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Resumo 

 

Este trabalho trata da importância da predição verossímil da Taxa Real de Juros para que os 

Sistemas Previdenciários sob o regime de capitalização (com investimentos concentrados em 

títulos públicos ou que tenham como referência a Taxa Selic) alcancem o Equilíbrio Financeiro e 

Atuarial. A série referente à Taxa Real de Juros foi obtida por meio da Taxa Referencial do 

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo. Utilizando-se de Processos Estocásticos (Método de Monte Carlo), foram feitas 

simulações (estimativas e testes) da Taxa Real de Juros, com o objetivo de predizê-la, para os 

seguintes cenários: simulações com 1.000, 5.000 e 10.000 observações considerando-se três 

diferentes períodos (janeiro de 2005 a abril 2015; maio de 2010 a abril de 2015; maio de 2013 a 

abril de 2015).  Realizadas as projeções, apresentam-se estatísticas, níveis de confiança 

envolvidos e realizam-se testes de hipóteses. Dentre os principais resultados, verificou-se que o 

aumento do número de observações (bem como a redução do período analisado) pouco 

influenciou a variabilidade dos dados; influenciou, no entanto, a amplitude do intervalo de 

confiança estimado – que caiu -, gerando maior precisão à estimativa. Averiguou-se que em todos 

os casos (todas as simulações, supondo variâncias diferentes e equivalentes) as estatísticas t 

foram menores que as estatísticas críticas bicaudais, o que significa que não se pode rejeitar a 

hipótese nula de que “a média dos dados originais seja igual à média dos dados simulados”. Por 

último, salienta-se a dificuldade na escolha da simulação que se aproximará mais da realidade, 

dada a dificuldade de lidar-se com a previsão de longo prazo associada à Previdência. 

 

Palavras-chave: equilíbrio financeiro e atuarial, premissas atuariais, taxa real de juros, previsão, 

método de Monte Carlo. 
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1. Introdução 

 

Previdência é um seguro contributivo (facultativo ou obrigatório, dependendo do 

Sistema). Ela visa transferir renda, de forma permanente ou temporária, ao trabalhador e seus 

dependentes, quando determinados sinistros ocorrem: reclusão, perda da capacidade laborativa, 

invalidez, idade avançada ou morte. 

 No Brasil, existem três (3) Regimes de Previdência: o Regime Próprio de Previdência 

Social União, Estados e Municípios (RPPS)1; o Regime Geral de Previdência Social (RGPS)2; o 

Regime de Previdência Complementar (RPC)3. Todos os Sistemas enumerados necessitam 

preservar o Equilíbrio Financeiro e Atuarial, definido por Nogueira (2012), em relação aos 

Regimes Próprios (podendo ser estendido aos demais Sistemas citados), como a garantia de que 

os recursos do Regime serão suficientes para o pagamento de todas suas obrigações, tanto no 

curto prazo (a cada exercício financeiro), como no longo prazo (que alcança todo o seu período 

de existência). 

 O profissional responsável pela mensuração dos riscos envolvidos é o atuário. Ele, por 

meio de premissas e hipóteses, faz a modelagem, buscando retratar de forma verossímil a 

realidade. Dentre as premissas atuariais, exemplificam-se: tábuas biométricas; estimativa de 

crescimento real salarial; estimativa de crescimento real de benefícios; inflação; taxa real de 

juros; reposição de participantes; taxa de rotatividade; composição familiar; primeira entrada em 

sistema previdenciário; entre outras. 

 Estudos apurados acerca de cada uma das premissas do modelo atuarial são cruciais para 

que o Equilíbrio Financeiro e Atuarial seja alcançado, principalmente quando se considera o 

                                                             
1 Conforme Art. 40 da Constituição Federal de 1988 e a Lei n° 9.717/1998, RPPS é o regime que assegura os 

Servidores ocupantes de Cargo Efetivo (os Governos dos Entes são responsáveis pela gestão, se o Regime for 

instituído, de filiação obrigatória aos Servidores mencionados). 
2 Instituído segundo o Art. 201 da Constituição Federal de 1988 e as Leis n° 8.212/1991 e 8.213/1991 (sua gestão é 

de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Previdência 

Social), de filiação obrigatória para Trabalhadores da iniciativa privada e Servidores não abrangidos em Regimes 

Próprios. 
3 Instituído nos Art. 202 e Art. 40 § 14 da Constituição Federal de 1988, nas Leis Complementares 108/2001 

109/2001 e Lei n° 12.618/2012 (sistema facultativo com gestão da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar, que, como o INSS, é uma autarquia do Ministério da Previdência Social). 
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aumento da longevidade ocorrido ao longo do tempo. Diante desse contexto, objetiva-se neste 

trabalho analisar quais as expectativas referentes às Taxas de Juros Reais no Brasil, por meio do 

Método de Monte Carlo, e se utilizando de dados mensais referentes ao período de janeiro de 

2005 até abril de 2015. 

 O gozo de benefícios é um momento muito sensível na vida do beneficiário. Em muitos 

casos, ele não se encontra em condições de laborar ou obter renda de outras fontes. Se os 

Sistemas Previdenciários não forem solventes e líquidos, poderão levar a massa citada a ter 

benefícios diminuídos, podendo causar transtornos irreparáveis. Assim, toda a atenção sobre as 

diversas premissas atuariais é pouca.  

 Contudo, entre elas, uma se destaca, pela influência que provoca no acúmulo das reservas: 

a Taxa de Juros Atuarial.  

Com foco nesta taxa, desenvolve-se o estudo de forma genérica. Cada gestor deve, em 

caso concreto, e com sua carteira de investimentos, gerir e administrar os recursos 

previdenciários com eficiência e economicidade e espelhá-los de forma realista na hipótese 

atuarial da Taxa de Juros Atuarial. As legislações dos diversos segmentos previdenciários deixam 

clara a responsabilidade dos atores envolvidos na escolha de todas as premissas envolvidas. 

Quanto à discussão acerca da taxa de juros, diversos trabalhos enfatizam sua importância 

no contexto macroeconômico, podendo influenciar não somente no acúmulo de reserva dos 

Institutos Previdenciários, mas também outras importantes variáveis, tais quais: política 

monetária brasileira (MINELLA, 2003); spread bancário e risco de mercado no Brasil 

(ALMEIDA; DUARTE JÚNIOR; FERNANDES, 2004); inflação, vulnerabilidade do setor 

externo, dívida pública e estrutura de mercado bancário (OMAR, 2008); taxa de câmbio real 

efetiva no Brasil (CERQUEIRA, 2013); dinâmica no mercado de títulos da Tunísia 

(CHAKROUN; ABID, 2014).  

Dada a sua importância e com o intuito de prever a taxa real de juros brasileira, inúmeros 

modelos podem ser propostos. O presente trabalho se utiliza do Processo Estocástico Método de 

Monte Carlo (MMC), por gerar boas estimativas, ser relativamente simples e amplamente usado. 

Porém o MMC já foi utilizado em vários trabalhos, com diferentes objetivos: estudar a 
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viabilidade econômica de se instalar um conjunto de máquinas de rebeneficiamento de café 

(JUNQUEIRA; PAMPLONA, 2002) - verificou-se que não se tem uma única resposta quando se 

utiliza o MMC, e sim uma gama delas; analisar a viabilidade econômica de projetos (LIMA et al., 

2008) - a situação apresenta-se mais favorável; prever custos de produção da Companhia Vale do 

Rio Doce (GARCIA; LUSTOSA; BARROS, 2010) - o resultado apontou que de fato existe uma 

diferença significativa entre a média e variabilidade da amostra simulada em relação à amostra 

observada; prever demanda dos produtos de uma engarrafadora de bebidas situada na cidade de 

Maringá – PR (MENEGARDE et al., 2010) - constataram-se acréscimos na demanda por alguns 

produtos, decréscimos na demanda por outros; precificar a da taxa de juros do mercado de opções 

norte-americana (CESCATO; LEMGRUBER, 2011) – o modelo fornece estimativas precisas do 

preço da opção e pode ser facilmente adaptado para outros modelos de taxas de juros. 

 

2. A Premissa Atuarial “Taxa Real de Juros” 

 

 Segundo o art. 40 da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional 

41/2003, o regime de previdência próprio deve observar critérios que preservem o Equilíbrio 

Financeiro e Atuarial.  Não diferente, o Art. 201, da citada Constituição, determina que o regime 

geral deverá preservar o Equilíbrio Financeiro e Atuarial. Os órgãos que regulamentam a 

previdência em suas legislações infralegais seguem esse princípio. Por exemplo, a Portaria MPS 

n° 403/2008 (que pode ser utilizada para todos os Sistemas Previdenciários), no Art. 2, define: 

Equilíbrio Atuarial (garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas 

estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, em longo prazo); Equilíbrio 

Financeiro (garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada 

exercício financeiro). 

 Inúmeras decisões Judiciais reconhecem a importância da Ciência Atuarial para a saúde 

dos Sistemas de Previdência. O Recurso Especial 1.337.616, por exemplo, afirma que para zelar 

pelo Equilíbrio, é indispensável prova pericial atuarial no auxílio da Autoridade Judicial. Além da 
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perícia atuarial, a modelagem que visa o alcance dos Equilíbrios citados necessita da utilização de 

premissas atuariais. 

As premissas atuariais, ou hipóteses, são estimativas para eventos ligados às obrigações e 

direitos dos Sistemas de Previdência. Devem-se estabelecer valores para cada evento e monitorá-

las, dada a constituição de bons estimadores. Para Rodrigues (2008), elas se classificam em: 

premissas econômicas (relacionadas com macroeconomia); premissas biométricas (originadas na 

Ciência Atuarial); premissas genéricas (de ordem geral). 

 As premissas econômicas são ligadas a processos macroeconômicos brasileiros e 

internacionais. Com isso, sofrem grande variabilidade em períodos curtos, sendo necessário 

anualizar a escolha dos modelos e trazer as decisões para o curto prazo. Em consequência, essa 

variação gera flutuações significativas nas reservas matemáticas e resultado atuarial. 

 As premissas biométricas são de variação mais lenta e causam menos impactos imediatos 

nas reservas e resultado atuarial. Um problema para essas estimativas são as Entidades que 

possuem poucos participantes, pois a aderência destas aos vários modelos (tábuas ou estatísticas) 

é de difícil medição.  

 Erros nestas estimativas levam a avaliação errada dos direitos e obrigações, criando 

superávits ou déficits técnicos e má avaliação dos riscos envolvidos no negócio. Isto pode 

ocasionar insolvência ou falta de liquidez para o Sistema. 

 Conforme Rodrigues (2008), a escolha de premissas deve ser orientada pelos seguintes 

critérios: conservadorismo (superavaliação de reserva matemática); consistência retrospectiva 

(quando relacionada à experiência do plano); consistência prospectiva (relacionadas a 

expectativas futuras); prudência (conhecimento do que os outros estão adotando como premissa); 

precisão (minimização da diferença entre a experiência real e o conceito adotado); flexibilidade 

(quando dentro de um intervalo, de tal sorte que possa ser modificada). 

 Para maioria das premissas, dependendo do Sistema Previdenciário, há legislação que 

delineia os limites mínimos e máximos. É importante enfatizar que testes estatísticos devem ser 

realizados, mesmo sem obrigação legal para tal. Além disso, não basta que as premissas estejam 
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dentro dos limites impostos pelo poder Público, elas devem estar de acordo com a massa 

estudada. 

 Em relação à taxa real de juros, elas devem ser condizentes com as metas de 

investimentos das entidades de previdência e com a previsão de juros em longo prazo. Gestores, 

participantes, atuários, comitês de investimentos etc. devem decidi-la. 

 Importante salientar a distinção entre o conceito de Taxa Nominal de Juros e Taxa Real de 

Juros: a primeira é o aumento percentual, por um determinado período, em pecúnia, recebido ou 

pago por um empréstimo ou financiamento; a segunda é o aumento percentual, por um 

determinado período, do poder de compra, em pecúnia, pago por um empréstimo ou 

financiamento. Outra definição diz que a Taxa de Juros é Real é a Taxa de Juros Nominal 

retirado o efeito da inflação. A Taxa Real de Juros pode variar de menos infinito a mais infinito.  

Para calcular a taxa real de juros pretendida, expurga-se o efeito da inflação da taxa 

nominal de juros como na equação (1). Um aspecto interessante sobre as taxas reais de juros é 

que elas podem ser, inclusive, negativas.  

 

(1 + 𝑖𝑛) = (1 + 𝑟). (1 + 𝑗).      (1) 

 

Sendo 𝑖𝑛 =taxa de juros nominal; 𝑗 =taxa de inflação no período; 𝑟 =taxa real de juros. 

 No caso concreto dos Sistemas Previdenciários, segundo Rodrigues (2008), há duas 

funções para a Taxa Real de Juros: rentabilidade mínima dos ativos investidos; taxa de desconto 

atuarial que traz para o momento presente às obrigações e os direitos. 

 Nos Sistemas de Previdência, em regime de capitalização, existe o conceito de meta 

atuarial. Esta, é a Taxa Real de Juros que tem a função de trazer ao momento presente todos os 

compromissos e direitos. Com isso, quanto maior o índice, menores os valores envolvidos no 

cálculo em valor atual e, quanto menor, maiores ficam as grandezas em valor presente.  

 A Taxa Real Anual de Retorno nos investimentos deve ser maior que a meta atuarial 

definida anteriormente, caso contrário, levará o Sistema ao desequilíbrio (deficitário). 

 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

8
 

Gráfico 1 - Valor Presente necessário para acumular R$ 1.000,00 no final do ano de 2.064 

 

 

Por meio da visualização do Gráfico 1 é possível afirmar que,  a juros zero, é necessário 

ter R$ 1.000,00 em 2015 para o montante no final do ano de 2064 seja R$ 1.000,00; se fosse 

utilizada a taxa de 6,00% ao ano para acumular o mesmo montante, seria necessário capitalizar, 

inicialmente, aproximadamente R$ 54,00. 

 

3. Aspectos Metodológicos 

 

Como especificado anteriormente, muitos Sistemas Previdenciários obtêm rendimentos de 

seus recursos em investimentos vinculados à Taxa Referencial do Governo Federal. Como esta, 

na prática, é a projeção do Governo Federal para compra e recompras de seus títulos, a taxa 

básica de juros do mercado brasileiro (empréstimos e financiamentos) fica referenciada neste 

índice.  
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Outra variável independente importante para o estudo é a Taxa de Inflação. É utilizado o 

índice oficial de inflação do Brasil (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA), 

como mencionado anteriormente.  

Comentadas as origens dos dados secundários utilizados, parte-se para a apresentação do 

método: a Simulação. Para Para Shannon (1975), simulação é constituída de um método 

experimental que procura descrever o comportamento de um sistema, construindo hipóteses que 

expliquem o comportamento apresentado, para tentar prever o futuro e suas consequências. De 

um modo geral, existem dois modelos de simulação, o probabilístico e o determinístico: 

conforme Turban e Meredith (1994), o modelo probabilístico se caracteriza por uma ou mais 

variáveis (discretas ou contínuas) independentes apresentarem distribuição de probabilidade; 

conforme Reis e Martins (2001), no modelo determinístico, a hipótese é que os dados são obtidos 

com certeza, não havendo probabilidades envolvidas - logo, as variáveis (discretas ou contínuas) 

independentes não sofrerão alterações no futuro.  

Neste trabalho, trata-se apenas da simulação probabilística discreta através do método de 

Monte Carlo. Conforme Costa e Azevedo (1996), trata-se de uma técnica de amostragem 

superficial que age numericamente sistemas complexos que tenham componentes aleatórios.  

Segundo Andrade (1989), as fases para realização de simulação são: formulação do 

problema; coleta de dados; identificação das variáveis aleatórias e suas distribuições de 

probabilidades; formulação do modelo; avaliação do modelo; realização de experimentos de 

simulação. 

Na fase da formulação do problema, procura-se saber se as Taxas de Juros Real adotadas 

nos Sistemas de Previdência no Brasil estão adequadas utilizando a simulação de Monte Carlo. 

Quanto à coleta de dados, foram buscados dados secundários nos sítios oficiais: a inflação 

medida através IPCA está disponível no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE); a Taxa de Juros baseada na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (Selic) no sítio da Receita Federal do Brasil. O período de dados originais será de 

janeiro de 1995 até abril de 2015. Em seguida, conforme a equação (1), calcularam-se as Taxas 

Reais de Juros do período. 
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Na etapa de identificação das variáveis aleatórias e suas distribuições de probabilidade, 

tem-se a Taxa Real de Juros como objeto a ser simulado. Nas simulações, não houve necessidade 

de encontrar-se a distribuição discreta, somente a Função Distribuição Acumulada.   

Em relação à formulação do modelo, tem-se a razão entre a Selic e o IPCA como a Taxa 

Real de Juros básico da economia brasileira. 

Na avaliação do modelo, a formulação correta e, sem vícios, o apropriado desempenho do 

Método de Monte Carlo, são a base para boa estimativa neste caso em particular. 

A realização do experimento, segundo Andrade (1989), explica que o Método de Monte 

Carlo é baseado em conceitos estatísticos simples. A função acumulada de uma variável aleatória 

tem distribuição de probabilidade uniforme no intervalo [0,1]. Neste intervalo, é gerado um 

número aleatório.  

Cabe ressalvar que para Shimizu (1975), não há a possibilidade de obtenção de números 

aleatórios computacionais, mas pseudoaleatórios que precisam de muitos testes estatísticos para 

sua validade. 

Ehrlich (ANO apud Bruni et al., 1998), por sua vez, afirma que esses testes estatísticos 

computacionais devem seguir os seguintes critérios de aleatoriedade: uniformemente distribuídos; 

estatisticamente independentes; reproduzíveis, a fim de permitir comparação entre programas; 

não repetibilidade da série no intervalo de interesse; velocidade de geração; utilização de 

memória mínima do computador na geração. 

Poder-se-iam simular números aleatórios de forma não eletrônica, contudo, demandaria 

muito tempo. Por isso, utiliza-se da Planilha eletrônica Excel versão 2000 para gerar os números 

pseudoaleatórios, por meio do comando “ALEATÓRIO( )”.  

Em continuidade, através da ferramenta de análise de dados do Excel 2000, foram gerados 

histogramas que calculam frequências individuais e medem a frequência dentro de cada classe. 

Para todas as simulações, as classes são de 0,5 % em 0,5 % de Juros Reais para melhor 

visualização e simulação, pois poucas observações em cada classe não apresentam bons 

resultados.  
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Conforme determina o Método de Monte Carlo, para a simulação, há necessidade do 

cálculo da Função Distribuição Acumulada. Por isso, elas foram geradas e apresentadas no 

histograma. Depois, foi criada uma Matriz (Função Distribuição Acumulada, valor da variável 

aleatória).  

Usando função de busca e referência do Excel 2000, “PROCV (ALEATÓRIO( ); Matriz; 

2)”, obteve-se um valor simulado de forma simplificada. 

Assim, criaram-se duas variáveis: média dos juros reais e desvio padrão amostral. Para cada 

nova observação estimada, refizeram-se as variáveis citadas e demostraram-se gráficos de linha 

para cada simulação. 

Foi realizada uma estatística descritiva dos resultados e foram criados intervalos de 

confiança com confiabilidade de 95%. Segundo Shimakura (2006), o Intervalo de Confiança (IC) 

de 95% para uma média amostral é dado pela equação (2): 

 

𝐼𝐶 = (�̅� − 1,96 .
𝑠

√𝑛
;  �̅� + 1,96 .

𝑠

√𝑛
)     (2) 

 

Ou seja, tem-se a média amostral (�̅�) mais ou menos percentil de 95% multiplicado pelo 

desvio padrão amostral dividido pela raiz do tamanho da amostra. 

Por último, foram realizados Teste-t para verificação da aderência da simulação em relação 

aos dados observados. Essa premissa é usada quando a estatística de teste segue uma distribuição 

normal, mas a variância da população 2 é desconhecida. Nesse caso, é usada a variância 

amostral 2 e, com esse ajuste, a estatística de teste passa a seguir uma distribuição t de Student. 

 

4. Resultados  

 

Decidiu-se realizar uma análise acerca da Taxa Real de Juros, considerando-se três (3) 

distintos Períodos: 1) janeiro de 2005 a abril 2015; 2) maio de 2010 a abril de 2015; 3) maio de 

2013 a abril de 2015. Deste modo é possível verificar se há efeito de tempo / número de 

observações na estimação da variável taxa real de juros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_normal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_normal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
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 Para cada um dos períodos, realizou-se o seguinte procedimento: apresentação dos dados 

observados (originais), seguida de três (3) simulações: a primeira simulação, que contém 1.000 

observações; a segunda, com 5.000 observações; a terceira, com 10.000. Nas três simulações, 

depois de estimados os intervalos de confiança para a taxa real de juros, foram realizados dois 

tipos de Teste-t - um que considera variâncias distintas, outro que considera variâncias 

equivalentes – para avaliar a hipótese (nula) de que a média dos dados originais e a média dos 

dados simulados são iguais.  

Conforme o já exposto, neste primeiro período são apresentadas as informações sobre os 

dados observados (originais) do respectivo período, bem como realizadas três (3) simulações. 

O Gráfico 2 apresenta o histograma dos dados originais. Nele, pelo fato de o período de 

informações ser longo, os dados são distribuídos por um intervalo grande. Possui maior 

concentração entre 3% e 5%. Através dos dados desse histograma, foi construída a Função 

Distribuição Acumulada. 

O coeficiente de variação (razão entre o desvio padrão e a média) é uma estatística 

importante para comparação da variável estimada, servindo na avaliação dos modelos. Neste 

caso, seu valor para os dados observados foi 0,5453. 

 

Gráfico 2 - Histograma dos dados observados entre janeiro de 2005 e abril 2015 
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4.1. Dados observados e simulados entre janeiro de 2005 e abril de 2015 (primeiro período) 

 

 Inicialmente, para o primeiro período, foram simuladas 1.000 observações. Para maior 

inferência e efeito comparativo com os dados originais, confeccionou-se a Tabela 1. O 

coeficiente de variação para os dados simulados no primeiro período foi de 0,5682. Em relação 

aos dados originais, é um valor 4,19% maior, o que mostra que os dados simulados ficaram um 

pouco mais dispersos em relação à média dos dados originais. Além disso, tanto a média dos 

juros reais quanto o desvio padrão, ainda estão oscilando um pouco. O Intervalo de Confiança de 

95% citado seria de 4,91% a 5,27% de média dos juros reais com os dados da Tabela 1. 

O Test-t realizado é um teste de hipóteses estatísticas. Sob a hipótese principal (ou nula) a 

média dos dados originais e a média dos dados simulados são iguais (as variâncias são 

desconhecidas e, neste caso, assume-se que são distintas entre os dois grupos). A hipótese 

alternativa é que as médias são diferentes. Como a estatística t calculada (0,6623) é menor que a 

estatística crítica bicaudal (1,975288), não se pode rejeitar a hipótese nula de que a média dos 

dados originais é igual à média dos dados simulados (de acordo com a Tabela 2).  

Foi realizado um segundo teste que mantêm as hipóteses. A diferença em relação ao teste 

anterior é que este considera que as variâncias (que são desconhecidas) são equivalentes. De 

acordo com as informações da Tabela 2, não se pode rejeitar a hipótese das médias serem iguais, 

já que a estatística calculada foi 0,659155 (< 1,962081).  

