International Actuarial Association - IAA
Notícias do Grupo de Trabalho de Mortalidade ( Mortality Working Group)
O Grupo de Trabalho sobre Mortalidade (MWG) reúne-se duas vezes ao
ano, nas mesmas ocasiões das reuniões periódicas das comissões e grupos
de trabalho do IAA, que ocorrem num período de cinco dias corridos. Este
Grupo de Trabalho reúne-se durante duas sessões, de meio dia cada, para
discutir questões relacionadas à mortalidade. As primeiras reuniões de
2014 aconteceram em Washington, DC, USA em março.
Abaixo, encontra-se um sumário das discussões do MWG em Washington.
A Ata, as apresentações e os artigos apresentados nesta reunião, bem como
em reuniões passadas, estão disponíveis no sítio:
http://www.actuaries.org/mortality . O acesso aos artigos e discussões do
MWG encontra-se disponível ao público em geral, sem necessidade de
login.
Encontro em Washington
Os tópicos discutidos neste encontro incluíram:
• Relatórios de países foram apresentados para o Canadá, Finlândia,
Itália, Polônia e Estados Unidos. Estes relatórios sumarizam
atividades relacionadas à mortalidade na indústria de seguros nesses
países. Um artigo sobre mortalidade de pensionistas e indivíduos
com planos de anuidades italianos, incluindo projeções para 2040,
foi recentemente publicado. Uma nova tábua de mortalidade para a
população italiana, relativa a 2010, foi também produzida. Na
Polônia, foi publicada uma nova tábua de mortalidade populacional,
relativa a 2012. O relatório inclui o impacto recente do SIDA
(HIV/AIDS) na população polonesa.
• Atividades nos Estados Unidos: foram publicados relatórios sobre
o impacto de lapsos na mortalidade em planos de seguros
individuais de vida a termo, persistência de planos de vida individual
garantidos e simplificados, mortalidade em planos de vida em grupo
a termo, hipóteses de melhora (improvement) em mortalidade para
planos de vida individual e mortalidade de planos privados de
aposentadoria( sem seguro). O relatório também inclui estatísticas
sobre as características de diversos mercados de seguros.

• Atividades no Reino Unido: Dois relatórios de trabalho ( working
papers) foram recentemente publicados pelo CMI ( Continuous
Mortality Investigation) disponibilizando novos dados históricos e
projetados do período e tábuas dos coortes. A ONS (Office of
National Statistics) publicou um guia de tópicos sobre projeções
populacionais. O próximo censo do Reino Unido será conduzido
totalmente online. Foi observado que a Austrália já usou esta
metodologia em seu último censo.
• Publicidade às atividades do MWG Foi acordado que os trabalhos
e debates deste MWG serão disponibilizados ao público, sem
necessidade de log, no sítio do IAA. Traduções deste relatório serão
feitas para diversos idiomas, e será monitorado o acesso a este
material, para determinar se há interesse dos usuários para continuar
com esta atividade.
• “A Iniciativa sobre o Dividendo da Longevidade” Jay Olchansky,
convidado pelo MWG, apresentou comentários adicionais à
apresentação plenária que faria, posteriormente, no Congresso
Internacional de Atuários, realizado logo depois deste encontro do
IAA.
• “Mortalidade de aposentados e pensionistas no Canadá” Louis
Adams apresentou os resultados de sua pesquisa sobre a mortalidade
de beneficiários do Sistema de Previdência Social do Canadá. Uma
de suas observações foi que a mortalidade era menor para aqueles
recebendo benefícios maiores, mesmo num sistema público. Louis
também fez uma apresentação sobre este assunto no Congresso
Internacional de Atuários.
• Estudos sobre a Experiência Internacional Ocorreram debates de
como este projeto seria conduzido no futuro. Atualmente este projeto
corre sob os auspícios da Society of Actuaries, dos Estados Unidos.
• Estados Unidos – estudos sobre a experiência da indústria de
planos individuais de vida. Foram apresentadas mudanças em como
estudos futuros de mortalidade serão conduzidos, que são reflexos
dos novos requisitos regulamentares, sob o título “ Principles Based
Method” , a serem implementados nos Estados Unidos, para reservas
e solvência.

O próximo encontro do MWG será em Londres, Inglaterra, em
setembro 10-14. Será seguido pelo International Mortality and
Longevity Symposium 2014, de 15 a 17 de setembro, em
Birmingham.
O que é o Grupo de Trabalho sobre Mortalidade do IAAMWG?
O Grupo de Trabalho sobre Mortalidade – MWG foi criado para
estudar a mortalidade de populações humanas e para acompanhar
estudos realizados por outras organizações mundiais, dando ênfase
no impacto destes estudos em produtos da indústria de seguros e seus
produtos (incluindo o seguro de vida, as pensões e anuidades e
outros benefícios pagos em vida), bem como em programas
patrocinados por governos e organizações mundiais( tais como a
WHO- World Health Organization a UN- United Nations, as Nações
Unidas). A abrangência do interesse do MWG inclui a experiência de
mortalidade de populações humanas em geral, de vidas seguradas e
pensões (anuidades), além de outras populações que sejam de
interesse do MWG.
A visão do grupo é:
O Grupo de Trabalho sobre Mortalidade- MWG será um grupo
atuarial de liderança internacional com o objetivo de expandir a
compreensão e o conhecimento a respeito da mortalidade humana e
suas tendências.
O foco do Grupo de Trabalho é sumarizado da página da web
http://www.actuaries.org/mortality
Uma brochura contendo informações adicionais sobre o grupo esta
localizada na parte inferior desta página da web.
Recomenda-se, em particular, examinar as atuais áreas de interesse
do MWG, mostradas na Information Database, no sítio da internet
http://www.actuaries.org/mortalityinfo. Este recurso na web fornece
acesso público à biblioteca de trabalhos em assuntos de interesse do

Grupo de Trabalho, incluindo publicações que podem ser de
interesse a atuários, internacionalmente.
Seus comentários e sugestões
O Grupo de Trabalho sobre Mortalidade-MWG do IAA gostaria de
receber comentários e sugestões sobre o nosso trabalho. Por favor,
envie seus comentários e sugestões para o representante do MWG
em sua associação ou para iaamwg@actuaries.org

