
 

International Actuarial Association - IAA 

Notícias do Grupo de Trabalho sobre Mortalidade #5 

(Mortality Working Group Update #5) 

 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. As primeiras reuniões de 2015 aconteceram em Zurich, 

Suiça, em abril de 2015 , 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 a Alemanha, Noruega e Estados Unidos. 

Estes relatórios sumarizam atividades recentes relacionadas aos aspectos demográficos e 

à mortalidade das populações desses países. Também são apresentados novas tábuas de 

mortalidade e estudos sobre seguros do ramo vida. 

 Novas tábuas de mortalidade 

 Brasil - “BR-EMS 2015”, está sendo revisada para se tornar tábua padrão adotada 

para uso em produtos de seguros de mortalidade e sobrevivência 

 Noruega - “K2013”, foi aprovada para uso geral em seguros de pensões de grupos  

 USA - RP-2014 Tábua de Mortalidade e escala de improvement MP-2014, para 

aposentadorias do mercado privado não segurado. Foram, também, dadas 

informações sobre um estudo de mortalidade para seguro de vida em grupo para 

um grupo pré-existente.  

 Foi feita uma apresentação para o MWG, sobre um “Técnica multidisciplinar para 

administrar risco de longevidade” por Joseph Lu, Diretor de Risco de Longevidade da 

empresa  Legal & General. Ele descreveu o trabalho conduzido pelo “Painel 

Multidisciplinar de Ciência da Longevidade”, coordenado pela University College – 

Londres. 

 Comparações de taxas de mortalidade para as populações geral, de seguros de vida e de 

anuidades foram discutidas para a África do Sul e Canadá. Este é um projeto em 

andamento que trará comparações semelhantes para outros países em encontros futuros. 

 O Reino Unido preparou um Diretório de Dados de Mortalidade para pesquisadores, que 

lista bases de dados grastuitas e comerciais disponíveis internacionalmente, na área de 

mortalidade.   

 Foi aprovada uma nova area de estudos: Influências de longo prazo na mortalidade future. 

 Diversos artigos novos e papers sobre mortalidade e longevidade relativos a muitos 

mercados ao redor do mundo foram adicionados à  MWG Information Base. 

http://www.actuaries.org/mortalityinfo


Este é um sumário das reuniões do MWG em Zurich. As atas completas, apresentações de 

trabalhos desta reunião e de reuniões prévias estão disponíveis, sem necessidade de se 

registrar em www.actuaries.org/mortalityupdates  

Este boletim (Update) está disponível nas seguintes línguas: Inglês, Francês, Alemão, 

Italiano, Japonês, Mandarim, Português, Russo, Espanhol e Turco. 

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 

 

Referências  

IAA Mortality Working Group Update: atas , apresentações e papers de Zurich 

www.actuaries.org/mortalityupdates 

 

 

 

Referências suplementares 

 

IAA MWG Seminar in Zurich - Latest developments in mortality research 

http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=EVENTS 

 

Mortality Working Group Information Base: 

http://www.actuaries.org/mortalityinfo 

 

Mortality Data Directory:  

http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/pages/mortality-data-directory 
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