrX 
Ativo, de forma que seu objetivo se traduz em proporcionar, no longo 
prazo, rentabilidade superior à do IBrX, índice já descrito na subseção 
4.2. Ademais, o estilo de investimento informado pela instituição consiste 
em manter o patrimônio aplicado em fundos de ações que apliquem 
em várias empresas, preponderantemente privadas, e, de setores 
diversificados, negociados no mercado à vista das Bolsas de Valores, 
procurando assim mitigar os riscos a que estão expostos os fundos de 
ações. Da mesma forma que o BB Ações, são destinados ao público 
de investidores em geral.

 Quanto aos fundos cambiais, foram selecionados o Itaú Cambial 
e o Bradesco Cambial, ambos igualmente descritos na seção 4.2.  
Estes fundos, segundo a ANBID, são classificados como fundos 
Cambiais Dólar sem alavancagem e possuem como objetivo proporcionar 
rentabilidade proveniente de uma carteira de ativos financeiros vinculados 
à variação do Dólar norte-americano e do cupom cambial. Além disso, 
são destinados ao público de investidores em geral. 

 A política de investimento do Itaú Cambial consiste em aplicar no mínimo 
95% dos seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados 
como Cambial, sendo que, no mínimo, 80% da carteira devem ser 
compostas por ativos financeiros relacionados à variação de preços do 
dólar. Sendo assim, à semelhança do BB Ações, trata-se de um FIC, 
um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento.

 De forma similar, o Bradesco Cambial procura aplicar no mínimo, 80% 
de sua carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via 
derivativos, à variação de preços do dólar e do cupom cambial.

5.2 Resultados Na sequência, são apresentados os resultados finais correspondentes 
às exposições dos fundos. As Figuras 1 e 2 apresentam, para o BB 
Ações, exposições suavizadas pelo filtro de Kalman, bem como uma 
série de diagnósticos gráficos das inovações padronizadas, que 
subsidiam a investigação sobre os pressupostos básicos do modelo 
linear Gaussiano. A partir de uma inspeção gráfica, evidenciam-se os 
bons resultados apresentados pelas inovações padronizadas, indicando 
comportamento Gaussiano, ausência de correlação serial e de efeitos 
GARCH, características que corroboram a ausência de erros de 
especificação do modelo estimado.
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Figura 1 – Exposições suavizadas para o BB Ações com respectivos intervalos de 95% de confiança

Figura 2 – Diagnósticos gráficos sobre as inovações padronizadas para o BB Ações
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 A Tabela 1 apresenta as principais medidas para avaliar as características 
do modelo final obtido para todos os quatro fundos. No que diz respeito 
ao BB Ações, os testes de normalidade de Anderson-Darling e os testes 
de Ljung-Box tanto para as inovações padronizadas em nível quanto 
para o seu quadrado corroboram a análise extraída a partir da inspeção 
gráfica das inovações padronizadas. No tocante ao poder preditivo, os 
valores correspondentes ao pseudo-R² e ao EQM tiveram resultados 
excelentes, evidenciando a boa qualidade do modelo final ajustado.

Tabela 1 – Informações analíticas do modelo final para cada fundo (p-valores entre parêntesis)

Informações BB Ações Itaú Ações Itaú Cambial Bradesco Cambial
Logverossimilhança 777 807 1.325 1.117

Média Amostral -0,110 -0,070 0,059 -0,055

Variância Amostral 0,988 0,995 0,996 0,997

Pseudo-R² 0,90 0,93 0,995 0,977

EQM 0,000098 0,000083 0,0000012 0,0000051

Teste Ljung Box
(30 lags)

36,33 
(0,200)

37,78
(0,160)

47,91 
(0,025)

24,33
(0,762)

Teste Ljung Box
(30 lags)¹

18,13 
(0,961) 26,17 (0,672) 33,55 

(0,308)
115,34 
(0,000)

Teste de 
Anderson Darling

0,38 
(0,413)

0,52
(0,190)

0,90
(0,021)

10,64
(0,000)

1 Teste realizado sobre o quadrado das inovações padronizadas.

 Quanto às exposições suavizadas, observa-se uma evolução um tanto 
tímida do alfa de Jensen, que reduz de cerca de 0,5% para 0,2% entre 
janeiro de 2004 e janeiro de 2006. A partir deste período, as exposições 
passam a assumir um comportamento persistente de queda, mas uma 
vez que o respectivo intervalo de confiança cobre o 0 (zero) a partir 
deste período, tem-se fortes indícios de que esta variável assume valor 
estatisticamente desprezível para o restante da amostra. 

 O fundo, como já era esperado, esteve exposto em grande parte no 
Ibovespa, alternando entre 80 a 85%, atingindo quase 90% em agosto de 
2008, às vésperas do quadrimestre “negro” que marcou os últimos meses 
de 2008. Isso pode ser justificado pelos bons resultados apresentados 
pelo mercado de renda variável ao longo de todo o período amostral, 
já discutido anteriormente. Finalmente, observa-se uma participação 
relativamente significativa do fundo no índice IMA-B 5+, que acompanha 
a variação dos títulos públicos NTN-B de maturidades superiores a cinco 
anos que, por sua vez, se constituem em títulos indexados ao IPCA, o que 
confirma o estilo de investimento do fundo que persegue rentabilidade 
de médio e longo prazos. Como se pode observar, as exposições a este 
índice oscilaram entre 10 a 20%, adquirindo, porém, um comportamento 
marcadamente declinante a partir de meados de 2007, interrompendo as 
posições persistentemente crescentes que vinham sendo observadas 
desde fevereiro de 2006.
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 Nesse sentido, a exposição crescente do fundo neste índice até meados 
de 2007 pode ser interpretada por duas razões em especial: a queda 
dos juros que marcou boa parte do período findado em meados de 2007 
e a intenção do governo em melhorar o perfil da dívida pública interna 
nesse período, não tendo assim tanta relação com perspectivas de 
aumento da inflação. Além dos retornos proporcionados pela variação 
dos índices de preços que, por sua vez, salvaguardam o investidor de 
perda de poder de compra, a NTN-B beneficia o investidor em caso  
de queda da taxa de juros, pois assim aumenta de preço, proporcionando  
renda extra àqueles que os negociarem no mercado. Outro fator 
importante está relacionado às tentativas do governo federal de melhorar 
o perfil da dívida que marcou os anos de 2004 e 2008, com a expressiva 
redução das parcelas da dívida pública atreladas à SELIC e à variação 
cambial, e a participação crescente das parcelas de títulos pré-fixados 
e indexados a índices de preços.

 Em linha com estes objetivos, foi anunciada em 15 de fevereiro de 2006 
a Medida Provisória 281, que isentou os investidores não residentes do 
pagamento do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos nas 
aplicações em títulos públicos federais. Sendo assim, o súbito aumento 
da exposição do fundo neste índice a partir de fevereiro de 2006 pode 
ser atribuído à maior demanda por estes títulos pelos investidores 
estrangeiros, que potencializou os ganhos decorrentes da valorização 
do preço destes papéis.

 A reversão das taxas de juros iniciada em meados de 2007, contudo, 
provocou um enfraquecimento da demanda por estes títulos, enquanto 
que o Ibovespa se mantinha em alta, ancorado no bom desempenho que 
a economia brasileira vinha registrando. Isso explica a maior exposição 
ao Ibovespa no período, acompanhada de uma redução expressiva na 
exposição ao IMA-B 5+.

 Em vista disso, é importante observar que a menor exposição ao 
Ibovespa entre fevereiro de 2006 e meados de 2007 não se deu pelo 
enfraquecimento do mercado de renda variável no período, embora o 
pico de baixa registrado no primeiro trimestre de 2007 tenha se dado em 
função da maior volatilidade registrada nesse período, desencadeada por 
um anúncio de medidas restritivas do governo chinês quanto à atuação 
de especuladores em seus mercados, provocando a venda generalizada 
de ativos no mercado internacional no final de fevereiro deste ano.

  No entanto, este movimento de menor exposição do Ibovespa está mais 
relacionado a uma participação maior no IMA-B 5+. Essa alternância 
de posições ocorre, uma vez que estes fundos são proibidos em tese 
de alavancarem seus patrimônios, ao contrário dos hedge funds.

 As Figuras 3 e 4 apresentam informações para o Itaú Ações.  
À semelhança da análise realizada para o BB Ações, as inovações 
padronizadas deram mostras de comportamento Gaussiano, ausência 
de correlação serial e de efeitos GARCH, características que confirmam 
a qualidade dos resíduos presentes no modelo final e que podem ser 
confirmadas nas informações contidas nos testes de Anderson-Darling 
e Ljung-Box, presentes na Tabela 1. Além disso, o modelo proposto para 
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o Itaú Ações demonstrou um poder preditivo melhor quando comparado 
ao do BB Ações, que já era bastante satisfatório, registrando um pseudo-
R² maior e um EQM menor.

 Quanto às exposições suavizadas, observa-se uma evolução um tanto 
tímida do alfa de Jensen, que reduz de cerca de 0,4% para 0,1% entre 
o início de 2004 e o fim do terceiro trimestre do mesmo ano. A partir 
deste período, as exposições passam a assumir um comportamento 
mais estável em torno de 0 (zero) no restante da amostra. 

 O fundo, como já era esperado, esteve exposto em grande parte no IbrX, 
o índice que serve de benchmark para seus rendimentos, alternando 
entre 80 e 100%, tendo inclusive alguns períodos de alavancagem de 
seu patrimônio em cerca de 10%, denunciando um perfil fortemente 
agressivo do fundo no período. No primeiro trimestre de 2007, contudo, 
observa-se uma queda acentuada da exposição do fundo, à semelhança 
do BB Ações. Uma queda em importância similar também se observa em 
agosto de 2007, devido a um recrudescimento da crise dos subprimes 
no mercado norte-americano, introduzindo profunda aversão ao risco 
no mercado acionário brasileiro, ocasionando a busca intensa dos 
investidores estrangeiros por aplicações em títulos do governo norte-
americanos, menos arriscadas.

Figura 3 – Exposições suavizadas para o Itaú Ações com respectivos intervalos de 95% de confiança
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Figura 4 – Diagnósticos gráficos sobre as inovações padronizadas para o Itaú Ações

 De forma similar ao BB Ações, observa-se uma participação relativamente 
significativa do fundo no índice IMA-B 5+ até finais de 2005, confirmando 
o estilo de investimento do fundo que persegue rentabilidade superior ao 
IBrX no longo prazo. Como se pode observar, as exposições a este índice 
se mantiveram em 50%, em média, no período, se constituindo num 
“puzzle”, uma vez que as taxas de juros neste período eram afetadas por 
um aperto monetário do Banco Central do Brasil, estando em constante 
alta, o que por sua vez ocasiona a queda da rentabilidade dos papéis que 
compõem este índice. Além disso, a inflação era monitorada de perto 
pelo Banco Central, o que também pouco contribui para a valorização 
destes papéis.

 Este fato poderia estar intimamente relacionado ao perfil de investimento 
de longo prazo do fundo e/ou à descrença do fundo no êxito do regime 
de metas para inflação no período, quando a economia brasileira vivia 
um período de intenso dinamismo.

 Quanto à exposição ao IRF-M, que acompanha a rentabilidade de títulos 
federais pré-fixados (LTN’s e NTN-F’s), percebe-se neste mesmo período 
a tomada de posições curtas significativas, explicada pelo cenário de 
altas taxas de juros, provocando assim expectativas de juros mais 
altas. Como os preços destes títulos estão relacionados inversamente 
ao movimento das taxas de juros, a tomada de posições curtas sob um 
cenário de altas taxas de juros efetivas e esperadas poderia proporcionar 
ganhos substanciais, dando margem a uma exposição mais arriscada 
no IBrX, como pôde-se perceber no início de 2004 quando o fundo 
mantinha seu patrimônio alavancado neste índice, e/ou a uma exposição 
mais significativa no IMA-B 5+, sugerindo uma estratégia compensadora 
entre títulos pré-fixados, em geral de curto e médios prazos, e títulos 
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indexados aos índices de preço do IMA-B 5+, cujas maturidades são 
de longo prazo.

 A partir de setembro de 2005, com a reversão das taxas de juros à vista 
e futuras, observa-se uma redução maciça das posições compradas no 
IMA-B 5+ e vendidas no IRF-M. O fundo, uma vez mais, demonstrou um 
perfil muito agressivo que, diferente do BB Ações que aproveitou este 
período de quedas de juros para ampliar sua exposição neste índice, 
passou a ampliar sua posição no IBrX, com o objetivo de amplificar 
seus ganhos com o momento favorável do mercado bursátil. A partir 
de fevereiro de 2006, no entanto, o fundo parece desempenhar um 
comportamento similar ao BB Ações, aumentando sua participação 
neste índice e reduzindo um pouco a sua exposição no mercado de 
renda variável. 

 As Figuras 5 e 6 exibem os mesmos gráficos para o Itaú Cambial. 
Pela inspeção visual das inovações, observa-se possivelmente a não 
ocorrência de normalidade dos resíduos, fato que pode ser confirmado 
pelas informações contidas no teste de Anderson-Darling presente na 
Tabela 1. Conforme mostrado no capítulo 3, a ausência de indícios de 
aspecto Gaussiano das inovações não se mostra um grave problema, 
uma vez que as equações do filtro e do suavizador de Kalman fornecem, 
sob contexto de não normalidade, estimadores lineares ótimos do vetor 
de estado – e a estimação dos parâmetros passa a ser vista como sendo 
a de quasi máxima verossimilhança. 

 Quanto ao poder preditivo, o pseudo-R² obtido atingiu 99,5%, confirmando 
as análises preliminares com base nas correlações entre os retornos 
das cotas do Itaú Cambial e o quantum pré-fixado de seis meses, pois é 
evidente a persistência das exposições do fundo no mercado de câmbio 
e de cupom cambial de curto prazo. O fundo, sendo referenciado em 
dólar, esteve exposto durante todo esse período no mercado de câmbio 
representado pelo quantum cambial de seis meses, algumas vezes 
inclusive alavancando muito suavemente o seu patrimônio. 

 O CDI, que representa o mercado de renda fixa pós-fixada, teve pouca ou 
nenhuma contribuição na explicação do retorno do fundo, se mantendo 
em um valor nulo durante todo o período amostral, através da cobertura 
do intervalo de confiança. Ademais, o alfa de Jensen se mantém pouco 
significativo ao longo da amostra, só tendo um maior valor a partir do 
terceiro trimestre de 2007.

 As exposições em renda fixa pré-fixada de médio prazo, representadas 
pelo quantum pré-fixado de 24 meses, foram em alguns momentos 
contributivas para as ligeiras tomadas de posição alavancada pelo fundo, 
em função da movimentação das taxas de juros no período. No entanto, 
a cobertura do 0 (zero) pelo intervalo de confiança lança dúvidas quanto 
à validade desta assertiva, ainda mais com as evidências de aspecto 
não Gaussiano das inovações padronizadas, que obriga a uma análise 
mais cuidadosa dos intervalos de confiança obtidos.
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Figura 5 – Exposições suavizadas para o Itaú Cambial com respectivos intervalos de 95% de confiança

Figura 6 – Diagnósticos gráficos sobre as inovações padronizadas para o Itaú Cambial

 Assim, as informações extraídas deste modelo, ao menos, revelam-nos 
que este fundo deve ter registrado grandes perdas neste período, 
marcado por uma contínua apreciação do Real e constante alta  
do cupom cambial de seis meses, “puxado” pela elevação das taxas de 
juros no mercado internacional até a evolução da crise do mercado  
de hipotecas nos EUA.
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 As Figuras 7 e 8, a exemplo dos outros fundos já analisados, dispõem 
de informações relevantes concernentes ao modelo final estimado para 
o Bradesco Cambial. Avaliando a Figura 8, evidencia-se comportamento 
de não normalidade das inovações padronizadas, à semelhança do Itaú 
Cambial, mas agravado ainda pelas evidências de heterocedasticidade 
condicional, quando se observa a FAC do quadrado das inovações, fatos 
confirmados nas informações contidas nos testes de Anderson-Darling 
e Ljung-Box presentes na Tabela 1.

 Quanto ao poder preditivo, o pseudo-R² obtido atingiu 97,7%, confirmando 
as análises preliminares com base nas correlações entre os retornos 
das cotas do Bradesco Cambial e o quantum pré-fixado de seis meses. 
O fundo esteve exposto durante todo esse período no mercado de 
câmbio, algumas vezes inclusive alavancando muito suavemente o seu 
patrimônio, adotando comportamento similar ao do Itaú Cambial.

 O alfa de Jensen se manteve pouco significativo ao longo da amostra, 
só tendo um maior valor nos primeiros meses de 2004, mas ainda assim 
muito pequenos. Por outro lado, as exposições ao IMA-C 5 observadas 
se mostraram pouco significativas, em função da própria estratégia deste 
tipo de fundo. Isso se confirma pela cobertura do 0 (zero) pelo intervalo 
de confiança, embora esta inferência tenha que ser tratada com cautela 
(com efeito: as inovações padronizadas possuem evidências de não 
normalidade). No segundo trimestre de 2004, contudo, quando havia as 
perspectivas de aumento das taxas de juros norte-americanas, se registrou 
uma tímida tomada de posição curta no IMA-C 5, talvez com intuito de 
“hedgear” a tomada de posição alavancada no mercado de câmbio.

Figura 7 – Exposições suavizadas para o Bradesco Cambial com respectivos intervalos de 95% de 
confiança
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Figura 8 – Diagnósticos gráficos sobre as inovações padronizadas para o Bradesco Cambial

 Neste período, à medida que as oportunidades de obter ganhos maiores 
aplicando em títulos do Tesouro norte-americano se pronunciavam, 
evidenciava-se maior volatilidade no mercado financeiro brasileiro, 
com a saída maciça de capitais estrangeiros, redundando na forte 
depreciação do dólar e na queda do cupom. Assim, a tomada de 
posição levemente alavancada no mercado de câmbio pelo Bradesco 
Cambial mostrou-se uma estratégia favorável, compensando em parte 
as perdas financeiras auferidas ao longo dos períodos restantes.  
De forma similar ao Itaú Cambial, o Bradesco Cambial registrou perdas 
líquidas no período, de cerca de 15%, menores que o Itaú Cambial. 
Este fato talvez se explique pelas tomadas de posição vendidas e 
compradas em NTN-C’s de até cinco anos nos segundos trimestres 
de 2004 e 2005, respectivamente, que tiveram bons rendimentos no 
período, à semelhança das NTN-B’s.

6. Conclusões

 Este artigo se propôs a estimar as exposições de fundos de investimento 
brasileiros de ações com administração ativa e referenciados em dólar 
por intermédio da análise dinâmica de estilo baseada no retorno, na qual 
as exposições têm a liberdade de variar estocasticamente no tempo. 
Nesse sentido, o embasamento teórico e operacional contemplado pelo 
filtro de Kalman, em todas as suas nuances, foi determinante para a 
realização desta tarefa.

 Optou-se pela aplicação do filtro de Kalman restrito reduzido com 
inicialização exata, a fim de impor a restrição de carteira à análise de 
estilo, que assim passa a ser conhecida como análise de estilo semiforte, 
e a promover maior estabilidade nos processos de otimização, além de 
se tratar de uma metodologia bem sedimentada na literatura e entre 
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o corpo acadêmico. Além disso, o filtro adotado foi aplicado sobre 
um modelo em espaço de estado de posse de uma matriz Q “cheia”, 
obtendo-se ótimos resultados, condizentes com a literatura.

 Além disso, percebe-se um ganho adicional neste artigo em disponibilizar 
tantos índices representantes de classes de ativos. Os quanta cambiais, 
em especial, criados exclusivamente para este artigo, refletiram muito 
bem a evolução dos retornos dos fundos cambiais, informando mais até 
do que a cotação do dólar, que serve de benchmark para estes fundos.

