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COMITÊ TÉCNICO DE PREVIDÊNCIA FECHADA 
4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
 

DATA, HORA E LOCAL:  13 de agosto de 2021, às 10:30h, por videoconferência 

Secretária: Andrea Vanzillotta (MIBA 1000) 

 

Titulares/suplentes (10 participantes): 

 

NOME MIBA NOME MIBA 

Ana Carolina Jardim Mello 2343 Jaqueline Finelli de F Vieira (coordenadora) 1741 

Andrea Vanzillotta (coordenadora) 1000 Maria Cláudia Xavier Fernandes 509 

Cássia Maria Nogueira 1049 Marilia V. M. da Cunha Castro  351 

Daniel Rahmi Conde 2126 Nadilene Smaha 1437 

Gabriel Pimentel Satyro 2799 Rita Pasqual Anzolin  822 

 

Ouvintes (3 participantes): 

 

NOME MIBA NOME MIBA 

Elizabeth Nouh Chaia Pego 1175 Sofia Santos Gontijo 3163 

Mariana Cristina Macieira Souza Figueiredo 1702   

 
 

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: 

 

Esta reunião extraordinária teve por objetivo debater os resultados da enquete encaminhada aos membros do 

Comitê Técnico sobre as interpretações quanto aos estudos de aderência de tábuas de mortalidade geral 

segregados por sexo. 

 

Segundo Andrea Vanzillotta, 41 atuários responderam a seguinte pergunta: 

 

Como você realiza os estudos de aderência de tábuas biométricas? 

 

a) segrego os expostos ao risco por sexo e realizo os testes para cada uma dessas massas de forma totalmente 

independente, o que pode resultar na adoção de tábuas diferentes para cada sexo (exemplo: tábua A para o sexo 

feminino e tábua B para o sexo masculino) – 12,2%  

b) segrego os expostos ao risco por sexo e realizo os testes para cada uma dessas massas considerando sempre a 

mesma tábua M/F, o que pode resultar na adoção de agravamento/desagravamento diferentes (exemplo: tábua A 

agravada 10% para o sexo feminino e tábua A suavizada em 20% para o sexo masculino) - 7,3% 

c) segrego os expostos ao risco por sexo somente para aplicação dos respectivos qx da tábua M/F que está sendo 

testada, mas os testes são realizados como se fosse um conjunto só de dados, levando a adoção da mesma tábua, 

apenas discriminada por sexo (tábua A F/M) - 80,5% 

 

Após debates, como os participantes não chegaram a um consenso sobre o envio ou não à Previc de 

manifestação do IBA a respeito, ficou acordado que o assunto será levado para discussão na próxima reunião 

ordinária do Comitê Técnico.  