A mesma análise foi feita para os casos simulados com 5.000 e 10.000 observações. Com 

os aumentos do tamanho amostral houve melhora considerável na oscilação da média amostral e 

do desvio padrão amostral. O coeficiente de variação caiu, significando que o aumento do 

número de observações aumentou a precisão da estimativa (Tabela 1). Contudo, houve esforço 

computacional muito superior.  

Para os casos simulados com 5.000 e 10.000 observações os Testes-t (considerando 

variâncias equivalentes e distintas) apresentaram o mesmo resultado: não se pode rejeitar a 

hipótese de que a média dos dados originais é igual ao da simulação (Tabela 2). 

 

Tabela 1 – Resumo de estatísticas dos dados observados e simulados entre jan/2005 e abr/2015 
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Estatística Observado 

Simulação 

(1000 

observações) 

Simulação 

(5000 

observações) 

Simulação 

(10000 

observações) 

Média 5,2719 5,0905 5,0612 5,0491 

Erro padrão 0,2582 0,0915 0,0406 0,0287 

Mediana 4,4612 4,5 4 4 

Modo #N/D 3,5 3,5 3,5 

Desvio padrão 2,8751 2,8927 2,8725 2,8687 

Variância da amostra 8,2659 8,3674 8,2511 8,2295 

Coeficiente de variação 0,5454 0,5682 0,5675 0,5682 

Dispersão em relação ao observado 0,0000 0,0420 0,0407 0,0418 

Curtose -0,2600 -0,3135 -0,3691 -0,2873 

Assimetria 0,5942 0,6039 0,5888 0,6153 

Intervalo 13,5152 13,5 13,5 13,5 

Mínimo -0,4045 -0,5 -0,5 -0,5 

Máximo 13,1107 13 13 13 

Soma 653,7171 5090,5 25306 50491 

Contagem 124 1000 5000 10000 

Intervalo de Confiança - Limite Inferior - 4,91 4,98 4,99 

Intervalo de Confiança - Limite Superior - 5,27 5,14 5,11 

Amplitude - 0,36 0,16 0,12 

Nível de confiança (95,0%) 0,5111 0,1795 0,0796 0,0562 

 

Também foram resumidos os testes aplicados em cada simulação relativa ao primeiro 

período, conforme Tabela 12. 

 

Tabela 2 – Resumo de Testes-t por simulação do período entre jan/2005 e abr/2015 

Variâncias diferentes 

  
Simulação (1000 

observações) 

Simulação (5000 

observações) 

Simulação (10000 

observações) 

Estatística t 0,857708 0,861552 1,466828 

Estatística crítica bicaudal 1,978971 1,996564 2,000298 

Decisão Não rejeita H0 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

Variâncias equivalentes 

  
Simulação (1000 

observações) 

Simulação (5000 

observações) 

Simulação (10000 

observações) 

Estatística t 0,859559 0,871677 1,518146 

Estatística crítica bicaudal 1,960198 1,962209 1,960433 

Decisão Não rejeita H0 Não rejeita H0 Não rejeita H0 
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Constata-se que em todos os casos (todas as simulações, para variâncias diferentes e 

equivalentes) as estatísticas t foram menores que as estatísticas críticas bicaudais (Tabela 2). Isto 

significa que não se rejeita H0, ou seja, “a média dos dados originais é igual à média dos dados 

simulados”. Encerrada a análise do primeiro período, apresenta-se a análise referente ao segundo. 

 

4.2. Dados observados e simulados entre maio de 2010 e abril de 2015 

 

De acordo com a Tabela 3, verifica-se que, para o segundo período o aumento do número 

de observações pouco influenciou a variabilidade dos dados; influenciou, no entanto, a amplitude 

do intervalo de confiança estimado – que caiu -, gerando maior precisão à estimativa. 

 

Tabela 3 – Resumo de estatísticas dos dados observados e simulados entre mai/2010 e abr/2015 

Estatística Observado 
Simulação (1000 

observações) 

Simulação (5000 

observações) 

Simulação (10000 

observações) 

Média 3,2849 3,122 3,0138 3,018 

Erro padrão 0,1838 0,0444 0,0194 0,0139 

Mediana 3,5941 3,5 3,5 3,5 

Modo #N/D 4 3,5 3,5 

Desvio padrão 1,4238 1,4052 1,3745 1,3907 

Variância da amostra 2,0273 1,9746 1,8894 1,9340 

Coeficiente de variação 0,4334 0,4501 0,4561 0,4608 

Dispersão em relação ao observado 0 0,0384 0,0522 0,0631 

Curtose 0,0981 -0,2234 -0,1117 -0,1925 

Assimetria -0,7520 -0,6402 -0,6865 -0,6591 

Intervalo 6,3285 6 6 6 

Mínimo -0,4045 -0,5 -0,5 -0,5 

Máximo 5,9240 5,5 5,5 5,5 

Soma 197,0957 3122 15069 30180 

Contagem 60 1000 5000 10000 

Intervalo de Confiança - Limite 

Inferior 
2,92 3,03 2,96 2,99 

Intervalo de Confiança - Limite 

Superior 
3,65 3,21 3,05 3,05 

Amplitude 0,73 0,18 0,09 0,06 

Nível de confiança (95,0%) 0,3678 0,0872 0,0381 0,0273 
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 Também foram resumidos os testes aplicados em cada simulação relativa ao segundo 

período, conforme Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Resumo de Testes-t por simulação do período entre mai/2010 e abr/2015 

Variâncias diferentes 

  
Simulação (1000 

observações) 

Simulação (5000 

observações) 

Simulação (10000 

observações) 

Estatística t 0,861552 1,466828 1,44802 

Estatística crítica bicaudal 1,996564 2,000298 2,000298 

Decisão Não rejeita H0 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

Variâncias equivalentes 

  
Simulação (1000 

observações) 

Simulação (5000 

observações) 

Simulação (10000 

observações) 

Estatística t 0,871677 1,518146 1,482121 

Estatística crítica bicaudal 1,962209 1,9604331 1,9602 

Decisão Não rejeita H0 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

 

De acordo com a Tabela 4, constata-se que em todos os casos (todas as simulações, para 

variâncias diferentes e equivalentes) as estatísticas t foram menores que as estatísticas críticas 

bicaudais. Isto significa que “a média dos dados originais é igual à média dos dados simulados”. 

Encerrada a análise do segundo período, apresenta-se a análise do terceiro. 

 

4.3. Dados observados e simulados entre maio de 2013 e abril de 2015 (terceiro período) 

 

Verifica-se, por meio da visualização da Tabela 5, que para o terceiro período, o aumento 

do número de observações pouco influenciou a variabilidade dos dados; influenciou, no entanto, 

a amplitude do intervalo de confiança estimado – que caiu -, gerando maior precisão à estimativa.  
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Tabela 5 – Resumo de estatísticas dos dados observados e simulados entre mai/2013 e abr/2015 

Estatística Observado 
Simulação (1000 

observações) 

Simulação 

(5000 

observações) 

Simulação (10000 

observações) 

Média 3,2023 2,955 2,9453 2,97145 

Erro padrão 0,2242 0,0338 0,0153 0,0108 

Mediana 3,3602 3 3 3 

Modo #N/D 3,5 3,5 3,5 

Desvio padrão 1,0982 1,0696 1,0836 1,0818 

Variância da amostra 1,2060 1,1441 1,1741 1,1704 

Coeficiente de variação 0,3429 0,3620 0,3679 0,3641 

Dispersão em relação ao observado 0 0,0526 0,0679 0,0581 

Curtose 0,8303 0,0672 0,0063 0,0375 

Assimetria -0,9361 -0,6984 -0,6653 -0,6926 

Intervalo 4,2235 4 4 4 

Mínimo 0,5811 0,5 0,5 0,5 

Máximo 4,8046 4,5 4,5 4,5 

Soma 76,8562 2955 14726,5 29714,5 

Contagem 24 1000 5000 10000 

Intervalo de Confiança - Limite Inferior 2,74 2,89 2,92 2,95 

Intervalo de Confiança - Limite Superior 3,67 3,02 2,98 2,99 

Amplitude 0,93 0,13 0,06 0,04 

Nível de confiança (95,0%) 0,4637 0,0664 0,0300 0,0212 

 

 Também foram resumidos os testes aplicados em cada simulação relativa ao segundo 

período, conforme Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Resumo de Testes-t por simulação do período entre mai/2013 e abr/2015 

Variâncias diferentes 

  
Simulação (1000 

observações) 

Simulação (5000 

observações) 

Simulação (10000 

observações) 

Estatística t 1,091043 1,143995 1,028813 

Estatística crítica bicaudal 2,063899 2,068658 2,068658 

Decisão Não rejeita H0 Não rejeita H0 Não rejeita H0 

Variâncias equivalentes 

  
Simulação (1000 

observações) 

Simulação (5000 

observações) 

Simulação (10000 

observações) 

Estatística t 1,118804 1,15929 1,044278 

Estatística crítica bicaudal 1,962288 1,960436 1,960201 

Decisão Não rejeita H0 Não rejeita H0 Não rejeita H0 
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Consoante a Tabela 6, averígua-se que em todos os casos (todas as simulações, para 

variâncias diferentes e equivalentes) as estatísticas t foram menores que as estatísticas críticas 

bicaudais. Isto significa que “a média dos dados originais é igual à média dos dados simulados”. 

Deste modo, finaliza-se a apresentação dos resultados, isto é, das estimativas e testes para 

os seguintes cenários: simulações com 1.000, 5.000 e 10.000 observações para três diferentes 

períodos. Verificou-se, conforme esperado, que a redução do período analisado, além do aumento 

do número de observações simuladas, de fato aumentam a precisão das estimativas, pois captam 

menos variação dos dados observados.  

Após as simulações através do Método de Monte Carlo, é necessário salientar que não foi 

utilizada nenhuma premissa adicional. Isto significa que se optou por uma simplificação do 

modelo (para estudo pontual de um estimador Estocástico para Taxa Real de Juros) sem outras 

hipóteses. 

Em todas as simulações, a hipótese da média amostral ser igual à média dos dados originais 

não foi rejeitada (ou seja, a média dos dados simulados “é estatisticamente igual à média dos 

dados originais”). Os valores da média amostral e dos dados originais ficaram próximos em todas 

as projeções com a vantagem da redução significativa da variância (também em todos os casos). 

Pelos valores do desvio padrão amostral, percebe-se que o risco de oscilação significativa, em se 

mantendo as tendências e o nível de significância, é pequeno.  

Por último, salienta-se a dificuldade na escolha da simulação que se aproximará mais da 

realidade. Previdência é um processo que envolve muitos anos de contribuição e depois muitos 

anos de gozo de benefício. 

 

5. Considerações Finais 

 

O estudo objetivou estimar a Taxa Real de Juros com base na Selic e IPCA em busca do 

Equilíbrio Financeiro e Atuarial de forma prudente. Os resultados da pesquisa experimental nos 

leva a inferir que os Sistemas de Previdência que estão utilizando Taxas de 6% a.a. de Juros Real, 

com aplicações em títulos públicos federais, terão dificuldade de honrar seus compromissos 
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(salientando-se que mais de 50% dos recursos são, diretamente, influenciados pela Taxa Real de 

Juros baseadas na Selic). Para agravar, com o aumento da longevidade e a baixa da natalidade, a 

oxigenação dos Sistemas fica comprometida. Logo, a demografia e as mudanças 

macroeconômicas, poderão levar a acréscimos significativos dos compromissos previdenciários, 

que aumentará a necessidade de aportes extraordinários para a cobertura de eventuais Déficits. 

Considerando que grande parte dos Sistemas de Previdência, que utilizam Regime de 

capitalização, apresentam projeções de Taxas Reais de Juros próximos de 6% a.a. no exercício de 

2014, propõe-se que os gestores responsáveis pelos Sistemas de Previdência, em regime de 

capitalização, adotem o quanto antes premissas atuariais que melhor espelhem as características 

da massa de segurados, seus dependentes e seus investimentos, alertando-se para as mudanças 

macroeconômicas no curto, médio e longo prazo para assegurar o Equilíbrio Financeiro e 

Atuarial. 

Há uma tendência de o Brasil seguir o mundo e ter Juros Básicos baixos. É prudente aos 

profissionais envolvidos não utilizar Taxas Reais elevadas. Pelos modelos apresentados, para ter 

3% de Juros Reais as Entidades terão que fazer excelentes investimentos. 

 Dentre as limitações do trabalho, destaca-se que mudanças bruscas na Taxa Referencial 

Selic ou no IPCA descaracterizaria todo o modelo apresentado neste estudo. 

Para futuras avaliações, sugere-se que se façam estudos Asset-Liability Management 

(ALM) para adequar a política de investimentos a necessidade de pagamentos de benefícios. 

Existe também a necessidade de verificar a utilização de outros métodos de previsão - como os 

modelos de séries temporais Holt-Winters, Box-Jenkins etc. – e compará-los em termos de 

precisão. Por fim, aponta-se que políticas de postergação de aposentadorias também podem ser 

úteis para diminuir o passivo, apesar de sua “impopularidade”. 
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Resumo 

 

A relevância do aumento dos custos assistenciais é um fenômeno que consiste em uma das 

principais discussões na área da saúde suplementar. As empresas atuantes neste mercado 

trabalham, em média, no limiar entre lucro e prejuízo. Este trabalho tem como objetivo a 

descoberta de conhecimento (KDD) e mineração de dados a fim de investigar os custos 

assistenciais de uma operadora de plano de saúde. Os resultados da mineração de dados 

propiciam descrições compactas dos dados, revelando características comuns e intrínsecas das 

observações e converge com a literatura científica. Dentre as principais conclusões observa-se 

que uma reduzida parcela da população é responsável por demandar a maior parte dos recursos 

destinados aos cuidados com saúde. 

 

Palavras-chave: Custos assistenciais. Plano de saúde. Mineração de dados. 

 

1. Introdução 

 

Os planos de saúde no Brasil representam uma importante via de prestação dos serviços 

de assistência à saúde, sendo observado em setembro de 2015, aproximadamente, 50 milhões de 

brasileiros vinculados a algum plano de assistência médica com ou sem odontologia. 
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Na economia brasileira, o mercado de plano de saúde consiste em um importante 

segmento faturando em 2013, aproximadamente, R$ 110 bilhões, cerca de 2,27% do Produto 

Interno Bruto (PIB) do Brasil, sendo registrado no ano anterior o índice de 2,17% (SÁ et al., 

2013; IBGE, BRASIL, 2014a; ANS, BRASIL, 2014). 

Dentre as principais discussões na área da saúde suplementar, destaca-se a importância da 

avaliação dos custos com a assistência à saúde. A relevância do aumento dos custos assistenciais 

é um fenômeno mundial, num contexto onde a sua evolução possui tendência crescente de 

participação no PIB das nações (MACKENBACH; MEERDING; KUNST, 2011; 

TANGCHAROENSATHIEN et al., 2011; FUCHS, 2013; SÁ et al., 2013). 

Em 2013, os custos assistenciais consumiram 83,7% da receita total auferida com as 

mensalidades dos beneficiários dos planos de saúde no Brasil. Considerando que as despesas 

administrativas representaram 13% das receitas auferidas, calcula-se que, no geral, as operadoras 

de plano de saúde no Brasil obtiveram o baixo índice de lucro, aproximadamente, de 4,8% (SÁ et 

al., 2010; SÁ et al., 2013; ANS, BRASIL, 2014). 

Na perspectiva de Leal e Matos (2009), observa-se nos planos de saúde uma trajetória 

crescente dos custos assistências, em consonância ao comportamento internacional dos gastos em 

saúde. Em 2013 o custo assistencial per capita (por beneficiário) obteve um crescimento de 10%, 

valor este muito superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Geral (IPCA) 

calculado em 5,91% (IBGE, BRASIL, 2014b; ANS, BRASIL, 2014b). 

Diante do contexto apresentado, a presente pesquisa consiste na investigação dos custos 

assistenciais de uma operadora de grande porte situada na Região Nordeste do Brasil, buscando 

identificar e analisar os beneficiários com altos custos assistenciais. Cumpre pontuar que este 

objetivo circunscreve a pesquisa realizada por SÁ et al. (2013).  

O presente estudo apresenta extrema relevância no cenário atual, no momento que propõe 

o aprimoramento da gestão dos custos assistenciais e a imprescindível busca por um 

gerenciamento que objetive a contenção dos gastos, norteando as operadoras atuantes para uma 

posição mercadológica sustentável e segura. Ressalta-se que o objetivo proposto torna a presente 

pesquisa uma confirmação e extensão do trabalho realizado por SÁ et al. (2013). 
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Este artigo está estruturado em seis seções, contando com a introdução. A seção dois 

apresenta uma revisão da literatura sobre análise de grandes bases de dados. Em seguida, na 

seção três são descritos os aspectos metodológicos da pesquisa. A seção quatro apresenta os 

resultados obtidos e a discussão da pesquisa. Conclusões são apresentadas na seção cinco.  

 

2. Análise de grandes bases de dados 

 

A evolução da computação tem proporcionado às organizações a capacidade de armazenar 

grandes volumes de dados operacionais, o que torna lento, subjetivo e custoso a transformação 

dos dados em informações úteis, por meio dos métodos convencionais. Diante deste cenário, as 

pesquisas direcionadas para solucionar esta problemática fizeram emergir na ciência um campo 

denominado descoberta de conhecimento em bases de dados, geralmente referenciado na 

literatura por Knowledge Discovery in Data Bases (KDD) (OLIVEIRA, 2000; SFERRA; 

CORRÊA, 2003; MELANDA, 2004; LIN et al., 2008; BARROS et al., 2011; SÁ et al., 2013). 

 

2.1 Descoberta de conhecimento em bases de dados 

 

A definição de KDD aceita por diversos pesquisadores é a fornecida por Fayyad, 

Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996) que designa a descoberta de conhecimento em bases de dados 

como um processo interativo e iterativo, não trivial, de identificação de padrões válidos, novos, 

potencialmente úteis, compreensíveis e embutidos nos dados, envolvendo numerosos passos, com 

muitas decisões sendo feitas pelo usuário. O processo é constituído por nove etapas iterativas e 

não lineares, resumidos na Figura 1. (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996; 

CABENA et al., 1998; CUNHA, 2010; CHEN et al., 2011; SÁ et al., 2013). 

Com crivo, observou-se na literatura uma predominância de pesquisas baseadas na 

definição de Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), indicando uma vertente científica nesse 

sentido. No presente trabalho, os termos são usados com significados distintos, em que DM 

refere-se a uma etapa do processo KDD (SÁ et al., 2013). 
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FIGURA 1 – Visão geral do processo KDD 

Fonte: Sá (2013, p. 2638) 

 

2.2 Etapas do processo de descoberta de conhecimento em bases de dados 

 

A etapa primeira consiste na aprendizagem do domínio da aplicação que é a compreensão 

dos aspectos condicionantes do negócio, avaliação da situação atual, percepção do conhecimento 

relevante e delineamento dos objetivos. Com um domínio especificado, tem-se início a etapa da 

localização e definição das fontes e conjuntos de dados que são apropriados e relacionados ao 

domínio. Em seguida, inicia-se a o pré-processamento e limpeza destes, em que se verifica a 

existência de dados inconsistentes, os quais serão tratados. Na quarta etapa tem-se a busca por 

configurações apropriadas que melhor represente os dados, proporcionando uma redução na 

quantidade de registos e dimensões e, ainda, resolvendo eventuais limitações dos métodos de DM 

(FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996; OLIVEIRA, 2000; SFERRA; CORRÊA, 

2003; COMBES et al., 2008; SÁ et al., 2013). 

A quinta etapa baseia-se na definição de quais técnicas de DM satisfazem os objetivos 

pretendidos. Por conseguinte, na sexta etapa é selecionada uma técnica de DM entre as elencadas, 

na etapa cinco são definidos os parâmetros mais apropriados a serem utilizados. A sétima e 
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principal etapa consiste na mineração de dados. Um destaque importante é que não há técnica de 

mineração de dados universal ou ótima (SÁ et al., 2013).  

A técnica selecionada deve ser aquela mais apropriada para solução do problema em 

questão, produzindo um desempenho satisfatório na concepção do conhecimento. A etapa de DM 

será descrita com maiores detalhes no tópico 2.3 (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 

1996; ROMÃO, 2002; COMBES et al., 2008; SÁ et al., 2013). 

Na oitava etapa os padrões descobertos são interpretados e avaliados, sendo identificadas 

e apresentadas as melhores informações. A nona e última etapa do processo KDD é a 

consolidação do conhecimento. Nesta etapa, o conhecimento obtido deve agregar valor ao 

sistema de apoio a tomada de decisão ou simplesmente, documentado e relatado às partes 

interessadas, sendo comparado com conhecimentos anteriores (FAYYAD; PIATETSKY-

SHAPIRO; SMYTH, 1996; OLIVEIRA, 2000; SFERRA; CORRÊA, 2003; MELANDA, 2004). 

 

2.3 Mineração de dados 

 

A mineração de dados é o núcleo do processo KDD. O objetivo é aplicar as técnicas de 

DM para tarefas de classificação, estimativa, associação, segmentação e sumarização. Conforme 

a Tabela 1, a tarefa de sumarização, por meio de análises exploratórias e descrições compactas 

dos subconjuntos dos dados, tem como objetivo a organização e resumo das observações, de 

modo que seja possível a visualização das principais características estruturais (FAYYAD; 

PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996; DIAS, 2001; BENIWAL, 2012; SÁ et al., 2013). 

TABELA 1 – Tarefas realizadas por técnicas de mineração de dados 
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Fonte: Sá et al. (2013, p. 2641) 

3. Metodologia 

 

A busca por atingir o primeiro objetivo proposto teve notável amparo nas técnicas 

empregadas em SÁ et al. (2013), dada a semelhança do objeto em estudo. A metodologia KDD é 

empregada na condução do processo de descoberta de conhecimento, sendo a etapa da mineração 

dos dados baseada na técnica da análise exploratória dos dados – sumarização (SÁ et al., 2013). 

A natureza deste trabalho é quantitativa exploratória com características de um estudo de 

caso. De tal modo, a análise exploratória dos dados compreendeu nesta pesquisa a tabulação dos 

dados, a construção de tabelas de frequências, o cálculo dos totais, médias, proporções, teste de 

Mann-Witney para diferenças entre as médias, variâncias, desvios-padrões, o coeficiente de 

assimetria e o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (KS) (SÁ et al., 2013). 

A elaboração da tabela de frequência baseou-se no método de Sturges para definição da 

quantidade de classes, sendo consideradas amplitudes diferentes para os intervalos (TOLEDO; 

OVALLE, 1985). A medida de assimetria empregada para aferição da distorção foi baseada no 

terceiro momento da distribuição (OLIVEIRA et al., 1997). 

Foram utilizadas observações contidas em um data warehouse Oracle de uma operadora 

de plano de saúde de grande porte situada na região Nordeste do Brasil. Os dados compreendem 

um período entre os anos de 2010 e 2013, referindo às características pessoais, características do 
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plano de saúde e utilização médica de, aproximadamente, 110.000 beneficiários. Acrescenta-se 

que operadora de plano de saúde alvo de estudo não é a mesma analisada por SÁ et al. (2013). 

Com a fonte de dados localizada, procedeu-se com a extração dos dados eliminando-se 

nesta etapa as observações que contenham atributos com valores omissos, duplicados, distorcidos 

e redundantes. Eliminaram-se, também, os beneficiários com planos de saúde com cobertura 

assistencial reduzida, em razão das distorções causadas nos resultados (SÁ et al., 2013). 