 Por outro lado, a confecção de quanta para diferentes períodos pôde 
servir, ao menos, como uma tentativa adicional das estratégias dos 
fundos quanto ao horizonte de tempo dos seus investimentos. Enquanto 
que os índices da ANDIMA refletem uma evolução do agregado de 
diferentes maturidades, a confecção de quanta para as três maturidades 
distintas – 6, 12 e 24 meses – pôde discriminar melhor a possível 
evolução das tomadas de posições nos curto e médio prazos dos fundos 
aqui analisados.

 Em se tratando da averiguação do estilo de investimento dos fundos 
aqui analisados, pode-se afirmar que os estilos dos fundos cambiais, 
de uma forma geral, respeitaram as informações disponibilizadas ao 
público no tocante às suas políticas de investimento. A despeito da forte 
valorização do real frente ao dólar e do persistente aumento do cupom 
cambial em boa parte do período compreendido entre 2004 e 2008, os 
fundos cambiais mantiveram suas estratégias de investimento, mesmo 
incorrendo em perdas consideráveis. Isso ao menos indica uma clara 
demonstração de transparência.

 Os fundos de ações, por outro lado, perseguiram, de fato, estratégias de 
investimento a fim de superar a rentabilidade dos índices do mercado 
acionário – Ibovespa e IBrX. Além de se manterem expostos em quase 
toda a sua totalidade no mercado de renda variável, estes fundos também 
demonstraram uma maior preferência pela aplicação em títulos públicos 
federais, com destaque para os corrigidos pelo IPCA de longo prazo, 
estando em linha com a forte valorização destes papéis em boa parte 
do período compreendido entre 2004 e 2008. Este período, ademais, foi 
caracterizado pela persistente queda das taxas de juros e da mudança de 
perfil da dívida pública brasileira, exposta menos às variações cambiais 
e à taxa Selic, e adquirindo maior composição de títulos pré-fixados e 
indexados a índices de preços.
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7. Apêndice O procedimento utilizado para a confecção dos quanta foi baseado na 
metodologia proposta pioneiramente por Varga (1999), que consiste 
basicamente em construir indicadores que possam acompanhar um setor 
específico do mercado financeiro com base em contratos de swaps de 
taxas de juros.

 Desse modo, um dado quantum é formado com base numa carteira 
de investimentos composta de um título de renda fixa indexado à taxa 
DI-over com um determinado prazo de vencimento combinado a contratos 
de swaps de taxas de juros de mesmo prazo, a serem escolhidos 
apropriadamente em função do quanta a ser construído. Além disso, a 
carteira é refeita diariamente, mantendo sempre o mesmo prazo.

 Especificamente para este artigo, foram confeccionados três diferentes 
tipos de quanta – o quantum pré-fixado, o quantum cambial e o quantum 
IGP-M – baseados, respectivamente, nos swaps pré × DI, DI × Dólar e 
DI × IGP-M.15

 O quantum pré-fixado é um índice de renda fixa que pode ser obtido a 
partir da seguinte equação:

 

 na qual QPt corresponde ao valor do quantum pré-fixado avaliado no 
instante t e SPt corresponde à taxa de juros anualizada com base em 
252 dias úteis extraída dos contratos de swap pré × DI (taxa referencial 
pré × DI) avaliada no instante t, de prazo equivalente a j dias úteis. 
Para os propósitos deste artigo, t sempre se refere a dias úteis.

 O quantum pré-fixado, assim construído, corresponde ao valor de uma 
carteira que compra no dia útil t – 1 um título pré-fixado à taxa SPt–1  com 
prazo a ser determinado de j dias úteis e, no dia útil seguinte, o vende 
à taxa SPt, sofrendo diariamente ganho ou perda de capital a depender 
da variação de SP. Sendo assim, um fundo que persegue uma 
rentabilidade atrelada ao quantum pré-fixado teria um aumento de valor 
de mercado sempre que houvesse uma queda da taxa pré-fixada, sendo 
que na expectativa de uma redução de taxa de juros, um investidor deste 
fundo auferiria ganhos se comprasse cotas deste fundo.

15 As cotações dos swaps podem ser obtidas diariamente no site da BM&FBOVESPA: http://www.bmfbovespa.com.
br/home.aspx?idioma=pt-br. 
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 O quantum cambial, por outro lado, é um índice de investimento em títulos 
indexados ao dólar e pode ser obtido a partir da seguinte equação:

 

 na qual QCt  corresponde ao valor do quantum cambial avaliado em t; 
SDt  corresponde ao cupom cambial com base em 252 dias úteis extraído 
dos contratos de swap DI × Dólar (taxa referencial DI × Dólar)16 avaliada 
em t, de prazo equivalente a j dias úteis; e, por fim, Dt representa a 
cotação da PTAX800 defasada de um dia útil. 

 O quantum cambial, assim construído, corresponde ao valor de uma 
carteira que compra no dia t – 1 um título indexado ao cupom cambial 
com prazo a ser determinado de j dias úteis adicionado da variação 
cambial em relação a t – 2. No dia útil seguinte, o título é vendido à taxa 
SDt, sofrendo assim diariamente ganho ou perda de capital a depender 
da variação cambial e/ou de SD.

 Sendo assim, um fundo que persegue uma rentabilidade atrelada ao 
quantum cambial teria um aumento de valor de mercado sempre que 
houvesse uma queda do cupom cambial e/ou uma depreciação do real 
frente ao dólar.

 Como o cupom cambial guarda estreita relação direta com as taxas 
de juros de referência internacionais, como a LIBOR, por exemplo, e 
com as medidas de risco-país, quaisquer aumentos esperados nestas 
taxas induziriam a um aumento proporcional do cupom cambial.  
Dessa forma, um investidor desse fundo auferiria ganhos se vendesse 
as cotas deste fundo.

 Finalmente, o quantum IGP-M é um índice de investimento em títulos 
indexados ao IGP-M e pode ser obtido a partir da seguinte equação:

 

 na qual QIt corresponde ao valor do quantum IGP-M avaliado em t; 
SIt corresponde à taxa de juros anual (ano-base de 252 dias úteis) 
referente ao contrato de swap DI x IGP-M avaliada em t, de prazo 
equivalente a j dias úteis; e, por fim, It representa o índice diário do 
IGP-M17 em t.

16 A despeito de os contratos de DDI e FRC serem os melhores representantes do cupom cambial, as taxas 
referenciais DI × Dólar podem igualmente servir como medida de cupom cambial, uma vez que medem taxas de 
juros embutidas nos contratos de swap DI × Dólar, líquidas de risco cambial. Além disso, cumpre mencionar que o 
cupom cambial é apurado originalmente em base linear de 360 dias na BM&FBOVESPA de acordo com a norma 
usual no mercado financeiro internacional. Para este artigo, porém, as taxas foram transformadas em base composta 
de 252 dias úteis, seguindo as recomendações apresentadas em Varga (1999).
17  Os índices It foram obtidos a partir de médias geométricas dos índices mensais do IGP-M, conforme a fórmula 
seguinte: , onde IGPMt,i representa o retorno diário do IGP-M correspondente ao dia útil t do 
mês i; IGPMi representa o retorno mensal do IGP-M correspondente ao mês i; e n representa o número de dias úteis 
correspondentes ao mês i. Finalmente, a partir de todos os IGPMt,i calculados, são construídos os índices It.
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 O quantum IGP-M, assim construído, corresponde ao valor de uma 
carteira que compra no dia t – 1 um título indexado à taxa SIt–1 com 
prazo a ser determinado de j dias úteis adicionado da variação do 
IGP-M em relação a t – 1. No dia útil seguinte, o título é vendido à taxa 
SIt, sofrendo assim diariamente ganho ou perda de capital a depender 
da variação do IGP-M e/ou de SI. A taxa SIt é conhecida como cupom 
IGP-M, de forma análoga ao cupom cambial, sendo o cupom cambial 
calculado com base na variação cambial defasada de um dia útil, o 
que aqui não ocorre.

 Sendo assim, um fundo que persegue uma rentabilidade atrelada ao 
quantum IGP-M teria um aumento de valor de mercado sempre que 
houvesse uma queda do cupom IGP-M e/ou uma variação positiva 
do IGP-M, de forma que na expectativa de uma redução da taxa de 
inflação, um investidor deste fundo auferiria ganhos se vendesse cotas 
deste fundo.
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Resumo

A rentabilidade das seguradoras pode ser dividida em dois componentes: o resultado técnico, ou seja, o 
lucro obtido exclusivamente na operação de venda de seguros, e o resultado financeiro, isto é, a renda 
líquida derivada das aplicações no mercado financeiro dos ativos garantidores das reservas técnicas. 
Assim, quando caem as taxas de juros – como tem acontecido de 2003 para cá – existem diversas 
possibilidades de ajuste das seguradoras envolvendo prêmios, despesas etc. O objetivo do artigo é 
aferir a reação do mercado segurador à queda das taxas de juros, à luz do exposto acima.
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Resumen 

Como es sabido por todos, se puede dividir la rentabilidad de las aseguradoras en dos componentes: 
el resultado técnico, es decir, las utilidades obtenidas exclusivamente por la venta de los seguros y el 
resultado financiero, es decir, los ingresos netos derivados de las inversiones en el mercado financiero 
de los activos que garantizan las reservas técnicas. Así que, cuando las tasas de interés caen hay 
diversas posibilidades de ajustes por parte de las aseguradoras, cambiando primas de riesgo, gastos 
etc. El objetivo de este artículo es evaluar la reacción del mercado de seguros ante la caída de las tasas 
de interés, a la luz de lo anteriormente expuesto. 
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de Renato Campos Martins Filho e las sugerencias de Francisco Galiza. Obviamente, cualquier error 
es de responsabilidad exclusiva del autor.
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1. Introdução De 2003 para cá, devido ao bom desempenho da inflação brasileira e 
aos efeitos da crise financeira internacional, as taxas de juros arriaram 
no Brasil. De quase 30% ao ano, no início de 2003, a taxa Over-Selic 
(nas operações por um dia com títulos públicos federais), que baliza as 
demais taxas da economia, recuou para cerca de 7% no fim de 2012. 
E não se vê à frente qualquer cenário que justifique sua elevação 
significativa. O ambiente de taxas de juros baixas, no Brasil e no resto 
do mundo, tende assim a permanecer por tempo apreciável. 

Gráfico 1 – Taxa de Juros Over-Selic (% ao ano)

Fonte: Ipeadata

 Bom para a produção, bom para o consumo, mas não tão bom para 
a rentabilidade das seguradoras. Tais empresas recebem recursos 
(prêmios) dando em troca a promessa de indenizar no futuro, caso 
o risco subscrito aconteça. Os prêmios, transformados em reservas, 
são imediatamente aplicados no mercado financeiro, gerando renda, 
enquanto, tipicamente, as indenizações se espalham ao longo da 
vigência das apólices. 

 Essa peculiar defasagem temporal relacionada a entradas e saídas 
de caixa indica que a rentabilidade das seguradoras pode ser dividida 
em dois componentes: o resultado técnico, ou seja, o lucro obtido 
exclusivamente na operação de venda de seguros, e o resultado 
financeiro, isto é, a renda líquida derivada das aplicações no mercado 
financeiro dos ativos garantidores das reservas técnicas, descontada 
das despesas financeiras. No Brasil, desde 2003, mais de 95% desses 
ativos foram aplicados em investimentos de renda fixa nacionais. 
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 Da relação entre prêmios, despesas e lucro pode ser deduzida relação 
mais interessante entre rentabilidade global, lucratividade operacional 
e taxas de juros, a saber:

	 RPL = [S × (1 – C	+ U)] + [(1 – t) × R	× A] (1)

 RPL é a rentabilidade do Patrimônio Líquido médio anual; S, exposição em 
seguros, ou seja, a razão prêmios ganhos/patrimônio líquido; IC, o índice 
combinado; U, a razão outras receitas operacionais e/ou patrimoniais 
líquidas/prêmios ganhos; t, a taxa de IR sobre investimentos financeiros, 
R, a taxa bruta de retorno do ativo líquido (que gera resultado financeiro) 
e A, a alavancagem desse ativo líquido, ou seja, o mesmo dividido pelo 
patrimônio líquido.4 

 A fórmula mostra que, se a razão prêmios ganhos/patrimônio líquido 
for constante, existe uma relação linear negativa entre a rentabilidade 
do capital (RPL) e o resultado técnico (IC). Assim, tudo o mais 
constante, para obter maior rentabilidade global, é necessário reduzir 
o índice combinado, isto é, obter mais ganho na atividade securitária. 
Analogamente, se a taxa de juros cai, impactando negativamente a taxa 
de retorno do ativo líquido, para manter uma dada meta de rentabilidade 
do capital, é preciso a mesma coisa, ou seja, obter mais eficiência na 
atividade securitária, fazendo diminuir o índice combinado.

 A equação sugere ainda uma taxonomia de ajustes das seguradoras ao 
ambiente de queda das taxas de juros. Em curto prazo, enquanto existe 
incerteza sobre a permanência do cenário de juros baixos, é razoável 
supor que as seguradoras procurem compensar a perda de resultado 
financeiro mediante melhoras no resultado técnico (IC), sem aumento de 
preços, ou seja, na subscrição de riscos e no gerenciamento de sinistros 
e demais despesas (comerciais e administrativas). No médio prazo, na 
medida em que a redução do índice combinado vai se tornando mais 
difícil, é provável que chegue a hora de considerar mudanças na política 
de inversões, com maior tomada de risco em troca da expectativa de 
maior retorno (R). No longo prazo, quando já não há mais dúvida sobre 
a permanência dos juros baixos, resta o aumento do prêmio puro, 
mudanças nos produtos ofertados e aumentos na alavancagem (A) e na 
exposição em seguros (S). A rapidez no aumento de prêmios depende 
do grau de concorrência no mercado. Em mercados muito competitivos, 
as empresas resistem a essa opção de ajuste, pois as que saem na 
frente logo perdem fatia de mercado. 

 Há outro fator a considerar. As seguradoras podem ser divididas em 
dois grupos: as especializadas em seguros gerais (“não vida”) e as 
especializadas em seguros de pessoas (”vida”). No que se refere ao 
impacto da redução dos juros, deve-se separar o efeito contábil (via 
mudanças nos valores presentes de ativos e passivos) do efeito de caixa 
(via juros efetivamente recebidos). 

4 Vide Anexo 1 para a derivação da fórmula. 
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 Quando calculam seus prêmios, as seguradoras descontam os fluxos 
de pagamentos esperados no futuro, usando como taxa de desconto, 
em geral, a taxa de juro de longo prazo em títulos públicos. Os prêmios 
formam a base das reservas das seguradoras, ou seja, de suas 
obrigações futuras junto aos segurados. Assim, a redução das taxas de 
juros significa aumento do valor presente das reservas e aumento de 
valor dos seus ativos garantidores. Porém, inversamente ao que ocorre 
nos bancos, o efeito líquido nas seguradoras costuma ser negativo (maior 
nos passivos que nos ativos), pois tipicamente os compromissos que 
assumem com os segurados têm prazo mais longo do que os créditos 
que os garantem. Mais: tal efeito é menor para as seguradoras do ramo 
não vida que para as do ramo vida, pois os compromissos daquelas 
são de prazo mais curto. Portanto, é de se esperar que, sendo mais 
afetadas pela queda das taxas de juros, as seguradoras do grupo vida 
tendam a efetuar ajustes maiores em prêmios e despesas.

 No que se refere ao resultado de caixa, as seguradoras do grupo não vida 
aplicam suas reservas em ativos de prazo menor que as do grupo vida, 
portanto, no curto prazo, os rendimentos financeiros daquelas tendem a 
ser mais afetados pela queda dos juros que os das seguradoras do grupo 
vida. Nos médio e longo prazos, na medida em que há necessidade de 
reinvestimento dos ativos, essa vantagem desaparece. As seguradoras 
que operam fundos de previdência com garantia de rentabilidade (seja 
na fase de acumulação ou na de benefício) são as mais prejudicadas, 
pois as baixas taxas de juros acabam por ser plenamente incorporadas 
aos ativos enquanto muitos passivos permanecem atados aos juros 
mais altos praticados no passado. Isso pode inviabilizar as garantias 
de rentabilidade oferecidas por tais seguradoras e, portanto, prejudicar 
suas solvências.

 Os ajustes puramente contábeis serão mais importantes que os de 
caixa quanto mais as seguradoras forem obrigadas a avaliar seus 
passivos e ativos de seguros conforme as regras da contabilidade a 
justo valor, definida pela IASB como “o valor pelo qual um instrumento 
financeiro poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes 
interessadas”. No Brasil, ainda se utiliza o método do diferimento, que 
consiste em diferir as receitas e despesas de seguros alocando-as 
durante o período de vigência das apólices, respeitando-se o regime de 
competência, o que dilui o efeito da queda dos juros no balanço ao longo 
de anos5. Porém, na medida em que o país siga a tendência mundial de 
utilizar crescentemente o método do valor justo, seguindo as normas do 
IASB, o impacto seria muito maior e de uma só vez.6

5 Vide A. Souza, M. Carvalho Silva, e C. Lara, “Contabilidade de seguradoras: estudo comparativo entre as normas 
brasileiras e as normas internacionais”, in http://congressocfc.org.br/hotsite/trabalhos_1/470.pdf 
6 A contabilidade a justo valor (“fair value accounting”), que se vai generalizando no mundo, torna crucial a 
administração coordenada de passivos e ativos. Como afirma J. Leigh: “the fair value of liabilities will vary with the 
risk-free rate of interest. For reasonably long-tailed liabilities, this volatility will be substantial, and may be enough 
to wipe out the profit on a year’s trading, even though the underlying business is comfortably profitable. In extreme 
case it may be enough to threaten solvency. However if the company has an investment portfolio in which assets 
are matched with liabilities, then the volatility of the result is much reduced and reflects only those real changes to 
profitability that are a result of yields on held assets being high or low”. In https://www.towersperrin.com/tillinghast/
publications/presentations/Fair_Value_Accounting_General_Insurers/Fair_Value_GI.pdf 
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2. Seguros  Abaixo, constam os dados das seguradoras que operam exclusivamente
gerais, nos ramos de seguros gerais. A lista dessas empresas está no Anexo 
seguros de  2. Os dados primários são os do site da Susep na Internet.
pessoas e 
pequenas  A Tabela 1 mostra os indicadores de desempenho desse grupo de
e médias  empresas. O quociente resultado financeiro/prêmio ganho cai de 15%
seguradoras em 2003 para 8% em 2012 (até agosto). A sinistralidade cai de 65% em 

2003 para 59% em 2012. O índice de despesas comerciais (IDC) 
permaneceu, grosso modo, constante e um pouco acima de 20%.  
O índice de despesas administrativas caiu de 21% em 2003 para 17% 
em 2012. Em consequência, o índice combinado, que tinha diminuído de 
110% em 2003 para 101% em 2007, voltou a subir, ficando em 102% em 
2012, evidenciando as perdas especificamente no negócio de seguros 
por parte dessas empresas. O índice combinado amplo, que inclui o 
resultado financeiro, acompanhou a dinâmica dos demais indicadores, 
caindo entre 2003 e 2006 (de 96% para 89%) e se mantendo, grosso 
modo, estável em torno dos 94% desde então. A rentabilidade do PL 
aumentou de 2003 até 2007, quanto atingiu 17%, caindo em 2011 para 
10% e em 2012 para 8% (gráficos 2 e 3). 

Tabela 1 – Indicadores de desempenho do grupo de seguros gerais

Ano Sinistralidade I.D.C. I.D.A.

