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C om objetivo de atender a 
relevantes demandas na 
área de desenvolvimen-

to e pesquisa aplicada, referentes 
à mensuração dos mais diversos 
riscos presentes nas atividades 
econômicas, um grupo de profes-
sores do curso de ciências atua-
riais do Instituto de Matemática 
e Estatística da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
fundou, em agosto de 2014, o 
Centro de Pesquisas Aplicadas 
em Risco (CEPAR).

O Centro pretende se tornar polo 
de excelência em estudos e pesqui-
sas avançadas aplicadas à análise, 
mensuração, gestão, modelagem e 
monitoramento dos riscos, rela-
cionados aos diversos segmentos, 
públicos e empresariais. Dentre 
os principais objetivos do CEPAR 
podem ser destacados o fomento 
a pesquisas concernentes ao risco, 
ligadas a ciências atuariais, a finan-
ças e a solvência, e o desenvolvi-
mento e acompanhamento de pro-
dutos. A missão de tal polo será a 
de promover na UERJ cursos de 
extensão e pós-graduação em sua 
área de atuação; facilitar a aproxi-
mação, por meio da realização de 
convênios, com instituições nacio-
nais e internacionais de fomento à 
pesquisa, assim como com institui-
ções de ensino superior; desenvol-
ver e operacionalizar cursos, con-
ferências, seminários, congressos, 
encontros, simpósios e debates; 
disseminar na sociedade o conhe-
cimento proveniente das pesquisas 
realizadas; e publicar os trabalhos 
originados nas suas atividades.

Não se pode pôr em discussão o 
papel fundamental do desenvol-
vimento de pesquisa em todos 

os campos do saber. Todas as 
ferramentas hoje utilizadas e que 
trazem inúmeras facilidades ao 
dia a dia, nas mais diversas áreas, 
advêm de trabalhos de pesquisa. 
Pesquisa é a ponta de lança, é o 
farol que ilumina os caminhos a 
serem trilhados.

Assim como os projetos de pes-
quisa propriamente ditos, deve-se 
também levar em conta a aplicabi-
lidade dos seus resultados, na prá-
tica. Essa será a principal diretriz 
que norteará o desenvolvimento 
dos projetos no CEPAR. Os men-
tores do Centro possuem perfil 
técnico prático e aplicado, confor-
me se observa pela linha de traba-
lhos produzidos. Dentre estes, são 
relevantes as temáticas da solvên-
cia no mercado brasileiro de segu-
ros, resseguros, previdência e capi-
talização; modelos de mensuração 
consistente de obrigações securitá-
rias e previdenciárias; estrutura a 
termo de taxa de juros; modelos 

de riscos de subscrição, de mer-
cado, operacional e de crédito e 
as bases para políticas de gestão 
de riscos, além de técnicas para 
avaliação dinâmica de solvência. 
Alguns desses produtos ampla-
mente utilizados pelo mercado na 
atualidade estão consubstanciados 
no livro “Solvência no mercado 
de seguros e previdência: coletâ-
nea de estudos”, editado pela Fu-
nenseg em 2012. Os pesquisadores 
do Centro também já publicaram 
outros livros técnicos e diversos 
artigos em importantes periódi-
cos do Brasil e exterior, tais como 
Insurance: Mathematics and Eco-
nomics, North American Actu-
arial Journal, Journal of Theoreti-
cal and Applied Finance, Journal 
of Economics and Business, Latin 
American Business Review, Com-
munication in Statistics, Revista 
Brasileira de Finanças, Revista 
Economia Aplicada, Revista Bra-
sileira de Risco e Seguro.