A amostra selecionada final foi de 34.809 beneficiários. Com base no método descrito em 

Marotti et al. (2008, p. 192), a quantidade de observações a ser utilizada nesta pesquisa, capaz de 

fornecer um nível de significância de 0,01 seria de, aproximadamente, 2.770 beneficiários. Dada 

a enorme capacidade de processamento dos recursos computacionais disponíveis e da amostra 

resultante ser tratada, esta significativa quantidade de observações foi considerada em sua 

totalidade no trabalho, tornando a amostra alvo de estudo extremamente representativa da 

população (FREITAS et al., 2000; MAROTTI et al., 2008; SÁ et al., 2013). Os atributos 

disponíveis permitiram a elaboração de uma base de dados contendo nove variáveis, conforme a 

Tabela 2. A análise exploratória dos dados foi realizada nas observações originais para que os 

resultados observados fossem elucidativos para o objetivo proposto. Na análise da distribuição do 

custeio assistencial total utilizou-se a configuração logarítmica nos dados para transformação das 

observações originais e posterior comparação. 

TABELA 2 – Variáveis utilizadas na pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A fim de investigar os beneficiários com altos custos assistenciais, de modo semelhante 

ao procedido em SÁ et al. (2013), categorizaram-se os indivíduos em dois grupos: baixo e alto 

custo assistencial. Compreende o grupo dos beneficiários com baixos custos aqueles que 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO

1 Consulta Eletiva Quantidade de consultas realizadas em consultórios médicos e clínicas

2 Consulta Urgência Quantidade de consultas realizadas em pronto-socorros de hospitais

3 Exames Custo com exames realizados em consultórios, clínicas e laboratórios

4 Terapias Custo com terapias realizadas em consultórios, clínicas e laboratórios

5 Materiais E Medicamentos Custo com materiais e medicamentos utilizados em consultórios, clínicas e laboratórios

6 Odontologia Custo com de consultas, exames, terapias e materiais e medicamentos odontológicos

7 Custo Assistencial Hospitalar Custo total realizado em hospitais, exceto em pronto-socorros

8 Custo Assistencial Total Custo total do beneficiário

9 Tipo de Patologia Tipo de doença que acomete o beneficiário
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utilizaram serviços de assistência à saúde, no ano de 2013, em até R$ 50.000, sendo, por 

conseguinte, os beneficiários com custos acima deste valor, denominados de alto custo 

assistencial. As tabelas, gráficos, cálculos e modelagens foram realizados com auxílio dos 

programas: Microsoft Excel 2010 e Statistical Package for Social Sciences 17 (SPSS). 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Em razão da elevada quantidade de análises, os resultados e discussões são apresentados 

em subtópicos, objetivando uma melhor exposição e compreensão dos mesmos. 

 

4.1 Distribuição do custo assistencial total 

 

O estudo da simetria da distribuição demonstra que os custos assistenciais totais possuem 

uma elevada assimetria à direita, ratificada pelo elevado coeficiente de assimetria de 29,71 e a 

rejeição da hipótese da normalidade dos dados, por meio do teste KS a um nível de significância 

de 0,01 (BRITO, 2005; BERTSIMAS et al., 2008; ANDRADE; MAIA; SÁ et al., 2013). 

Diante deste cenário, objetivou-se transformar a variável custo assistencial total, 

modificando a estrutura dos dados. Para tal procedimento utilizou-se a transformação logarítmica 

que possibilitou uma significativa redução na escala dos dados ([menor; maior]) de [0; 1.264.660] 

para [0;6,10]. No tocante a assimetria, esta foi significativamente reduzida de 29,71 para -1,53, 

entretanto, o teste KS na distribuição transformada rejeitou a um nível de significância de 0,01, a 

hipótese de normalidade dos dados. 

A Tabela 3 exibe a concentração do custeio assistencial nos beneficiários com maiores 

custos assistenciais. Os resultados obtidos são muito semelhantes aos observados em Sá et al. 

(2013). Com suporte na Tabela 3 verifica-se que apenas 1% dos beneficiários é responsável por 

34,5% de todo o custeio assistencial da população e que 3% gastaram, aproximadamente, 50%. É 

possível concluir que uma reduzida parcela da população é responsável por demandar a maior 

parte dos recursos destinados aos cuidados com saúde (ENGEL; KORFF; KATON, 1996; DOVE 

et al., 2003; BRITO, 2005; SÁ et al., 2013). 
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TABELA 3 – Concentração do custeio nos beneficiários com maiores custos assistenciais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Tabela 4, com os dados originais, exibe a frequência de beneficiários nas classes 

elaboradas com diferentes amplitudes. É possível observar na primeira classe da Tabela 4 que 

6,88% dos beneficiários não utilizaram nenhum serviço de assistência à saúde em 2013, em 

contraste as maiores classe, em que pequenas quantidades de beneficiários produziram elevados 

custos assistenciais. Neste sentido, com base nos custos assistenciais totais, calcularam-se as 

medidas estatísticas média, mediana e coeficiente de variação, respectivamente, com valores de 

R$ 3.262, R$ 1.015 e 514%, possibilitando inferir que a maioria absoluta dos beneficiários possui 

custos assistenciais inferiores a média, no entanto, há indivíduos com custos muito elevados 

(KANAMURA; VIANA, 2007; SÁ et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% BENEFICIÁRIOS % CUSTO ASSISTENCIAL

1% 35,3%

2% 43,5%

3% 50,2%

5% 57,2%

10% 65,2%

20% 78,1%

30% 86,0%

50% 96,5%

100% 100,0%
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TABELA 4 – Frequência dos custos assistenciais com amplitudes diferentes nas classes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2 Beneficiários por grupo de custeio assistencial 

 

A Tabela 5 apresenta a classificação dos beneficiários de acordo com o custo assistencial 

ocorrido em 2013. Conforme os procedimentos metodológicos, o limite entre os grupos é R$ 

50.000. O primeiro grupo do custeio assistencial - baixo custo - contém 99,18% dos beneficiários 

em estudo, sendo estes responsáveis por 68,01% de todo o custeio assistencial. O segundo grupo 

contém uma pequena fração da amostra em estudo, que representa apenas 0,82% dos clientes, 

contudo, este pequena parcela é responsável por 31,99% do custeio assistencial total. 

O Gráfico 1 ilustra a evolução do custeio assistencial médio dos grupos, entre os anos de 

2010 a 2013. Verifica-se que os beneficiários classificados como alto custo possuem em todos os 

anos, o custo médio por beneficiário muito superior ao constatado nos indivíduos com baixos 

custos. Ratificando, o teste não paramétrico de Mann-Whitney rejeita a um nível de significância 

de 0,01, a hipótese da igualdade das médias entre os grupos, em todos os anos analisados. 

TABELA 5 – Grupos de beneficiários 

CUSTO ASSISTENCIAL

REPRESENTATIVIDADE

INFERIOR SUPERIOR SIMPLES ACUMULADA CLASSE ACUMULADA

1 R$ 0 R$ 0 2.396 6,88% 6,88% R$ 0 0,00% 0,00%

2 R$ 1 R$ 50 198 0,57% 7,45% R$ 7.615 0,01% 0,01%

3 R$ 51 R$ 100 1.154 3,32% 10,77% R$ 79.568 0,07% 0,08%

4 R$ 101 R$ 250 2.676 7,69% 18,45% R$ 472.132 0,42% 0,49%

5 R$ 251 R$ 500 4.228 12,15% 30,60% R$ 1.580.081 1,39% 1,88%

6 R$ 501 R$ 1.000 6.582 18,91% 49,51% R$ 4.826.154 4,25% 6,13%

7 R$ 1.001 R$ 2.500 9.543 27,42% 76,93% R$ 15.301.940 13,48% 19,61%

8 R$ 2.501 R$ 5.000 4.385 12,60% 89,52% R$ 15.198.709 13,38% 32,99%

9 R$ 5.001 R$ 10.000 2.093 6,01% 95,54% R$ 14.445.195 12,72% 45,71%

10 R$ 10.001 R$ 20.000 803 2,31% 97,84% R$ 10.837.356 9,54% 55,26%

11 R$ 20.001 R$ 30.000 244 0,70% 98,54% R$ 6.008.231 5,29% 60,55%

12 R$ 30.001 R$ 50.000 220 0,63% 99,18% R$ 8.472.151 7,46% 68,01%

13 R$ 50.001 R$ 100.000 183 0,53% 99,70% R$ 12.776.201 11,25% 79,26%

14 R$ 100.001 R$ 300.000 79 0,23% 99,93% R$ 12.017.403 10,58% 89,84%

15 R$ 300.001 R$ 500.000 19 0,05% 99,98% R$ 7.175.170 6,32% 96,16%

16 R$ 500.001 R$ 1.500.000 6 0,02% 100,00% R$ 4.358.179 3,84% 100,00%

TOTAL 34.809 100,0% R$ 113.556.087 100,0%

LIMITE
BENEFICIÁRIOS

FREQUÊNCIA

CLASSE
CLASSE
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Destaca-se nos beneficiários de alto custo, isto é, aqueles que gastaram mais de R$ 50 mil 

reais em 2013, a tendência de evolução crescente do custeio assistencial, desde o ano de 2010. 

Em outras palavras, a análise do Gráfico 1 remete a inferência de que os beneficiários com altos 

custos assistenciais em 2013 agravaram o seu estado de saúde ao longo dos anos anteriores, por 

conseguinte, demandando maiores cuidados assistenciais, principalmente entre os anos de 2012 e 

2013 (SÁ et al., 2013). 

GRÁFICO 1 – Evolução do custo assistencial total médio por grupo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Mediante a constatação da tendência de evolução crescente do custeio assistencial dos 

beneficiários de alto custo, Sá et al. (2013, p. 2647) explanam que: 

Destarte, conclui-se que há evidencias da possibilidade da identificação dos beneficiários 

que ensejam altos custos assistenciais em um ano, com base no comportamento 

assistencial destes indivíduos nos anos anteriores, sendo que o gerenciamento deste 

pequeno grupo de beneficiários pode resultar em reduções significativas do custeio 

assistencial. 

 

CUSTO ASSISTENCIAL

REPRESENTATIVIDADE

INFERIOR SUPERIOR SIMPLES ACUMULADA CLASSE ACUMULADA

Baixo R$ 0 R$ 50.000 R$ 2.237 34.522 99,18% 99,18% R$ 77.229.133 68,01% 68,01%

Alto R$ 50.001 R$ 1.500.000 R$ 126.575 287 0,82% 100,00% R$ 36.326.953 31,99% 100,00%

TOTAL R$ 3.262 34.809 100,0% R$ 113.556.087 100,0% 200,0%

CLASSE
GRUPO

LIMITE PONTO 

MÉDIO
BENEFICIÁRIOS

FREQUÊNCIA 

BENEFICIÁRIOS

R$ 18.585
R$ 29.202

R$ 54.818

R$ 138.220

R$ 2.021 R$ 2.211 R$ 2.463 R$ 2.340

R$ 0

R$ 20.000

R$ 40.000

R$ 60.000

R$ 80.000

R$ 100.000

R$ 120.000

R$ 140.000

R$ 160.000

2010 2011 2012 2013

Alto Baixo
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4.3 Análise do custeio assistencial por tipo de despesa 

 

A análise dos custos por tipo de despesa fornece uma visualização mais detalhada da 

evolução do custeio assistencial, permitindo evidencias da influencia de cada componente sobre o 

custeio assistencial total. A Tabela 6 descreve a quantidade média de consultas eletivas, consultas 

de urgência, o custo médio com exames, terapias, materiais, medicamentos, odontologia e gastos 

hospitalares, segregados por grupo (SÁ et al., 2013).  

A análise da Tabela 6 demonstra que os beneficiários com altos custos assistenciais 

possuem em todos os anos frequências muito acima das observadas nos indivíduos com baixos 

custos assistenciais, com exceção dos gastos odontológicos, cuja diferenças não são 

extremamente significativas. 

Da mesma forma que o observado no Gráfico 1, a análise dos custos assistenciais 

segregados por tipo de despesa assistencial, demonstra que os beneficiários com altos custos em 

2013 possuem desde o ano de 2010 um perfil de utilização superior ao constatado no grupo dos 

beneficiários com baixos custos. Em meio às análises da Tabela 6, torna-se evidente o expressivo 

aumento dos custos assistenciais hospitalares. Ratificando SÁ et al. (2013), há indícios de que as 

variáveis quantidade média de consultas eletivas, consultas de urgência, custo médio com 

exames, materiais, medicamentos e gastos hospitalares possuem força preditiva para o grupo de 

beneficiários com altos custos assistenciais. 

O teste Mann-Whitney rejeita, a um nível de significância de 0,01, a hipótese da igualdade 

das médias entre os grupos, em todos os anos analisados, para todos os tipos de despesas 

estudadas, inclusive os gastos odontológicos, evidenciando que os beneficiários com baixos e 

altos custos assistenciais possuem distribuições diferentes em cada tipo de despesa assistencial. 
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TABELA 6 – Custeio assistencial por tipo de despesa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4 Perfil dos beneficiários com Altos Custos 

 

4.4.1 Perfil demográfico 

 

A Tabela 7 aponta a distribuição dos beneficiários por faixa etária. Comparando os 

valores relativos é possível observar que os beneficiários classificados como baixo custo 

assistencial concentram-se, prioritariamente, nas primeiras faixas de idade, enquanto que os 

usuários com altos gastos assistenciais possuem, no geral, idade mais avançada. 

 

 

ANO

2010 2011 2012 2013

Alto 6,40 6,22 6,90 7,35

Baixo 5,11 4,78 4,51 4,37

Total 5,12 4,80 4,53 4,39

Alto 1,78 2,01 2,15 3,07

Baixo 1,11 1,36 1,36 1,44

Total 1,11 1,37 1,37 1,45

Alto R$ 1.497 R$ 1.711 R$ 2.135 R$ 2.751

Baixo R$ 625 R$ 686 R$ 764 R$ 854

Total R$ 633 R$ 695 R$ 776 R$ 869

Alto R$ 1.693 R$ 2.159 R$ 3.026 R$ 4.544

Baixo R$ 165 R$ 175 R$ 182 R$ 219

Total R$ 177 R$ 191 R$ 205 R$ 253

Alto R$ 2.368 R$ 5.470 R$ 11.475 R$ 21.579

Baixo R$ 107 R$ 107 R$ 131 R$ 121

Total R$ 125 R$ 151 R$ 224 R$ 290

Alto R$ 21 R$ 27 R$ 33 R$ 26

Baixo R$ 24 R$ 24 R$ 24 R$ 23

Total R$ 24 R$ 24 R$ 24 R$ 23

Alto R$ 12.636 R$ 19.417 R$ 37.594 R$ 108.626

Baixo R$ 813 R$ 902 R$ 1.000 R$ 739

Total R$ 911 R$ 1.055 R$ 1.301 R$ 1.592

Terapias

Materiais e 

Medicamentos

Odontologia

Custo Hospitalar

TIPO DE 

DESPESA
GRUPO

Consulta Eletiva

Consulta de 

Urgência

Exames
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TABELA 7 – Beneficiários por faixa etária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ratificando o exposto no parágrafo anterior, a idade média dos beneficiários com baixos 

custos é de 33 anos, bem inferior a média de idade de 54 anos dos indivíduos com altos custos 

assistenciais. Considerando os beneficiários com mais de 60 anos, ao passo que a 

representatividade desses indivíduos no grupo dos beneficiários com baixos custos é de 9,4%, no 

grupo dos usuários com altos custos este índice é de 41,5%. 

Acrescenta-se que as idades medianas dos beneficiários com baixos e altos custos são 33 e 

55 anos, respectivamente, e que os coeficientes de assimetria calculados são próximos a 0 (zero). 

A inspeção visual do Gráfico 2, entretanto, ilustra a distribuição de frequências simples da 

quantidade de beneficiários por idade e evidencia que a distribuição das idade dos beneficiários 

com baixo custo não é simétrica, ao mesmo tempo em que ratifica a hipótese de que o grupo de 

beneficiários com altos custos possui distribuição de idade superior ao grupo de baixo custo. 

Analisando o gênero dos beneficiários, o Gráfico 3 ilustra que não há diferenças 

significativas entre os dois grupos, sendo observada uma proporção de 55 homens a cada 45 

mulheres. Em suma, os beneficiários com altos custos assistenciais são indivíduos com idade 

mais avançada do que os beneficiários com baixos custos e que os dois grupos no que tange ao 

gênero possuem índices semelhantes. 

 

VALORES ABSOLUTOS VALORES RELATIVOS

GRUPO GRUPO

ALTO BAIXO ALTO BAIXO

0 a 10 anos 5 5.282 5.287 1,7% 15,3% 15,2%

11 a 20 anos 13 5.877 5.890 4,5% 17,0% 16,9%

21 a 30 anos 20 4.270 4.290 7,0% 12,4% 12,3%

31 a 40 anos 43 6.946 6.989 15,0% 20,1% 20,1%

41 a 50 anos 35 5.387 5.422 12,2% 15,6% 15,6%

51 a 60 anos 52 3.515 3.567 18,1% 10,2% 10,2%

61 a 70 anos 45 1.792 1.837 15,7% 5,2% 5,3%

71 a 80 anos 32 781 813 11,1% 2,3% 2,3%

81 a 90 anos 34 567 601 11,8% 1,6% 1,7%

Mais de 90 anos 8 105 113 2,8% 0,3% 0,3%

TOTAL 287 34.522 34.809 100% 100% 100%

FAIXA ETÁRIA
TOTALTOTAL
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GRÁFICO 2 – Distribuição de frequências simples da quantidade de beneficiários por idade 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise demográfica dos grupos de beneficiários evidencia ainda que no ano de 2013 a 

taxa de mortalidade no grupo dos beneficiários com baixos custos foi de 0,24%, índice muito 

inferior a taxa de 20% dos beneficiários com altos custos assistenciais. Destarte, infere-se que de 

cada cinco beneficiários que gastam mais de R$ 50 mil, um vai a óbito. 

GRÁFICO 3 – Beneficiários por sexo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4.2 Perfil assistencial 

A quantidade de beneficiários de acordo com o tipo de patologia envolvida está 

consubstanciada na Tabela 8. Para a correta compreensão da informação contida na Tabela é 

importante ressaltar a existência de usuários com altos custos assistenciais que apresentam ao 

mesmo tempo duas ou mais patologias, associadas ou não. O custo assistencial descrito na 

terceira coluna corresponde ao custo total do beneficiário que possui o tipo de patologia, ou seja, 

não se refere ao custo do beneficiário relacionado somente com aquele tipo de patologia.  

TABELA 8 – Beneficiários por tipo de patologia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De tal modo, é possível verificar na Tabela 8 que entre os beneficiários categorizados 

como alto custo, isto é, aqueles que gastaram mais de R$ 50 mil, há uma forte predominância de 

indivíduos com doenças neurológicas e neoplásicas, seguida dos beneficiários com tipo de 

patologia relacionada com a ortopedia. Os beneficiários que apresentaram patologias 

neurológicas ensejaram para o plano de saúde, um custo total aproximado de R$ 8 milhões. 

Observa-se nesse público uma predominância de indivíduos acometidos por aneurisma cerebral, 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), Alzheimer e transtornos mentais.  

TIPO DE PATOLOGIA BENEFICIÁRIOS CUSTO ASSISTENCIAL

Neurológica 45 R$ 8.277.729

Neoplasia 67 R$ 8.102.566

Ortopedia 58 R$ 5.798.941

Cardiológica 48 R$ 5.144.351

Pulmonar 24 R$ 4.137.105

Renal 29 R$ 3.291.731

Choque Séptico 5 R$ 1.554.000

Grastro Instestinal 5 R$ 1.518.810

Hematologica 9 R$ 1.177.289

Obesidade Morbida 7 R$ 1.115.835

Complicações no parto/cesária 8 R$ 697.989

Autoimune 3 R$ 563.582

Buco-Maxilar 4 R$ 263.880

Aparelho Auditivo 2 R$ 191.569

Urológica 3 R$ 171.486

Hepática 2 R$ 167.600

Dermatológica 2 R$ 144.157
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5. Conclusões 

O presente trabalho consiste em uma confirmação e extensão do trabalho realizado por SÁ 

et al. (2013). Inicialmente, delineou-se o setor de saúde suplementar e os desafios do mercado 

frente a um cenário de elevado aumento dos custos assistenciais o que tornou evidente a 

necessidade de aprofundamento do estudo sobre os custos assistenciais. 

Nesse sentido, apresentou-se conceitualmente o processo de análise de grandes bases de 

dados, em especial a metodologia Knowledge Discovery in Data Bases, cuja sustentação teórica 

circunscreve a grande base de dados utilizada na pesquisa. Conforme procedido em SÁ et al. 

(2013), em meio aos elementos resultantes do referencial teórico, a tarefa de Data Mining 

sumarização dos dados é a definida como ideal para o objetivo desta pesquisa. 

De tal modo, verificou-se que o custo assistencial total possui uma distribuição de 

densidade dos dados muito assimétrica à direita, designando a elevada presença de beneficiários 

com baixos custos assistenciais e uma minoria ao longo da cauda (maiores classes), responsável 

por grande parte de todo o custo assistencial. 

A fim de modificar a estrutura da distribuição do custo assistencial total e tornar os dados 

simétricos, empregou-se a transformação logarítmica que se mostrou eficiente nesse sentido, 

reduzindo significantemente a assimetria da distribuição, entretanto, o teste KS rejeitou a 

normalidade dos dados transformados a um nível de significância de 0,01.  

O experimento realizado verificou que 6,88% dos beneficiários não utilizaram nenhum 

serviço de assistência à saúde em contraste as maiores classe, em que pequenas quantidades de 

beneficiários produziram elevados custos assistenciais. Constatou-se que apenas 1% dos 

beneficiários utilizaram 34,5% de todo o custeio assistencial da população e que 3% gastaram, 

aproximadamente, 50%. Conclui-se, por conseguinte, que uma reduzida parcela da população é 

responsável por demandar a maior parte dos recursos destinados aos cuidados com saúde. Esses 

resultados são muito próximos aos observados em SÁ et al. (2013). 

De modo análogo a SÁ et al. (2013), o estudo comparativo dos beneficiários com baixos e 

altos custos assistenciais no ano de 2013 remete a conclusão de que os dois grupos possuem 
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perfis de utilização assistencial distintos, não somente no ano de 2013, mas também nos anos 

anteriores. Os beneficiários com altos custos vinham desde 2010 em uma tendência crescente do 

custeio assistencial, culminando em 2013 com custos por indivíduo acima de R$ 50.000,00. 

Conclui-se que os beneficiários com altos custos assistenciais em 2013 são indivíduos que 

agravaram o seu estado de saúde ao longo dos anos anteriores, por conseguinte, demandando 

maiores cuidados assistenciais, principalmente entre os anos de 2012 e 2013. A análise dos custos 

assistenciais dos grupos de beneficiários por tipo de despesa permitiu verificar nos anos 

analisados que em todos os tipos houve um crescimento da utilização dos serviços de assistência 

à saúde, destaca-se os custos hospitalares pelas elevadas cifras. 

