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Notícias do Grupo de Trabalho sobre Mortalidade #4 ( Mortality Working 
Group Update #4) 

 
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 segundas reuniões de 2014 aconteceram em 
Londres, Inglaterra, em setembro de 2014 , e este relatório resume os debates. 
 
O MWG existe para estudar a mortalidade humana e acompanhar estudos realizados por outras 
organizações pelo mundo, para disponibilizar estas informações para atuários e outros indivíduos 
interessados mundo afora, e para colaborar ou organizar meios de comunicação, quando 
apropriado. 
 
Alguns tópicos discutidos neste encontro incluíram: 
 

 Relatórios de países foram apresentados para o Japão, Holanda, Reino Unido e Estados 
Unidos. Estes relatórios sumarizam atividades recentes relacionadas à mortalidade nesses 
países. 

o O Japão adotou uma nova tábua, a Tábua Standard de Mortalidade 2007. 
o Foi apresentado o método de projeção de mortalidade adotado na Holanda. Este é 

um exemplo do que pode ser feito em um país com população relativamente 
pequena.  

o Para o Reino Unido, foi apresentado um relatório escrito, cujos tópicos incluíam: 
mortalidade por causa mortis , incluindo a proeminência de Dementia e Alzheimer, 
longevidade em função do status sócio econômico, e diferentes pontos de vista sobre 
melhoria na longevidade. Foi observado que o grupo Continuous Mortality 
Investigation (CMI) distribuiu vários trabalhos, incluindo versões atualizadas das 
projeções de mortalidade Mortality Projections versão 1.5, resultados de doenças 
críticas, Critical Ilness (CI)  baseados em dados de 2007-2010, experiência de renda 
protegida para vida individual, por causa de doença, baseada em dados de 1991-2009 
e um estudo sobre a mortalidade de planos de pensão com administração própria. 

o Para os Estados Unidos, duas novas tábuas de mortalidade foram divulgadas para 
comentários. Para o mercado de planos privados de aposentadorias para a população 
não segurada de vida, a Tábua de Mortalidade RP-2014, acompanhada da escala de 
improvement MP-2014. Para o mercado de vida individual, a tábua VBT 2014foi 
apresentada para comentários. Adicionalmente, foi publicado um estudo da 
experiência de anuidades individuais. Foi publicado o resultado de um levantamento 
sobre alguns aspectos (insights ) de hipóteses inerentes a mortalidade selecionada. O 
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primeiro número de 2014 do North American Actuarial Journal, publicado pela SOA, 
traz artigos focando Risco de Longevidade e Mercados de Capital. 

 Foram realizadas duas apresentações no MWG, uma intitulada “Projecting Mortality by Cause 
of Death” – Projetando a Mortalidade por Causa de Morte- por Peter Banthorpe, líder do UK 
Mortality Research Steering Committee – Comitê Diretor de pesquisa sobre mortalidade do 
Reino Unido. A segunda apresentação intitulada “ Mortality Improvement Work by CMI” – 
Trabalho em improvement de mortalidade pelo CMI- descrevendo trabalhos correntes do 
CMI pelo seu diretor, Tim Gordon. Tim incentivou o compartilhamento de conhecimento e 
dados internacionalmente, para melhorar as projeções de todos. O MWG dará apoio a esta 
iniciativa e seu líder, Paul Lewis, ficou de escrever um documento sobre o assunto. 

 Apresentação de pesquisa recente sobre mortalidade na Finlândia. 

 Um estudo sobre comparação de mortalidade de grupos(cohorts) em 36 paises. 

 Al Klein mencionou que a Society of Actuaries criará um grupo de trabalho( taskforce) para 
estudar implicações da longevidade. Seu objetivo é educar atuários e o público sobre as 
implicações da longevidade. Eles estão interessados em colaboradores para esta iniciativa. 

 O grupo discutiu maneiras de fazer sua Information Database 
(www.actuaries.org/mortalityinfo) mais acessível e útil para atuários e outros interessados 
em mortalidade e longevidade, em todo o mundo. A iniciativa do MWG de circular o Mortality 
Update ( Notícias sobre mortalidade) para associações atuariais em cinco línguas tem tido 
sucesso e há voluntários para traduzi-lo em mais línguas, a partir da presente edição( 
encontros em Londres). 

 Dov Raphael apresentou seu trabalho sobre uma comparação internacional do efeito de 
grupos (cohorts) em projeções de mortalidade e sua parametrização. 

 
Este é um sumário das reuniões do MWG em Londres. As atas completas, apresentações de 
trabalhos desta reunião e de reuniões prévias estão disponíveis, sem necessidade de se registrar 
em www.actuaries.org/mortalityupdates. 
 
Suas impressões e sugestões 
O Grupo de Trabalho sobre Mortalidade do IAA tem interesse em saber de suas impressões e 
sugestões ao nosso trabalho. Por favor, enderece seus comentários para o Grupo de Trabalho 
sobre Mortalidade para iaamwg@actuaries.org.     
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