Resultado 
Financeiro 

/ Prêmio  
Ganho

Índice 
Combinado

Índice 
Combinado 
Ampliado

Rentabilidade 
do PL Médio

2003 65% 22% 21% 15% 110% 96% 7%

2004 65% 21% 20% 12% 109% 97% 4%

2005 64% 20% 18% 12% 105% 94% 10%

2006 60% 20% 18% 13% 101% 89% 17%

2007 58% 21% 18% 12% 101% 90% 17%

2008 60% 23% 20% 11% 105% 94% 14%

2009 61% 21% 17% 9% 102% 94% 11%

2010 59% 21% 17% 9% 100% 92% 17%

2011 59% 22% 17% 9% 102% 93% 10%

2012* 59% 22% 17% 8% 102% 94% 8%

* janeiro a agosto.
Fonte: Susep 
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Gráfico 2 – Seguros gerais – sinistralidade e índices de despesas e de resultado financeiro

Fonte: SUSEP

Gráfico 3 – Seguros gerais  – índices combinados e rentabilidade do patrimônio líquido 

Fonte: SUSEP
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 Passemos às seguradoras especializadas nos ramos de seguros de 
pessoas. A lista dessas seguradoras está no Anexo 37. Com a introdução 
no início do milênio dos PGBLs e dos VGBLs, este um misto de seguro 
de vida e produto de acumulação e que representa atualmente mais de 
2/3 da receita de seguros de pessoas, faz-se necessário separar em 
tais empresas a atividade securitária “estrito senso” da atividade mista 
(seguros de vida com cobertura de sobrevivência e previdência) bem 
como redefinir os índices de despesas administrativas e os índices 
combinados de modo a refletirem as receitas e despesas desse 
segmento8. 

 A Tabela 2 mostra os indicadores de desempenho desse grupo de 
empresas. O quociente resultado financeiro/prêmio retido cai de 22% 
em 2003 para 6% em 2012. A sinistralidade passa de 49% em 2003 para 
39% em 2012. O índice de despesas comerciais, no entanto, sobe de 
16% em 2003 para 24% em 2012. O índice de despesas administrativas, 
ajustado para incluir as receitas com VGBL, arria de 14% em 2003 
para 3% em 2012. O índice combinado (na tabela, entre aspas, devido 
à redefinição mencionada acima) cai de 104% em 2003 para 96% em 
2007, ficando em torno de 95% desde então. O “índice combinado 
ampliado” cai de 81% em 2003 para 74% em 2007, subindo para 91% 
em 2012, certamente efeito da queda da taxa de juros. A rentabilidade 
do PL manteve-se elevada durante todo o período, tendo alcançado 46% 
em 2005 e caído para a faixa de 25% nos últimos três anos, apesar das 
dificuldades existentes no caso dos juros. Os Gráficos 4 e 5 ilustram 
esses movimentos. 

7 Existe, no mercado brasileiro, certo número de seguradoras que, junto com a venda de seguros de vida e de 
planos de previdência privada aberta (principalmente, o seguro VGBL), operam também seguros gerais e o seguro 
estatal DPVAT (que formalmente, de acordo com a classificação da Susep, faz parte dos seguros de automóveis). 
Ou seja, não são seguradoras especializadas e, desse modo, colocá-las no grupo das especializadas nos ramos 
de seguros não vida ou em seguros de vida criaria uma distorção para efeito da análise a que nos propomos.  
Isto posto, optamos por definir um intervalo de “não especialização” entre 0,25 e 4,0 no quociente entre prêmios 
diretos de seguros gerais (inclusive DPVAT) / prêmios diretos de seguros de pessoas (inclusive VGBL). Em 2011, 
21 empresas ficaram dentro desse intervalo e foram retiradas da amostra, não figurando nem no grupo das 
especializadas em seguros de danos nem no das especializadas em seguros de pessoas. As empresas que se 
situaram fora do intervalo são as listadas nesses grupos e estudadas a seguir, conforme o caso.
8 No Anexo 4, constam as fórmulas com as redefinições necessárias.
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Tabela 2 – Indicadores de desempenho do grupo de seguros de pessoas

 
Ano

Atividade de seguros Atividade global: seguros + acumulação

Sinistralidade IDC IDA

Resultado 
Financeiro 

/ Prêmio 
Retido

Índice 
Combinado

Índice 
Combinado 
Ampliado

Rentabilidade 
do PL Médio

2003 49% 16% 14% 22% 104% 81% 25%

2004 59% 19% 14% 18% 111% 89% 31%

2005 57% 21% 12% 25% 106% 84% 46%

2006 53% 20% 14% 21% 101% 78% 36%

2007 43% 19% 14% 18% 96% 74% 31%

2008 44% 18% 7% 10% 98% 89% 31%

2009 38% 18% 4% 8% 95% 89% 29%

2010 36% 21% 4% 7% 95% 89% 25%

2011 37% 25% 4% 7% 95% 90% 26%

2012* 39% 24% 3% 6% 96% 91% 25%

* até agosto.
Fonte: Susep

Gráfico 4 – Seguros de pessoas – sinistralidade e ínidices de despesa e de resultado financeiro

Fonte: SUSEP
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Gráfico 5 – Seguros de pessoas: “índices combinados” e rentabilidade do patrimônio líquido

Fonte: SUSEP

 Na comparação dos dois grupos – seguradoras especializadas em 
seguros gerais (não vida) e seguradoras especializadas em seguros de 
pessoas (vida) – chama a atenção o seguinte: 

• Em ambos os grupos, houve forte queda do índice de resultado 
financeiro, porém, a queda foi maior no grupo vida, provavelmente, 
em função do maior descasamento prazos e remunerações de 
ativos e passivos.

• Nos dois grupos, a sinistralidade caiu, compensando em parte os 
menores resultados financeiros. Contudo, a queda foi maior no ramo 
vida em relação ao ramo de não vida. 

• O índice de despesas de comercialização subiu no grupo vida e 
permaneceu, grosso modo, constante no grupo não vida. 

• O índice de despesa administrativa caiu nos dois grupos, porém, a 
queda foi muito mais forte no grupo vida.

• Em função do exposto acima, o índice combinado também teve 
redução nos dois grupos, porém, a redução for maior no grupo 
vida, evidenciando ajuste mais intenso desse grupo à diminuição 
do resultado financeiro. 

• O índice combinado ampliado cai no grupo de não vida e sobe no 
grupo vida, evidenciando maior impacto da queda dos juros no 
segundo grupo em comparação com o primeiro.



46 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 35-64, out. 2011/out. 2012

Juros e mercado de seguros – atualização

• A rentabilidade do patrimônio líquido caiu desde meados da década, 
mas se manteve positiva nos dois grupos e notadamente elevada no 
grupo vida. Este conseguiu também maior estabilidade no indicador 
em comparação com o grupo não vida. 

 Os dados acima mostram o impacto da redução das taxas de juros 
no balanço das seguradoras bem como os ajustes realizados nas 
sinistralidades e despesas, expressos nos índices combinados (restrito e 
ampliado) e nas rentabilidades do patrimônio líquido. Entretanto, devido 
à grande disparidade de tamanho das empresas e à forte concentração 
no mercado de seguros nacional, tal quadro é mais representativo das 
grandes empresas que, naturalmente, tem maior peso nas amostras 
pesquisadas. Justif ica-se, assim, examinar a validade dessas 
conclusões para um grupo de seguradoras de pequeno e médio porte 
(PME), nacionais e não ligadas aos bancos. Escolhemos 22 dessas 
empresas. O Anexo 5 lista tais seguradoras.

 Os dados desse grupo estão na Tabela 3 e mostram marcadas diferenças 
em comparação com os grupos comentados acima. O quociente 
resultado financeiro/prêmio retido cai de 21% em 2003 para 5% em 2008, 
subindo nos anos seguintes para 10% e caindo novamente para 6% e, 
20129. A sinistralidade aumenta sustentadamente, de 53% em 2003 
para 78% em 2012. Porém, o índice de despesas de comercialização 
cai de 13% para 8% no período e o de despesas administrativas, de  
40% para 25%. Em vista disso, o índice combinado sobe de 112% em 2003  
para 118% em 2006, cai para 105% em 2011, mas volta a subir para 113% 
em 2012. Em nenhum ano, ficou abaixo dos 100% indicando seguidas 
perdas nas operações de seguros. O índice combinado ampliado, que 
inclui o resultado financeiro, segue evolução semelhante, mas mostra-se 
abaixo de 100 apenas em 2003, 2004 e 2005 e em 2010 e 2011.  
A rentabilidade do patrimônio líquido, embora sensivelmente mais baixa 
que o conjunto do mercado, foi positiva durante todo o período. Isso 
ocorreu mesmo quando o índice combinado ampliado se situou acima 
de 100, indicando ganhos com outras receitas operacionais e/ou com 
o resultado patrimonial. Em 2012, tal rentabilidade se situa em nível 
perigosamente baixo, de 1%. (Gráficos 6 e 7). 

9 Usamos prêmios retidos em vez dos ganhos no denominador da fração porque algumas PME operam o seguro 
VGBL, que tem característica de previdência, embora com cadente participação no total das receitas.
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Tabela 3 – Indicadores de desempenho do grupo de seguradoras PME

Ano Sinistralidade IDC IDA

Resultado 
Financeiro 

/ Prêmio 
Retido

Índice 
Combinado

Índice 
Combinado 
Ampliado

Rentabilidade 
do PL Médio

2003 53% 13% 40% 21% 112% 97% 9%

2004 56% 14% 33% 16% 109% 96% 11%

2005 64% 11% 31% 11% 111% 94% 10%

2006 65% 8% 38% 11% 118% 104% 9%

2007 68% 7% 38% 8% 114% 106% 5%

2008 73% 6% 34% 5% 115% 109% 22%

2009 77% 5% 25% 8% 111% 103% 10%

2010 75% 5% 21% 10% 106% 97% 10%

2011 73% 7% 21% 11% 105% 95% 11%

2012* 78% 8% 25% 6% 113% 106% 1%

* janeiro a agosto.
Fonte: SUSEP

Gráfico 6 – Seguradoras PME – sinistralidade e índices de despesas e de resultado financeiro

Fonte: SUSEP



48 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 35-64, out. 2011/out. 2012

Juros e mercado de seguros – atualização

Gráfico 7 – Seguradoras PME – Índices combinados e rentabilidade do patrimônio líquido

Fonte: SUSEP

3. Algumas A equação (1) permite algumas simulações de impactos da taxa 
simulações de juros sobre o resultado técnico (índice combinado) e a rentabilidade 

do patrimônio líquido dos grupos de seguradoras considerados neste 
trabalho (seguros gerais, seguros de pessoas e PME). Repetindo a 
fórmula:

 RPL = [S × (1 – C + U) ] + [(1 – t) × R	× A]  (1)

 RPL é a rentabilidade do Patrimônio Líquido médio anual; S, exposição em 
seguros, ou seja, a razão prêmios ganhos/patrimônio líquido; IC, o índice 
combinado; U, a razão outras receitas operacionais e/ou patrimoniais 
líquidas/prêmios ganhos; t, a taxa de IR sobre investimentos financeiros, 
R, a taxa bruta de retorno do ativo líquido (que gera resultado financeiro) 
e A, a alavancagem desse ativo líquido, ou seja, o mesmo dividido pelo 
patrimônio líquido.

 Os dados prontamente disponíveis para cada grupo são o lucro líquido, 
os prêmios ganhos, os sinistros retidos, as despesas comerciais e 
administrativas, o resultado financeiro e o patrimônio líquido. As “outras 
receitas líquidas” são obtidas residualmente como se segue:

 O = L – [PG – (SR + DA + DC + DT) + RF
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 Falta assim obter o ativo líquido, responsável pelo resultado 
financeiro, isto é, ativos e passivos responsáveis, respectivamente, 
por receitas financeiras e despesas financeiras. A realização de tal 
estimativa diretamente via balanços patrimoniais das seguradoras 
se revelou extremamente difícil, pois, embora os ativos que geram 
tais receitas estejam razoavelmente discriminados nos balanços, o 
mesmo não ocorre com os passivos do qual resultam as despesas.  
Tais despesas são significativas, particularmente, no caso das 
seguradoras especializadas em seguros de pessoas, onde podem 
representar mais de 80% das receitas financeiras. Um erro de 
mensuração pode levar à superestimativa da taxa de retorno financeiro 
da empresa (e a consequente subestimativa da alavancagem do ativo) 
ou vice-versa.

 Preferimos assim um método indireto. Sabemos que mais de 90% dos 
ativos das seguradoras brasileiras estão aplicados em investimentos, 
fundos e títulos de renda fixa. Ora, a taxa de retorno dessas aplicações, 
num mercado financeiro dominado por títulos federais, segue de perto a 
taxa de retorno desses títulos e estas, a taxa de refinanciamento balizada 
pelo Banco Central (Selic). Isto posto, supondo que a taxa de retorno das 
despesas financeiras seja idêntica a das receitas financeiras, igualamos 
R à taxa de juros Over-Selic bruta acumulada no ano e fixamos o IR 
sobre aplicações financeiras em 20%. Com isso, podemos estimar a 
alavancagem do ativo (A).

 A tabela 4 abaixo mostra as variáveis S, U, R e A para o grupo de seguros 
gerais. 

 Tabela 4 – Parâmetros – Seguros gerais

 S U R A

2003 196% -1,1% 23,3% 188%

2004 202% -1,7% 16,2% 194%

2005 200% -2,4% 19,0% 165%

2006 189% -3,5% 15,1% 209%

2007 171% -2,1% 11,9% 226%

2008 167% 1,6% 12,5% 194%

2009 168% -1,2% 9,9% 211%

2010 178% 0,1% 9,8% 220%

2011 193% -2,4% 11,6% 199%

2012 197% -2,6% 8,5% 245%

média 186% -2% 13,8% 205%
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 Nota-se que as razões prêmios/capital e ativo/capital são de magnitudes 
semelhantes ao longo do período. Já a taxa de juros acumulada em 2012 
deve fechar o ano em 8,5% e o Banco Central, em suas publicações 
recentes, apurou expectativa de 7,5% para essa variável em 2013.  
A equação permite responder a questões do tipo das listadas a seguir:

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, 
inclusive a taxa de juros, o índice combinado deveria cair de 
101% para 95% para que a rentabilidade do capital suba a 20% e, 
portanto, fique mais próxima da rentabilidade das seguradoras do 
grupo vida. 

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, 
se a taxa Selic cair para 7,5%, o índice combinado deveria diminuir 
de 101% para 100% para se obter uma rentabilidade do capital de 
10% (taxa atingida em 2011).

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na 
hipótese extrema de a taxa Selic cair para 5% (logo, juro real nulo), 
o índice combinado deveria passar de 101% para 97% para se obter 
a mesma rentabilidade do capital de 10%.

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na 
hipótese extrema e inversa da taxa Selic subir para 12%, o mesmo 
índice combinado de 101% seria compatível com uma rentabilidade 
do capital de 17%.

 
 O gráfico 8 ilustra essas simulações:

Gráfico 8 – Seguros gerais – relação entre rentabilidade do capital (RPL), índice combinado (IC) e 
taxas de juros
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 A tabela 5 refaz o mesmo exercício para o grupo de seguradoras 
especializado em seguros de pessoas. 

 Tabela 5 – Parâmetros – seguros de pessoas

 S* U* R A

2003 139% -6,3% 23,3% 210%

2004 107% 15,4% 16,2% 199%

2005 104% 24,1% 19,0% 175%

2006 78% 18,9% 15,1% 183%

2007 60% 14,7% 11,9% 207%

2008 139% 9,3% 12,5% 154%

2009 204% 2,6% 9,9% 170%

2010 195% 1,7% 9,8% 153%

2011 207% 2,0% 11,6% 132%

2012 225% 1,8% 8,5% 169%

média 146% 8,4% 13,8% 175%

 * denominador: prêmios ganhos + receitas de VGBL.
 

 Por ela, nota-se tendência declinante na alavancagem e forte instabilidade 
da variável S (relação prêmios e receitas de VGBL e previdência/capital) 
que se deve, provavelmente, a mudanças na forma de contabilização 
dessas receitas ou a divergências entre a amostra escolhida e o total 
do mercado de previdência aberta e VGBL. Entretanto, desde 2009, 
a variável adquire certa estabilidade, o que nos tranquiliza quanto às 
simulações a seguir. Novamente, aplicando-se a fórmula para o caso 
do grupo de seguros de pessoas, podemos dizer que: 

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, 
se a taxa Selic cair para 7,5%, o índice combinado deveria diminuir 
de 96% para 95% para manter a rentabilidade do capital em 25% 
(taxa esperada para 2012).

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na 
hipótese extrema de a taxa Selic cair para 5% (logo, juro real nulo), 
o índice combinado deveria passar de 96% para 94% para se obter 
a mesma rentabilidade do capital de 25%.

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na 
hipótese extrema e inversa da taxa Selic subir para 12%, o índice 
combinado poderia ser mantido em 96% o que possibilitaria uma 
rentabilidade do capital de 30%.
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 Os dois exercícios acima mostram que a necessidade de ajuste do índice 
combinado frente a variações da taxa de juros é menor no caso do grupo 
de seguradoras de vida do que no de não vida, o que corresponde a 
conclusão acima de maior ajuste no resultado técnico por parte daquele 
grupo, possibilitando melhor imunização do seu resultado global.  
O gráfico 9 ilustra as simulações para o grupo de seguradoras de 
Vida.

 Finalmente, a tabela 6 refaz a simulação para o grupo de pequenas e 
médias seguradoras. Os dados mostram grande variabilidade no meio 
do período estudado, em função da importância adquirida nesses anos 
pela variável “outras receitas operacionais e patrimoniais” que, como 
porcentagem dos prêmios ganhos, passa de 5,2% em 2003 para 31,1% 
em 2008 caindo para 7,1% em 2012. De modo que, desconsiderando-se 
esse período atípico, nota-se tendência levemente ascendente tanto na 
relação prêmios/capital quanto na razão ativo líquido/capital, embora em 
percentuais marcadamente inferiores aos dos grupos e seguros gerais 
e de pessoas. 

Gráfico 9 – Seguros de pessoas – relação entre rentabilidade do capital (RPL), índice combinado (IC) 
e taxas de juros
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 Tabela 6 – Parâmetros – Seguradoras PME

 S U R A

2003 97% 5,2% 23,3% 80%

2004 99% 6,1% 16,2% 104%

2005 91% 4,4% 19,0% 108%

2006 71% 17,1% 15,1% 79%

2007 92% 12,7% 11,9% 71%

2008 101% 31,1% 12,5% 53%

2009 102% 13,6% 9,9% 103%

2010 105% 6,3% 9,8% 124%

2011 111% 4,1% 11,6% 127%

2012 106% 7,5% 8,5% 104%

média 98% 10,8% 13,8% 95%

 Aplicando-se a fórmula para o caso desse grupo de seguradoras, 
temos que: 

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, 
inclusive a taxa de juros, o índice combinado deveria cair de 113% 
para 105% para que a rentabilidade do capital suba a 10% e, 
portanto, fique mais próxima da rentabilidade das seguradoras do 
grupo não vida. 

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, 
se a taxa Selic cair para 7,5%, o índice combinado deveria diminuir 
de 113% para 104% para se obter uma rentabilidade do capital  
de 10%.

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na 
hipótese extrema de a taxa Selic cair para 5% (logo, juro real nulo), o 
índice combinado deveria passar de 113% para 102% para se obter 
a mesma rentabilidade do capital de 10%.

• Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na 
hipótese extrema e inversa da taxa Selic subir para 12%, o índice 
combinado deveria cair para 108% de modo a ser compatível com 
uma rentabilidade do capital de 10%.
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 O gráfico 10 ilustra tais simulações.

Gráfico 10 – Seguradoras PME – relação entre rentabilidade do capital (RPL), índice combinado (IC) 
e taxas de juros

4. Conclusões O trabalho procurou aferir o impacto da queda nas taxas de juros desde 
2003 nos balanços das seguradoras e suas reações a tal evento.

 Sinteticamente, ficou claro que o impacto no resultado financeiro das 
empresas foi forte e negativo e que tanto as seguradoras especializadas 
em seguros gerais como as especializadas em seguros de pessoas 
procuraram se ajustar à queda dos juros, melhorando seus resultados 
técnicos, expressos nos seus índices combinados.

 Entretanto, as seguradoras do grupo vida realizaram ajustes mais 
profundos que resultaram em efeitos menores no indicador global, ou 
seja, na rentabilidade do patrimônio líquido. 