A descoberta e análise do perfil demográfico e assistencial dos usuários com altos custos 

assistenciais constitui um importante passo complementar a pesquisa SÁ et al. (2013). Durante a 

exploração do perfil demográfico, constatou-se que os beneficiários com altos custos assistenciais 

são indivíduos com idade mais avançada do que os beneficiários com baixos custos e que os dois 

grupos no que tange ao gênero possuem índices semelhantes. 

Mediante as análises é possível constatar que a descoberta e análise do perfil demográfico 

e assistencial dos usuários com altos custos assistenciais consiste em um conhecimento 

fundamental aos gestores dos planos de saúde, durante o processo de tomada de decisão. 

A presente pesquisa por meio da aplicação do processo KDD na base em dados e a 

incursão literária foi satisfatória, atingindo o objetivo proposto, gerando informações úteis para a 

gestão dos custos assistenciais, identificando padrões, tendências e fatores relevantes, 

constituindo o conhecimento gerado, valioso. Os resultados encontrados confirmaram diversas 

descobertas realizadas por SÁ et al. (2013).  

Esta pesquisa consistiu em um marco para futuras aplicações de data mining que 

identifiquem os beneficiários que irão incorrer em altos custos assistenciais (predição), 

possibilitando o tratamento preventivo e, por conseguinte, a redução dos custos assistenciais. 
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Resumo 

 

O atual Sistema de Seguridade Social espanhol constitui um dos mais importantes ativos de sua 

sociedade, pelo que em si representa para o bem-estar de todos os cidadãos, e pelo esforço de 

consenso que todos os agentes sociais implicados no processo de reformas realizadas nos últimos 

anos. Tanto sua formação como evolução até chegar aos moldes atuais caracterizaram-se por 

apresentar uma série de etapas cuja delimitação temporal pode realizar-se de acordo com as 

sucessivas medidas políticas, jurídicas que contribuíram para que a proteção social fosse se 

moldando ao longo dos anos. Assim, nesta perspectiva, surge um grande interesse em aprofundar 

os referenciais teóricos que nos possibilita conhecer seus alicerces e identificar as principais 

características da Seguridade Espanhola. Utilizando-se para isso a metodologia da pesquisa 

bibliográfica, buscando mostrar estudos e divulgar a estrutura da Seguridade Social Espanhola 

que tem muito o que ensinar, no que diz respeito a sua estrutura básica, quando comparada a 

outros países. Como consenso de nosso estudo, reconhecemos que todo o seu sistema tem como 

fio condutor a sua Constituição Federal, que tem como princípio básico: o bem-estar dos seus 

cidadãos que mesmo diante de tantas reformas manteve uma fidelidade inegável aos princípios de 

sua CF, chegando aos dias de hoje com uma notável cobertura universal e um esquema moderno 

e funcional que a faz ser um dos mais eficientes sistemas de Seguridade Social da 

contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Bem-estar; Cidadão; Estrutura; Seguridade Social; Reformas. 

 

Introdução  

 O atual Sistema de Seguridade Social espanhol constitui um dos mais importantes ativos 

de sua sociedade, pelo que em si representa para o bem-estar de todos os cidadãos, e pelo esforço 

de consenso que todos os agentes sociais implicados no processo de reformas realizadas nos 

últimos anos levaram a cabo. Tanto sua formação como evolução até chegar aos moldes atuais 

caracterizaram-se por apresentar uma série de etapas cuja delimitação temporal pode realizar-se 

de acordo com as sucessivas medidas políticas, jurídicas que contribuíram para que a proteção 

social fosse se moldando ao longo dos anos. Assim, nesta perspectiva, surge um grande interesse 
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em aprofundar os referenciais teóricos que nos possibilita conhecer seus alicerces e identificar as 

principais características da Seguridade Espanhola. 

 

Metodologia 

 O ponto de partida sobre as políticas sociais que se têm notícias surgem em 1883, com 

“La Comissión de Reformas Sociales” (Comissão de Reformas Sociais), cujo objetivo principal 

foi analisar as principais questões que permeavam à classe trabalhadora. 

La Comisión de Reformas Sociales fue creada por Real Decreto de 5 dediciembre 

de 1883 para estudiar “todas las cuestiones que afectasen diretamente a la mejora 

o el bienestar de la clase obrera y las cuestiones que afectan a las relaciones del 

capital y del trabajo”. (AGESTA, s/d, p. 399) 

 

Alguns anos depois, os mecanismos de proteção social desembocaram em uma série de 

seguros sociais: “Retiro Obrero (1919)”; “Seguro de Maternidad (1923)”; “Seguro de Paro 

Forzoso (1931)”; “Seguro de Enfermidad (1942); Seguro Obligatorio de Vejez y Invalidez 

(SOVI) (1947). Todavia, a proteção oferecida por estes seguros mostrou-se insuficiente, levando 

à aparição de outros mecanismos de proteção articulados através das ‘mutualidades trabalhistas’ 

que tinham como finalidade completar a proteção já existente. 

Posteriormente, com a Lei de Bases da Seguridade Social (1963), tentou-se implantar um 

modelo unitário e integrado de proteção social com uma base financeira de partilha, sem fins 

lucrativos, com uma gestão pública e com o Estado se responsabilizando pelo financiamento. 

Para Girón et al (2008) esta lei tratava-se de uma norma muito técnica e complexa, que pretendia 

atingir, principalmente, os seguintes objetivos: 

 Impedir que as companhias mercantis continuassem lucrando com 

os seguros de riscos; 

 Unificar a ação protetora de certos seguros obrigatórios de riscos 

comuns e obrigatórios; 

 Aumentar a cobertura da ação protetora do sistema de Seguridade 

Social4. 

                                                             
4 Cf. Derecho de la Seguridad Social, 2ed., 2008, p.16. 
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Ainda nesse contexto de reformas, a ‘Ley de Financiación y Perfeccionamiento’ (Lei de 

Financiamento e Melhorias da Ação Protetora) (1972) tentou corrigir os problemas existentes, 

sem alterar o sistema, procurou satisfazer as exigências da justiça distributiva através de critérios 

mais realistas em matéria de cotas, que melhorariam as questões referentes à ação protetora. 

Para PLATA (2005) o desenvolvimento da Seguridade Social teve seu ponto alto a 

ditadura franquista e o surgimento de uma nova sociedade espanhola, consolidando-se com a 

aprovação da Constituição (1978). 

Artículo 41  

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 

ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 

situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y 

prestaciones complementarias serán libres5. 

 

 O artigo 41 constituiu-se norma fundamental, tornando-se referência para abordar outros 

preceitos constitucionais como: proteção à família; proteção aos inválidos; terceira idade e, 

inclusive, a proteção dos direitos econômicos e sociais dos trabalhadores espanhóis no 

estrangeiro.  

 A primeira reforma pós-democrática aconteceu com a publicação do Real Decreto Lei 

36/1978, de 16 de novembro, momento em que acontece o importante “Pactos de La Moncloa”. 

No tocante à Seguridade Social, o documento estabelece: “Como principio general, la actuación en el 

terreno de la Seguridad Social se ordenará con arreglo a criterios de creciente participación de la sociedad 

en las decisiones y en el funcionamiento de la misma”6. 

FIGURA 1: Assinantes de los Pactos de la Moncloa 

 
Disponível em: http://elseptimodecaballeria.wordpress.com/topicos-y-curiosidades-de-la-historia/. Acesso em 15 de jan de 2015. 

                                                             
5Cf. : BOE-A-1978-31229. Constituição Espanhola, p. 8. 
6 Cf. LOS PACTOS DE LA MONCLOA, disponível em: http://vespito.net/historia/transi/pactos.html#25. 

http://elseptimodecaballeria.wordpress.com/topicos-y-curiosidades-de-la-historia/
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Este documento cria um sistema de participação institucional dos agentes sociais 

(sindicatos e empresários), favorecendo a transparência e realização da Seguridade Social. Como 

o mesmo descreve: “Como principio general, la actuación en el terreno de la Seguridad Social se 

ordenará con arreglo a criterios de creciente participación de la sociedad en las decisiones y en el 

funcionamiento de la misma”. 7 Com isso, estabeleceu-se um novo sistema de gestão realizados 

pelos seguintes organismos: 

 El Instituto Nacional de la Seguridad Social – gestão das prestações econômicas 

do sistema. 

 El Instituto Nacional de Salud – Prestação de saúde. 

 Instituto Nacional de Gestion Sanitária  

 Instituto Nacional de Servicios Sociales ( Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales) – gestão dos serviços sociais. 

 El Instituto Social de la marina – gestão dos trabalhadores do mar. 

 La Tesoreria General de la Seguridad Social – como caixa única do sistema 

atuando com o princípio da solidariedade financeira. 

Segundo VILLALON (2011) este documento marcou uma linha de atuação de sucessivas 

reformas legislativas como as de 1997, de 2002, de 2007, como também a de 20118. Desta forma, 

o Pacto se tornou um referencial para todas estas reformas, tendo em vista que muitos dos pontos 

declarados por ele não se esgotaram durante todos estes anos. 

 

Ha de tenerse en cuenta que las propuestas de reforma contenidas en el primero 

de los documentos del Pacto de Toledo eran enormemente ambicio-sas y 

complejas en su articulación, como para que su puesta en práctica no se hubiese 

agotado con las medidas acometidas en la segunda mitad de los años ’90. Por 

ello, los cambios sucesivos a lo largo de la última década, progresiva-mente en lo 

sustancial también siguen la misma senda: la hoja de ruta marcada por el Pacto de 

Toledo9. 

 

                                                             
7 Idem.  
 Temas Laborales núm. 112/2011, p.23. 
 Temas Laborales núm. 112/2011, p.24. 
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 Falar nas características do sistema Espanhol de Seguridade Social é sem dúvida falar de 

sua Constituição. A qual define o papel exercido pelo Estado e sua finalidade no que se refere à 

proteção social, pois irá promover a partir de mecanismos e instrumentos de atuação, por meio da 

implantação e desenvolvimento de serviços públicos, como o reconhecimento do direito a um 

sistema de prestações econômicas a que cidadãos em situações de necessidade terão direito, 

proporcionando ao que temos hoje como sistema público de proteção social que desde as origens 

do Estado Social moderno foi uma das suas grandes preocupações, obtendo sempre um lugar de 

destaque nas principais decisões. (VILLALON, 2007) 

Outro elemento característico é o de ser um modelo aberto, isto é, deve ser adaptado ao 

contexto vivido pelos cidadãos em situações de necessidades, cabendo a legislação acompanhar 

estas adaptações, levando sempre em conta ao que fora estabelecido pela Constituição no artigo 

41. Outro   aspecto relevante é o seu caráter público. Como já se sabe, cabe ao Estado à 

responsabilidade de gerir o sistema de Seguridade Social, provendo fundos econômicos 

necessários para a manutenção dos serviços e prestações (gastos) que integram a ação protetora, 

sejam eles vindos de entidades privadas ou públicas. A universalidade subjetiva é um elemento 

importante na Seguridade Social Espanhola a qual tem o propósito de estender a ação protetora 

do sistema a todos os cidadãos. 

A estrutura financeira da Seguridade Social tem uma tarefa primordial manter sempre em 

equilíbrio a entrada de novas receitas e os gastos, de modo que se possa atender ao conjunto das 

prestações oferecidas através de sua ação protetora. Há dois mecanismos de financiamento que se 

completam na regulamentação vigente para contribuir com receitas suficientes para o sistema: as 

contribuições dos trabalhadores e empresários incluídos no âmbito subjetivo dos diversos regimes 

e as contribuições a cargo do sistema estatal contempladas nos correspondentes pressupostos 

gerais do Estado. 

O regime de contribuições sociais da Seguridade Social desempenha um papel 

fundamental para o sistema, tendo em vista que seu sustento econômico provém das 

contribuições periódicas dos trabalhadores e empresários aos diversos regimes da Seguridade 

Social. Em outras palavras, a contributividade dos interessados é o que determina o cumprimento 
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dos requisitos principais para o reconhecimento do direito às prestações (pós-período de carência) 

e determinação de seus valores.  

 

Estrutura e organização atual do Sistema de Seguridade Social 

 A estrutura do Sistema de Seguridade Social segue sendo baseada em mecanismos de 

incorporação diferenciados dos beneficiários em atenção a sua situação de acordo com o mercado 

de trabalho, contribuindo assim para o surgimento de diversos regimes de Seguridade Social em 

função da atividade profissional efetuada pelo beneficiário e, sobretudo o regime jurídico a que 

pertence sua profissão. Também se encontram integrados em alguns desses regimes pessoas que 

não exercem uma atividade profissional (estudantes e pessoas que trabalham com dedicação 

exclusiva a familiares), todavia de maneira indireta em função da concorrência do vínculo 

familiar com um beneficiário que esteja afiliado no correspondente regime em razão do seu 

trabalho exercido. 

 Neste contexto estrutural verifica-se uma grande diversidade de regimes, com normas 

variadas, gerando inúmeros sistemas de proteção que se diferenciam em suas vertentes com 

forma e intensidade de financiamento e de cotas; da ação protetora apresentando uma diversidade 

de prestações; dos requisitos para seu reconhecimento e determinação de sua quantia e entidades 

gestoras assumindo a atenção e o abono dessas prestações. Para Villalon (2011) todo esse 

contexto de diversidade de regimes na estrutura da Seguridade Social é resultado do processo 

histórico da expansão subjetiva dos Seguros Sociais aos coletivos e às suas atividades cada vez 

mais variadas, fazendo com que nos dias atuais, o sistema apresente uma estrutura mínima 

comum, mas diversificada no que se refere a requisitos e a ação protetora das pessoas incluídas 

em seu contexto de proteção. Todavia, percebe-se que há um movimento para que estes regimes 

de Seguridade Social caminhem para uma convergência, seja por meio de uma aproximação das 

regulamentações independentes de cada um a partir de financiamentos e gestão, ou por meio da 

integração por parte de alguns deles em outros, em uma espécie de fusão, buscando simplificar 

cada vez esta complexa estrutura. Assim, o sistema busca cada vez mais simplificar-se no intuito 
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de promover com mais eficiência o cumprimento das normas constitucionais referentes à 

proteção social. 

A estrutura da Seguridade Social Espanhola apresenta dois regimes: a) Regime Geral – 

abrange todos os trabalhadores assalariados sem distinção alguma em decorrência do trabalho 

que desenvolvem; b) Regime Especial de Trabalhadores Autônomos (RETA) – abrange todos 

aqueles que trabalham por conta própria e empresários, igualmente sem distinção em atenção ao 

setor de onde desenvolvem suas atividades de negócios. Contando ainda com os seguintes 

regimes especiais10: 

 Funcionários civis e militares – Estes já se encontram integrados no Regime Geral 

(a maioria dos funcionários pertencentes às administrações regionais e locais). 

Assim integram-se nos regimes especiais os seguintes grupos de funcionários, com 

suas próprias mutualidades: os funcionários civis dependentes da Administração 

Central do Estado (MUFACE); os funcionários da Administração da Justiça 

(MUGEJU) e os membros das forças armadas (ISFAS).  

 Trabalhadores do mar – São considerados todos aqueles trabalhadores por conta 

própria como também aqueles assalariados dedicados a atividades marítimo-

pesqueiras. 

 Trabalhadores de minas de carvão – Com um número muito pequeno de afiliados, 

possuindo ação protetora muito mais intensa do que a do Regime Geral. 

 Estudantes – Integra todos aqueles que sendo menores de 28 anos encontram-se 

estudando para obtenção de um título oficial. 

Para articular administrativamente todo esse conjunto de ação protetora da Seguridade 

Social, como também de sua gestão econômica, estabelece-se toda uma estrutura voltada para a 

organização necessária para um funcionamento eficiente do sistema. Para exercer este papel, o 

                                                             
10 Entende-se por regimes especiais aquelas atividades profissionais nas quais, por sua natureza, 
peculiares condições de tempo e lugar ou por razões de seus processos produtivos, fez-se necessário tal 
estabelecimento para a adequada aplicação dos benefícios da Seguridade Social (LGSS, Art. 10, p. 652).  
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sistema conta com entidades de direito público que gozam de capacidade jurídica para que 

cumpram com seus fins ordenados. Constitui-se assim um complexo organizativo muito amplo e 

variado, composto por entidades de diversos tipos e natureza. 

Como responsável pela gestão econômica do sistema temos a ‘Tesoureria General de la 

Seguridad Social ( TGSS)’ (Tesouraria Geral da Seguridade Social) cujas funções são de caráter 

financeiro e responsável pelas contribuições sociais, assumindo também outras funções como os 

registros dos trabalhadores e empresas (afiliação, inscrição de empresas etc.). Para a gestão das 

prestações e para estabelecer relação direta entre o Sistema Público de Seguridade Social e os 

beneficiários existe um conjunto de entidades gestoras. Das quais, as Comunidades Autônomas 

exercem um papel importante na gestão de determinadas prestações, como a assistência a saúde 

(menos para as cidades de Ceuta e Melilla que seguem o ‘Instituto General de Gestion Sanitaria’ 

– INGESA), como também às pensões não contributivas (menos para as cidades de Ceuta e 

Melilla que seguem o ‘Instituto de Mayores y Servicios Sociales – IMSERSO). Nestes casos, em 

relação à gestão das Comunidades Autônomas, são organizadas administrativamente com 

capacidade de decidir livremente.  

A responsabilidade com as prestações contributivas cabe ao ‘Instituto Nacional de 

Seguridad Social – INSS’ (Instituto Nacional de Seguridade Social) órgão autônomo e principal 

gestor do sistema. Para a gestão das prestações por desemprego se encarrega o ‘Servicio Estatal 

Publico de Empleo – SEPE’ (Serviço Estadual Publico de Emprego), também conhecido por sua 

antiga denominação – INEM (Instituto Nacional de Emprego). Outros regimes especiais 

conservam suas estruturas administrativas como o ‘Instituto Social de la Marina – ISM (Instituto 

Social da Marinha) que atende o regime especial do mar ou a variada gama de mutualidades 

especiais que atendem à Seguridade Social dos funcionários públicos (MUFACE, MUGEJU, 

ISFAS).  

Por fim, temos também as entidades conhecidas como ‘Mutuas’, como por exemplo, as 

‘Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermidades Profesionales’, as quais apresentam natureza 

jurídica complexa, são associações de empresários com o objetivo de assumir a gestão de 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

5
1
 

determinadas prestações da Seguridade Social. Apesar de originalmente privada, vem ao longo 

dos anos assumindo caráter público, ou seja, tornando-se entidades públicas sem fins lucrativos, 

assim como suas rendas e patrimônio. Seus recursos são provenientes das contribuições públicas 

e para que possa ser constituída necessita da autorização do Ministério do Trabalho o qual 

controla e fiscaliza todo o seu funcionamento. 

FIGURA 2: Estrutura e Organização da Seguridade Social Espanhola 

 
Disponível em: https://fernandonba.wordpress.com/2009/12/08/seguridad-social/ 

 

 

Financiamento, Contribuições e Prestações do Sistema de Seguridade Social 

 

O Sistema de Financiamento 

 A estrutura financeira da Seguridade Social tem uma tarefa primordial manter sempre em 

equilíbrio a entrada de novas receitas e os gastos, de modo que se possa atender ao conjunto das 

prestações oferecidas através de sua ação protetora. Há dois mecanismos de financiamento que se 

completam na regulamentação vigente para contribuir com receitas suficientes para o sistema: as 

contribuições dos trabalhadores e empresários incluídos no âmbito subjetivo dos diversos regimes 

e as contribuições a cargo do sistema estatal contempladas nos correspondentes pressupostos 

gerais do Estado. Desta forma, estabeleceu-se o que se denominou de ‘separação das fontes’ 
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(trata-se de um compromisso de natureza política e um instrumento de caráter contábil, isto é, as 

receitas provenientes das cotas sociais devem fazer frente aos gastos correspondentes às 

prestações não contributivas do Sistema, ou seja, o financiamento das prestações de natureza 

contributiva dependerá basicamente das cotas sociais e o das prestações não contributivas e 

universais da imposição geral (VILLALON, 2007). 

 E assim, para que as prestações do sistema sejam contempladas como direito subjetivo 

perfeito, devem ser cumpridos os requisitos objetivos predeterminados legalmente, sem que por 

hipótese nenhuma, esta prestação seja recusada ou se deixe de aboná-la, em decorrência de que 

algumas fontes de financiamento resultem insuficientes para cobrir as correspondentes 

obrigações econômicas das entidades gestoras da Seguridade Social.  

E no caso de haver problemas econômicos e financeiros futuros, constituiu-se o ‘Fondo de 

Reserva de la Seguridad’ (Fundo de Reserva da Seguridade Social), recebendo contribuições 

periódicas do Estado, especialmente nos períodos de superávit, permitindo constituir uma 

importante reserva de capital. Porém este fundo só poderá ser utilizado para atender situações 

extremas e muito singulares de déficit de caixa e de forma alguma ser utilizado em situações 

temporárias de desiquilíbrio no Sistema de Seguridade Social. Para evitar que tal situação 

aconteça, periodicamente realizam-se cálculos correspondentes às receitas necessárias para 

atender um determinado exercício econômico e determinando assim um constante processo de 

adaptação da ação protetora do Sistema para garantir sua viabilidade a médio e longo prazo11. 

 

As contribuições sociais12  

O regime de contribuições sociais da Seguridade Social desempenha um papel 

fundamental para o sistema, tendo em vista que seu sustento econômico provém das 

contribuições periódicas dos trabalhadores e empresários aos diversos regimes da Seguridade 

                                                             
11 O Fundo de Reserva da Seguridade Social surgiu como consequência da exigência institucional para o sistema de 

Seguridade Social em diferentes contextos e diálogos entre forças políticas, sociais e do Governo com o propósito de 

constituir fundos de reserva destinados a atender necessidades futuras no tocante às prestações e gastos da 

Seguridade Social. 
12 Constitui uma obrigação pública de natureza obrigatória tributária regida por princípios gerais correspondentes ao 

Direito Tributário. 
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Social. Em outras palavras, a ‘contributividade dos interessados’ é o que determina o 

cumprimento dos requisitos principais para o reconhecimento do direito às prestações (pós-

período de carência) e determinação de seus valores. É importante entender que este sistema de 

cotas sociais está baseado no modelo de ‘partilha’, no sentido de que as cotas efetuadas no 

momento presente por quem se encontra na ativa e trabalhando são destinadas ao abono das 

prestações econômicas, as quais se deve fazer frente pela Seguridade Social, a esse tipo de 

modelo denomina-se ‘solidariedade intergeneracional’ (solidariedade intergerações)13.  

Para o Regime Geral de Seguridade Social as pessoas que se encontram vinculadas a uma 

atividade profissional, na qual existem dois sujeitos: empregado e empregador. Ambos estão 

obrigados ao pagamento de cotas, de modo que uma parte abona ao empregador e a outra fica a 

cargo do trabalhador.  

Artículo 10314.-Sujetos obligados.  

1. Estarán sujetos a la obligación de cotizar a este Régimen General los trabajadores y  

asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta  

trabajen.  

2. La cotización comprenderá dos aportaciones:  

a) De los empresarios, y  

b) De los trabajadores. 

 

 O empregador é o responsável por fazer a mediação do trabalhador e a Tesouraria Geral 

da Seguridade Social, a ele cabe a obrigação de realizar as tarefas de afiliação, inscrição e 

contribuição para a Seguridade Social dos seus empregados. Para tal, ele se utiliza da parte da 

contribuição, a qual vem deduzida do seu salário mensalmente, que corresponde ao pagamento 

realizado pelo empregado. Cabendo-lhe ainda a tarefa de representar legalmente seus empregados 

perante o órgão competente no ato de realizar o pagamento de suas próprias contribuições e de 

seus empregados. 