O Centro pretende se tornar 
polo de excelência em estudos 
e pesquisas avançadas  
aplicadas à análise, mensuração, gestão, 

modelagem e monitoramento dos riscos, 

relacionados aos diversos segmentos, 

públicos e empresariais.
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Para ser realmente possível en-
tender as diversas facetas de 
gestão de riscos é necessário “co-
locar a mão na massa”, ou seja, 
de fato trabalhar com os dados 
reais, testando diversas hipóteses 
e modelos, considerando, inclusi-
ve, as possíveis restrições decor-
rentes da utilização dos próprios 
dados ou quanto a outros recur-
sos, usar critérios para seleção 
dos melhores, obter resultados, 
criticá-los e, na absoluta maioria 
das vezes, reiniciar todo o pro-
cesso. Mais importante do que 
os resultados desse procedimen-
to de “colocar a mão na massa” 
é o próprio processo em si, que 
gera um ganho indispensável em 
termos de aprendizado e sensi-
bilidade sobre as fontes, fatores 
de risco, enfim, sobre a gestão de 
riscos como um todo. Tratar de 
gestão de riscos sem percorrer es-
ses passos pode significar trilhar 
caminhos perigosos e superficiais 
ou, em outras palavras, seria co-
mo operar um paciente sem nun-
ca ter praticado em corpos.

É nesse espaço que o CEPAR se 
posiciona, como ferramenta para 
promoção do interesse no apro-
fundamento de conhecimentos 
em campos e temas muito de-
mandados atualmente. A inau-
guração do Centro concretiza 
alguns sonhos, como a reunião 
de pesquisadores para a com-
preensão, o desenvolvimento e 
a discussão de uma série de pro-
blemas referentes à gestão de ris-
cos, em sua completude. Dúvidas 
surgem nesse movimento: com 
quais pessoas sabedoras dos desa-
fios atuais poderemos interagir? 
Aonde chegaremos? Há quem 
tenha interesse em estudar ou li-
dar com esses temas? O mercado 
brasileiro tem, de fato, requisita-
do formação técnica com maior 
profundidade? E o que será de-
mandado no futuro desses pro-
fissionais que hoje são formados?

Provavelmente, ao longo de sua 
jornada, o CEPAR buscará res-
postas ou se defrontará com as 
questões acima. Não obstante, 

O sítio eletrônico do Centro 
está em www.ime.uerj.br/
cepar. Além do site, o Centro 
estará presente no Facebook e 

no Linkedin, divulgando notícias 
e notas periódicas sobre seus 

campos de atuação.
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a atuação profissional e acadê-
mica dos seus fundadores já tem 
produzido alguns resultados ob-
jetivos: participação como apre-
sentadores de artigos aceitos em 
diversos congressos científicos 
nacionais e internacionais de re-
ferência; orientação de inúmeros 
trabalhos de graduação; orienta-
ção de dissertações de mestrado; 
coorientação de teses de douto-
rado; inspiração e indicação de 
ex-alunos para cursos de pós-gra-
duação (mestrado e doutorado) 
de excelência, dentro e fora do 
país; elaboração de livros e mate-
rial didático; publicação de arti-
gos em periódicos científicos; ob-
tenção de prêmios em concursos 
de monografia e de bolsas de pes-
quisa nacionais e internacionais; 
e elevação no posicionamento do 
curso e dos alunos de graduação 
da UERJ, entre outros.

Em resumo, serão tratados varia-
dos temas, com muitas possibili-
dades para o desenvolvimento 
de pesquisa, como mensuração 
de obrigações, modelagem de 
riscos financeiros e atuariais, 
produtos financeiros, securitá-
rios e previdenciários, solvência, 
riscos emergentes, catástrofes, 
derivativos embutidos, estrutu-
ra de dependência e seus efeitos 
em gestão de riscos, entraves 
nos regimes de previdência so-
cial... Enfim, são muitos tópicos 
e desafios a enfrentar, e não há 
combustível motivador melhor 
do que a angústia de se entender 
indispensável tratá-los da forma 
adequada, responsável e com 
a utilização de metodologias 
próprias e aplicáveis a situações 
reais. Todos estão convidados a 
participar dessa jornada! 
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