 Dado que as amostras escolhidas procuraram abarcar o maior número 
de empresas de cada grupo e dado que as grandes empresas estão aí 
inexoravelmente mais bem representadas, procuramos verificar também 
o desempenho de uma amostra de pequenas e médias seguradoras. 
Feito isso, verificamos grandes diferenças de ajustamento: o resultado 
financeiro cai fortemente como nos grupos anteriores, mas o índice 
combinado não mostra marcada tendência de queda (melhora técnica em 
seguros). A rentabilidade do patrimônio líquido desse grupo de empresas 
foi sensivelmente mais baixa que o conjunto do mercado e dependente 
de ganhos com outras receitas operacionais e/ou com o resultado 
patrimonial. Em 2012, tal rentabilidade se situa prospectivamente em 
nível perigosamente baixo, de 1%.



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 35-64, out. 2011/out. 2012 55

Lauro Vieira de Faria

 Isto posto, fizemos algumas simulações que demonstraram alta capacidade 
de ajustes das seguradoras brasileiras a novas e possíveis quedas 
das taxas de juros. Nos dois grupos, vida e não vida, as simulações 
indicaram, grosso modo, relação de 1:1 entre variações absolutas nas 
taxas de juros e variações absolutas nos índices combinados, dada uma 
meta de rentabilidade do capital, tudo mais constante. No caso do grupo 
PME, a relação parece semelhante, mas ali trata-se menos de ajustar os 
resultados técnicos aos juros menores e mais de melhorar grandemente 
a eficiência, tendo em vista passarem a lucrar na operação de seguros, 
isto é, obter índices combinados iguais ou inferiores a 100%. 

 Nas simulações, cabe notar que mantivemos constantes e aos níveis de 
2012 a alavancagem do ativo líquido (A) e a razão S (prêmios/capital) dos 
três grupos de seguradoras. Supomos também a permanência da atual 
politica de diversificação dos investimentos que, no agregado, concentra 
mais de 95% dos ativos garantidores das reservas em aplicações de 
renda fixa. Essas são hipóteses restritivas, particularmente, a médio 
e longo prazo, cujo relaxamento, claramente, afetaria as conclusões 
alcançadas. Em particular, parece claro que a remuneração do ativo 
líquido possa ser aumentada mediante mudanças na administração das 
carteiras que aceitem um pouco mais de risco em troca de retorno.

 Outra restrição do trabalho se prende a não consideração do impacto da 
redução das taxas de juros sobre os planos de previdência abertos que 
garantem taxas de remuneração das provisões. Infelizmente, os dados 
da SUSEP, em que se baseia o artigo, englobam no mesmo item tanto os 
VGBL, que não concedem tais garantias, quanto os produtos similares que 
as concedem, o que torna impossível saber ao certo a exposição do mercado 
ao risco das taxas de juros de aplicação ficarem abaixo das taxas (garantidas) 
de captação. Entretanto, a permanência de elevadas taxas de rentabilidades 
do patrimônio líquido das seguradoras de vida e previdência indicam que, no 
agregado, a exposição a esse risco não deva ser excessiva, não obstante 
os problemas que possam afetar uma ou outra seguradora10. 
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Anexo 1

Relação entre rentabilidade do capital, índice combinado e taxa de juros

Seja a identidade contábil:

L = PG – (SR + D) + RF + O

onde:
L = lucro;
PG = prêmios ganhos;
SR = sinistros retidos;
D= despesas comerciais, administrativas e com tributos;
RF = resultado financeiro; e 
O = outras receitas líquidas.

Dividindo-se ambos os lados pelo patrimônio líquido médio (K) e multiplicando e dividindo os dois 
primeiros termos da direita por PG e o último termo pelo ativo líquido (Al), obtém-se:

Colocando em evidência S = PG/K e lembrando que o resultado financeiro é líquido de imposto de 
renda:

RPL = [S	× (1 – IC + U)] + [(1 – t) × R × A]

onde:
RPL é a rentabilidade do Patrimônio Líquido médio anual;
S, a exposição em seguros, ou seja, a razão prêmios ganhos/patrimônio líquido;
IC, o índice combinado;
U, outras receitas/despesas operacionais e/ou patrimoniais;
t, a taxa de IR sobre aplicações financeiras;
R, a taxa bruta de retorno do ativo financeiro líquido (que gera resultado financeiro); e
A, a alavancagem desse ativo líquido, ou seja, o mesmo dividido pelo patrimônio líquido.

Obviamente, quanto maior a concentração dos ativos garantidores das reservas técnicas em investimentos 
de renda fixa, maior a sensibilidade da variável R à taxa de juros determinada pelo Banco Central.  
No Brasil, para o conjunto do mercado e segundo dados da Susep, o percentual aplicado em renda fixa 
chega a 97%, sendo mais de 30% diretamente em títulos públicos.
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A relação entre RPL, IC e R pode ser ilustrada em gráfico:

Cada reta estabelece uma relação negativa entre retorno do capital e índice combinado, mantidas 
constantes as demais variáveis. A inclinação negativa da reta é dada pela variável S. Ao mudar a taxa 
de juros, a reta correspondente se desloca: na direção da origem do gráfico (sudoeste), se a taxa de 
juros cair ou para fora (nordeste), se a taxa de juros subir. Assim, na figura, a reta azul embute uma taxa 
de juros superior a da reta verde e esta uma taxa acima a da reta vermelha. 

Agora, supondo que na situação inicial se esteja no ponto B, com uma taxa de rentabilidade sobre o 
capital de RPL0, índice combinado de IC0 e taxa de juros de R0, uma queda da taxa de juros de R0 
para R1 exige uma redução (melhora técnica) do índice combinado de IC0 para IC1 para que a taxa 
de rentabilidade do capital permaneça em RPL0. A seguradora iria então do ponto B para o ponto C.  
Por outro lado, um aumento da taxa de juros de R0 para R2 permitiria que a empresa aumentasse 
sua taxa de retorno sobre o capital de RPL0 para RPL1 sem fazer qualquer alteração técnica, isto é, 
mantendo o índice combinado em IC0. Passar-se-ia assim do ponto B para o ponto A.

A Swiss Re, em estudo recente11, estimou essas relações para as seguradoras especializadas 
em seguros gerais dos Estados Unidos e chegou à conclusão de que, com uma relação prêmios 
retidos/capital de 77%, alavancagem do ativo de 312% e taxa de IR sobre aplicações financeiras de 25%, 
se a taxa de juros cair de 4,1% ao ano para 3,1%, para manter a rentabilidade do capital em 4,8% ao ano, 
seria necessária uma melhora técnica (queda do índice combinado) de 106% para 103%. Portanto, na 
situação pesquisada, a elasticidade do IC a R seria de 3, certamente em função da alta alavancagem 
do ativo: uma redução de um ponto percentual da taxa de juros implicaria numa queda de três pontos 
percentuais no índice combinado para manter constante a rentabilidade do capital.

11 Ver “Facing the interest rate challenge”, in http://media.swissre.com/documents/sigma4_2012_en.pdf
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Anexo 2

Seguradoras especializadas nos ramos de seguros gerais

ALFA SEGURADORA S.A.

ALLIANZ SEGUROS S.A.

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

BCS SEGUROS S/A

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A

BMG SEGURADORA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A

CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A

CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A.

CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A.

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A.

CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A.

EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S/A

EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.

FATOR SEGURADORA S/A

GENTE SEGURADORA S.A.

HDI SEGUROS S.A.

INDIANA SEGUROS S/A

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA

ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. (INATIVA)

J. MALUCELLI SEGURADORA S/A

J.MALUCELLI SEGUROS S.A.

LIBERTY SEGUROS S/A
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LUIZASEG SEGUROS S/A

MAPFRE SEGURADORA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A.

MAPFRE SEGURADORA DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. “EM APROVAÇÃO”

MARITIMA SEGUROS S/A

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

POTTENCIAL SEGURADORA SA

PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.

SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.

SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO A EXPOR

SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE UBF SEGUROS S/A)

TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

USEBENS SEGUROS S/A

VIRGÍNIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL

YASUDA SEGUROS S.A.

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A (EM APROVAÇÃO) ANTIGA SANTANDER BRASIL 
SEGUROS
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Anexo 3

Seguradoras especializadas nos ramos de seguros de pessoas

ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.

BRADESCO SEGUROS S.A.

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A(dados a partir de junho/2002)

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
COSESP - CIA DE SEG DO EST. DE S.P.

HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.

HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.

ICATU SEGUROS S.A.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

MAPFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A.

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.

PRUDENTIAL DO BR SEGUROS DE VIDA S/A

QBE BRASIL SEGUROS S/A

SABEMI SEGURADORA S.A.

SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

UNIMED SEGURADORA S/A

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE 
SANTANDER SEGUROS S/A)
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Anexo 4

Índices combinados em seguros de pessoas

Apesar das normas contábeis brasileiras aplicáveis ao mercado de seguros terem mudado frequentemente 
nos últimos dez anos, o básico da demonstração de resultados do exercício (DRE) de uma seguradora 
do ramo vida e operando também previdência (VGBL, PGBL etc) pouco se alterou. Tomemos então 
uma DRE de 2010. As principais rubricas são as seguintes:

Conta

(+) PRÊMIOS GANHOS

(-) SINISTROS RETIDOS

(-) DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO

(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

(+) RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES E PRÊMIOS

(-) CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER

(+) RENDAS COM TAXA DE GESTÃO E OUTRAS TAXAS

(+/-) VARIAÇÃO DE OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS

(-) BENEFÍCIOS RETIDOS

(-) DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO

(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) DESPESAS COM TRIBUTOS

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

(+/-) RESULTADO PATRIMONIAL

(+/-) RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS NÃO CORRENTES

(-) IMPOSTO DE RENDA

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(-) PARTICIPAÇÕES SOBRE O RESULTADO

(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO
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Vê-se que o bloco cinza se refere apenas às operações com seguros “estrito senso”; o bloco laranja, às 
operações com seguros com cobertura de sobrevivência (VGBLs) e com previdência aberta e o bloco 
verde, às operações comuns aos anteriores. Na seguradora tipicamente especializada em seguros 
gerais, o bloco laranja não existe. Isto posto, em seguros de pessoas, faz pouco sentido calcular os 
diversos índices sem levar em conta as operações com VBGL que geram muita receita, mas quase não 
geram “prêmios ganhos”, pois o componente de seguro de vida é pequeno no total da contribuição em 
relação à parcela de acumulação. No entanto, adaptações são possíveis. As que foram usadas nesse 
trabalho são as seguintes:

Onde:
IDA’ = índice de despesas administrativas
IC’= índice combinado ajustado
ICA’= índice combinado ampliado ajustado
SR = sinistro retido
DCS = despesas de comercialização com seguros “estrito senso”
CPBC = constituição da provisão de benefícios a conceder
VPT = variação de outras provisões técnicas
BR = benefícios retidos
DCV= despesas de comercialização com seguros de vida com cobertura por sobrevivência
DA = despesas administrativas
DT = despesas com tributos
PG = prêmios ganhos
RCP = rendas de contribuições e prêmios 
RTG = rendas com taxas de gestão
RF = resultado financeiro
S’ = razão prêmios ganhos + receitas de VGBL e previdência/patrimônio líquido
U’ = razão outras receitas operacionais e patrimoniais/prêmios ganhos + receitas de VGBL e previdência
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Anexo 5

Amostra de pequenas e médias seguradoras

APS SEGURADORA S.A.

BVA SEGUROS S/A

CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA (ANTIGA IH CIA DE SEGUROS E 
PREVIDÊNCIA)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

GENTE SEGURADORA S.A.

HDI SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS S/A

INVESTPREV SEGURADORA S.A

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

J.MALUCELLI SEGUROS S.A.

JAVA NORDESTE SEGUROS S/A

MBM SEGURADORA S/A

POTTENCIAL SEGURADORA S.A.

PQ SEGUROS S.A.

PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A

SANTOS SEGURADORA S.A.

SULINA SEGURADORA S/A

USEBENS SEGUROS S/A

VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Resumo

Este paper adota metodologia baseada na teoria da credibilidade para avaliar a variação das despesas 
médico-hospitalares das operadoras de planos de saúde. A variação dessas despesas deve ser 
incorporada em um modelo de regulação de reajuste de preços que estimule a eficiência, tal como o 
price-cap, atualmente em estudo no mercado de saúde suplementar. Neste sentido, para testar modelos 
hierárquicos foram consideradas a segmentação do mercado baseada nas modalidades das operadoras 
(autogestão, medicina de grupo, cooperativas médicas, seguradoras especializadas em saúde etc), o 
porte das operadoras, segundo definição do regulador, e outro critério de porte desenvolvido a partir 
de estratos criados do número de beneficiários. Para inferir os parâmetros do modelo, foi utilizado o 
método de simulação estocástica conhecido por Markov Chain Monte Carlo (MCMC). A abordagem por 
estratos foi a que apresentou os melhores resultados. 

Palavras-Chave

Índice de reajuste setorial; credibilidade; MCMC.

Sumário

1. Introdução. 2. Modelos de Credibilidade. 3. Modelo de Credibilidade de Despesas Médico-Hospitalares. 
4. Inferência Bayesiana. 5. Descrição e Análise dos Dados. 6. Especificação e Avaliação dos Modelos. 
7. Conclusão. 8. Referências Bibliográficas.



66 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 65-82, out. 2011/out. 2012

Um Modelo Hierárquico de Credibilidade para Avaliação Setorial das Despesas Médico-Hospitalares

Abstract

A Hierarchical Model of Credibility for the Sectoral Assessment of Medical and Hospital Expenses

William Moreira Lima Neto
Actuary
wmlneto@gmail.com

Sandro Leal Alves 
Economist
sandroleal@fenasaude.org.br

Summary

This paper adopts a methodology based on credibility theory to evaluate the variation in medical and 
hospital expenses of health insurance providers. The variation of these costs should be included in a 
model of price adjustment regulation that encourages efficiency, such as the price-cap, currently under 
scrutiny in the supplemental health market. With this purpose in mind, this study took into consideration 
market segmentation, in order to test hierarchical models based on the modalities of providers  
(self-management, group medicine, medical cooperatives, insurers specialised in health etc.), the size of 
the provider, according to the definition given by the regulatory body, and other criteria of size developed 
from strata derived from the number of beneficiaries. To infer the model parameters, the stochastic 
simulation method known as Markov Chain Monte Carlo (MCMC) was used. The approach by strata 
showed the best results.
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Resumen 

En este trabajo se adopta una metodología basada en la teoría de la credibilidad para evaluar la variación 
de los gastos médicos y hospitalarios de las empresas operadoras de planes de salud. La variación de 
estos gastos debe ser incorporada a un modelo de regulación de reajuste de precios que fomente la 
eficiencia, como el price cap, actualmente en estudio en el mercado de salud suplementaria. En este 
sentido, para poner a prueba los modelos jerárquicos se consideraron la segmentación de mercado 
basada en los tipos de operadoras (autogestión, medicina de grupo, cooperativas médicas, aseguradoras 
especializadas en salud etc.), en el porte de los proveedores, según lo definido por el regulador, y otro 
criterio de tamaño desarrollado a partir de las capas creadas con base en el número de beneficiarios. 
Para inferir los parámetros del modelo, se utilizó el método de simulación estocástica conocido como 
Markov Chain Monte Carlo (MCMC). El enfoque por capas mostró los mejores resultados. 
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1. Introdução Anualmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), entidade 
governamental que regula as operadoras de planos de saúde no Brasil, 
estabelece o índice máximo de reajuste de preços para planos individuais 
contratados após a entrada em vigor da Lei nº 9.656 de 1998. Este índice 
se baseia na média da variação de preços observados no mercado de 
planos coletivos. O regulador busca se apropriar da maior competição 
existente no mercado coletivo, onde supostamente existe maior poder de 
barganha, pois as empresas contratantes negociam com as operadoras, 
e estabelece o parâmetro para reajuste máximo autorizado no mercado 
dos planos individuais. A regulação, conhecida como yardstick, busca a 
proteção do consumidor destes planos individuais diante de aumentos 
elevados de custos médicos e preços de planos de saúde.

 Nos últimos anos vem sendo intensificada a discussão de um novo 
modelo de reajuste que substitua o atual modelo e possa introduzir 
elementos de eficiência e incentivos para a inovação no mercado.  
O atual modelo rebebe críticas por não considerar o real aumento de 
custos setoriais e por aplicar a média de reajuste dos planos coletivos 
aos planos individuais, sendo que nestes últimos a estrutura de risco 
e a seleção adversa são bastante distintas. A forma de regulação 
que vem sendo estudada para substituir a regulação por yardstick é 
conhecida na literatura como regulação por price-cap. Em suma, neste 
modelo regulatório se estabelece uma forma de reajuste periódico, 
levando em conta um índice setorial de variação de custos, um fator 
de produtividade e efeitos relativos a fatores exógenos tais como a 
alteração do rol de procedimentos cobertos, epidemias, pandemias, 
entre outros. Basicamente, o modelo de regulação por price-cap parte 
de um índice de custos setorial que será ajustado por uma medida de 
eficiência, conhecido como fator X, e por fim serão incorporados efeitos 
associados a fatores exógenos.

 O índice setorial geralmente adotado em outros setores regulados sob a 
forma de price-cap é o índice de inflação geral ou algum índice setorial 
para se medir o custo dos insumos. Na saúde suplementar, a formação 
dos custos depende em parte de fatores fora do controle das operadoras, 
pois as decisões sobre os diagnósticos e tratamentos dos pacientes são 
responsabilidade da rede prestadora de serviços, isto é, os médicos e os 
hospitais. Além disso, as inovações tecnológicas, sempre aceleradas na 
medicina, não têm uma regra de entrada no mercado que seja baseada 
na relação de custo-eficiência, o que acaba por muitas vezes elevando 
os custos da assistência sem a necessária contrapartida dos benefícios. 
Veja o caso das órteses e próteses, por exemplo.

 Outros elementos que podem influenciar custos são o grau de 
verticalização da operadora (uma operadora mais verticalizada tem, 
em tese, maior controle sobre os custos hospitalares), a qualidade da 
rede de prestadores (hospitais de ponta tendem a ter uma velocidade 
de crescimento de custo superior devido às novas tecnologias), o 
tamanho da operadora (melhor distribuição e alocação dos riscos) 
e a modalidade de operação (esta, uma variável que a priori não se 
tem uma direção concreta da variação, mas pode ser considerada como  
um possível elemento de diferenciação). Como todos esses fatores 
operam simultaneamente, poder-se-ia isolá-los em sequenciais 
dimensões a fim de explorar um conjunto de subíndices setoriais. 
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 Enquanto o índice de custos tem todas essas peculiariadades, o fator 
X possui apenas duas formas de cálculo: uma retrospectiva, baseada 
numa fronteira de produção; e outra prospectiva, obtida a partir do cálculo 
do fluxo de caixa descontado. Não obstante a relativa simplicidade  
da técnica de mensuração, a maior dificuldade recai sobre a definição do 
significado de eficiência produtiva em planos de saúde. Veja Alves, SL 
(2011) a esse respeito. Por fim, apenas para fins de definição, o efeito 
de fatores exógenos pode ser quantificado por modelos de quebra de 
estrutura de séries temporais. 

 No presente trabalho apresenta-se metodologia que leva em conta que 
os riscos individuais, no caso as operadoras de planos de saúde, estão 
compartimentados em função de uma estrutura hierárquica conhecida. 
Neste sentido, tem-se o interesse em modelar a variação anual dos 
custos assistenciais (VC) das operadoras de planos de saúde, fazendo 
uso de uma ferramenta vastamente utilizada em estatística bayesiana, 
conhecida como teoria da credibilidade.

 A ideia básica por trás desta teoria parte do conceito de seguro em 
que indivíduos que possuem o mesmo risco se agrupam para partilhar 
este risco. Contudo, dentro de uma carteira de seguros, sabe-se que 
essa homogeneidade dificilmente é atingida. Sendo assim, como seria 
possível dentro do grupo segurado (coletivo) dividir o prêmio de tal forma 
que o valor individual a ser cobrado de cada indivíduo seja justo?