Artículo 10415.-Sujeto responsable.  

1. El empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar e 

ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad. Asimismo, 

                                                             
13 Significa que os atuais contribuintes ativos financiam as pensões dos atuais inativos com a expectativa de que no 

futuro, quando se tornarem inativos, suas pensões serão pagas pelas gerações futuras à medida que estas vão se 

incorporando no mercado de trabalho.  
14Seguridad Social. In: Legislación Laboral y de la Seguridad Social, Articulo 103, p.701. 
15 Seguridad Social. In: Legislación Laboral y de la Seguridad Social, Articulo 104, p.701. 
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responderán, en su caso, del cumplimiento de esta obligación las personas señaladas en 

los apartados 1 y 2 del artículo 127. 

2. El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas sus 

retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el 

descuento en dicho momento no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a 

ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo.  

3. El empresario que habiendo efectuado tal descuento no ingrese dentro de plazo la 

parte de la cuota correspondiente a sus trabajadores, incurrirá en responsabilidad ante 

ellos y ante los organismos de la Administración de la Seguridad Social afectados, sin 

perjuicio de las responsabilidades penal y administrativa que procedan.  

 

Para se determinar o valor das contribuições toma-se como base o valor total dos salários 

recebidos pelo trabalhador, conforme definição do Estatuto dos Trabalhadores. Como sendo o 

pagamento da contribuição de periocidade mensal, os recebimentos periódicos superiores ao mês 

são divididos proporcionalmente ao longo dos doze meses do ano. 

Artículo 10916.-Base de cotización.  

1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la 

acción protectora del Régimen General, incluidas las de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea 

su forma o denominación, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el 

trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser ésta superior, por razón del 

trabajo que realice por cuenta ajena. Las percepciones de vencimiento superior al 

mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año. 

 

 Nesse sentido, limites máximos e mínimos foram estabelecidos com a finalidade de se 

evitar que no cálculo da base para as contribuições entrassem rendimentos extras por parte dos 

trabalhadores. Assim, a base para o cálculo das contribuições terá como limite mínimo o valor do 

salario mínimo vigente no momento, aumentado em um sexto, como também, haverá um limite 

máximo para todas as atividades e categorias profissionais estabelecido a cada ano pela ‘Ley 

General de Pressupuestos Generales del Estado’ ( Lei Geral de Orçamentos Gerais do Estado)17. 

Artículo 1618.-Bases y tipos de cotización. 

2. Las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus Regímenes, 

tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional 

                                                             
16 Seguridad Social. In: Legislación Laboral y de la Seguridad Social, Articulo 104, p.704. 
17 Estas bases possuem limites específicos, fixados pela Lei Geral de Orçamentos Gerais do Estado. Há um limite 

geral para as contingências comuns da Seguridade Social; outro para contingências profissionais como acidentes de 

trabalho doenças em decorrência da atividade que desenvolve. Nos primeiros, há uma porcentagem comum para 

todos os trabalhadores, sem diferenciação por razões do setor ou atividade em que encontra; nos segundos, varia de 

acordo com o maior ou menor risco de sua atividade laboral. 
18 Seguridad Social. In: Legislación Laboral y de la Seguridad Social, Articulo 16, p.654.  
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vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa 

en contrario. 

Artículo 11019.-Topes máximo y mínimo de la base de cotización. 

1. El tope máximo de la base de cotización, único para todas las actividades, 

categorías profesionales y contingencias incluidas en este Régimen, será el 

establecido, para cada año, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 

del Estado.  

2. El tope máximo de la base de cotización así establecido será aplicable 

igualmente en los casos de pluriempleo. A los efectos de la presente Ley se 

entenderá por pluriempleo la situación de quien trabaje en dos o más empresas 

distintas, en actividades que den lugar a la inclusión en el campo de aplicación 

de este Régimen General.  

3. La base de cotización tendrá como tope mínimo la cuantía establecida en el 

apartado 2 del artículo 16 de la presente Ley. 

 

 Já com os trabalhadores autônomos que exercem por conta própria sua prestação pelo fato 

de que não possuem empregador, a contribuição é realizada por ele mesmo, ou seja, nele se 

estabelece a condição de sujeito obrigado e sujeito responsável. Tendo presente que o trabalhador 

autônomo não recebe um salário fixo e sem possibilidade de identificar facilmente o valor de suas 

rendas. A regulamentação para este grupo estabelece uma contribuição mínima para todo o 

conjunto do grupo sem que haja prejuízo, deixando-o livre para que possa aumentar até um limite 

máximo o valor dessa contribuição. Em consequência dessa contribuição mínima, o trabalhador 

autônomo, ao ingressar no Regime Especial, tem um valor muito inferior de suas prestações 

econômicas em relação às do Regime Geral20. Eles ainda podem ingressar em um regime de 

incorporação voluntária que estabelece prestações adicionais oferecidas pelo sistema, optando por 

uma proteção mais ampla e consequentemente terão que aumentar o valor de sua contribuição 

para cobrir estas contingências adicionais.  

 

As Pensões Sociais21  

 

                                                             
19 Seguridad Social. In: Legislación Laboral y de la Seguridad Social, Articulo 110, p.705. 
20  A maioria dos trabalhadores autônomos contribui com o valor mínimo legalmente estabelecido. 
21 Estão atreladas ao conceito de proteção social, cujo modelo integra grande grupos de prestações em atenção às 

características subjetivas dos beneficiários e dos requisitos exigidos para o reconhecimento das prestações. 
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 No âmbito das prestações da Seguridade Social encontram-se dois grandes grupos de 

prestações: as prestações não contributivas e as contributivas.  As prestações não contributivas 

são assim denominadas por compreenderem ‘um grupo de prestações universais reconhecidas ao 

conjunto dos cidadãos sem que a efeito se tomem em consideração as possíveis contribuições 

realizadas pelos interessados e habitualmente condicionadas à efetiva constatação de uma 

concreta situação de necessidade’ (VILLALON, 2007). Sua regulamentação se encontra na ‘Ley 

General de Seguridad Social’, entendida como uma ação protetora universal destinada aos 

cidadãos em situação de necessidade. São consideradas como prestações não contributivas, 

integradas na ação protetora do sistema: 

 Assistência à Saúde  

 Aposentadoria não contributiva – atende as pessoas idosas em recursos 

econômicos. 

 Incapacidade permanente não contributiva – atende as pessoas que ainda 

não tem a idade para se aposentar e possuem uma deficiência que os 

impede de trabalhar e que também não possuem recursos econômicos. 

 Desemprego não contributivo – através de uma renda de inserção dirigida, 

atende aos desempregados sem recursos econômicos e com possibilidade 

de retornar ao mercado de trabalho. 

 Prestações familiares não contributivas – atende a determinadas pessoas 

que possuem outros familiares sob seus cuidados, aumentando 

consideravelmente seus gastos. 

As prestações contributivas são assim determinadas tendo em vista que seu 

reconhecimento se dá a partir de uma inscrição, afiliação e contribuição do beneficiário a um dos 

regimes de Seguridade Social. Para que isso ocorra, o beneficiário deve contribuir por um 

período mínimo (carência), determinando-se o valor da prestação pela base de contribuições em 

relação ao que já foi contribuído. Caso o beneficiário seja acometido de alguma contingência 

profissional (acidente de trabalho, doença etc.) e que seja comprovada como ‘efeito causante’ 

(sinistro), ele está dispensado de cobrir o período de carência. Com o passar dos anos a 
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Seguridade Social vem convergindo estas prestações de modo que quase todos os regimes 

contemplam as mesmas prestações, porém independentes e com requisitos diversos em cada caso. 

São consideradas como prestações contributivas na ação protetora do sistema: 

 Pensão por incapacidade temporária (Arts. 128 ss LGSS). 

 Pensões vinculadas ao nascimento ou adoção de um filho, incluindo 

pensões maternidade, paternidade, riscos durante a gravidez e 

período de lactação (Art. 133 bis ss LGSS).  

 Pensões por cuidado de menores com doenças terminais: câncer ou 

outra de mesma proporção (Arts. 135 quáter  LGSS). 

 Pensão por aposentadoria contributiva (Arts. 160 ss LGSS). 

 Pensão por incapacidade permanente contributiva (Arts. 137 ss 

LGSS). 

 Pensões por morte, sobrevivência, sobretudo, pensões por viuvez e 

orfandade. 

 Pensões por desemprego (Arts. 203 ss LGSS). 

 Pensões familiares contributivas (Arts. 180 ss LGSS). 

Diante deste contexto de pensões, vale ainda salientar, de acordo com sua natureza, 

podem se apresentar de duas maneiras: como um pagamento, de caráter temporário (subsídio) ou 

vitalício (pensão), de um valor econômico para o sustento do beneficiário, estas são as ‘pensões 

econômicas’; e também, como uma prestação direta de um serviço ao beneficiário em forma de 

serviços sociais, são as denominadas ‘pensões de serviços’. Todavia, a Seguridade Social vem 

abarcando com maior ênfase as pensões econômicas, enquanto que as de serviços vêm sendo 

incorporadas à assistência social, assumida em sua totalidade pelas comunidades autônomas22. 

 

 

 

                                                             
22 Destacam-se àquelas em que a promoção da autonomia pessoal e a atenção às pessoas em situação de 
dependência também fazem parte das pensões econômicas, mantendo-se no campo da assistência social não 
qualificada como Seguridade Social. 
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Considerações Finais 

 

  

 A Seguridade Social Espanhola demonstra um grande interesse pela necessidade de seus 

beneficiários, levando a sério todo e cumprindo a risca sua Constituição que prima através do 

Artigo 41, pelo bem-estar de todos os seus cidadãos. Como Villalon (2014) destaca que o regime 

de Seguridade Social se modela através de um diálogo permanente com a legislação do Trabalho 

e que, em particular, com as condições e com a intensidade da ação protetora presentes na 

Seguridade Social, observando não somente às necessidades dos beneficiários, mas também o 

impacto causado pela evolução do mercado de trabalho. 

 A formação e a evolução da Seguridade Social até chegar aos moldes atuais 

caracterizaram-se por apresentar uma série de etapas cuja delimitação temporal pode realizar-se 

de acordo com as sucessivas medidas políticas, jurídicas que contribuíram para que a proteção 

social fosse se moldando ao longo dos anos e tornando-a mis sólida e coerente com as mudanças 

e acréscimos legais, procurando sempre manter sua fidelidade aos moldes iniciais de sua criação. 

 A Seguridade Social Espanhola não diverge muito, no que diz respeito a sua estrutura 

básica quando comparada a outros países. Longe de fazer comparações, todo o seu sistema tem 

como fio condutor sua Constituição Federal. Mesmo diante de tantas reformas manteve uma 

fidelidade inegável ao artigo 41: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de 

Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad, (...)”, chegando aos dias de hoje com uma notável 

cobertura universal e um esquema moderno e funcional que a faz ser um dos mais eficientes 

sistemas de Seguridade Social da contemporaneidade. 
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Resumo 

 

O conceito da contabilidade está associado à tomada de decisões, como também, o de outras 

ciências como a psicologia, economia, matemática, estatística, ciências atuariais etc. A 

contabilidade fornece as informações referentes à atividade física da empresa (mensuração) que 

pode ajudar todo mundo dentro da empresa, desde a alta administração a outros setores (finanças, 

recursos humanos, compras, vendas, na produção, estoque, marketing etc.).  Daí sua grande 

proximidade com a atuária, que toma as informações sobre o mercado, transformando-as em 

conhecimento e instrumento também usado na tomada de decisão. Os dados são transformados 

em conhecimento pelo atuário, transformando-os em informação e depois em conhecimento, 

traçando assim um perfil, comparando-os que vai desde os indicadores operacionais até os 

indicadores estratégicos. Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a fazer uma análise das 

relações existentes entre as informações elaboradas por estas duas ciências e a importância delas 

na tomada de decisões. A partir de uma revisão bibliográfica, destacamos as principais 

características destas informações, bem como suas específicas finalidades. Reconhecendo que 

tanto a atuaria quanto a contabilidade são duas áreas de grandes abrangências, cada uma com 

suas específicas características e em alguns elementos até certa semelhança, sendo a mais 

propensa a nossa carreira acadêmica e profissional: o uso de suas informações para tomada de 

decisões.  

 

 

Palavras-chave: Contabilidade; Atuária; Relações; Informações; Tomada de decisões. 
 

Introdução 

 

Nos últimos anos tem-se verificado um grande avanço na tecnologia da informação, como 

também, constantes mudanças no cenário econômico nacional e internacional os quais têm 

forçado inovações dentro das organizações, tanto no contexto empresarial quanto no 

previdenciário. Verificando assim que um grande número de entidades vem buscando 

mailto:professormarcio28@gmail.com
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constantemente meios de informações que apresentem resultados confiáveis em suas tomadas de 

decisões.  

Para Stroeher e Freitas (2008) ter informações precisas e correspondente com a realidade 

da empresa é imprescindível no contexto empresarial e de tomada de decisões, tornando-se um 

grande trunfo no contexto atual marcado por uma enorme competitividade. 

Com isso, os gestores adotam ferramentas como a contabilidade e a atuária, que permitem 

maior flexibilidade, velocidade, inovação e integração para atuar num ambiente formado por 

constantes mudanças. A contabilidade e a atuária sempre se relacionaram no que diz respeito ao 

fornecimento de informações no intuito de contribuir para um melhor desenvolvimento das 

entidades, fornecendo dados que são utilizados para diversos fins no que diz respeito à gestão e 

tomada de decisão. 

Desta forma o presente trabalho tem o objetivo de analisar o papel das informações 

contábeis e atuariais na tomada de decisões, constituindo assim um campo de estudo que se volta 

tanto para as informações atuariais quanto para as informações contábeis, contribuindo para que 

os gestores e empresários possam realmente conhecer a real situação de suas entidades e 

empresas. De certa forma, os profissionais de contabilidade e da atuária devem unir esforços para 

divulgar as informações necessárias quanto à situação financeira e atuarial destas entidades e 

empresas. 

 

As Informações como ferramentas essenciais na tomada de decisões  

 

Como é do conhecimento de todos, as informações auxiliam no processo decisório, pois 

quando devidamente estruturadas são de crucial importância para qualquer entidade, associando 

os diversos subsistemas e capacitando a entidade a cumprir com seus objetivos. Trata-se de um 

instrumento de valor que, se trabalhado de forma eficaz, torna-se responsável por agregar ainda 

mais valor à organização. Esse valor deve ser medido pela liderança, a partir de uma análise de 

obtenção de resultado ocorrido através da informação transmitida.  
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 Para Beuren (1998, p.47), a informação ocupa um espaço importante no apoio à 

formulação de estratégias, como também no acompanhamento das operações empresariais. Ela 

destaca que a informação é fundamental no apoio às estratégias e processos que envolvem uma 

tomada de decisão.  

 Nesse sentido, Almeida (1999, p. 307) menciona: 

 

Há de uma relação íntima entre informação e decisão, visto que decisões são 

tomadas no presente sobre eventos que se concretizarão no futuro. Afirma que “o 

conceito de informação está vinculado a uma mudança de estado a respeito do 

evento. Assim, a informação configura-se como um conhecimento disponível, 

para uso imediato, que permite orientar a ação. 

 

 

 As informações podem ser comparadas como uma espécie de ingrediente indispensável, 

já que se não há informações, não há o que avaliar e, portanto, não há o que escolher. Assim, sem 

informações não há tomada de decisões. As palavras informações e decisões rimam entre si e, se 

fôssemos classificá-las seriam rimas perfeitas. Assim também, devem ser perfeitas as 

informações que precisam apresentar características que garantam sua confiabilidade. Padovese 

(2000, 43) identifica algumas características chaves dessas informações que são necessárias para 

que possam ser consideradas válidas: 

Figura 1: Características da Informação 

 

FONTE: Adaptado de PADOVESE (2000, 43) 

 Segundo Padoveze (2000, p.43) a partir destas características a informação pode ser 

considerada como valiosa para quem se utilizar dela, pois estará mais próximo daquilo que os 

tomadores de decisão necessitam, para o bom andamento das atividades da entidade e o 
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consequente alcance das metas propostas. Se as informações não forem acompanhadas das 

características descritas acima, decisões equivocadas poderão ser tomadas, ameaçando, muitas 

vezes, a continuidade da entidade.  

 

 

 

 

Informações Atuariais 

 

 

 O ATUÁRIO, é o profissional preparado para mensurar o RISCO, tornando-se um grande 

mediador das informações sobre o mercado onde são transformadas em conhecimento e 

instrumento para tomada de decisão. 

 A ele recai o primordial papel de avaliar todo tipo de feito, circunstância ou 

acontecimento que envolva riscos e que possa afetar os bens econômicos ou financeiros de 

pessoas ou entidades públicas ou privadas. Para tal, é importante a obtenção de dados que 

reflitam a real situação dessas entidades para que suas análises possam chegar o mais próximo 

possível dessa realidade. 

 Oliveira (1992, p.34) afirma: 

Um dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si só não 

conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. A partir do dado 

transformado, o gestor pode ter consigo um elemento de ação. Desse modo, a 

informação é o dado trabalhado que permite ao gestor tomar decisões. 

 

 Os dados são transformados em conhecimento pelo atuário, ou seja, eles são 

transformados em informações e depois em conhecimento para que ele possa posteriormente 

traçar um perfil, comparando-os desde os indicadores operacionais até os indicadores 

estratégicos. 

Podemos tomar como exemplo a AAC – Analise Atuarial da Carteira – que a partir de 

alguns passos possibilitam a compreensão de como se encontra a carteira. Destaque para os 

seguintes elementos: Demografia (gênero, faixa etária, proporção por faixa etária, idade média, 

proporção por gênero); Movimentação (entrada e saída de associados, tempo de permanência, se 
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a carteira está mudando ou não); Utilização (consultas, internações, consultas, exames etc.) e 

Resultados (como está a carteira). 

 Souza (2007, p. 01) exemplifica a partir do RPPS: 

 

No Cálculo Atuarial são estabelecidos pelo Atuário em conjunto com a unidade 

gestora do RPPS os parâmetros e hipóteses biométricas, demográficas 

(probabilidade de vida, morte, invalidez, etc.), financeiras (taxa de juros projetada 

para aplicação dos fundos constituídos com as contribuições dos participantes e 

patrocinadores, etc.) e econômicas (rotatividade dos empregados, i.e, admissões e 

demissões; taxa de inflação, etc.), bem como as modalidades de benefício e 

regime financeiro de custeio a serem implementados pelo Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS). Ou seja, é o Cálculo Atuarial, utilizando-se de 

modernas técnicas de probabilidade, estatística, economia, contabilidade e 

Matemática Avançada que permite que um RPPS possa garantir e projetar as 

necessidades de receita e despesa ao longo de toda a existência de seus segurados. 

Desta forma, atingindo seu fim, i.e., garantir a manutenção da qualidade de vida 

de seus segurados e dependentes. 

     

Outro exemplo, encontramos na Avaliação Atuarial, a qual se trata de um estudo técnico 

com base em dados cadastrais dos participantes ativos e assistidos e seus beneficiários. Nogueira 

(s/data, p. 01) explica: 

A avaliação atuarial é um estudo técnico que tem como finalidade avaliar o fluxo 

das despesas e receitas de um Plano de Benefícios, determinar as Provisões 

Matemáticas a partir destes fluxos e confrontá-las com o Ativo Líquido 

constituído para verificar a solvência e o equilíbrio financeiro do Plano. Para 

tanto, o atuário deverá considerar: o Plano de Benefícios e a Modalidade dos 

Benefícios e Institutos, o Cadastro de Participantes e Assistidos, as Hipóteses 

Biométricas, Demográficas, Financeiras e Econômicas, o Regime Financeiro e o 

Método Atuarial adotados no financiamento dos compromissos do Plano e o 

Plano de Custeio Vigente. 

 

 

 Ela é desenvolvida por um atuário com o objetivo de dimensionar os compromissos 

futuros da entidade e quanto os participantes e patrocinadores devem contribuir para o plano de 

benefícios. 
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FONTE: Rodarte Nogueira – Consultoria em Contabilidade e Atuária 

 

 Vejamos a seguir algumas informações indispensáveis na avaliação atuarial: 

TABELA 1: Situação Atual do RPPS 

 

FONTE: Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. análise da nota técnica dprev/atuária 034/2015 

projeto de lei 252/2015 

 

 

TABELA 2: Plano de Custeio Básico 

 

FONTE: Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. análise da nota técnica dprev/atuária 034/2015 

projeto de lei 252/2015 

 

TABELA 3: Saldo dos Investimentos do Fundo de Previdência 
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FONTE: Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. Análise da nota técnica DPREV/atuária 034/2015 

projeto de lei 252/2015 

 

 De acordo com a Previdência Social23, as informações utilizadas na avaliação atuarial são, 

basicamente, de três naturezas: 1) funcionais, que retratam a situação atual do servidor (órgão ao 

qual é vinculado, data de posse, data do último cargo e outras); 2) financeiras (remuneração de 

contribuição); e 3) cadastrais (data de nascimento, composição familiar, etc.). Dentre estas 

informações temos: dados cadastrais dos servidores ativos; dados cadastrais dos aposentados; 

dados dos pensionistas; tabela de remunerações, de contribuição e benefício; tabela de órgãos; e 

outras tabelas descritivas. 

 Segundo a SUSEP através da Avaliação Atuarial o atuário expõe suas análises a respeito 

da adequação de cada provisão técnica, e de outros parâmetros de solvência, fazendo as devidas 

considerações com as devidas particularidades dos produtos da seguradora. Também é sua tarefa 

concluir pela adequação ou inadequação de cada provisão técnica. Havendo inadequação de 

alguma provisão técnica, por déficit ou superávit, o atuário deverá apresentar as medidas a serem 

adotadas pela seguradora para a solução de tal situação. 

Nos estudos de Avaliação Atuarial, é fundamental que a seguradora possua um banco de 

dados com informações detalhadas sobre prêmios, valores em risco (importância segurada), 

sinistros e despesas. O cálculo adequado das provisões técnicas depende diretamente daquelas 

estatísticas corretamente alocadas em sua competência atuarial. 

 É importante para o atuário ter em mãos informações que sejam atuais e que realmente 

retratem a situação da entidade, pois apresentar esta característica é fundamental e necessário 

para realização de seu trabalho, seja como gestor, avaliador, administrador etc. Contribuindo 

desta forma para que possa realizar tomada de decisões, ou para que outros possam, tomando 

                                                             
23 IV.7 – Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Civis. 
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como referência as informações analisadas, gerando análises comparativas, baseadas em 

elementos como: o mercado, novas literaturas e os períodos anteriores. 

 

As Informações Contábeis 

 

 A contabilidade é uma importante ferramenta no processo de coleta de informações 

financeiras; estas, muitas vezes, são utilizadas como grande suporte no processo decisório, e 

necessitam estar de total acordo com a realidade da empresa, pois os usuários desse material 

precisam confiar em sua fidedignidade no intuito de tomar decisões acerca das operações da 

empresa. 

 Segundo Ribeiro et all (2013) o constante uso das informações geradas pela contabilidade 

pode influenciar os empresários na avaliação do desempenho econômico-financeiro de suas 

empresas, a tomar decisões com maior segurança e projetar resultados futuros para a sua 

empresa, podendo proporcionar melhoria contínua dos seus negócios, o que, consequentemente, 

aumentará de maneira significativa as possibilidades de sucesso.  

 Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 1995) as informações geradas pela 

contabilidade devem propiciar a seus usuários base segura a suas decisões, pela compreensão do 

estado em que se encontra a Entidade, seu desempenho, sua evolução, riscos e oportunidades que 

oferece. 

Padoveze (2015) contextualizou a importância das informações contábeis para a 

administração das organizações, deixando claro que a contabilidade é importante no sentido de 

que ela dá um parecer técnico de como se encontrava a empresa; como ela se encontra e como ela 

se encontrará no futuro.  

A contabilidade tem a função de registrar, armazenar e transformar os dados 

referentes às transações efetuadas pelas empresas no seu dia a dia, e isto 

possibilita à obtenção de um histórico de tudo aquilo que aconteceu durante 

períodos passados. Mas os dados do passado poderão ser utilizados para 

projeções e previsões do que poderá ocorrer no futuro. E ela também pode 

fornecer informações sobre o presente, sobre os acontecimentos daquele dia e 

daquele momento.  
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A contabilidade é uma linguagem universal dos negócios, levando em conta a mensuração 

econômica das transações, relatórios estruturados, consistência das informações e sistematização. 

Suas informações devem revelar o suficiente sobre a entidade, de modo a facilitar a concretização 

dos propósitos do usuário, revestindo-se de atributos entre os quais são indispensáveis os 

seguintes: 

                           - confiabilidade; 

                - tempestividade; 

                - compreensibilidade; e 

                                                            - comparabilidade. 

 

 O papel da contabilidade está associado à tomada de decisões, como também, ao estudo 

das leis de controle econômico das empresas (controladoria). Contudo não podemos deixar de 

perceber que ela também se comunica com outras ciências: psicologia, economia, matemática 

estatística, antropologia etc., no intuito de fortalecer seus argumentos na análise de gestão da 

empresa.  Assim, levando os empresários a terem ferramentas concretas sobre suas empresas no 

que diz respeito ao conhecimento de gestão; daí a responsabilidade da contabilidade no que diz 

respeito à veracidade de suas informações. 

 Para Marion (1988) a contabilidade pode ser entendida como um instrumento que auxilia 

a administração a tomar decisões. Ou seja, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os 

monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou comunicados, que 

contribuem sobremaneira para tomada de decisões. 

 Nesse sentido, a contabilidade é composta por aspectos financeiros (contabilidade 

financeira) e aspectos gerenciais (contabilidade gerencial). Os primeiros, preocupam-se no geral 

pelas prestações de contas e os segundos, em complementar as informações, trazidas pela 

contabilidade financeira, no intuito de ajudar os gestores.  

 Nos relatórios de Administrações as informações são indispensáveis e devem ser 

apresentadas, respeitando o princípio da comparabilidade. Para Machado e Nunes (s/data, p. 06) 

algumas informações têm caráter obrigatório e devem ser apresentadas de forma comparativa, 



 

 

II Seminário de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal da Paraíba  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Finanças e Contabilidade 

João Pessoa - PB, 02 e 03 de Setembro de 2016 

P
ág

in
a 

6
9
 

indicando os valores referentes às demonstrações do exercício anterior. Esta visão de dois 

exercícios consecutivos mostra, facilmente, a movimentação ocorrida no período e como a 

estrutura patrimonial e financeira se modificou. 

 Segundo a NBC T6:  

6.1.2.1 – A divulgação das demonstrações contábeis tem por objetivo fornecer, 

aos seus usuários, um conjunto mínimo de informações de natureza patrimonial, 

econômica, financeira, legal, física e social que lhes possibilitem o conhecimento 

e a análise da situação da Entidade. 

 

 Na tomada de decisão, a contabilidade fornece as informações referentes à atividade física 

da empresa (mensuração) que pode ajudar todo mundo dentro da empresa, desde a alta 

administração a outros setores (finanças, recursos humanos, compras, vendas, na produção, 

estoque, marketing etc.). O contador deve apresentar duas características básicas: prover a 

persuasão e a influência. Como também, faz uso de regulamentações e padronizações que servem 

para facilitar seu trabalho, no sentido de que possuir uma diretrizes no momento da elaboração 

das demonstrações contábeis. 

 As seguintes informações são utilizadas pela contabilidade: 

a) Balancete de Verificação; 

b) Balanço Patrimonial; 

c) Demonstração do Resultado; 

d) Fluxo de Caixa 

 Desta forma, as informações geradas pela Contabilidade devem propiciar aos seus 

usuários base segura para as suas decisões, pela compreensão do estado em que se encontra a 

empresa, seu desempenho, sua evolução, riscos e oportunidades que oferece. 

  

Considerações Finais 

 

 Sabemos que o atuário, embora tendo conhecimentos básicos sobre contabilidade, não lhe 

cabe a elaboração e a análise dos relatórios contábeis, funções exclusivas do contador, porém ele 

é o responsável técnico dos relatórios das empresas que operam com a atividade atuarial. 
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Portanto, os relatórios contábeis destas entidades devem evidenciar com clareza as 

particularidades do ramo. Pelo outro lado, o contador deverá ter o conhecimento destas 

particularidades, da perfeita contabilização dos complexos cálculos realizados pelo setor atuarial, 

bem como, das exigências dos órgãos fiscalizadores.  

Ao contador, cabe estar apto a fornecer informações sobre a situação financeira da 

empresa, para que seja possível ao atuário realizar a análise atuarial exigida pelos órgãos 

regulamentadores, como por exemplo, a análise da margem de solvência e a análise das provisões 

técnicas. Ao atuário, embora tendo conhecimentos básicos sobre contabilidade, não cabe a 

elaboração e a análise dos relatórios contábeis, funções exclusivas do contador, porém ele é o 

responsável técnico pelos relatórios das empresas que operam com a atividade atuarial. Desta 

forma, fica evidente que a ATUARIA e a CONTABILIDADE são duas áreas de grandes 

abrangências, cada uma com suas específicas características e em alguns elementos até uma certa 

semelhança, como por exemplo, o uso de suas informações para tomada de decisões. 
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Resumo 

 

Com o elevado número de operadoras de planos de saúde entrando no estágio de insolvência no 

Brasil, o presente trabalho propõe a utilização de uma metodologia para a saúde suplementar 

como forma de prever a bancarrota, já praticada nas seguradoras, objetivando aferir a 

probabilidade de ruína no horizonte finito de dez anos. O estudo se utilizou de dados reais, no 

período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014, de uma operadora de médio porte localizada na 

região Nordeste. Por meio da simulação de Monte Carlo, com 50.000 iterações, verificaram-se os 

impactos com as flutuações das variáveis aleatórias tais como: geração e aumento dos custos 

assistenciais, geração e aumento das despesas administrativas e aumento da reserva de risco. 

Além disso, criaram-se cenários propondo dois reajustes dos prêmios (10% e 13%) a fim de 

verificar a sensibilidade nos resultados finais. Ao final conclui-se que a presente pesquisa foi 

satisfatória atingindo o objetivo proposto, sendo o conhecimento gerado valioso para o processo 

de tomada de decisão empresarial. 

 

Palavras-chave: Probabilidade de Ruína. Saúde Suplementar. Simulação de Monte Carlo.  
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1. Introdução 

A insolvência das empresas é um fenômeno amplamente estudado pela comunidade 

científica, com várias perspectivas, seja a questão da previsão, sejam os procedimentos durante a 

falência. No geral, a insolvência representa o estado no qual a empresa torna-se incapaz de 

cumprir com as obrigações financeiras (MÁRIO et al., 2006). Na perspectiva de Viana (2012) “o 

estado de insolvência de uma empresa pode ser definido como a incapacidade para pagar as suas 

obrigações financeiras na data de seu vencimento, bem como quando seus ativos forem inferiores 

ao valor dos seus passivos.”.  

No mercado de saúde suplementar, Guimarães e Alves (2009) apontam que a insolvência 

ocorre quando o patrimônio líquido da operadora de plano de saúde é igual ou inferior a zero. 

Nesse segmento, é importante ressaltar que a insolvência está condicionada a diversos riscos, em 

especial os riscos atuariais (PIROUTEK, 2009).  

A ciência atuarial aborda os aspectos relacionados à insolvência das seguradoras, em 

específico dos planos de saúde, conceituando a insolvência como ruína. Na conceituação de 

Piroutek (2009), ruína é o momento em que a operadora de plano de saúde torna seu capital 

negativo.  

Apesar de o tema possuir significativa relevância, não há uma vasta literatura nacional. 

Nesse sentido, Guimarães e Alves (2009) acrescentam que: 

A literatura especializada nacional carece de modelos de previsão de insolvência com 

foco em operadoras de planos de saúde. A literatura internacional, por sua vez, 

concentra- se nas Health Maintenance Organizations (HMOs) dos Estados Unidos, que 

– como observado pelos revisores anônimos – apresentam peculiaridades no seu 

funcionamento em relação às OPS brasileiras, embora ambas as modalidades provejam 

acesso a tratamento de saúde. 

Diante do contexto apresentado, mediante a base de dados de uma operadora de médio 

porte da região nordeste do Brasil e o processo de simulação de Monte Carlo, a presente pesquisa 

tem como objetivo calcular a probabilidade de ruína da operadora durante os próximos dez anos. 

O presente estudo apresenta extrema relevância no cenário atual, no momento que amplia a 
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literatura científica nacional e propõe o processo de simulação de Monte Carlo como ferramenta 

para aferição da probabilidade de ruína das operadoras de plano de saúde. 

Este artigo está estruturado em seis seções, contando com a introdução. A seção dois 

apresenta uma revisão da literatura sobre o processo de ruína, enquanto que a seção três aborda a 

simulação de Monte Carlo. Em seguida, na seção quatro são descritos os aspectos metodológicos 

da pesquisa. A seção cinco apresenta os resultados obtidos e a discussão da pesquisa. Conclusões 

são apresentadas na seção seis. 

 

2. Processo de ruína 

A legislação exige que a operadora de plano de saúde deva garantir, a todo o tempo, o 

cumprimento das responsabilidades financeiras assumidas. A data, a quantidade, a ocorrência e o 

montante das indenizações (custo assistencial) são variáveis aleatórias, e, na maior parte dos 

casos, desconhecidos no início do contrato. Em meio à natureza estocástica dos custos 

assistenciais, a ciência atuarial emerge como a engenharia para aferição e controle dos riscos 

envolvidos (LEMOS, 2008). 

A probabilidade de ruína corresponde à probabilidade da operadora de plano de saúde 

tornar seu capital negativo em algum momento, condicionado a um capital inicial escolhido no 

início do processo. Essa probabilidade pode ser calculada considerando-se que o momento de 

ruína é um instante no intervalo (0,t], com t finito, ou um instante na semirreta (0, ∞) 

(FERREIRA, 2002; LEMOS, 2008; PIROUTEK, 2009). 

Na conceituação de Ferreira (2002), os seguintes fatores influenciam o processo de ruína: 

a) Duração do processo: finito ou infinito; 

b) Prêmios retidos (mensalidades pagas) (Pret); 

c) Distribuição do valor total dos custos assistenciais ou sinistros retidos (Sret); 

d) Fundo inicial ou reserva de risco destinado para assumir o processo de ruína (µ); 

e) Probabilidade de ruína (δ); 

f) Excedente existente no instante t (U(t)). 

De tal modo, para t>=0, tem-se a Equação (1) a seguir: 
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                                          U(t) = µ + Pret (t) - Sret (t)                                     (1)                        

A ruína da operadora de plano de saúde ocorre quando em um instante t, os custos 

assistenciais menos os prêmios retidos superam a reserva de risco, ou seja, o excedente é inferior 

a zero, conforme exibe o Gráfico 1 (FERREIRA, 2002; LEMOS, 2008; PIROUTEK, 2009). 

GRÁFICO 1 – Evolução do processo de ruína 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferreira (2012, p. 105) 

No setor de saúde suplementar, há outros fatores quantitativos que impactam no processo 

de ruína e tornam este evento estocástico ainda mais complexo, destacando-se: 

a) Unidade de tempo; 

b) Reajuste dos prêmios (mensalidades); 

c) Aumento dos custos assistenciais (inflação saúde); 

d) Despesas administrativas; 

e) Aumento das despesas administrativas; 

f) Rendimento da reserva de risco. 

 

2.1 Fatores que influenciam o processo de ruína 

Nesta subseção serão dissertados os fatores, listados abaixo, que influenciam o processo 

de ruína nas operadoras de plano de saúde: 
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a) Duração do processo: finito ou infinito; 

b) Unidade de tempo: mês ou ano; 

c) Prêmios retidos (mensalidades pagas) (Pret); 

d) Reajuste dos prêmios (mensalidades); 

e) Distribuição do valor total dos custos assistenciais ou sinistros retidos (Sret); 

f) Aumento dos custos assistenciais; 

g) Fundo inicial ou reserva de risco destinado para assumir o processo de ruína (µ); 

h) Rendimento da reserva de risco; 

i) Despesas administrativas; 

j) Aumento das despesas administrativas; 

k) Probabilidade de ruína (δ); 

l) Excedente existente no instante t (U(t)). 

O passo inicial no cálculo do processo de ruína é definir se a probabilidade será aferida 

em um período de tempo definido, isto é, finito, por exemplo, dez anos ou se o pesquisador 

almeja calcular a ruína da operadora no infinito, não havendo um intervalo de tempo definido 

(FERREIRA, 2002). 

No segmento de saúde suplementar, os prêmios correspondem às mensalidades 

(contraprestações pecuniárias) pagas pelos beneficiários do plano de saúde e os reajustes destas, 

via de regra, são anuais e obedecem a regras estabelecidas na legislação vigente. Este aspecto 

influencia a unidade de tempo definida, pois dependendo do objetivo do pesquisador, o cálculo 

da probabilidade de ruína pode ser realizado considerando a unidade de tempo mês ou ano (ANS, 

BRASIL, 2008; ANS, BRASIL, 2015). 

Os sinistros retidos correspondem aos custos assistenciais, isto é, o valor pago pela 

assistência médica, deduzido o valor da coparticipação paga pelo beneficiário. Ainda no que 

concerne aos custos assistenciais, é importante destacar que o aumento dessas despesas ocorre de 

forma, muitas vezes, incontrolável. Todavia, há no mercado diversos indicadores que procuram 

aferir este fenômeno, no entanto, não há índice bom ou ideal, sendo de suma importância que o 

indicador adotado pela operadora para descrever este aumento possua significativa aderência com 
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a sua realidade, sendo possível a definição de um índice próprio mediante cálculos 

econométricos/atuariais (ANS, BRASIL, 2015). 

No que tange a reserva de risco, Ferreira (2012, p. 104) expõe que este “representa o 

quanto a empresa se dispõe a colocar em risco nas operações de seguro. Esse montante, 

naturalmente, deve ser em função da sua capacidade econômica, ou seja, do seu patrimônio 

líquido.”. Na perspectiva de Piroutek (2009, p. 22) “Quanto maior o capital inicial menor a 

probabilidade de ruína, e quanto menor for o capital inicial maior é a probabilidade de ocorrer a 

ruína.”.  

Nesse sentido, Piroutek (2009) realizou uma simulação, onde as indenizações individuais 

seguem uma distribuição exponencial com parâmetro α = 1/200, fator de carregamento  θ = 0.1 e 

número médio de indenizações λ = 200. É possível visualizar no Gráfico 2 que conforme o capital 

inicial aumenta, a probabilidade de ruína δ(t) reduz consideravelmente. 

GRÁFICO 2 – Exemplo do processo de ruína 

 

Fonte: Adaptado de Piroutek (2009, p. 23) 

Ressalta-se que o montante financeiro que corresponde a reserva de risco, durante o 

período de desenvolvimento dos sinistros, pode ser investido no mercado financeiro para que haja 

um rendimento (juros). Nesse meio, destaca-se como taxa básica a taxa referencial do Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais (MENDONÇA, 2001; BCB, 

BRASIL, 2016). 
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As operadoras de plano de plano saúde, assim como as empresas atuantes nos mais 

diversos ramos econômicos, possuem despesas administrativas que, segundo a ANS, Brasil 

(2015) “são todas as despesas das operadoras que não estejam relacionadas à prestação direta dos 

serviços de assistência à saúde.”. Ademais, estas despesas estão sob influência da inflação geral e 

da mesma forma que o aumento dos custos assistenciais é importante que o índice inflacionário 

adotado seja condizente com a realidade da operadora. 

Por fim, sendo T o momento de ruína da operadora de plano de saúde, as probabilidades 

de ruína para um período finito e infinito são definidas conforme as Equações (2) e (3) a seguir 

(FERREIRA, 2002). 

                                                 δ (µ, t) = P (T < t)                                     (2)                        

                                                  δ (µ) = P (T < ∞)                                      (3)                        

 

3. Simulação 

O processo de simulação refere-se ao método analítico cuja intenção é imitar um 

fenômeno real, em especial quando a modelagem matemática é complexa. Um sistema pode ser 

conceituado como um conjunto de componentes que atuam e interagem entre si e alcançam 

determinado objetivo. Enquanto que os modelos matemáticos representam o relacionamento entre 

as variáveis (solução analítica), a simulação realiza uma abordagem quando os valores das 

variáveis não são conhecidos (DONATELLI; KONRATH, 2005; LEMENHE et al., 2006; 

MACÊDO et al., 2007). 

 

3.1 Simulação de Monte Carlo 

O método de Monte Carlo via consiste em uma técnica estatística que se utiliza de 

simulações estocásticas. A denominação decorre em virtude do processo ser aleatório, tal como o 

lançamento de dados ou o giro de uma roleta, para selecionar os valores de cada variável em cada 

tentativa (simulação). De tal forma, o método possibilita o pesquisador estudar o comportamento 

de processos que dependem de fatores aleatórios (CORRAR, 1993; DONATELLI; KONRATH, 

2005). 
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A simulação consiste em gerar aleatoriamente sucessivas amostras que estão expostas a 

distribuição de probabilidade (modelo). Em outras palavras, a simulação considera que o evento 

em estudo ocorre conforme uma determinada distribuição de probabilidade. Sendo as amostras 

geradas independentes, a soma das variáveis aleatórias aproxima-se de uma variável aleatória 

gaussiana, independente da distribuição de probabilidade de cada variável constante no sistema 

(CORRAR, 1993; PEDRO; SANTOS; COTRIM, 2004; DONATELLI; KONRATH, 2005). 

É importante destacar que o tamanho da amostra gerada influencia a aproximação do 

resultado para uma curva normal, sendo a distribuição de frequências acumuladas fortemente 

afetada com a redução do tamanho da amostra (CORRAR, 1993; PEDRO; SANTOS; COTRIM, 

2004; DONATELLI; KONRATH, 2005). 

Nesse sentido Donatelli e Konrath (2005, p. 10) acrescentam que: 

A intensidade do ruído amostral e a redução na amplitude dos valores obtidos são 

significativas, quando se trabalha com amostras de tamanho reduzido. Isso tudo afeta 

drasticamente a capacidade de definir com exatidão os valores da variável que 

correspondem a uma dada probabilidade, particularmente com relação a probabilidades 

próximas aos valores 0 e 1, nos quais as amostras menores apresentam valores esparsos. 

Corroborando com o exposto, Pedro, Santos e Cotrim (2004), mediante a Figura 1, 

expõem que é notória a diminuição da variabilidade quando a amostra aumenta, sendo 

observados resultados cada vez mais próximos de uma distribuição gaussiana. De tal modo, tem-

se o Teorema do Limite Central, mediante a convergência estocástica da distribuição da média 

amostral para a distribuição gaussiana. 

Um importante aspecto na simulação de Monte Carlo é que o aumento do tamanho da 

amostra demanda um maior processamento computacional e, consequentemente, acréscimo no 

tempo necessário para obtenção do resultado. A literatura científica não designa qual o tamanho 

mínimo ou ideal da amostra simulada, no entanto, deve-se fazer um balanço entre a qualidade dos 

resultados almejada e as disponibilidades de hardware e de tempo (DONATELLI; KONRATH, 

2005). 
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FIGURA 1 – Distribuição da duração média em n jogos, a=b=15 e p= 0.5 

Fonte: Donatelli e Konrath (2014, p. 96) 

 

4. Metodologia 

A natureza deste trabalho é quantitativa com características de um estudo de caso. A 

metodologia teoria da ruína no período finito foi empregada para o objetivo proposto, onde a 

probabilidade de ruína da operadora foi calculada ano a ano durante dez anos. As observações 

utilizadas advêm de um data warehouse Oracle e documentos de uma operadora de plano de 

saúde de grande porte situada na região Nordeste do Brasil. 

Os dados extraídos do data warehouse compreendem o período entre janeiro de 2014 a 

dezembro de 2014, referindo-se às contraprestações pecuniárias e custo assistencial de, 

aproximadamente, 48.000 beneficiários. É importante destacar que o valor total dos prêmios é 

uma variável determinística, pois não está sujeita a variações aleatórias, dado que a mensalidade 

do cliente não sofre variação ao longo do ano. O custo assistencial do beneficiário, no entanto, é 

uma variável aleatória que apresenta uma distribuição de probabilidade com elevado grau de 

assimetria (SÁ et al., 2013). No sentido de obter uma distribuição de probabilidade simétrica para 

os sinistros agregados, isto é, considerando toda a massa de beneficiários, aplicou-se nos dados o 
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processo de simulação de Monte Carlo, de modo semelhante ao realizado por (MACÊDO et al., 

2007). No que tange as despesas administrativas e reserva de risco estas informações foram 

extraídas da Demonstração de Resultados no Exercício (DRE).  

No sentido de manter o sigilo das informações estratégicas da operadora em estudo, os 

valores totais das contraprestações pecuniárias, custo assistencial, despesas administrativas e 

reserva de risco não serão divulgadas. No que concerne as demais premissas, estas foram 

definidas com suporte em relatórios e estudos realizados na operadora, conforme a seguir: 

a) Reajuste dos prêmios: os objetivos estratégicos da operadora sinalizam para os 

próximos anos reajustes na ordem de 10% ao ano (a.a.). 

b) Aumento dos custos assistenciais: com suporte nos dados e estudos da operadora, foi 

adotada como premissa que o mesmo segue uma distribuição de probabilidade 

triangular, com parâmetros a, b e c, correspondentes a 6%, 8% e 25%, 

respectivamente. Assim, seja X uma variável aleatória com distribuição triangular no 

intervalo [a, b, c], na qual X refere-se ao aumento dos custos assistenciais, a e c são os 

valores extremos, por notação X ~ T(6/100, 8/100, 25/100). 

c) Aumento das despesas administrativas: com suporte nos dados e estudos da operadora, 

foi adotada como premissa que o mesmo segue uma distribuição de probabilidade 

uniforme, com parâmetros a e b, respectivamente 7% e 12%, ou seja, o aumento das 

despesas administrativas ~ U (0,07; 0,12). 

d) Rendimento da reserva de risco: a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação 

e de Custódia (Selic) para títulos federais foi adotada como juros do investimento da 

reserva de risco. O retorno sobre investimento está sujeito a eventos aleatórios, não 

sendo ideal para a simulação a adoção de uma taxa fixa. De tal modo, considerou-se 

que o rendimento anual da reserva de risco segue uma distribuição normal, com média 

9,18% e desvio padrão 15,53%, sendo estes parâmetros calculados com suporte no 

histórico da taxa Selic entre janeiro de 2012 a dezembro de 2014. Em suma, o 

rendimento da reserva de risco ~ N(0,918; 0,1553²) (BCB, BRASIL, 2016). 
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Com as premissas definidas o cálculo da probabilidade de ruína foi realizado com suporte 

na simulação de Monte Carlo. O algoritmo do sistema foi desenvolvido no ambiente Visual Basic 

Application (VBA) com os seguintes passos para a primeira iteração no primeiro ano: 

1) Aplicado nos prêmios o reajuste definido de 10% a.a.; 

2) Gerado um número aleatório. Com suporte na distribuição histogramática dos custos 

assistenciais agregados, o passo retorna, através do Bootstrap o custo assistencial total 

do ano; 

3) Gerado um número aleatório. Com suporte na distribuição de probabilidade triangular, 

o passo retorna o percentual de aumento dos custos assistenciais do ano; 

4) Gerado um número aleatório. Com suporte na distribuição uniforme, o passo retorna o 

percentual do aumento das despesas administrativa do ano; 

5) Gerado um número aleatório. Com suporte na distribuição normal da taxa Selic, o 

passo retorna o percentual da taxa de rendimento da reserva de risco do ano; 

6) Calcular o excedente do ano, com suporte na Fórmula 1, ou seja, Reserva de risco 

rentabilizada + Prêmios reajustados – Custo assistencial atualizado – Despesa 

administrativa atualizada; 

7) Loop: em cada iteração há até dez repetições para que seja calculado o excedente do 

primeiro até o décimo ano ou até a ruína da operadora; 

8) Cada iteração tem seu resultado armazenado. 