 A teoria da credibilidade tenta suprir essa dificuldade ao disponibilizar uma 
série de ferramentas matemáticas para descrever a heterogeneidade do 
coletivo, combinando tanto a experiência individual quanto a coletiva. 
Além disso, utilizar uma estrutura hierárquica possibilita estimar a 
variável-chave, por exemplo, a variação de custos médicos do setor de 
saúde suplementar, a partir de sucessivos agrupamentos em torno de 
semelhantes, ponderados pelo grau de influência destes em relação à 
coletividade.

 O embrião desta teoria foi introduzido no final da década de 60 na Europa 
e foi motivado pelo órgão regulador suíço que buscava aprovar taxas para 
a cobertura de responsabilidade civil de veículos, somente se levasse em 
conta experiências individuais dos condutores. Este problema pode ser 
encontrado em BPColl2005 e sua solução é conhecida como sistema 
Bônus-Malus. Ao aplicar estes conceitos no problema de avaliação 
da variação dos custos das operadoras, verifica-se que há um grupo 
de operadoras (coletivo) com experiências individuais de variação de 
custos em um determinado período. Neste sentido, é necessário estimar 
esta variação, ponderando a experiência do grupo de operadoras com 
a experiência individual de cada uma delas. Na próxima seção, serão 
apresentados os conceitos da teoria da credibilidade em função da 
aplicação proposta.

 Nas próximas duas seções, serão apresentados conceitos da teoria 
da credibilidade e da inferência bayesiana em função da aplicação 
proposta. Em seguida, serão apresentados os dados e ainda uma 
análise exploratória dos mesmos. Na seção 5, serão especificados 
os modelos e analisados os resultados. Por fim, serão apresentadas 
algumas conclusões e sugestões para futuros trabalhos.
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2. Modelos Nos últimos anos, a estatística bayesiana tem sido utilizada amplamente 
de Credibilidade para estudar problemas atuariais tais como cálculo de prêmios e 

estimação das provisões de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR). 
Contudo, já na década de 60, estudos no campo da teoria da credibilidade 
que usaram estimadores de Bayes empírico foram desenvolvidos em 
Buhlmann (1967) e Buhlmann, (1969). Nestes trabalhos, o autor procurou 
solucionar o problema de calcular o preço justo de um risco segurado 
(tarifação de seguros), levando em conta experiências passadas de 
sinistros, a partir da afirmação que cada risco em uma carteira era 
caracterizado por um perfil de risco individual que deveria ser tratado 
como uma variável aleatória e não como algo constante.

 A formulação deste modelo par t ia da hipótese que, para 
cada replicação j = 1, ..., n de cada risco i = 1, ..., I, as variáveis 
aleatórias Xij eram, condicionalmente aos parâmetros dos riscos mi, 

, independentes e que a carteira seria heterogênea. Também 
se considerava que os parâmetros Q = (m1, ..., mI)´ eram variáveis 
aleatórias independentes com a mesma distr ibuição a priori 
dada por U (m0, s

2). De modo que  
e que  e, por conseguinte, 

.

 O que se desejava era estimar o prêmio (de Bayes), representado 
por   (esperança a posteriori), como uma ponderação entre 
o risco individual e o coletivo. Daí surge a conhecida fórmula da 
credibilidade exata em que , onde a é o fator 
de credibilidade.

3. Modelo de Para o estudo proposto neste trabalho, considere que a variação do 
Credibilidade custo anual e o número médio de beneficiários de uma operadora i num 
de Despesas determinado ano j são denominados, respectivamente, por VCij e wij.  
Médico-Hospitalares Desta forma, considerando as hipóteses do modelo Bühlmann-Straub,  

tem-se que:

  (1)

 onde 

  (2)

  (3)

 onde , ,  e .
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 Deste modo, ai é conhecido como fator de credibilidade, m0 é a variação 
esperada do mercado e mi é a variação a posteriori da operadora i.

 Pode-se ainda interpretar esse modelo de forma hierárquica, tal que 
os dados são modelados por uma distribuição qualquer com média (mi) 
e a variância (s2), e estas médias também podem ser modeladas por 
uma outra distribuição cuja média (m0) e a variância (t2) são conhecidas. 
Isto pode ser ilustrado pela figura 2 e formulado, considerando os riscos 
Qi, conforme segue:

 VCi : fi (mi, s
2)

 mi : f0 (m0, t
2)

  
 Para inferir sobre os parâmetros é possível utilizar análise aproximada, 

baseado somente nos dados, acarretando no estimador bayes empírico 
para a média a posteriori . Estes estimadores se baseiam 
unicamente nos dados, uma vez que, segundo Makov (2001), buscavam 
contrapor dois pontos da estatística bayesiana: a subjetividade e a 
dificuldade em estabelecer soluções analíticas. As propriedades destes 
estimadores estão descritas em Buhlmann e Gisler (2005c).

 Contudo, nas últimas décadas, a partir de estudos teóricos sobre 
simulação estocástica bem como na melhoria da capacidade de 
processamento dos computadores, tem sido possível desenvolver 
métodos de estimação de bayes completo, dentre os quais os mais 
estudados são o amostrador de Gibbs e o Metropolis-Hasting.  
Ambos consistem em um esquema de simulação estocástica de 
cadeias de Markov, conhecido por Monte-Carlo Markov Chain (MCMC) 
(Gamerman e Lopes (2006), Robert e Casella (2004)).

 Em muitos casos, os dados em seguro possuem uma estrutura 
hierárquica de modo que os riscos individuais estão classificados 
por suas classes tarifárias, estas estão agrupadas por subgrupos, 
que estão dispostos em grupos, grupos em grupos principais e esse 
conjunto faz parte de uma linha de negócio. A figura 1 ilustra um 
exemplo de como os dados podem ser agrupados hierarquicamente 
dentro da aplicação proposta no paper. Modelos que captam essa 
estrutura são conhecidos por modelos de credibilidade hieráquica 
(Buhlmann e Gilder (2005ª)). Já Migon et al. (2008) preferem definir 
como modelos hierárquicos normais em múltiplos estágios.
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Figura 1 – Ilustração de uma estrutura hierárquica no mercado de saúde suplementar

4. Inferência  O processo de inferência dos modelos de credibilidade parte do
Bayesiana pressuposto de que as observações (y) possuem uma distribuição 

de probabilidade com densidade ou função de probabilidade f (yq), 
que a partir de agora será chamada apenas de densidade, em que 
os componentes do vetor de parâmetros q são conhecidos como 
hiperparâmetros. Quando se vê essa função como função de q, obtém-se 
a função de verossimilhança de q, l(q) = f (yq), que fornece as chances 
de cada valor de q ter levado aquele valor observado para y.

 Outro ingrediente existente na estatística bayesiana, que não existe na 
clássica, é chamado de densidade a priori p(q), pois contém a distribuição 
de q antes da observação do valor de x. A partir do Teorema de Bayes, 
essa distribuição a priori será agregada à verossimilhança para obter a 
distribuição a posteriori de q, p (qy), ou melhor

 
 
 onde

 

 Sendo assim, a estatística bayesiana trabalha sempre com a distribuição 
de probabilidade, permitindo tanto estimações pontuais dos parâmetros 
como o cálculo de qualquer intervalo de probabilidade, também 
conhecido como intervalo de credibilidade.

Porte

Operadoras

Dados
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Figura 2 – Ilustração da hierarquia do Modelo Bühlmann-Straub

 Para inferir as distribuições a posteriori dos parâmetros, há vários métodos 
e, neste estudo, será utilizado o algoritmo de simulação estocástica 
conhecido por Amostrador de Gibbs, que é um esquema iterativo de 
amostragem de uma cadeia de Markov cujo núcleo de transição é 
formado pelas distribuições condicionais completas. Esse algoritmo 
é baseado em sucessivas gerações de distribuições cuja posteriori 
condicional completa pertence à mesma família de distribuições. Ele é 
descrito da seguinte forma:

1. inicialize o contador de iterações da cadeia j = 1 e estipule valores 
iniciais ;

2. obtenha um novo valor para   a partir de qj–1 através 
de sucessivas gerações de valores;

 
 
  

 
 

e

3. mude o contador de j para j + 1 e retorne a (ii) até a convergência.
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 O objetivo desse algoritmo é identificar as distribuições limites e, por 
conseguinte, trabalhar com os valores gerados após a convergência ter 
sido verificada. Será definida como burn in a iteração a partir da qual 
os valores gerados serão considerados para gerar os resultados.

 Gelman e Rubin (1992) propôs um método de verificação da convergência 
baseado na geração de m cadeias em paralelo que testa se a dispersão 
dentro de cada cadeia é maior que a dispersão entre as cadeias.  
O algoritmo inicializa cada cadeia em pontos distintos do espaço do 
parâmetro. Desta forma, considere   as n tragetórias 
da cadeia i = 1, ..., m para o parâmetro q. A variância entre as cadeias 
VE e dentro das cadeias VD são dadas por:

 

 onde   é a média das gerações da cadeia n e  é a média destas 
médias. Ao convergir, a variância de q pode ser estimada por 

 . O fator de convergência pode ser dado pelo 
estimador do potencial redutor de escala . Desta forma, 
quando n → ∞ então  e . Outros aspectos relacionados à 
estatística bayesiana podem ser encontrados em Migon e Gamerman 
(1999).

5. Descrição A variação dos custos assistenciais (VCi,t) da operadora i no ano t é 
e Análise  calculada conforme segue:
dos Dados 
 
 

 onde Ci,t são os valores pagos pela operadora i entre os anos t e t – 1 
aos seus prestadores de serviços médicos e hospitalares. O valor do 
IBNR não está computado nestes custos.

 A base de dados contém os custos assistenciais (médico-hospitalares) 
anuais entre os anos 2007 e 2010 de 664 operadoras. Cada uma delas 
é classificada por porte e por modalidade, conforme determinado pela 
ANS, e também por cinco estratos gerados a partir de metodologia 
apresentada em Cochran (1977) para construção de estratos. 
Para tanto, as empresas foram agrupadas de acordo com o número 
de beneficiários médios anuais considerando os seguintes intervalos:  

1. até 9.999 beneficiários;
2. entre 10.000 e 19.999;
3. entre 20.000 e 29.999;
4. entre 30.000 e 39.999;
5. entre 40.000 e 49.999;
6. entre 50.000 e 59.999;
7. entre 60.000 e 69.999;
8. entre 70.000 e 79.999;
9. entre 80.000 e 89.999;
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10. entre 90.000 e 99.999;
11. entre 100.000 e 199.999;
12. entre 200.000 e 299.999;
13. entre 300.000 e 399.999;
14. entre 400.000 e 499.999;
15. entre 500.000 e 999.999; e
16. maior ou igual 1.000.000.

 A partir destes grupamentos, será aplicada a regra dos intervalos iguais na 
escala acumulada   onde, f(y) representa o número de empresas 
no grupo y = 1, ..., 16. Deste modo, foram construídos os seguintes cinco 
estratos:

1. até 29.999 beneficiários;
2. entre 30.000 e 79.999;
3. entre 80.000 e 199.999;
4. entre 200.000 e 399.999; e
5. maior ou igual a 400.000.

 A ANS define o porte das operadoras conforme o número de beneficiários 
informados trimestralmente. Pequenas operadoras possuem até 9.999 
beneficiários, médias possuem de 10.000 a 99.999 e grandes, possuem 
mais de 100.000. O resumo dos dados agrupados por esses portes está 
descrito na tabela 4.

 
Tabela 1 – Resumo dos dados pelos estratos 

 Estrato  Número de 
Operadoras

 Beneficiário Médio 

2008 2009 2010

1 465  9.818.33  10.569.15  11.407.10 

2 111  44.450.22  47.438.61  51.866.78 

3   57  103.039.65  110.116.87  113.623.97 

4   15  254.814.92  271.130.07  281.789.35 

5   16  837.501.80  890.366.00  938.757.67 

Fonte: Autores 
 

 Um resumo dos estratos é apresentado na Tabela 1. A primeira coluna 
descreve o estrato, a segunda, o total de operadoras em cada estrato, 
as demais colunas informam o número médio de beneficiários nos 
estratos, respectivamente, nos anos de 2008, 2009, 2010. Já a Tabela 
2 apresenta as mesmas informações por modalidade. Os Gráficos das 
figuras ilustram como se comporta a variação anual dos custos tanto 
pelos estratos como por modalidades.
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Tabela 2 – Resumo dos dados pelas modalidades 

 Modalidade  Número de 
Operadoras

 Beneficiário Médio 

2008 2009 2010

 A  92  25.766.73  26.049.30  26.370.51 

 B  283  41.164.74  44.525.70  47.660.11 

 C  66  15.073.66  16.421.64  17.066.56 

 D  211  53.143.42  57.518.11  61.406.03 

 E  12  335.059.44  364.796.04  397.737.12 

Fonte: Autores 

 
Gráfico 1 – Variação anual dos custos assistenciais por estratos

Gráfico 2 – Variação anual dos custos assistenciais por modalidade
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 De maneira geral, há um crescimento no número de beneficiários para 
qualquer um dos agrupamentos feitos (modalidades, portes ANS ou 
estratos). No que diz respeito à variação dos custos por estratos (Gráfico 
1) não é possível concluir muita coisa. Quanto às variações de custos 
por modalidades, algo que chama a atenção é a redução na variação 
dos custos da modalidade autogestão entre os anos 2009 e 2010, em 
torno de 10%, já que a do ano anterior foi próximo a 40%.

Tabela 3 – Resumo dos dados pelos portes, segundo regra da ANS 

 Porte  Número de 
Operadoras 

 Beneficiário Médio  Variação de  
Custo  Mensal (%)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Pequena  246    3.908.77      4.078.66    4.307.84  12,89  12,71  7,91 

Média  345    27.153.59    28.995.00    30.795.77  16,66    9,37  8,05 

Grande  73  272.869.21  295.731.30  316.240.22     8,65    3,81  6,77 

Fonte: Autores 

 Para calcular os pesos do modelo de credibilidade (w i,t), será utilizado 
o número médio de beneficiários da operadora i no ano (t) de 208, 2009 
e 2010 calculado a partir das informações dos dados trimestrais.

6. Especificação Para estimação do índice de reajustes, será utilizado o modelo que 
e Avaliação dos tiver melhor resultado dentre três modelos hierárquicos propostos.  
Modelos Os modelos seguem a seguinte estrutura hierárquica:

 

    (4)

 

 Deste modo, inicialmente, os dados são modelados por uma média da 
operadora (mg,i), que pertence ao grupo g, e uma variância que depende 

do número de beneficiários (mg,i,t) tal que .

 Em outro nível hierárquico, a média da operadora é modelada pela 
média do grupo ao qual ela pertence mg e uma variância constante . 
 Em seguida, mg é modelada por uma média geral (m0) e uma variância 
constante .

 Por f im, são f ixadas prior is vagas para os hiperparâmetros  
m0 : N (0,1000), s–2, t1

–2 e t2
–2: G (0.001,0.001).

 Como há pouca informação sobre estes parâmetros, serão propostas 
prioris vagas. Deste modo, tem-se que m0 : N (0,103), s–2, t1

–2, t2
–2 e 

t3
–2 : IG (10–3, 10–3).
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 Por fim, os modelos podem ser resumidos pela Tabela 4.

 
Tabela 4 – Resumo dos Modelos 

Modelo Descrição

M1  Operadoras agrupada por estratos.

M2  Operadoras agrupadas por modalidades ANS.

M3  Operadoras agrupadas por porte ANS.

Fonte: Autores

  
 Para inferência, o esquema de Monte Carlo Markov Chain (MCMC) 

será desenvolvido pelo software Winbugs. Maiores detalhes sobre o 
MCMC podem ser encontrados em Gamerman e Lopes (2006) e Gilks 
et all (1996). Já sobre modelagem bayesiana com o Winbugs, uma boa 
referência pode ser encontrada em Ntzoufras (2009).

 Foram inicializadas duas cadeias e algumas iterações foram descartadas 
conforme critério proposto por Gelmand e Rubin (1992). Em seguida, 
foram verificadas as autocorrelações entre as gerações, uma vez que 
o MCMC não necessariamente produz uma amostra independente. 
Sendo assim, serão somente armazenados valores a cada L (lag) 
iterações que garantam uma amostra independente. A Tabela 5 resume 
os procedimentos para armazenamento da amostra.

 
Tabela 5 – Resumo da amostra 

Modelo burn in lag Tamanho da Amostra

M1 100 10 1980

M2 200 10 1960

M3 500 30 1966

Fonte: Autores

 
 Uma vez definidos os dados, serão utilizados dois critérios propostos 

por Gneiting e Raftery (2007): o escore logaritmo (LS) e o continuous 
ranked probability score – CRPS. Ambos escores são orientados 
positivamente, ou seja, o modelo com maior escore é considerado 
melhor. A Tabela 6 apresenta o resultado destas medidas para cada 
um dos modelos testados a partir do método proposto por Gschlöβl, 
S. e Czado (2007) que utilizou os resultados armazenados do MCMC 
para o cálculo destes valores.
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Tabela 6 – Seleção do modelo conforme regra do score para 
variáveis contínuas: CRPS – Score e LS – Logaritmo do Score

Modelo Regra do Score
CRPS LS

M1 -0.3635282 -0.6934428

M2 -0.3750973 -0.6933834

M3 -0.3982800 -0.6929002

Fonte: Autores
 
 
 A medida do escore logaritmo (LS) não chega a um resultado muito 

conclusivo. Por outro lado, o CRPS permite concluir que o modelo que 
segue os estratos gerados a partir do número de beneficiários possui o 
melhor resultado.

 A abordagem proposta por este trabalho será avaliar índices de reajustes 
setorias de acordo com a peculiaridade da operadora/seguradora.  
Neste sentido, serão avaliadas as médias a posteriori de cada um dos 
cinco estratos definidos no modelo M1.

 Sendo assim, a tabela 8 apresenta um resumo dos valores armazenanos 
do mecanismo de simulação (MCMC) das distribuições a posteriori das 
médias dentro dos estratos 1 a 5 (m1 a m5) e da média populacional a 
posteriori (m0). A segunda e terceira colunas mostram a média e o desvio 
padrão das gerações. Já as três últimas colunas são, respectivamente, 
o percentil de 2,5%, a mediana e o percentil de 95%.

 
 Como a média a posteriori tem propriedades ótimas desejáveis, ela 

pode ser utilizada como estimador dos índices. Desta forma, o estrato 
3 (operadoras com 80.000 a 199.999 beneficiários) teria o maior índice 
de reajuste (9,34%). Por outro lado, o estrato subsequente (operadoras 
com 200.000 a 399.999 beneficiários) teria o menor índice (5,55%). 
Outro fator interessante diz respeito à média populacional (m0) estar 
muito próxima da média do estrato 5 (m5) que contempla as empresas 
com maior número de beneficiários.

 
Tabela 7 – Resumo do MCMC para as distribuições a posteriori das médias dos estratos e da média 
da população 

 Parâmetro  Média  Desvio 
Padrão  25%  50%  95% 

m1  8.85  1.04  6.93  8.83  10.55 

m2  6.56  1.16  4.28  6.56  8.48 

m3  9.34  1.25  6.83  9.33  11.41 

m4  5.55  1.95  1.52  5.64  8.77 

m5  7.77  1.68  4.47  7.75  10.58 

m0  7.52  2.03  3.43  7.61  10.42 

Fonte: Autores
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 Apesar desta abordagem permitir uma série de análises em relação 
aos portes das operadoras e as respectivas variações nos custos 
assistenciais, ela possui alguns incovenientes para fins de determinação 
dos índices setoriais pela agência reguladora, uma vez que a regra para 
enquadramento da operadora no estrato não é tão simples. Em função 
disto, utilizar o modelo por modalidade não traria muito prejuízo já que 
as diferenças entre os critérios de seleção de modelos (tabela 6) não 
são muito discrepantes a ponto de inviabilizar o uso do modelo M2.

 A Tabela 8 apresenta um sumário dos valores armazenados das gerações 
do MCMC. Os valores esperados das médias de cada modalidade, 
A (m1

m), B (m2
m), C (m3

m), D (m4
m) e E (m5

m), podem ser utilizados diretamente 
como estimadores pontuais dos índices de reajuste. Neste caso, 
percebe-se que as empresas enquadradas na modalidade A teriam  
os maiores reajustes (10,88%) enquanto as da modalidade D teriam os 
menores reajustes (5,79%). Já a média populacional (m0

m) está muito 
próxima das médias das da modalidade C (m3

m).

Tabela 8 – Resumo do MCMC para as distribuições a posteriori das médias das modalidades e da 
média da população 

 Parâmetro  Média  Desvio Padrão  2.5%  50%  95% 

m1
m  10.88  1.94  7.34  10.86  14.15 

m2
m  7.05  0.88  5.36  7.05  8.47 

m3
m  7.55  2.10  3.38  7.51  11.06 

m4
m  8.90  1.03  6.90  8.91  10.52 

m5
m  5.79  2.34  1.08  5.91  9.54 

m0
m  7.96  2.31  3.34  7.99  11.34 

Fonte: Autores

7. Conclusão Este trabalho consistiu em estabelecer uma metodologia para a 
avaliação setorial das despesas médico-hospitalares levando em conta 
as peculiaridades do mercado de saúde suplementar. Neste sentido, 
buscou-se agrupar as operadoras conforme porte e/ou modalidade, 
verificar qual dos agrupamentos possuem melhor resposta e, por fim, 
avaliar o índice setorial.

 Optou-se por usar uma metodologia que modela a variação do custo 
assistencial utilizando modelos hierárquicos bayesianos, ou credibilidade 
hierárquica e inferir usando bayes completo em vez de usar o empirical 
bayes. Com esta abordagem, concluiu-se que a melhor alternativa 
foi avaliar o índice setorial por estrato. Entretanto, em função da 
dificuldade de enquadrar as operadoras nos estratos, utilizar o modelo 
por modalidade não prejudicaria a análise, haja vista as diferenças entre 
os métodos de comparação serem pequenas.
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 Nesta abordagem, o mais justo seria utilizar as médias a posteriori das 
médias por estratos em vez de utilizar uma média global. Deste modo, 
o reajuste refletiria melhor cada mercado específico. É importante 
frisar que neste estudo não foram consideradas questões de eficiência. 
Portanto, somente foram refletidos os padrões das variações de custos 
dentro de cada modalidade. Isso quer dizer que modalidades com 
maiores variações médias de custos ao longo do período de estudo 
deveriam possuir maiores índices de reajustes. Fatores redutores 
nestes índices deveriam ser pensados a partir do estudo de fronteiras 
de eficiência.

 Outra possibilidade de estudo seria modelar os custos assistenciais, 
que estão disponíveis trimestralmente, utilizando modelos dinâmicos.  
Neste caso, seria utilizado um modelo mutiltivariado a partir de 
metodologia proposta em West e Harrison (1997). Também seria 
possível utilizar conjuntamente a informação do número de beneficiário, 
que também está disponível trimestralmente. Desta forma, poder-se-ia 
fazer previsão de um ano e, com esta informação, calcular o índice de 
reajuste setorial.

8. Referências Bibliográficas

ALVES, S.L. Saúde Suplementar em Busca da Eficiência In Para Entender a Saúde no Brasil 4, 2011.

ALVES, S.L. Como Medir Eficiência de uma Operadora de Plano de Saúde?, Revista Cadernos de 
Seguro, Ano XXXI, Nº 168. Rio de Janeiro: Funenseg, set/out, 2011.

BUHLMANN, H. Experience Rating and Probability. ASTIN Bulletin, 4(3)199-207, 1967.

BUHLMANN, H. Experience Rating and Probability. ASTIN Bulletin, 5(2):157-165, 1969.

BUHLMANN, H. and GISLER, A. The Bayes Premium. In A Course in Credibility, Theory and its 
Applications, Universitext, 15-54. Springer Berlin Heidelberg (2005a). 10.1007/3-540-29273-X 2. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/3-540-29273-X 2>.

BUHLMANN, H. and GISLER, A. The Buhlmann,-Straub Model. In A Course in Credibility Theory 
and its Applications, Universitext, 77{124. Springer Berlin Heidelberg (2005b). 10.1007/3-540-29273-X 
4. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/3-540-29273-X 4>.

BUHLMANN, H. and GISLER, A. Credibility Estimators. In A Course in Credibility Theory and its 
Applications, Universitext, 55{75. Springer Berlin Heidelberg (2005c). 10.1007/3-540-29273-X 3. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/3-540-29273-X 3>.

COCHRAN, W.G. Sampling techniques. John Wiley/Sons, 1977. 

GAMERMAN, D. e LOPES, H. Markov Chain Monte Carlo Stochastic Simulation for Bayesian 
Inference. Chapman & Hall/CRC, 2th edition, 2006.

GELMAN, A. e RUBIN, D. Inference from iterative simulation using multiple sequences. Statistical 
Science, 7:457{511, 1992.



82 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 65-82, out. 2011/out. 2012

Um Modelo Hierárquico de Credibilidade para Avaliação Setorial das Despesas Médico-Hospitalares

GILKS, W., RICHARDSON, S., e SPIEGELHALTER, D. Introducing Markov chain Monte Carlo. In 
Markov Chain Monte Carlo in Pratice, Chapman & Hall/CRC Interdisciplinary Statistics, 1{19. Chapman 
& Hall, 1996.

GNEITING, T. e RAFTERY, A. E. Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation. Journal 
of the American Statistical Association, 102(477):359{378 (2007). Disponível em: <http://pubs.amstat.
org/doi/abs/10.1198/016214506000001437>.

GSCHLÖΒL, S. e CZADO, C. Spatial modelling of claim frequency and claim size in non-life 
insurance. Scandinavian Actuarial Journal, 3:212{225, 2007.

MAKOV, U. Principal applications of Bayesian methods in actuarial science: a perspective. North 
Am. Actuarial J, 5(4), 2001.

MIGON, H. S. e GAMERMAN, D. Statistical Inference: an Integrated Approach. Arnold Publisher, 1999.

MIGON, H. S., SOUZA, A., e SCHMIDT, A. Modelos hierárquicos e aplicações. ABE – Associação 
Brasileira de Estatística, 2008.

NTZOUFRAS, I. Bayesian Modeling Using WinBUGS. John Wiley & Sons, Inc., 2009.

ROBERT, C. P. e CASELLA, G. Monte Carlo Statistical Methods. Springer-Verlag, 2th edition, 2004.

WEST, M. e HARRISON, P. J. Bayesian Forecasting and Dynamic Models. Springer Verlag, 2sd edition, 
1997.



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 83-114, out. 2011/out. 2012 83

Modelo Padrão de Cálculo do Capital Adicional Baseado no Risco 
de Subscrição das Sociedades de Capitalização
Sergio Luis Franklin Jr.
M.Sc., SUSEP/CGSOA e PUC-Rio
sergio.franklin@susep.gov.br

César da Rocha Neves
M.Sc., SUSEP/CGSOA, PUC-Rio e UERJ
cesar.neves@susep.gov.br

Eduardo Fraga L. de Melo
D.Sc., SUSEP/CGSOA e UERJ
eduardo.melo@susep.gov.br

Resumo

Neste artigo, apresentamos a modelagem da fórmula padrão de cálculo do requerimento de capital para 
cobrir o risco de subscrição das sociedades de capitalização. O estudo considera premissas atuais, 
realistas e não tendenciosas para cada variável envolvida, e aplica modelos probabilísticos comumente 
usados para cálculo de risco de perda e danos em ambiente de incerteza, assim como métodos 
estatísticos e de simulação estocástica, e ferramentas de cálculo financeiro e estocástico. A regulação 
proposta trará um ganho significativo para a solvência das sociedades de capitalização, além de contribuir 
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Summary

In this article, we present the standard model for calculating the capital requirement to cover the 
underwriting risk of raffle-linked savings companies. The study considers current, realistic and unbiased 
assumptions for each of the variables, and applies probabilistic models normally used for calculating 
the risk of loss and damage in a scenario of uncertainty, as well as statistical methods and stochastic 
simulation, and tools for financial and stochastic calculation. The proposed regulation will bring a significant 
gain with regard to the solvency of raffle-linked savings companies, as well as contributing to consolidate 
the implementation of the risk-based supervision model in the Brazilian market.
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Resumen 

En este artículo, presentamos el modelado de la fórmula estándar para calcular el requerimiento de 
capital para cubrir el riesgo de suscripción de las sociedades de capitalización. El estudio considera 
las premisas actuales, realistas y no-tendenciosas para cada variable involucrada, y aplica los modelos 
probabilísticos comúnmente utilizados para calcular el riesgo de pérdidas y daños en un entorno de 
incertidumbre, así como los métodos estadísticos y de simulación estocástica, y herramientas de cálculo 
financiero y estocástico. La regulación propuesta traerá una mejora significativa de la solvencia de las 
sociedades de capitalización, además de contribuir en la consolidación para la aplicación del modelo 
de supervisión basada en riesgo en el mercado brasileño. 
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1. Introdução Atualmente, no mercado de capitalização, não há requerimento de 
capital regulatório para cobrir os riscos de subscrição1, não existindo, 
inclusive, margem de solvência aplicada para estas operações.  
A regulação do capital adicional baseado em risco de subscrição das 
sociedades de capitalização se faz extremamente necessária a fim 
de resguardar os interesses dos subscritores/titulares de planos e a 
solvência do mercado supervisionado como um todo.

 Neste sentido, é importante ressaltar que, atualmente, a supervisão 
de capital baseado em risco já abrange todas as sociedades 
supervisionadas2 pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
inclusive as sociedades de capitalização, que com o início de vigência 
da Resolução CNSP N°228, em 1º de janeiro de 2011 (CNSP, 2010), 
mantêm capital adicional baseado no risco de crédito.

 O objetivo deste documento é apresentar o modelo padrão para cálculo 
do requerimento de capital regulatório para cobrir o risco de subscrição 
de capitalização, juntamente com as diretrizes da regulação. Este 
tipo de procedimento visa preparar o mercado supervisionado para 
as novas regras, assim como possibilitar que haja sugestões para 
melhorias no modelo. 

 Nas seções 2, 3 e 4, descrevemos os modelos elaborados pela SUSEP 
para cálculo do capital adicional dos submódulos “risco de sorteios 
a realizar”, “risco de garantia de rentabilidade” e “risco de despesas 
administrativas”, respectivamente, incluindo as bases de dados, 
premissas, estrutura de cada modelo, cálculo do capital adicional e os 
estimadores. Por fim, na seção 5, fazemos a agregação destes três 
submódulos e as conclusões. O Anexo descreve as novas informações 
que devem ser fornecidas pelas sociedades de capitalização para 
permitir o cálculo do requerimento de capital regulatório para cobrir o 
risco de subscrição de capitalização.

2. Modelo 
proposto para 
cálculo do 
capital adicional 
do submódulo 
risco de 
sorteios 
a realizar

2.1 Base de 
dados e notação

Sociedade de Capitalização: soc
Plano de capitalização: p	 p = 1, ..., Lsoc
Modalidade e tipo do plano k k = 1, ..., Ksoc

3

1 Aqueles relacionados à operação principal de uma sociedade supervisionada pela SUSEP.
2 Sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar (EAPC), sociedades de capitalização 
e resseguradores locais.
3 Há quatro modalidades de plano de capitalização (modalidade tradicional, compra programada, popular e 
incentivo), e três tipos de planos (pagamento único/PU, pagamento mensal/PM e pagamento periódico/PP). Portanto, 
o número de modalidades/tipos de uma sociedade de capitalização soc deve ser menor ou igual a 12.
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Número de série: s s = 1, ..., Ssoc,	p
Quota percentual para sorteio de p qssoc,	p 
Tamanho da série de p:  Nsoc,	p 
Número de sorteios a realizar de p,	s	(prox. 12m): NSRsoc,	p,	s
N° sorteios realizados de p,	s	(últimos 12m): nsrsoc,	p,	s   
N° sorteios pagos de p,	s	(últimos 12m)4: nspsoc,	p,	s  
N° títulos não vendidos de p,	s	para o sorteio i5: nsoc,	p,	s,	i	 i = ( j,	l,	z,	f )6

Provisão para sorteios a realizar de p,	s,	i: Prov	SRsoc,	p,	s,	i 
Valor pago em cada sorteio i de s,	p (12m): $APsoc,	p,	s,	i	 

i = ( j,	l,	z,	f )

Cálculos Preliminares:

N° sorteios a realizar de p	(prox. 12m):   

N° sorteios a realizar de k	(prox. 12m):   

N° sorteios realizados de p (últimos 12m):  

N° sorteios pagos de p	(últimos 12m):   

N° sorteios realizados de k (últimos 12m):  

N° sorteios pagos de k (últimos 12m):   

Proporção de títulos não vendidos de p,	s,	i (por sorteio):  

Provisão para sorteios a realizar de p: 

 No modelo de cálculo do capital, uma extração/sorteio que implique em 
g potenciais contemplados (ganhadores) deve ser considerada como 
sendo g  sorteios distintos, mesmo que estejam vinculados a uma mesma 
extração, para fins de cálculo dos números de sorteios realizados, pagos 
e/ou a realizar.7 

4 Sorteios pagos são aqueles sorteios (realizados) onde o número sorteado foi vendido pela sociedade de 
capitalização para algum subscritor. Portanto, o número de sorteios pagos será sempre menor ou igual ao número 
de sorteios realizados.
5 Entende-se por número de títulos não vendidos, a diferença entre o tamanho da série e o numero de títulos ativos 
no momento imediatamente anterior à realização do sorteio.
6 O índice “i” é um contador que identifica univocamente o vetor (j,l,z,f), onde j é o mês do sorteio, l é o dia do mês, 
z é a extração do dia e f é o título contemplado nesse sorteio/extração.
7 Se g é uma variável aleatória (ou seja, se o número de títulos contemplados em uma dada extração/sorteio é uma 
variável aleatória), então uma extração/sorteio que implique em g potenciais contemplados (ganhadores) deve ser 
considerada como sendo E[g] sorteios distintos.
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2.2 Premissas As premissas do modelo estão organizadas em forma modular, sendo 
do modelo dois grupos de premissas: um para a proporção de títulos não vendidos 

(premissas 1, 2 e 3), e outro para o valor efetivamente pago quando 
há um subscritor premiado – o prêmio de sorteio (premissas 4 e 5).  
Essa estrutura modular permite maior flexibilidade no ajuste final do 
modelo. Por exemplo: (i) em relação ao primeiro grupo de premissas, 
pode-se eliminar a premissa 3, e trabalhar somente com as premissas 1 
e 2, ou eliminar as premissas 2 e 3, e trabalhar somente com a premissa 
1; e (ii) em relação ao segundo grupo de premissas, pode-se eliminar 
a premissa 5 e trabalhar somente com a premissa 4. Há vantagens 
e desvantagens associadas à adoção de cada premissa, de forma 
que a decisão por eliminar uma determinada premissa vai depender  
do trade-off entre “melhora na precisão do modelo” e “aumento da 
necessidade de informação (e custo)”.

 Suponha que a proporção de títulos não vendidos na extração/sorteio i a 
ser realizada (independentemente de o sorteio ter sido custeado ou não), 
de cada série s, de cada plano de capitalização p, da modalidade/tipo k 
(p. ex., Tradicional/PM), de uma determinada sociedade de capitalização 
(soc), seja uma variável aleatória  com função densidade de 
probabilidade . 

 Premissa 1: “A função densidade de probabilidade da proporção de 
títulos não vendidos, no momento imediatamente anterior à realização 
do sorteio, é única para cada plano de capitalização, independentemente 
do número que identifica a série do plano e do índice que identifica a 
extração/sorteio da série/plano”. 

 Considere a variável aleatória  que representa a proporção de 
títulos não vendidos, no momento imediatamente anterior à realização 
de cada sorteio/extração do plano p	da sociedade soc. Para cada um 
desses planos, tem-se uma amostra aleatória de tamanho nsrsoc,p, onde 
nsrsoc,p representa o número de sorteios realizados nos últimos 12 meses 
para todas as séries do plano p, que é um plano de capitalização da 
modalidade/tipo k da sociedade soc. Tem-se, portanto, uma amostra 
aleatória representada por: .8

 Dessa forma, a sociedade de capitalização soc tem um total de Lsoc funções 
densidade de probabilidade de proporção de títulos não vendidos, sendo 
uma função para cada plano de capitalização p : .

8 Provavelmente, o conjunto de amostras vai estar concentrado em torno de uma média E( ). Se decidirmos 
ordenar as amostras no tempo, as primeiras amostras (primeiros meses do plano) estarão ligeiramente acima 
de E( ), e as últimas amostras (últimos meses – mais recentes) estarão ligeiramente abaixo de E( ), já 
considerando o incremento de vendas observado ao longo do tempo para planos de capitalização mais velhos 
(mais conhecidos), qualquer variação na proporção de títulos não vendidos em função de ações de marketing da 
sociedade de capitalização (vendas de títulos) e/ou qualquer oscilação no número de títulos ativos (e não suspensos) 
e vencidos.
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 Premissa 2: “Todos os planos de capitalização da mesma modalidade/
tipo k de uma determinada sociedade de capitalização soc têm a mesma 
função densidade de probabilidade de proporção de títulos não vendidos, 
independentemente das características particulares que definem cada 
plano desta modalidade/tipo”. 

 Considere a variável aleatória  que representa a proporção de 
títulos não vendidos, no momento imediatamente anterior à realização 
do sorteio, em cada sorteio/extração de um plano da modalidade/tipo k	
da sociedade soc. Para cada modalidade/tipo de plano de capitalização 
k dessa sociedade, tem-se uma amostra aleatória de tamanho nsrsoc,k, 
onde nsrsoc,k representa o número de sorteios realizados nos últimos 
12 meses para todas as séries de todos os planos de capitalização da 
modalidade/tipo k da sociedade soc. Tem-se, portanto, uma amostra 
aleatória representada por: .

 Dessa forma, a sociedade de capitalização soc tem um total de
 
Ksoc 

funções densidade de probabilidade de proporção de títulos não 
vendidos, sendo uma função para cada modalidade/tipo de plano  
de capitalização: fsoc,k (  ).9

 Premissa 3: “A proporção de títulos não vendidos, no momento 
imediatamente anterior à realização do sorteio, para cada sorteio futuro 
i, da série s, do plano de capitalização p, da modalidade/tipo k, da 
sociedade soc, é um valor conhecido (determinístico) dado por msoc,k”.10

 Premissa 4: “O valor a ser pago para cada sorteio futuro i caso haja 
um subscritor sorteado (prêmio de sorteio), da série s do plano de 
capitalização p, da modalidade/tipo k, da sociedade soc, é uma variável 
aleatória, , cuja função densidade de probabilidade é única para 
cada plano de capitalização, independentemente do número que 
identifica a série do plano e do índice que identifica a extração/sorteio 
da série/plano”. Essa variável aleatória tem média  
e .

 Premissa 5: “O valor a ser pago para cada sorteio futuro i caso haja 
um subscritor sorteado (prêmio de sorteio), da série s do plano de 
capitalização p, da modalidade/tipo k, da sociedade soc, é uma variável 
aleatória, , cuja função densidade de probabilidade é única para 
cada modalidade/tipo de plano de capitalização”. Essa variável aleatória 
tem  e .11

9 A Premissa 2 sobrepõe-se à Premissa 1. 
10 A Premissa 3 sobrepõe-se às Premissas 1 e 2. Note que, na Premissa 2,  é tratado como uma variável 
aleatória, e na Premissa 3,  é tratado como um valor determinístico. Na seção 2.7 são apresentadas alternativas 
para o cálculo de msoc,k. 
11 A Premissa 5 sobrepõe-se à Premissa 4.
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2.3 Estrutura Considere uma sociedade de capitalização soc que vendeu, para 
do modelo o sorteio i, da série s, do plano de capitalização p, um total de 

Nsoc,p	– nsoc,p,s,i títulos de capitalização. Cada subscritor deste plano, 
k, pagou pelo título de capitalização um valor,  , tal que 

, onde pgminsoc,p e pgmaxsoc,p delimitam 
a faixa de pagamentos permitidos para os títulos deste plano. 