Inicialmente a quantidade de iterações definida foi de 10.000, no entanto, para maior 

aderência e confiabilidade dos resultados, o número foi ampliado para 50.000 iterações. O tempo 

total para processamento da simulação foi de 25 horas. 

Por fim, considerando os resultados da simulação processada com reajuste anual dos 

prêmios de 10%, realizou-se uma segunda simulação adotando para esta premissa o reajuste 13% 

a.a.. Em outras palavras, a simulação foi processada duas vezes, a primeira considerando 10% de 

reajuste anual dos prêmios e a segunda o percentual de 13% a.a.. As tabelas, gráficos, cálculos, 

modelagens, bem como as simulações, foram realizadas com auxílio do programa Microsoft 

Excel 2010. 
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5. Resultados e discussões 

A primeira simulação desenvolvida considerou 10% de reajuste anual nos prêmios pagos. 

Os resultados, conforme a Tabela 1, exibem que em apenas 21 iterações das 50.000 realizadas 

ocorreu a ruína da operadora no primeiro ano. Em outras palavras, a probabilidade de ruína da 

operadora no primeiro ano é muito baixa, apenas 0,04%. 

É possível observar ao longo dos demais anos, no entanto, uma considerável 

probabilidade de ruína, em que no terceiro ano tem-se uma elevada probabilidade acumulada de 

56,79%, isto é, a probabilidade da operadora tornar-se insolvente em até três anos é 

aproximadamente 57%. O significativo aumento da probabilidade da ruína a partir do segundo 

ano é explicado pela reserva de risco que é capaz de sustentar a solvência da operadora no 

primeiro ano, mesmo que os prêmios pagos sejam inferiores aos sinistros. 

Em seis anos registra-se a significativa probabilidade de ruína de 94,18%, sendo possível 

inferir que a operadora provavelmente entrará em estado de insolvência no prazo máximo de dez 

anos, pois a chance de solvência da empresa por período superior a este é de apenas 0,72%. 

TABELA 1 – Probabilidade de ruína – Reajuste 10% 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Considerando os resultados da simulação com reajuste anual dos prêmios de 10% que 

aponta uma elevada probabilidade de ruína, realizou-se uma segunda simulação adotando para 

Frequência

Simples Acumulada

1 21 0,04% 0,04%

2 10.616 21,23% 21,27%

3 17.760 35,52% 56,79%

4 10.822 21,64% 78,44%

5 5.271 10,54% 88,98%

6 2.600 5,20% 94,18%

7 1.321 2,64% 96,82%

8 673 1,35% 98,17%

9 360 0,72% 98,89%

10 194 0,39% 99,28%

Solvência 362 0,72% 100,00%

Quantidade 50.000 100,0%

In
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Status Ano Iterações
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esta premissa o reajuste 13%. Os novos resultados, conforme a Tabela 2, apontam uma 

expressiva redução da probabilidade de ruína em todos os anos.  

TABELA 2 – Probabilidade de ruína – Reajuste 13% 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Com suporte no Gráfico 3 realizou-se um comparativo das simulações com reajuste de 

10% a.a. e 13% a.a. nos prêmios pagos, sendo revelada que as probabilidades de ruína foram 

reduzidas em mais de 50%.  

GRÁFICO 3 – Comparativo da probabilidade de ruína com reajuste 10% a.a. e 13% a.a. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Frequência

Simples Acumulada

1 3 0,01% 0,01%

2 2.339 4,68% 4,68%

3 5.956 11,91% 16,60%

4 5.141 10,28% 26,88%

5 3.531 7,06% 33,94%

6 2.570 5,14% 39,08%

7 1.837 3,67% 42,75%

8 1.407 2,81% 45,57%

9 1.112 2,22% 47,79%

10 943 1,89% 49,68%

Solvência 25.161 50,32% 100,00%

Quantidade 50.000 100,0%
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Apesar da significativa redução, revelada no gráfico 3, as probabilidades de insolvência 

calculadas ainda são muito altas, em especial ao longo dos anos, sendo a chance da operadora ir à 

bancarrota nos próximos dez anos aproximadamente 50%. Destaca-se que os resultados acima 

foram produzidos conforme as premissas estabelecidas e descritas na Tabela 3, sendo importante 

frisar que alterações nestes parâmetros ensejam alterações na probabilidade de ruína da 

operadora. De tal forma, a manutenção da solvência da operadora não necessariamente consiste 

apenas em maiores reajustes dos prêmios. É possível a redução da probabilidade da ruína 

mediante uma eficiente gestão dos custos assistenciais e administrativos, aporte de reserva de 

risco e maior rentabilidade dos investimentos oriundos do capital da reserva de risco. 

TABELA 3 – Premissas definidas para as simulações 

  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

6. Conclusões 

Os resultados encontrados apontam que a prática do reajuste dos prêmios em 10% a.a. ao 

longo dos próximos dez anos, norteia a operadora para uma situação de insolvência, revelando 

que tal política não coaduna com as boas práticas atuariais. A simulação com o reajuste de 13% 

a.a. reduz de forma expressiva a probabilidade de ruína, no entanto, em patamar ainda muito 

distante do ideal. Acrescenta-se que nas duas simulações a probabilidade de ruína no primeiro 

ano é praticamente inexistente, em virtude da reserva de risco que é capaz de manter a solvência 

da operadora durante um ano, mesmo que os prêmios pagos sejam inferiores aos sinistros. 

As probabilidades aferidas derivam das premissas definidas, sendo importante frisar que 

alterações nestes parâmetros fornecem novos resultados. Este fato possibilita aos gestores da 

Variável Premissa

Prêmios pagos Mantido em sigilo

Custo assistencial total por Bootstrap Mantido em sigilo

Despesa administrativa Mantido em sigilo

Reserva de risco Mantido em sigilo

Reajuste dos prêmios 10% e 13%

Aumento dos custos assistenciais T (0,06; 0,08; 0,25)

Aumento das despesas administrativas U (0,07; 0,12)

Rendimento da reserva de risco N (0,918;0,1553)
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empresa aferir de forma antecipada o impacto de ações estratégicas para a manutenção da 

solvência da operadora, tais como aumento dos reajustes dos prêmios, gestão dos custos 

assistenciais e administrativos, aporte de uma maior reserva de risco e maior rentabilidade dos 

investimentos oriundos do capital da reserva de risco. 

Conclui-se que a presente pesquisa, por meio da simulação de Monte Carlo, foi 

satisfatória para cálculo da probabilidade de ruína, atingindo o objetivo proposto, sendo o 

conhecimento gerado valioso para o processo de tomada de decisão empresarial. Esta pesquisa 

consistiu em um marco para futuras aplicações da Simulação de Monte para o cálculo da 

probabilidade de ruína, com variações não somente no reajuste dos prêmios, mas no custo 

assistencial, despesa administrativa, reserva de risco, reajuste dos prêmios, aumento de custos 

assistenciais, aumento de despesas administrativas e rendimento da reserva de risco. 

Como fomento a estudos futuros relacionados à metodologia exposta, pode-se considerar 

como variável aleatória, além do custo assistencial as premissas que servem de base para a 

projeção das receitas, tais como: número de vendas, número de inclusões, número de exclusões, 

dentre outras. 
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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é analisar de forma específica os efeitos e impactos que eventuais 

alterações nas premissas atuariais de um fundo de pensão podem ocasionar nas provisões 

matemáticas de uma entidade.  

Para elaboração do estudo, foram simuladas as características (variáveis) de mil participantes, ou 

seja, o sexo, a idade e o salário, através do software Excel. Admitiu-se que todos os participantes 

possuíam cônjuge na data da realização dos cálculos das reservas matemáticas.  

O cálculo das provisões foi realizado através de programação em Visual Basic Application, com 

elaboração de macros que consideraram as peculiaridades atuariais, como as probabilidades de 

falecimento e invalidez, taxa de juros, crescimento salarial e outros. 

As premissas financeiras e atuariais contempladas neste estudo foram a Taxa de Juros, as Tábuas 

Decrementais e o Crescimento Salarial. A base do plano simulado teve como padrão uma taxa de 

6% ao ano, a tábua de mortalidade AT-2000 e de invalidez Álvaro Vindas, e um crescimento 

salarial calculado de 1,49% ao ano, as quais são alteradas ao longo deste trabalho a fim de avaliar 

as oscilações dos compromissos futuros do fundo. Neste sentido, a taxa de juros assumiu valores 

entre 6% e 5%, as tábuas comparativas foram a BR-EMSsb-v.2010 e a GAM-94 para 

mortalidade, a ZIMMERMANN e a MULLER nos casos de invalidez e o crescimento salarial 

analisado variou de 0% a 2,5%. 

 

Palavras-chave: Reserva Matemática. Premissas Atuariais. Fundos de Pensão. 
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1. Introdução 

O cálculo dos compromissos dos Planos de Benefícios atende requisitos legais oriundos 

da legislação relativa aos Fundos de Pensão. Esta legislação traça algumas diretrizes quanto à 

periodicidade, competência, metodologia e caracteriza o profissional atuário como o responsável 

final pelos resultados obtidos. 

A diretriz fundamental de todo o processo de obtenção dos compromissos dos planos é 

aquela em que se exige o reconhecimento de um valor único e discreto para o compromisso a ser 

coberto pelo ativo líquido. Isso implica dizer que para cada valor apurado de passivo deverá 

haver um outro ativo, que lhe corresponda, buscando-se o permanente equilíbrio entre o passivo 

atuarial e os ativos da entidade (GREGORIO, 2013). 

Os modelos atuariais utilizados no cômputo das reservas matemáticas das aposentadorias 

e pensões dos Planos de benefícios oferecidos pelas entidades fechadas de previdência 

complementar são expressos em sistemas de equações desdobradas do modelo da teoria de risco 

individual de curto prazo, que define, de forma independente, perdas individuais por unidades 

seguradas (PINHEIRO, 2007). 

Os componentes que entram nesses modelos, também chamados de premissas atuariais, 

segundo Rodrigues (2008), são: mortalidade, taxa de juros, novos entrantes, rotatividade, taxa de 

contribuição, valor do benefício, fluxo de caixa dos ativos financeiros e inter-relação entre as 

variáveis, que colocam o modelo dentro de um macro-modelo que relaciona a taxa de juros, o 

nível de benefício e as probabilidades de sobrevivência. 

Ainda segundo o mesmo autor, as premissas atuariais representam um conjunto formal de 

estimativas para eventos (biométricos, financeiros, econômicos, demográficos, sociais, etc.) que o 

atuário espera que se realizem, com um bom nível de segurança, em um dado período sob análise, 

relativamente ao plano em avaliação. Dessa forma, o conhecimento prévio das hipóteses atuariais 

utilizadas na Avaliação Atuarial é fundamental para a verdadeira apreciação dos resultados. 
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Com base nessa ideia, e sabendo da importância e cautela necessária na apuração dos 

compromissos futuros do plano, uma questão relevante vem à tona: 

Identificar quais seriam os impactos causados sobre a reserva matemática de um Plano de 

Benefício Definido (BD) de uma entidade de previdência hipotética, caso houvesse alterações nas 

principais premissas atuariais utilizadas. 

Para que essa análise seja possível, é necessário que se tenha uma população, real ou não, de 

participantes de um plano de benefício, com seus devidos salários, a fim de se obter projeções 

dos compromissos do Fundo de Pensão considerando mudanças nas hipóteses atuariais propostas. 

2. Premissas econômicas 

2.1. Taxa de juros 

Esta taxa tem dupla função: 

a. A remuneração mínima dos ativos de investimento que garantem os benefícios 

oferecidos pelo Plano. 

b. A taxa de desconto atuarial utilizada para cálculo do valor presente dos benefícios e 

contribuições futuras relativas ao Plano. 

Sendo ambas as funções separadas por taxas segregadas, onde 𝑖𝑟 seja considerada a taxa 

de remuneração e 𝑖𝑑 a taxa de desconto, pode-se estabelecer a seguinte relação: 

𝑖𝑟≥ 𝑖𝑑                                                       (1) 

Ou seja, o compromisso do gestor dos ativos está em remunerar os investimentos a uma 

taxa mínima correspondente à utilizada como fator de desconto atuarial. Se considerada a relação 

𝑅𝑀𝑋=𝐴𝐿𝑋, onde 𝐴𝐿𝑋 é o Ativo Líquido do plano, podemos, a partir da relação estabelecida por 

𝑖𝑟≥ 𝑖𝑑, estabelecer as seguintes novas relações: 

𝑖𝑟< 𝑖𝑑 , Déficit técnico.                                                                    (2) 

𝑖𝑟= 𝑖𝑑 , Estabilidade técnica.                                                            (3) 

𝑖𝑟> 𝑖𝑑 , Superávit técnico.                                                                 (4) 
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Como abordado, a taxa de ganhos reais de investimentos assume, também, a forma de 

taxa de desconto do passivo do Plano. Assim, 𝑖𝑑 e 𝑖𝑟 devem guardar bases de consistência não-

antagônicas, não devendo considerá-las isoladamente, ou buscando as correlações com outras 

taxas de retorno que possam influir no modelo atuarial adotado pelo Plano. 

Considerando o modelo de cálculo prospectivo pelo Método Agregado, em caso de 

redução da taxa de juros devemos considerar duas possibilidades: 

a. Manutenção do Percentual de Custo Normal, com elevação, através de aportes 

adicionais, do valor do ativo líquido; 

b. Revisão do Percentual do Custo Normal, com a manutenção do valor calculado para 

a reserva matemática e aumento dos custos de manutenção do Plano. 

A consideração mais apropriada seria a correção do Custo Normal para manutenção do 

equilíbrio ou, em caso de superávit técnico já apurado, a revisão do Custo Normal até o 

zeramento desse valor excedente (RODRIGUES, 2008). Na apresentação dos resultados do 

presente estudo iremos demonstrar como funciona essa relação. 

2.2 Crescimento salarial 

Existem algumas maneiras de se chegar a um percentual resultante quanto ao crescimento 

real dos salários. Uma delas considera o incremento salarial de forma agregada, desconsiderando 

chances individuais de carreira, firmando o princípio de que a inferência coletiva, mesmo não 

explicando as variações individuais, é capaz de espelhar, no coletivo, um nível satisfatório de 

reserva matemática. 

Considere 𝑆𝑥 como a Função Salarial de um participante de idade 𝑥. Considere, ainda, 

assumir que 𝑆𝑥 seja crescente em 𝑥, refletindo condições salariais decorrentes do mérito e da 

produtividade na carreira profissional e influência da inflação. O propósito dessa função será 

estimar o salário do participante de idade 𝑥 em uma data futura 𝑟 de aposentadoria (retirement) 

qualquer, de modo a se tornar possível o pagamento de um benefício de aposentadoria associado 

a esse salário ao final da vida laboral. Considere 𝑥 < 𝑟. 
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                                                           𝑆𝑥 = 𝑆𝐴𝑥.
𝑠𝑥

𝑠𝑟
                                                (5) 

Ou seja, o salário em 𝑟 será baseado na relação entre 𝑠𝑥 e  𝑠𝑟, que é o fator de crescimento 

relativo entre as idades 𝑥 e 𝑟. Estabelecida essa relação, 𝑆𝐴𝑥 poderá ser considerado como o 

salário do funcionário no momento da aposentadoria. 

Considerando que o crescimento salarial real em decorrência do mérito deva se reduzir 

com a idade, ao passo que aos jovens se deva atribuir uma forte taxa de ascensão, é possível 

concluir que esses dois vetores se estabilizam em um dado ponto de carreira, mantendo a 

estabilidade da folha global de pagamentos. A produtividade poderá trazer impacto à folha de 

salários e, se não for setorizada, deverá ter abrangência uniforme sobre os funcionários. A 

inflação, o mais significante dos três fatores, deve afetar toda a folha de salários, atingindo todos 

os participantes de modo idêntico. 

Devemos considerar ainda, no cálculo da curva de incremento salarial, os salários médios 

por idade, independentemente do tempo de permanência no emprego. Serão consideradas as 

idades 𝑥𝑖, onde: 

𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛.                                                           (6) 

𝑥 = 𝑦, … ,20,21,22, … , 𝑟 − 1.                                    (7) 

Será designado 𝑖 como escalar, representando o número de participantes que têm a idade 

𝑥. Atribuímos à variável 𝑥 as idades, variando da primeira idade de adesão ao plano 𝑦 até a 

última idade 𝑟 − 1 antes da data de elegibilidade. Considerando 𝑆�̅� a média salarial do grupo de 

pessoas de idade 𝑥, temos: 

𝑆�̅� =
∑ 𝑆𝑥𝑖

𝑓𝑥
𝑖=1

𝑓𝑥
                                                                (8) 

Onde: 

𝑓𝑥 =Frequência observada para o grupo de pessoas de idade 𝑥. 

Nesse Modelo, admite-se 𝑆�̅� crescente: 

𝑆�̅� < 𝑆�̅�+1 < 𝑆�̅�+2 < 𝑆�̅�+3 < ⋯ < 𝑆�̅�+𝑛                                (9) 
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Em seguida, assume-se que: 

𝛩 = 
𝑆𝑥+𝑛

𝑆𝑥
                                               (10) 

𝐶𝑆𝐴𝑥 = √𝛩𝑟−𝑥
 – 1                                      (11) 

Onde: 

𝐶𝑆𝐴𝑥 =Crescimento Salarial da idade 𝑥. 

Por fim, calculamos a média dos crescimentos salariais de todas as idades, a fim de 

encontrar o valor real do Crescimento Salarial Real.  

𝐶𝑆𝐴 =
∑ 𝐶𝑆𝐴𝑥

𝑟−1
𝑥=𝑦

𝑟−𝑦
                                                           (12) 

3. Premissas biométricas 

3.1. Mortalidade geral 

A mortalidade geral refere-se às ocorrências observadas em uma população qualquer, 

estando as pessoas desse grupo aptas ou não ao trabalho. Geralmente utilizada para medir a 

mortalidade de grupo de ativos e aposentados. 

Considere o cálculo da reserva matemática de um Plano de Benefícios: 

𝑅𝑀𝑥 = 𝑉𝐴𝐵𝐹𝑥 − 𝑉𝐴𝐶𝐹𝑥                                            (13) 

a. Para participantes ativos (𝑥𝑎 < 𝑟) 

(a)𝑅𝑀𝑥𝑎
= 𝑠𝑥𝑎

. (1 + 𝐶𝑆𝐴)𝑟−𝑥𝑎 . 𝑝𝑟−𝑥𝑎 𝑥𝑎
. 𝑣𝑟−𝑥𝑎 . ä𝑟

(𝑚)
. 𝑚 − 

− ∑ 𝑠𝑥𝑎

𝑟−1
ℎ=𝑥𝑎

. (1 + 𝐶𝑆𝐴)ℎ−𝑥𝑎 . 𝐶𝑁
(%)

. 𝑝ℎ−𝑥𝑎 𝑥𝑎
. 𝑣ℎ−𝑥𝑎                         (14) 

 

b. Para participante aposentados (𝑥𝑎 ≥ 𝑟) 

(r) 𝑅𝑀𝑥𝑎
= 𝐵𝑥𝑎

. ä𝑥𝑎

(𝑚)
 . 𝑚                                                   (15) 

Considerando a percepção da tábua biométrica na expressão, temos: 

𝑝𝑟−𝑥𝑎 𝑥𝑎
=

𝑙𝑟

𝑙𝑥𝑎

   ;  ä𝑟
(𝑚)

=
𝑁𝑟

(𝑚)

𝐷𝑟
(𝑚)       (16) 
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Sendo 𝑙𝑟 o número de sobreviventes futuros na idade r e 𝑙𝑥𝑎
o número de sobreviventes 

presentes na idade 𝑥𝑎, pode-se dizer que quanto mais longevo for o grupo sob análise, mais 

próxima do valor um será a relação lr/lxa.  

3.2. Entrada em invalidez 

Esta premissa tem por objetivo representar a influência da taxa de invalidez dos 

participantes do um plano de benefícios no cálculo das reservas matemáticas. A imprecisão 

estatística e a baixa clareza conceitual da invalidez podem estar transformando essa premissa em 

um elo relativamente frágil das avaliações atuariais. 

4. Estrutura da Carteira Simulada 

Para elaboração do estudo proposto foi realizada a simulação de uma massa de 

participantes com as características de uma população de um plano de benefício de uma entidade 

fechada de previdência complementar. Este plano será constituído sob a forma de Benefício 

Definido e a população simulada composta por 1.000 participantes ativos com todas as 

características necessárias para os devidos cálculos. 

4.1. Idade 

Primeiramente, para simulação da idade dos participantes devemos considerar um 

intervalo a ser seguido. Como estamos tratando de uma população de ativos, foi considerado o 

intervalo de 20 a 50 anos, ainda que a idade de aposentadoria seja de 55 anos para a mulher e 60 

anos para o homem. Assim, pode-se garantir que os ativos estarão pelo menos 5 anos expostos ao 

risco de invalidez. 

Portanto, foi considerado que a idade dos participantes segue uma distribuição Uniforme 

~ (20,50). 

4.2. Sexo 

A fim de analisar dados mais próximos da realidade, foram obtidas informações 

percentuais da quantidade de homens e mulheres de um Plano de Benefício de uma renomada 
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entidade fechada de previdência complementar, onde observamos um número bem superior de 

homens, com 81,59%, contra 18,41% de mulheres. 

A distribuição escolhida para simulação do gênero foi a Bernoulli, que se caracteriza pela 

busca de sucesso ou fracasso em face de duas únicas possibilidades estatísticas. Para realizar tal 

simulação segundo uma distribuição Bernoulli, foram simulados percentuais aleatórios 

randômicos. Quando o percentual era inferior a 81,59%, tal resultado era associado ao sexo 

masculino, caso contrário, era associado ao sexo feminino. 