 Seja PagSortsoc,p,s,i uma variável aleatória que representa o valor a ser 
pago pela sociedade de capitalização soc para o ganhador do sorteio 
i, da série s, do plano p. É importante conhecermos a distribuição 
de PagSortsoc,p,s,i ou, alternativamente, calcularmos E[PagSortsoc,p,s,i] e 
Var( PagSortsoc,p,s,i ), os quais definem a distribuição Normal se aplicarmos 
o Teorema do Limite Central. 

 A variável aleatória PagSortsoc,p,s,i pode ser modelada como o produto:12 

 

 Onde:
•	 I	soc,p,s,i é o indicador para o evento de haver algum subscritor sorteado. 

Ou seja, é uma variável aleatória que assume o valor “um” quando 
há um subscritor sorteado (ou seja, quando o número sorteado foi 
vendido pela sociedade de capitalização para algum subscritor), 
e o valor “zero” quando não há um subscritor sorteado (o número 
sorteado não foi vendido e o resultado do sorteio reverteu para a 
própria sociedade de capitalização).13  

 
 
 

•  é uma variável aleatória que representa o valor a ser pago 
no sorteio i caso haja um subscritor sorteado (k*). Note que o 
valor pago pelo subscritor do título ganhador do sorteio, , é 
desconhecido antes da realização do sorteio e, portanto, é tratado 
como uma variável aleatória no modelo.

  ,

 onde 

 O valor esperado do valor pago pela sociedade de capitalização soc 
para o ganhador do sorteio i, da série s, do plano p, é dado por:

  (1)

12 Para modelos de risco individual, veja, por exemplo, Ferreira, P.P. (2002), ou Bowers et al. (1977).
13 Para simplificar a notação, vamos chamar Isoc,p,s,i de I sempre que o contexto deixar claro que esta variável 
aleatória refere-se ao sorteio i da série s do plano p da sociedade soc.
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 Onde:

   (2)

   (3)

 As fórmulas (2) e (3) definem  como uma função de I: 

  

 Portanto: 

  
(4)

 A variância do valor pago pela sociedade de capitalização soc para o 
ganhador do sorteio i, da série s, do plano p, é dado por: 

 
 

(5)

 Onde:

  (6)
 

 E:
       

(7)

  (8)

 As fórmulas (7) e (8) definem como uma função de I

 

 Portanto,

  (9)

 Substituindo (4), (6) e (9) em (1) e (5), tem-se o valor esperado e a 
variância do valor a ser pago pela sociedade de capitalização soc para 
o ganhador do sorteio i (da série s, do plano p) em função de msoc,p,s,i, 

 e nsoc,p,s,i. 

 
  (10) e (11)

 
 



92 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 83-114, out. 2011/out. 2012

Modelo Padrão de Cálculo do Capital Adicional Baseado no Risco de Subscrição das Sociedades de Capitalização

2.4 Sobre a provisão A Resolução CNSP No 162, de 2006 (CNSP, 2006), estabelece que a 
para sorteios provisão para sorteios a realizar precisa ser constituída para os títulos 
a realizar de capitalização cujos sorteios já tenham sido custeados, mas que na 

data da constituição ainda não tenham sido realizados. 

 O valor dessa provisão é exatamente igual ao total custeado 
(arrecadado para sorteios). Se a quota de sorteio para o plano p é 

, a provisão constituída para sorteios 

a realizar para o sorteio i da série s do plano p é dada por:

    
  

  (12)

 Ou seja, a provisão constituída pela sociedade de capitalização para 
sorteios a realizar é igual ao valor esperado do valor a ser pago 
pela sociedade de capitalização soc para o ganhador do respectivo 
sorteio.14

 Seja Xsoc,p,s,i o resultado líquido da sociedade de capitalização soc com 
o sorteio/extração i da série s	do plano p. Então:

 

 E:
     

(13)

 Uma vez que , o melhor estimador da perda 
esperada da sociedade de capitalização com a realização de sorteios 
é zero. 

2.5 Resultado  O cálculo do capital requerido deve ser calibrado ao longo do prazo
líquido da das obrigações decorrentes dos contratos e certificados cuja vigência 
sociedade de  tenha se iniciado até a data-base do cálculo, considerando a evolução
capitalização das expectativas correntes durante o período de análise. O capital será 

complementar ao valor da provisão, calculado com base nas regras 
atualmente vigentes. 

 A Premissa 3 estabelece que a proporção de títulos não vendidos, no 
momento imediatamente anterior à realização do sorteio, para cada 
sorteio futuro i, da série s, do plano de capitalização p, da modalidade/
tipo k, da sociedade soc, é um valor determinístico dado por msoc,k.

14 Esse resultado pode ser estendido para os sorteios a realizar que não tenham sido custeados, ou seja, aqueles 
sorteios previstos (compromissados) para os quais ainda não haja qualquer provisão associada com obrigações 
futuras.
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 Sendo assim, as equações (10) e (11) podem ser reescritas como:

  (14)

  (15)

 Defina agora a variável aleatória:

 

 Note que PagSortsoc,p,s,i e PagSortsoc,p,s,j (i	≠ j) são variáveis aleatórias 
independentes: o resultado de um sorteio em nada altera as 
probabilidades de resultados de outro sorteio.

 Pelo Teorema do Limite Central (TLC), para um número de sorteios 
suficientemente grande, pode-se aproximar a função densidade de 
probabilidade de PagSortsoc,p por uma Normal com média e variância 
definidas como segue:

   (16)
 
  

(17)

 A Premissa 4 estabelece que o valor a ser pago para cada sorteio futuro 
i caso haja um subscritor sorteado (prêmio de sorteio), da série s do 
plano de capitalização p, da modalidade/tipo k, da sociedade soc, é uma 
variável aleatória, , cuja função densidade de probabilidade é única 
para cada plano de capitalização, independentemente do número que 
identifica a série do plano e do índice que identifica a extração/sorteio 
da série/plano. Essa variável aleatória tem média  e 

.

 Com essa premissa, as equações (16) e (17) podem ser reescritas 
como:

  (18)
 

  
(19)

 Defina agora a variável aleatória:
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 Pelos motivos já expostos, pode-se aproximar a função densidade de 
probabilidade de PagSortsoc,k por uma Normal com média e variância 
definidas como segue:

  (20)

 
  (21)

 A Premissa 5 estabelece que o valor a ser pago para cada sorteio 
futuro i caso haja um subscritor sorteado (prêmio de sorteio), da série 
s do plano de capitalização p, da modalidade/tipo k, da sociedade 
soc, é uma variável aleatória, , cuja função densidade de probabilidade 
é única para cada modalidade/tipo de plano de capitalização.  
Essa variável aleatória tem  e  .

 Com essa premissa, as equações (20) e (21) podem ser reescritas 
como:

   (22)
 
   

(23)

 A perda líquida da sociedade de capitalização soc com a realização dos 
sorteios da modalidade/tipo k é igual à diferença entre o valor a ser pago 
pela sociedade de capitalização soc para os ganhadores dos sorteios dos 
planos/séries dessa modalidade/tipo e o total arrecadado pela sociedade 
de capitalização a título de provisão de sorteios a realizar. Ou seja:

 

 Conforme visto em (13), o valor da provisão para sorteios a realizar, pela 
própria forma como a provisão é constituída, é sempre igual ao valor 
esperado do valor a ser pago pela sociedade de capitalização para o 
ganhador de cada sorteio. 

 Portanto, pode-se aproximar a função densidade de probabilidade 
de PLIQsoc,k por uma Normal com média e variância definidas como 
segue:

          
 (24)

 
  (25)
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 Desta forma, para se estimar o desvio padrão da perda líquida da 
sociedade de capitalização  soc com a realização de (todos os) sorteios 
(compromissados) da modalidade/tipo k são necessários estimadores 
para os seguintes parâmetros:15

• msoc,k

• 

•	 msoc,k	

•	 NSRsoc,k

 Note que, se  = 0 (ou seja, se a variância da variável aleatória 
que representa o valor a ser pago em cada sorteio futuro i, caso haja 
um subscritor sorteado, for igual a zero) e msoc,k = 0 (a sociedade de 
capitalização vendeu a totalidade dos títulos de capitalização desta 
modalidade/tipo), então Var(PLIQsoc,k	) = 0. No entanto, se  > 0, então 
Var(PLIQsoc,k	) > 0, mesmo se a sociedade de capitalização vender a 
totalidade dos títulos da modalidade/tipo k.16

2.6 Cálculo do Tendo a média e a variância da variável aleatória PLIQsoc,k, obtida a 
capital adicional partir das equações (24) e (25) e dos estimadores de msoc,k	, msoc,k	e , 

pode-se avaliar a exposição da sociedade de capitalização ao risco com 
os sorteios a serem realizados. 

 Medidas de risco que podem ser usadas:17

 
  

 O capital adicional baseado no risco de subscrição de capitalização do 
submódulo risco de sorteios a realizar para os planos de capitalização 
da modalidade/tipo k da sociedade de capitalização soc  é calculado da 
seguinte maneira:

 Se a medida de risco for o VaR:

  
 

(26)

 Onde DVP é o desvio padrão da variável aleatória.

15 Na seção 2.7, apresentamos alternativas para o cálculo dos estimadores de msoc,k,  e msoc,k.
16 Pela equação (25), verifica-se facilmente que, se msoc,k = 0, Var(PLIQsoc,k	) = NSRsoc,k	. .
17 Para uma comparação entre as medidas de risco VaR e TVaR, veja Sandström (2011).
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 Se a medida de risco for o TVaR:

  
(27)

 
   

 

 Onde18:

 

 As tabelas Mills Ratios podem ser consultadas em vários livros relativos 
ao assunto, como, por exemplo, em Sandström (2006).

 No modelo de cálculo de capital adicional de subscrição das sociedades 
de capitalização, optamos por utilizar o VaR como medida de risco para 
um período de 1 ano.

 O capital adicional (total) do submódulo risco de sorteios a realizar é 
o resultado da agregação do requerimento de capital para todas as 
modalidades/tipos de planos de capitalização.

 
 
   (28) 

 Onde:

•  é o capital adicional baseado no risco de subscrição de 

capitalização do submódulo risco de sorteios a realizar.

 
•	 Capitalsoc,i	e Capitalsoc,j = capital adicional requerido para as 

modalidades/tipos “i” e “j”
 

•	 	ri,j = correlação entre as perdas líquidas de soc com as modalidades/
tipos “i” e “j” , onde: 

 
   
         
     

 
     
 

18 Veja Kotz et al., 1985.
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 2.7 Estimadores Os estimadores dos parâmetros podem ser calculados de duas maneiras 
dos parâmetros  distintas: (i) usando dados de sorteios passados/realizados nos últimos
fundamentais  12 meses – método recomendado; e (ii) usando dados de previsão/
do modelo planejamento para os próximos 12 meses de operação – método que 

pode ser empregado quando a sociedade de capitalização não possuir 
dados históricos suficientes para uma determinada modalidade/tipo k. 
Em ambos os casos, deve-se excluir os dados referentes a sorteios do 
tipo “premiação instantânea”.19 

 Estimadores para msoc,k = E [ ]

a) Usando dados de sorteios passados/realizados nos últimos 12 
meses, ou o valor apurado de total de sorteios pagos em cada 
mês: 

 

b) Usando dados de previsão/planejamento para os próximos 12 meses 
de operação na modalidade/tipo k:

  ,

  onde  

 Estimadores para  = Var [ ]  

a) Usando dados de sorteios passados/realizados nos últimos 12 
meses:

 

b) Usando dados de previsão/planejamento para os próximos 12 meses 
de operação na modalidade/tipo k:

 ,

 onde 

19 No momento em que o subscritor compra um título de capitalização sujeito à premiação instantânea, é como 
se fosse realizado um microssorteio para aquele subscritor, onde ele imediatamente verifica se ganhou ou não o 
sorteio. O modelo proposto considera apenas os compromissos assumidos pela sociedade de capitalização em 
uma determinada data base (data de cálculo do requerimento de capital), de forma que os sorteios de premiação 
instantânea não representam compromissos de realização de sorteios por parte dessas sociedades – estes sorteios 
serão realizados somente quando novos títulos forem vendidos. Dessa forma, dados históricos referentes a sorteios 
do tipo “premiação instantânea” não podem ser considerados para fins de estimativa dos parâmetros fundamentais 
do modelo. Ou seja, os valores observados de pagamento dos sorteios de premiação instantânea (nos 12 meses 
anteriores à data de cálculo do requerimento de capital) devem ser excluídos dos dados amostrais usados para 
cálculo dos estimadores.
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 Estimadores para msoc,k

a) Usando dados de sorteios passados/realizados nos últimos 12 
meses:

 

b) Usando dados de previsão/planejamento para os próximos 12 meses 
de operação na modalidade/tipo k:

 

3. Modelo 
proposto para 
cálculo do 
capital adicional 
do submódulo
risco de garantia 
de rentabilidade

3.1 Base de dados 
e notação

Sociedade de Capitalização: soc 
Plano de capitalização: p	 p = 1,..., Lsoc
Taxa de juros i  
Índice de atualização monetária ind (TR,	IPCA,	IGPM,	Outros)
Prazo de vigência do plano p	da sociedade soc	 	 vsoc,p
Provisão Matemática para Resgate (PMR) em t da sociedade soc    
 
Cálculos preliminares

PMR constituída em t pela sociedade soc para os planos p ∈ C (p.ex., ): 

PMR total constituída em t pela sociedade soc:	

 

Prazo médio de vigência dos planos p ∈ C da sociedade soc: 

Prazo médio de vigência de todos os planos p ∈ C	(de todas as sociedades):
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3.2 Estrutura  Os planos de capitalização oferecem diferentes formas de garantia de
do modelo rentabilidade. Muitas vezes, essas garantias estão expressas na forma 

de uma taxa de juros e um índice de atualização monetária aplicados 
sobre a provisão matemática para resgate (PMR), uma garantia de 
saldo da PMR ao final da vigência do plano e/ou alguma outra forma de 
benefício e/ou bônus. As garantias diferem plano a plano, sociedade a 
sociedade, mas todas as garantias seguem as diretrizes estabelecidas, 
para cada modalidade de plano, na Circular SUSEP N°365, de 27 de 
maio de 2008 (SUSEP, 2008). 

 Considere as principais características descritas a seguir:

a) Sobre a taxa de juros oferecida no plano de capitalização

– Os planos das modalidades tradicional e compra programada 
oferecem taxas de juros, no mínimo, igual a 90% da taxa de juros 
da poupança. É muito raro algum plano de capitalização oferecer 
mais do que 100% da taxa de juros da poupança. 

– Os planos das modalidades popular e incentivo oferecem taxas 
de juros, no mínimo, igual a 20% da taxa de juros da poupança. 
Normalmente, as taxas oferecidas nos planos são em torno de 
20% da taxa da poupança.

b) Sobre o índice de atualização da PMR
– Para os planos da modalidade tradicional, não há restrição quanto 

ao índice de atualização monetária incidente sobre a PMR, mas 
verifica-se que, na maioria das vezes, o índice adotado é a Taxa 
de Referência (TR). 

– Para os planos da modalidade compra programada, o índice de 
atualização monetária incidente sobre a PMR é, vias de regra, 
um índice de preço (IPCA ou IGPM). Excepcionalmente pode 
ser aprovado algum outro índice, como por exemplo, a TR. 

– Para os planos das modalidades popular e incentivo, o índice de 
atualização monetária incidente sobre a PMR é, vias de regra, a 
TR ou um índice de preço. 

c) Sobre a garantia de saldo da PMR ao final da vigência do plano
– A garantia de saldo da PMR ao final da vigência do plano (quando 

houver) é resultado da própria aplicação da taxa de juros do 
plano (item (a) acima) à quota de capitalização (percentual de 
cada pagamento que será destinado à constituição do capital a 
ser resgatado), não constituindo, portanto, uma garantia adicional 
do plano de capitalização.
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 Estas características sugerem duas formas distintas de se agrupar os 
planos de capitalização:

(i) Os planos de capitalização podem ser agrupados segundo a taxa 
de juros oferecida no plano em três grupos: aqueles com taxas de 
juros de até 1,23% ao ano (20% da taxa de juros da poupança); 
aqueles com taxa de juros entre 1,23% e 5,55% ao ano; aqueles 
com taxas superiores a 5,55% ao ano (90% da taxa de juros da 
poupança). Assim, o total de provisão matemática para resgate 
constituída em t pela sociedade de capitalização soc ( ), 
pode ser desagregada em três parcelas:

–  é o agrupamento da PMR constituída em t para todos 

os planos que oferecem taxas de juros de até 1,23% ao ano. 

–  é o agrupamento da PMR constituída em t para 

todos os planos de capitalização que oferecem taxas de juros 

de 1,23% até 5,55% ao ano.

–  é o agrupamento da PMR constituída em t para 

todos os planos de capitalização que oferecem taxas juros 
superiores a 5,55% ao ano.

(ii) Os planos de capitalização podem ser agrupados segundo o índice 
de atualização da PMR em dois grupos: aqueles cujo índice de 
atualização da PMR é a TR; aqueles cujo índice de atualização 
da PMR é um índice de preços (IPCA, IGPM, etc) ou qualquer 
outro índice. Assim, o total de provisão matemática para resgate 
constituída em t pela sociedade de capitalização soc ( ), 
pode ser desagregada em duas parcelas:

–  é o agrupamento da PMR constituída em t para todos 

os planos cujo índice de atualização da PMR é a TR.

–  é o agrupamento da PMR constituída em t para todos 

os planos cujo índice de atualização da PMR é algum índice de 
preços (IPCA, IGPM, etc) ou qualquer outro índice.
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 Portanto, a provisão matemática para resgate constituída em t, pela 
sociedade de capitalização soc, pode ser distribuída em uma matriz 
M	t

soc	(2x3) da seguinte maneira:

Tx juros 
Índice PMR  i ≤ 1,23% (a.a.) 1,23% < i ≤ 5,55% 

(a.a.)  i > 5,55% (a.a.) Total

TR

IPCA, IGPM, outros

Total

 Seja 
 
 

 Onde , o elemento (p, l) da matriz , representa o total 

de provisão matemática para resgate constituída em t, pela sociedade de 
capitalização soc, cujo índice de atualização da PMR é Ip (p = 1,2) e 
cuja taxa de juros está dentro do intervalo especificado por Jl (l = 1,2,3).

 
  =             (29)

3.3 Cálculo do Seja  o elemento (p, l) da matriz . Para fins de cálculo do 

capital adicional capital adicional para cobrir o risco de subscrição de capitalização 
do submódulo risco de garantia de rentabilidade, considere os valores de 
maior incidência para os intervalos de taxas de juros especificado por 
Jl (l = 1,2,3):

•	 tx1 = 1,23% para o intervalo J1 
•	 tx2 = 5,55% para o intervalo J2 
•	 tx3 = 6,17% para o intervalo J3 

 
 Considere ainda que os índices de atualização da PMR usados para 

cálculo do requerimento de capital serão apenas a TR (para os planos 
cujo índice de atualização da PMR seja a própria TR) e IPCA (para os 
planos cujo índice de atualização da PMR seja algum índice de preços 
ou qualquer outro índice). 
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 Note que, para cada célula da matriz , a sociedade de capitalização 
soc tem um ativo e um passivo, ambos avaliados em . 

Para a avaliação do risco de subscrição de capitalização associado à 
célula , analisamos os cenários futuros em que a sociedade 

de capitalização pode ter fluxo de caixa negativo para a provisão 
matemática para regaste, ou seja, os cenários futuros quando o valor  
do passivo torna-se maior que o valor dos ativos vinculados, 
considerando que o ativo é rentabilizado pela taxa real de juros livre 
de risco em relação ao indexador do plano (ou seja, pelo cupom do 
indexador, TR ou IPCA), e o passivo (ou seja, a obrigação assumida pela 
sociedade de capitalização) é atualizado pelo valor de maior incidência 
para o intervalo de taxas de juros contratual especificado por Jl (ou seja, 
pela taxa txl (l = 1,2,3)) e pelo indexador especificado por Ip (p = 1,2).20 

 Para isso, desagregamos a provisão constituída em cada célula de   
de acordo com o tipo de plano de capitalização (PU ou PM/PP) de tal 
forma que, para cada célula

  
  (30)

 Seja  a provisão matemática para resgate constituída em t, 

pela sociedade de capitalização soc, para todos os planos do tipo PU, 

cujo índice de atualização da PMR é Ip, e cuja taxa de juros está dentro 
do intervalo especificado por Jl, e seja  a contraparte dessa 

provisão matemática para resgate no ativo (onde, no momento inicial da 
avaliação (t), ). O prazo médio 

de vigência para os planos de capitalização do tipo PU é de  

ano(s). Consideramos que o ativo ( ) é rentabilizado pelas 

taxas de juros à vista de curto prazo, projetadas para  ano(s) 
seguintes à data base t, obtidas a partir das projeções da ETTJ livre 
de risco para a taxa de cupom do respectivo indexador (TR ou IPCA), 
conforme procedimento descrito em Melo et al. (2011)21, e o passivo 
( ) é atualizado pelo valor de maior incidência para o 

intervalo de taxas de juros contratual especificado por Jl (ou seja, 

pela taxa txl) e pelo indexador especificado por Ip, ao longo de todo 
o prazo  . Vamos chamar o resultado da acumulação do ativo 

( ) e do passivo ( ), na data s, por [ ]s e 

[ ]s, respectivamente.22

 

20 Seguimos uma abordagem semelhante à apresentada por Moller e Steffensen (2007), Melo e Mendes (2009) e Melo (2008).
21 Disponibilizado no sitio http://www.susep.gov.br
22 Note que, quando s = t, .
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 Suponha que o fluxo de entrada dos atuais subscritores dos planos 
de capitalização da sociedade soc foi uniforme ao longo do tempo, e, 
portanto, o fluxo de saída destes mesmos subscritores também será 
uniforme ao longo do tempo até o final do prazo de vigência  . 
Assim, a taxa de resgate da PMR é representada pela seguinte função, 
g1(s), onde t	≤ s	<	t +  :

 
 

 As equações diferenciais estocásticas que descrevem as atualizações 
do ativo e do passivo associadas a esta subcélula são: 

  (31)

  (32)

 Em forma de integral, para qualquer instante u	(t	≤ u	≤	t +  ), tem-se:
 
   

(33)

                                                    
(34)

 Onde: 
 

•	 tIpS	é a taxa de curto prazo de atualização monetária em s associada 
ao indexador Ip.

•	 tCpS é a taxa de curto prazo de cupom (em relação a Ip) na data s.

•	 txl é o valor de maior incidência para o intervalo de taxas de juros 
contratual especificado por Jl.

	
 O déficit de rentabilidade auferido na data u para a provisão matemática 

para resgate constituída em t, para todos os planos do tipo PU, cujo 
índice de atualização da PMR é Ip, e cuja taxa de juros está dentro do 
intervalo especificado por Jl, é dado por: 

  (35-a)
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 E o seu valor presente em t	é:

  (35-b)

 Onde rD é a taxa de juros pré - f ixada em t  para o prazo 
(D = u	– t), conforme procedimento descrito em Franklin et al. (2011).23

 De forma semelhante, seja  a provisão matemática para 

resgate constituída em t, pela sociedade de capitalização soc, para todos 
os planos do tipo PM/PP, cujo índice de atualização da PMR é  Ip, e cuja 
taxa de juros está dentro do intervalo especificado por Jl, e seja 

a contraparte dessa provisão matemática para resgate no ativo (onde,

 no momento inicial da avaliação (t), ). 

 O prazo médio de vigência para os planos de capitalização do 
tipo PM/PP é de  ano(s). Consideramos que o ativo 
( ) é rentabilizado pelas taxas de juros à vista de curto prazo, 

projetadas para  ano(s) seguintes à data base t, obtidas a partir 
das projeções da ETTJ livre de risco para a taxa de cupom do respectivo 
indexador (TR ou IPCA), conforme procedimento descrito em Melo  
et al. (2011), e o passivo ( ) é atualizado pelo valor de maior 

incidência para o intervalo de taxas de juros contratual especificado por 
Jl (ou seja, pela taxa txl) e pelo indexador especificado por Ip, ao longo 
de todo o prazo . Vamos chamar o resultado da acumulação do 
ativo ( ) e do passivo ( ), na data s, por [ ]s 

e [ ]s, respectivamente.24 

 Suponha que o fluxo de entrada dos atuais subscritores dos planos 
de capitalização da sociedade soc foi uniforme ao longo do tempo, e, 
portanto, o fluxo de saída destes mesmos subscritores também será 
uniforme ao longo do tempo até o final do prazo de vigência . 
Suponha também que todos os subscritores em t (contratos vigentes) 
continuarão pagando seus prêmios normalmente até a data de resgate 
do plano. Assim, a taxa de resgate da PMR é representada pela seguinte 
função, g2(s), onde t	≤ s	< t	+ :

 

23 Disponibilizado no sitio http://www.susep.gov.br.
24 Note que quando s	= t,  
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 As equações diferenciais estocásticas que descrevem as atualizações 
do ativo e do passivo associados a esta subcélula são: 

 

                                                    
(36)

                                                    
(37)

 Em forma de integral, para qualquer instante u	(t	≤ u	≤ t	+ ), 
tem-se: 

          
 
(38)

 e 

                                                    
(39)

 Onde: 
 

•	 tIpS	é a taxa de curto prazo de atualização monetária em s associada 
ao indexador Ip.

•	 tCpS é a taxa de curto prazo de cupom (em relação a Ip) na data s.

•	 txl é o valor de maior incidência para o intervalo de taxas de juros 
contratual especificado por Jl.

	
 O déficit de rentabilidade auferido na data u para a provisão matemática 

para resgate constituída em t, para todos os planos do tipo PM/PP, cujo 
índice de atualização da PMR é Ip, e cuja taxa de juros está dentro do 
intervalo especificado por Jl, é dado por: 

  (40-a)

 E o seu valor presente em t é:
   

(40-b)
 

 Onde rD é a taxa de juros pré - f ixada em t  para o prazo 
(D = u	– t ), conforme procedimento descrito em Franklin et al. (2011).

 Para o cálculo do déficit associado ao compromisso de garantia de 
rentabilidade (conforme equações (35-a) e (40-a)), foram realizadas 
simulações de Monte Carlo. A partir da distribuição da soma do valor 
presente de todos os déficits, por meio da medida de risco TVaR, 
calculamos o valor do capital adicional requerido para cada R$ 1,00 de 
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provisão em cada subcélula da matriz tM
*  

(chamamos esse valor de 
fator de risco associado à subcélula)25. O capital regulatório necessário 
para cobrir o risco de garantia de rentabilidade associado à subcélula k 
da matriz  é:

 ,. ,,
t

k
totalsockksoc PMRfatorCapital =

 
    (41)

 Onde k é o índice que identifica a subcélula de 
 
(ou seja, identifica 

o índice de atualização da PMR (Ip), o intervalo de taxa de juros (Jl), e 
o tipo de plano de capitalização (PU ou PM/PP)), e fatork é o fator de 
risco associado à subcélula k.

 O capital adicional (total) do submódulo risco de garantia de rentabilidade 
é o resultado da agregação do requerimento de capital para todas as 
subcélulas de  (havendo um total de 12 subcélulas)26:

 
  (42) 

 Onde:

•  é o capital adicional baseado no risco de subscrição de 

capitalização do submódulo risco de garantia de rentabilidade.

•	 Capitalsoc,i e Capitalsoc,j	= capital adicional requerido para as subcélulas 
“i” e “j”.

4. Modelo proposto 
para cálculo do 
capital adicional 
do submódulo 
risco de despesas 
administrativas

4.1 Base de dados e notação
Sociedade de Capitalização: soc

Plano de capitalização: p	 p = 1,..., Lsoc
Receita de carregamento de soc no ano t   

Despesas administrativas de soc	no ano t	  

Provisão administrativa de soc atribuída a p em t	    

25 Note que esse fator é comum para todas as sociedades de capitalização.
26 Lembre-se que a matriz  possui 6 elementos, e cada elemento da matriz é subdivido em 2 componentes 

(PU vs PM/PP), sendo   e , conforme indicado 
nas equações (29) e (30).
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Cálculos Preliminares:

Provisão administrativa de soc em t	    

4.2 Estrutura  No que se refere às despesas administrativas (DAt), o risco de subscrição
do modelo de capitalização ocorre quando as despesas administrativas crescem 

mais do que as receitas oriundas das quotas de carregamento (RCat	) 
dos planos de capitalização27.

 Esse risco pode ser modelado da seguinte forma:

 

  =  = , t = 1, ... T  (43)

 
 Onde rt representa a variável aleatória “variação das despesas 

administrativas sobre receitas oriundas das quotas de carregamento” 
no tempo t. 

 Supomos que rt é um processo estocástico estacionário no sentido 
amplo, e para cada sociedade de capitalização soc:

 
 

, onde   

 Defina agora  = . (44)

 No instante (ano) t – 1,  tem distribuição , onde:

 
  

 Onde  é a realização de  

4.3 Cálculo do  Tendo a média e o desvio padrão da variável aleatória , conhecendo

capital adicional  e os estimadores de mrsoc e sr2
	 	 	 	, pode-se avaliar a exposição

 da sociedade de capitalização ao risco associado com as despesas 
administrativas. 

27 Conforme a circular SUSEP N° 365, de 27 de maio de 2008, as quotas de carregamento deverão cobrir os 
custos de despesas com corretagem, colocação e administração do título de capitalização, emissão, divulgação, 
atendimento ao cliente, desenvolvimento de sistema, lucro da sociedade de capitalização e quota de contingência, 
quando for o caso. Assim, as quotas de carregamento representam a parcela de cada pagamento que é cobrada 
pela sociedade para administrar o título.
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 Para isso, a medida de risco adotada foi o Value at Risk (VaR).

  (45)

 Em t – 1:

  

                                                    
(46)

 Onde  é a realização de  e  é a realização de .

 Da equação (44), tem-se que , ou seja, a despesa 

administrativa no ano t é o produto de duas variáveis aleatórias:  (igual 

à razão entre a despesa administrativa e a receita de carregamento, 
ambos no ano t) e  (igual à receita de carregamento no ano t). 

 Assumimos, para fins de cálculo de capital regulatório, que   é 

exatamente igual ao valor observado em t – 1, ou seja,   =  . 

Com esta premissa, em t – 1, tem-se que a variável aleatória 
  tem distribuição ,28 

e portanto, o capital adicional para cobrir o risco de subscrição de 
capitalização do submódulo risco de despesa administrativas pode ser 
calculado (em t) da seguinte maneira.

                                                    
(47)

 Das equações (46) e (47), pode-se escrever:
 
  (48)

 Onde: 

  (49)

 

28 Note que o símbolo “*” foi adicionado a  para diferenciar  (com a premissa adicional) de  (sem a 

premissa adicional).

soc
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 O valor de FatorVsoc de uma sociedade de capitalização, no instante t, 
pode ser calculado a partir de um estimador para srsoc (denotado por ) 
e dos dados de receitas de carregamento e despesas administrativas 
incorridas em t – 1. 

 Na ausência de dados de receitas de carregamento, pode-se usar o 
valor observado de receitas líquidas (anuais) com a premissa adicional 
de que a razão entre receita de carregamento e receita líquida total de 
cada sociedade de capitalização permanece constante ao longo  

do tempo, ou seja,  (independente de t).

 O cálculo do fator único  FatorV  para todas as sociedades de capitalização 
resulta de um processo de minimização do somatório do erro absoluto 
do cálculo de capital, ponderado pelo inverso da volatilidade.29 Ou seja, 
o FatorV é o resultado da minimização da seguinte função objetivo:

 
  (50)

 Onde (após redefinir fator e capital em termos da receita líquida total 
de soc):

 
 

 

 Sendo assim, um cálculo simplificado para o capital adicional baseado 
no risco de subscrição de capitalização do submódulo risco de despesas 
administrativas pode ser obtido da seguinte maneira:

  (51)
  

 Onde:
 

•	 	
 
é o capital adicional baseado no risco de subscrição de 

capitalização do submódulo risco de despesas administrativas.
 

•	 	
 
é a receita líquida da sociedade de capitalização soc auferida 

nos últimos 12 meses (1 ano).

29 Optamos pela estatística de erro absoluto, em vez do erro quadrático, pelo fato do primeiro ser menos sensível 
a outliers do que o segundo.
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5. Agregação dos Para agregação do capital adicional baseado no risco de subscrição 
submódulos das sociedades de capitalização, utilizamos uma matriz de correlação 
do risco de entre os módulos de cálculos, de tal forma que o valor final do capital
subscrição adicional para cada sociedade de capitalização é dado pela 

fórmula: 

   
(52)

 
 Onde:

•  é o capital adicional baseado no risco de subscrição da 
sociedade de capitalização.

•  é o capital adicional baseado no risco de subscrição do 

submódulo de risco “i”.

•  é o capital adicional baseado no risco de subscrição do 

submódulo de risco “j”.

•  ri,	j = correlação entre os submódulos de risco de subscrição “i” e “j”.

     

6. Conclusão A mensuração do risco de subscrição das sociedades de capitalização 
foi segregada em três submódulos: sorteios a realizar, garantia de 
rentabilidade e despesas administrativas. Para cálculo do capital 
adicional de uma sociedade de capitalização, o valor do capital adicional 
baseado no risco de subscrição será agregado aos demais capitais 
adicionais por meio de uma matriz de correlação.

 O modelo proposto trará um ganho significativo para a solvência 
das sociedades de capitalização, beneficiando o consumidor final 
dos produtos, dado que haverá uma garantia maior que a sociedade 
honrará seus compromissos, aumentando a credibilidade do mercado 
de capitalização brasileiro. O ganho é estendido aos acionistas que 
passam a investir em um mercado mais seguro, com requisitos de capital 
calculados em função dos riscos assumidos.
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7. Anexo – Informações necessárias para cálculo do capital adicional 

7.1 Submódulo Um quadro de informações, específico para o cálculo de capital 
risco de  adicional do submódulo risco de sorteios a realizar, com as seguintes
sorteios a  informações:
realizar 

(a) Valor total pago em todos os sorteios da modalidade/tipo k da 
sociedade soc nos últimos 12 meses: 

  

(b) Número de sorteios realizados da modalidade/tipo k da sociedade 
soc nos últimos 12 meses:

  

(c) Número de sorteios pagos (ou seja, quando há um subscritor 
sorteado) da modalidade/tipo k da sociedade soc nos últimos 12 
meses:

 

(d) Variância amostral do valor pago nos sorteios da modalidade/tipo k 
da sociedade soc nos últimos 12 meses:

 

– Caso a sociedade esteja iniciando a operação na modalidade/
tipo k, ela deve substituir os itens (a), (b) e (c) acima por sua 
melhor estimativa para os próximos 12 meses de operação nesta 
modalidade/tipo de plano.

(e) Proporção média de títulos não vendidos, no momento imediatamente 
anterior ao da realização do sorteio, para cada sorteio/extração de 
plano da modalidade/tipo k, da sociedade soc nos últimos 12 meses:30

 

– Caso a sociedade esteja iniciando a operação na modalidade/
tipo k, ela deve substituir o item (d) acima por sua melhor 
estimativa para a proporção de títulos não vendidos em cada 
sorteio/extração para os próximos 12 meses de operação nesta 
modalidade/tipo de plano.

30 Média apurada nos últimos 12 meses.
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(f) Número de sorteios a realizar (previstos/compromissados) da 
modalidade/tipo k (custeados ou não) nos próximos 12 meses, ou 
seja, todos os sorteios previstos/compromissados, de todas as 
séries, de todos os planos de capitalização da modalidade/tipo k 
desta sociedade: NSRsoc,k.31

 
7.2 Submódulo Um quadro de informações, específico para o cálculo de capital adicional 
risco de de subscrição do submódulo risco de garantia de rentabilidade, com 
garantia de  as seguintes informações:
rentabilidade 

(a) A provisão matemática para resgate constituída em t, pela sociedade 
de capitalização soc, desagregada em uma matriz  (2x3):

Tx juros 

Índice PMR
 i ≤ 1,23% (a.a.) 1,23% < i ≤ 5,55% 

(a.a.)   i > 5,55% (a.a.) Total

TR $ (PU)
$(PM/PP) 

$ (PU)
$(PM/PP) 

$ (PU)
$(PM/PP) 

IPCA, IGPM, outros $ (PU)
$(PM/PP) 

$ (PU)
$(PM/PP) 

$ (PU)
$(PM/PP) 

Total

 Note que,  , o elemento (p,	l) da matriz , representa o total 

de provisão matemática para resgate constituída em t, pela sociedade 

de capitalização soc, cujo índice de atualização da PMR é Ip	(p = 

1,2) e cuja taxa de juros está dentro do intervalo especificado por Jl	

(l = 1,2,3). Este elemento precisa ser desagregado de acordo com o 
tipo de plano de capitalização (PU ou PM/PP) de tal forma que, para 

cada célula da matriz  , . 

(b) O prazo médio de vigência (em meses) dos planos de capitalização 
de cada subcélula de , calculado segundo a fórmula 
descrita na seção 3.1. Ou seja, se C representa o conjunto de 
planos de capitalização de uma dada subcélula de  (p.ex., 

3 ), então:

  

31 Lembre-se que uma extração/sorteio que implique em g potenciais contemplados (ganhadores) deve ser 
considerada como sendo g sorteios distintos, mesmo que estejam vinculados a uma mesma extração, para fins de 
cálculo dos números de sorteios realizados, pagos e/ou a realizar.
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MISSÃO

A Revista Brasileira de Risco e Seguro (RBRS) é uma edição da Escola Nacional de Seguros – Funenseg. 
Criada em 2004, publica estudos e pesquisas das áreas de seguro, resseguro, previdência privada 
complementar, capitalização, atuária, gerenciamento de riscos e assuntos correlatos. Com edições 
semestrais, tem a missão de estimular a discussão acadêmica no mercado segurador e tornar-se uma 
fonte de conhecimento para empresas, instituições de ensino e interessados na pesquisa desse segmento 
da economia brasileira. 

Trabalhos produzidos nas universidades e/ou escritos por profissionais qualificados em suas áreas de 
atuação têm na RBRS um canal de divulgação, fazendo da revista uma ponte entre o setor e pesquisadores, 
professores e estudantes de instituições acadêmicas. 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA RBRS

Os trabalhos (artigos, ensaios, pesquisas ou casos) deverão ser escritos em língua portuguesa, sendo o 
tamanho do papel formato A-4 (210 mm × 297 mm) em espaço 1,5, com letra de tamanho equivalente a 
Times New Roman corpo 12 ou Arial corpo 11.

Devem ser inéditos, não tendo sido enviado a outro veículo para publicação, e possuir no mínimo (10) dez 
e no máximo (40) quarenta páginas, incluindo apresentação detalhada dos procedimentos metodológicos 
utilizados, ilustrações, bibliografia e notas de final de texto.

As palavras em outros idiomas, que não sejam em português, devem aparecer em itálico ou entre aspas.

As páginas deverão ser numeradas sequencialmente em algarismos arábicos.

Trabalhos sem identificação de autoria não serão considerados.

Todas as notas de rodapé deverão estar incluídas como notas de final de texto.

Ilustrações, tabelas e gráficos: Excel ou Power Point, vinculados ao Word, com fonte Times New Roman 
corpo 10 ou Arial corpo 9.

A folha de rosto, que não deve apresentar o número de página, deve conter o título do trabalho (com as 
iniciais das palavras em letras maiúsculas), o(s) nome(s) do(s) autor(es), com respectivas referências e 
endereço de e-mail. Na página seguinte, resumo em português, palavras-chave e sumário, bem como 
abstract, key-words e contents (inglês), e resumo, palabras-clave e sumario (espanhol).
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