4.3. Salário 

A obtenção de dados sobre salários é uma tarefa complicada, uma vez que as empresas 

prezam pelo sigilo dessas informações, dificultando e afastando muitos estudos da realidade. 

Como o presente trabalho visa analisar possíveis impactos sobre a reserva matemática de um 

fundo, é de extrema importância o uso de dados compatíveis com o mercado atual. 

Sendo assim, elaboramos uma forma de simulação que se aproxima da realidade de um 

grupo de participantes, considerando tabelas salariais de uma patrocinadora de um fundo de 

pensão, que estão disponíveis no site da mesma através de acordos coletivos, sem qualquer 

restrição, e uma breve análise dos salários de seus empregados, para criação de um critério em 

relação a idade. 

Basicamente, temos três tabelas distintas compostas por dez valores de salários, que se 

organizam através de níveis, ou seja, cada nível tem um salário diferente, e que aumentam de 

acordo com o avanço dos níveis. O Quadro 4.1 mostra a composição das tabelas de acordo com 

cada nível: 

Quadro 4.1 – Salários distribuídos de acordo com cada nível24 

Nível Tabela I Tabela II Tabela III Nível Tabela I Tabela II Tabela III 

1 2.057,32  3.849,70  6.007,05  6 2.503,56  4.797,37  7.682,25  

2 2.139,68  4.022,90  6.307,38  7 2.603,79  5.013,35  7.974,16  

                                                             
24 Dados fornecidos por uma Entidade Fechada de Previdência Complementar que solicitou sigilo na divulgação do 

nome da instituição. 
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3 2.225,42  4.203,93  6.622,75  8 2.708,06  5.238,91  8.277,13  

4 2.314,48  4.393,15  7.130,02  9 2.816,49  5.474,68  8.591,71  

5 2.407,19  4.590,82  7.401,01  10 2.929,29  5.721,01  8.918,19  

Fonte: Elaboração própria. 

Para que pudéssemos realizar uma simulação adequada, criamos uma espécie de critério 

que relaciona a idade dos participantes com seus devidos salários, levando em consideração o 

comportamento observado na empresa patrocinadora. Primeiramente, verificamos que a grande 

maioria dos empregados enquadrados na Tabela II tem idade igual ou maior a 26 anos, ou seja, 

empregados com idade entre 18 e 25 anos se concentram, em maior parte, na Tabela I. Da mesma 

forma, verificamos que quase todos os empregados enquadrados na Tabela III tem idade acima de 

36 anos. Com base nessas informações, chegamos aos seguintes critérios: 

 Participantes com idade entre 20 e 25 anos – Tabela I; 

 Participantes com idade entre 26 e 35 anos – Tabela I e Tabela II; 

 Participantes com idade acima de 35 anos – Tabela I, Tabela II e Tabela III. 

A ideia da adoção de critérios se tornou necessária para que pudéssemos determinar em 

quais grupos de salários cada participante estaria exposto. Por exemplo, um assistido com idade 

de 23 anos terá seu salário sorteado entre todos os salários da Tabela I, já um assistido de idade 

28, terá seu salário sorteado entre todos da Tabela I e Tabela II. Assim, diferentemente de uma 

simulação simples com salários muito semelhantes, podemos encontrar dados bem próximos da 

realidade do mercado, o que agrega ainda mais ao estudo. 

O Gráfico 4.1, demonstra a distribuição dos salários obtidos: 

Gráfico 4.1 – Distribuição dos salários por idade 
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Fonte: Elaboração própria. 

4.4. Cônjuge 

As idades dos cônjuges dos participantes assumiram uma relação simples entre as idades 

dos homens e das mulheres, sendo todas as mulheres consideradas com quatro anos a menos que 

os homens, independentemente de serem participantes ou dependentes. Dessa forma, podemos 

calcular a reserva matemática relativa a pensão em caso de falecimento do participante. 

5. Metodologia 

A definição da metodologia é fundamental para qualquer tipo de estudo. Neste tópico 

serão apresentados os procedimentos necessários para elaboração da análise proposta, incluindo a 

determinação das premissas atuariais da entidade fictícia, apuração do crescimento salarial da 

população, tábuas decrementais utilizadas e métodos e fórmulas para apuração da reserva 

matemática. 

5.1 Premissas atuariais do fundo de pensão 

As premissas escolhidas abaixo seguem um padrão utilizado por grandes fundos de 

pensão, com exceção do crescimento salarial que leva em consideração os salários dos 

participantes de um fundo de pensão de grande importância no cenário nacional25, que será 

demonstrada em seguida: 

                                                             
25 Não foi permitida a divulgação do nome da Entidade que forneceu os dados salariais. 
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1. Método de financiamento: Agregado; 

2. Taxa de Juros: 6%; 

3. Crescimento Salarial: 1,49%; 

4. Idade de Aposentadoria para Homem: 60 anos; 

5. Idade de Aposentadoria para Mulher: 55 anos; 

6. Tábua de Mortalidade: AT-2000; 

7. Tábua de Invalidez: Álvaro Vindas; 

8. Custo Normal: 7%. 

Cabe ressaltar que não utilizamos algumas premissas, como rotatividade, benefício da 

Previdência Social, Inflação de longo prazo e custeio administrativo, pois acarretaria em uma 

complexidade muito elevada nos cálculos, já que alterações nessas premissas possivelmente não 

causariam impactos significativos na provisão matemática do Plano. 

5.2 Crescimento salarial 

Segundo Rodrigues (2008), o desempenho dos ganhos salariais no cálculo das reservas 

matemáticas pode ser o fator de maior impacto no modelo agregado de cálculo. Quanto mais 

jovem a média de idade do grupo, para uma taxa de crescimento salarial, maior será o efeito desta 

premissa sobre as reservas matemáticas. O aumento de um ponto percentual no crescimento 

salarial pode provocar o acréscimo de até 30% das provisões matemáticas. Sua oscilação tem um 

desempenho de alta exponencialidade. 

Considerando o modelo de cálculo apresentado nos fundamentos teóricos desse estudo, 

simulamos o crescimento salarial tendo como variável principal a idade dos participantes do 

Plano. O Gráfico 5.1 demonstra a média salarial por idade, obtida para que possamos assumir a 

relação entre as médias salariais de maior e menor idade. 

Gráfico 5.1 – Média salarial por idade 
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Fonte: Elaboração própria. 

Com tais valores, calculamos uma taxa de CSA para cada faixa de idade, sendo: 

Θ = 
𝑆𝑥+𝑛

𝑆𝑥
                                              (17) 

𝐶𝑆𝐴𝑥 =  √Θ 
𝑟−𝑥

 – 1                                     (18) 

Por fim, calculamos a média dessas taxas anualizadas relativa ao período entre as idades 

de 20 e 50 anos, considerando a quantidade de participantes em cada idade. 

O crescimento salarial dessa população será de 1,49% ao ano, por ano que anteceda a 

idade para elegibilidade ao benefício de aposentadoria. Cabe salientar que esse é o resultado 

encontrado para o crescimento salarial real acima da inflação, ou seja, o crescimento que cada 

participante terá além do dissídio anualmente dado pela empresa patrocinadora.  

5.3. Tábuas decrementais utilizadas 

5.3.1. Tábuas de Mortalidade 

 AT-2000 Basic 

 BR-EMSsb-v.2010 

 GAM-94 

5.3.2. Tábuas de entrada em invalidez 

 Álvaro Vindas 
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 Zimmermann 

 Muller 

5.4. Reserva matemática 

5.4.1. Reserva matemática de aposentadoria por tempo de contribuição e pensão vitalícia 

por morte 

Assim como vimos nos fundamentos teóricos do presente estudo, a expressão-base para 

determinação do compromisso assumido pelo Plano de Benefícios pode ser escrita como: 

𝑅𝑀𝑥 =  𝑉𝐴𝐵𝐹𝑥 − 𝑉𝐴𝐶𝐹𝑥 

Primeiramente, devemos determinar o Valor Atual dos Benefícios Futuros (VABF), 

considerando o crescimento salarial, a taxa de juros, a probabilidade de sobrevivência e a 

anuidade vitalícia para o caso proposto. Dito isto, temos que: 

𝑉𝐴𝐵𝐹𝑥 = 𝑠𝑥 . (1 + 𝐶𝑆𝐴)𝑛 . 13 . 𝑝𝑥
𝑎𝑎

𝑛
  . 𝑣𝑛 . �̈�𝑥+𝑛:𝑦+𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

(12)
                (19) 

Onde: 

𝑠𝑥               =   Salário do participante na idade x; 

CSA            =    Crescimento Salarial Real; 

𝑝𝑥
𝑎𝑎

𝑛
          =    Probabilidade de um ativo de idade x permanecer ativo ao atingir a idade x+n; 

𝑣𝑛              =    Valor presente de uma unidade monetária em n anos; 

�̈�𝑥+𝑛:𝑦+𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
(12)

  =     Renda atuarial vitalícia antecipada fracionada enquanto pelo menos um 

sobreviver. 

No caso da anuidade utilizada, uma vez que definimos anteriormente que os cônjuges 

teriam diferença de 4 anos de idade em relação aos participantes, sendo 4 anos mais velho em 

caso de participante mulher e 4 anos mais jovem em caso de participante homem, e que a idade 

programada de aposentadoria é de 60 anos para homem e 55 anos para mulher, portanto, na 

expressão as anuidades serão as seguintes: 

 Participante Homem:      �̈�
60:56̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
(12)
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 Participante Mulher:       �̈�
55:59̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
(12)

 

Ainda, cabe ressaltar que em caso de falecimento do participante que estiver em gozo de 

benefício por aposentadoria, esta anuidade garante um benefício para seu cônjuge de 100% (cem 

por cento) do valor do benefício. 

A segunda parte consiste em determinar o Valor Atual das Contribuições Futuras 

(VACF), sendo agora necessário considerar o Custo Normal (CN), que representa o custo anual 

atribuído para o ano corrente de serviço prestado pelo participante, o qual é definido por um dos 

métodos de custeio atuarial. Além disso, o custo normal pode ser determinado individualmente 

por participante ou por equivalência, envolvendo cálculos agregados por grupo de participantes. 

A expressão que determina Valor Atual das Contribuições Futuras pode ser escrita da 

seguinte forma: 

𝑉𝐴𝐶𝐹𝑥 = 𝑠𝑥 . 𝐶𝑁% . 13 . �̈�
𝑥:𝑛|̅̅ ̅̅ ̅̅
(𝐶𝑆𝐴)(12)

                           (20) 

Onde: 

𝑠𝑥             =   Salário do participante na idade x; 

𝐶𝑁%         =   Custo Normal percentual; 

�̈�
𝑥:𝑛|̅̅ ̅̅ ̅̅
(𝐶𝑆𝐴)(12)

  = Renda atuarial antecipada temporária por n anos, com crescimento salarial. 

5.4.2 Reserva matemática para invalidez 

Para reserva no caso de invalidez, como dito anteriormente, não trataremos como garantia 

de benefício, e sim como um valor pago em caso de ocorrência. Para isso, precisamos considerar 

as probabilidades de sobrevivência e invalidez, juntamente com o salário do participante com o 

crescimento salarial, tudo isso trazido a valor presente. Além disso, vamos definir que o valor a 

ser pago no caso de invalidez será de dez vezes o salário do participante. Sendo assim, a 

expressão para o cálculo da reserva matemática será: 

𝑅𝑀𝐼𝑥 =  ∑ 𝑝𝑥
𝑎𝑎

𝑡
 𝑟−𝑥

𝑡=0  . 𝑖𝑥+𝑡 . 10 . 𝑠𝑥 . (1 + 𝐶𝑆𝐴)𝑡 . 𝑣𝑡                (21) 

Onde: 
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𝑝𝑥
𝑎𝑎

𝑡
         =   Probabilidade de um ativo de idade x permanecer ativo ao atingir a idade x+t; 

𝑖𝑥+𝑡         =   Probabilidade de um ativo de idade x se invalidar antes de atingir a idade x+t; 

𝑠𝑥             =   Salário do participante na idade x; 

𝐶𝑆𝐴          =   Crescimento Salarial Real; 

𝑣𝑛            =    Valor presente de uma unidade monetária em n anos. 

 

5.4.3 Reserva matemática para pensão de ativo 

Neste trabalho iremos considerar um grupo familiar constituído apenas pelo cônjuge, que 

terá direito a 100% do salário do associado em caso de falecimento, acrescido do crescimento 

salarial e trazido a valor presente. 

𝑅𝑀𝑃𝑥 =  ∑ 𝑞𝑥
𝑎𝑎

𝑡/
 𝑟−𝑥

𝑡=0 . 𝑣𝑡. 𝑎𝑦+𝑡
(12)

 . 13 . 𝑠𝑥 . (1 + 𝐶𝑆𝐴)𝑡                (22) 

Onde: 

𝑞𝑥
𝑎𝑎

𝑡/
        =   Probabilidade de um ativo de idade x alcançar a idade x+t e falecer antes de atingir a 

idade x+t+1; 

𝑎𝑦+𝑡
(12)

      =   Renda vitalícia imediata antecipada fracionada para o cônjuge de idade y+t; 

𝑠𝑥           =   Salário do participante na idade x; 

𝐶𝑆𝐴        =   Crescimento Salarial Real; 

𝑣𝑡           =    Valor presente de uma unidade monetária em t anos. 

6. Resultados 

6.1. Resultado da reserva matemática do fundo de pensão fictício 

A Tabela 6.1 mostra os valores encontrados a título de reserva matemática, utilizando as 

premissas atuariais adotadas como padrão do Plano de Benefício estudado. 

Tabela 6.1 – Valores calculados de reserva matemática de benefício a conceder 

Reserva matemática Plano de Benefício Definido (BD) (R$) 

Aposentadoria + Pensão Vitalícia 253.229.407,32 

Pecúlio por Invalidez 985.587,63 

Pensão por Morte de ativo 16.176.326,59 
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Total RM-Benefício a Conceder 270.391.321,54 

Fonte: Elaboração própria. 

6.2 Variação da taxa de juros 

A redução da taxa de juros provoca uma elevação no custo estimado das aposentadorias 

dos planos de benefícios e está relacionada com as condições da política macroeconômica do 

país, que se traduz em aspectos quantitativos e prudenciais na administração dos ativos 

financeiros do fundo de pensão. 

O Quadro 6.1 demonstra a redução da reserva matemática em função da variação da taxa 

de juros utilizada. 

Quadro 6.1. Efeito da variação da taxa de juros sobre a reserva matemática 

RM (R$) 
Taxa de Juros 

6,00% 5,75% 5,50% 5,25% 5,00% 

Ap. Normal 253.229.407,32 275.057.099,87 298.933.333,53 325.076.590,67 353.731.406,55 

Pec. Inv. 985.587,63 1.015.144,85 1.046.084,28 1.078.486,69 1.112.438,30 

Pens. Morte 16.176.326,59 17.152.254,90 18.207.216,56 19.348.974,12 20.586.170,01 

Total 270.391.321,54 293.224.499,61 318.186.634,37 345.504.051,49 375.430.014,86 

Fonte: Elaboração própria. 

A redução da taxa de juros tem como finalidade ajustar as projeções de retorno dos 

investimentos ao cenário econômico. Ao diminuir a meta atuarial, as Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar tornam seus planos de benefício mais seguros do ponto de vista 

financeiro, uma vez que adotarão patamares de juros mais sustentáveis em suas projeções. 

Por esse motivo, os fundos de pensão consideram a possibilidade de mudança do Custo 

Normal atribuído ao plano, para que o valor da reserva matemática não se altere com oscilações 

da taxa de juros. Para os participantes essa mudança é considerada prejudicial, uma vez que os 

valores retidos a título de contribuição pela patrocinadora aumentarão, com o objetivo de manter 

a provisão desejada. 
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Tabela 6.2 – Alteração do Custo Normal (CN) de acordo com a redução da taxa de juros 

Taxa de Juros (%) RM (R$) CUSTO NORMAL (%) RM DESEJADA (R$) 

6,00 270.391.321,54 7,00 270.391.321,54 

5,75 293.224.499,61 10,08 270.391.321,54 

5,50 318.186.634,37 13,30 270.391.321,54 

5,25 345.504.051,49 16,67 270.391.321,54 

5,00 375.430.014,86 20,20 270.391.321,54 

Fonte: Elaboração própria. 

A necessidade de elevação do valor atual das contribuições futuras é representada pelo 

aumento do Custo Normal, que pode chegar a mais de 20% com a redução de um ponto 

percentual da taxa de juros. Vale lembrar que esse trabalho não considera garantia de benefício 

para participantes que entram em invalidez, o que diminui o impacto da variação da hipótese 

atuarial estudada. 

6.3 Variação do crescimento salarial 

Cabe destacar que quanto maior o crescimento real do salário esperado, em função da 

escala de mérito e dos ganhos de produtividade, maior o custo previdenciário estimado, uma vez 

que o benefício tem relação direta com o valor da remuneração do participante. 

Consequentemente, se a fórmula de benefício está baseada nos salários, a reserva matemática do 

plano de benefícios é diretamente proporcional ao crescimento dos salários. 

Isso fica evidente quando comparamos os valores encontrados na Tabela 6.3. 

Tabela 6.3 – Valores de reserva matemática de acordo com as mudanças do crescimento salarial 

CSA RM (R$) Variação (%) 

0,00% 201.147.185,13 -25,61 

1,00% 245.218.335,30 -9,31 

1,49% 270.391.321,54 - 

2,00% 299.669.826,26 10,83 

2,50% 331.605.264,54 22,64 

   Fonte: Elaboração própria. 
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6.4 Efeito conjugado 

Algumas relações conjugadas podem ilustrar melhor os impactos sobre os compromissos. 

Vejamos, por exemplo, se alterarmos as tábuas de mortalidade utilizadas, juntamente com a taxa 

de juros variando entre 5% e 6%: 

Tabela 6.4 – Variação conjugada das Tábuas de Mort. e das taxas de juros 

Premissas26 
Reserva matemática 

Aposentadoria Invalidez Pensão Total 

AT-2000/6% 253.229.407,32 985.587,63 16.176.326,59 270.391.321,54 

AT-2000/5% 353.731.406,55 1.112.438,30 20.586.170,01 375.430.014,86 

GAM-94/6% 248.291.055,86 983.679,15 17.841.947,95 267.116.682,96 

GAM-94/5% 346.168.430,15 1.110.148,88 22.606.695,49 369.885.274,52 

BREMS/6% 243.706.203,00 973.136,60 27.101.038,14 271.780.377,74 

BREMS/5% 340.231.709,84 1.097.682,42 34.259.568,12 375.588.960,38 

Fonte: Elaboração própria. 

Como vimos anteriormente, a tábua BR-EMSsb tem maior mortalidade em relação às 

outras tábuas em estudo, o que provoca uma redução no valor da reserva matemática de 

aposentadoria, independente da taxa de juros. Entretanto, o fato de ter maior mortalidade também 

tende a agravar o valor da reserva de pensão, fazendo com que o valor total seja bem próximo. 

As mudanças mais significativas ocorrem com as alterações de tábuas de invalidez, por 

terem probabilidades não muito próximas. Na Tabela 6.5, temos as variações conjugadas de 

tábuas de invalidez e taxa de juros. 

Tabela 6.5 – Variação conjugada das Tábuas de Inv. e das taxas de juros 

Premissas27 
Reserva matemática 

Aposentadoria Invalidez Pensão Total 

ÁLVARO/6% 253.229.407,32 985.587,63 16.176.326,59 270.391.321,54 

ÁLVARO/5% 353.731.406,55 1.112.438,30 20.586.170,01 375.430.014,86 

ZIMM/6% 187.296.248,11 6.465.130,03 14.597.396,83 208.358.774,96 

                                                             
26 Considerando Álvaro Vindas como Tábua de Invalidez e 1,49% de Crescimento Salarial. 

 
27 Considerando AT-2000 como Tábua de Mortalidade e 1,49% de Crescimento Salarial. 
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ZIMM/5% 263.586.246,26 7.351.810,60 18.500.413,60 289.438.470,46 

MULLER/6% 241.115.589,99 2.028.232,60 15.876.810,63 259.020.633,22 

MULLER/5% 337.080.353,97 2.296.904,17 20.188.549,80 359.565.807,94 

Fonte: Elaboração própria. 

A tábua de invalidez Zimmermann tem probabilidades elevadas em relação às outras 

tábuas, como vimos anteriormente, causando, por exemplo, uma diferença percentual de 23% em 

relação à Álvaro Vindas, independente da taxa de juros.  

O Gráfico 6.1 demonstra de forma resumida a relação entre possíveis alterações de 

premissas e os valores encontrados para a provisão: 

Gráfico 6.1 – Relação entre alterações de premissas e os valores encontrados para a provisão 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Dentre os cenários demonstrados pelo gráfico, pode-se destacar como maior provisão 

encontrada aquele que relaciona as tábuas AT-2000 e Álvaro Vindas com as taxas de 5% e 2%, 

de juros e crescimento salarial, respectivamente. Por outro lado, o cenário que apresenta menor 
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provisão, conjuga as tábuas GAM-94 e Zimmermann com taxas de 6% e 1%, ratificando as 

análises anteriores. 

7. Conclusão 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os impactos sobre a Reserva Matemática 

de Benefício a Conceder (RMBAC) de um plano de Benefício Definido (BD) de uma entidade de 

previdência complementar fictícia, gerados por possíveis alterações nas premissas atuariais. 

A análise se limitou a três premissas consideradas mais impactantes, sendo elas a Taxa de 

Juros, o Crescimento Salarial e as Tábuas Decrementais. Como esperado, os resultados das 

simulações indicaram expressiva sensibilidade sobre a reserva matemática. 

Os principais argumentos conclusivos em relação ao estudo proposto, de acordo com as 

variações de premissas atuariais são: 

 A variação da Taxa de Juros pode ser considerada a mais significativa, visto que a 

redução de um ponto percentual pode causar um aumento de até 40% dos 

compromissos futuros. Observou-se que, uma possível manobra para reduzir a taxa de 

juros sem elevar a provisão matemática do plano seria o aumento do custo normal 

determinado. Entretanto, esse aumento pode ser considerado muito elevado de acordo 

com a mudança da taxa de juros, podendo chegar a mais de 20%. 

 No caso das Tábuas Biométricas estudadas, destaca-se os efeitos causados pelas 

tábuas de invalidez, sendo a Zimmermann aquela que mais influenciou no valor final 

da provisão, por conter probabilidades bem superiores em relação as outras tábuas 

analisadas. Verificou-se que a utilização dessa tábua pode reduzir a reserva final em 

quase 24%, dependendo da tábua de mortalidade usada. Cabe ressaltar mais uma vez 

que, a reserva de invalidez calculada no trabalho proposto tem como objeto garantir 

um valor de pecúlio ao participante, o que interfere diretamente no resultado 

encontrado. 

 Em relação às tábuas de mortalidade, a primeira análise foi feita somente sobre a 

reserva matemática de aposentadoria com reversão em pensão, onde observou-se que 
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as tábuas BR-EMSsb e GAM-94 reduzem a provisão em 3,76% e 1,95%, 

respectivamente, quando comparado ao valor encontrado utilizando a tábua AT-2000. 

Ao verificar o valor total da provisão calculada, foi possível perceber que os 

resultados encontrados com o uso das tábuas AT-2000 e BR-EMSsb ficaram 

semelhantes, o que pode ser explicado pelo fato de suas expectativas de vida serem 

consideradas próximas. 
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