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RESUMO 

A possibilidade de oferecer um preço adequado ao perfil do cliente, além da 
restrição a negócios não rentáveis, é um dos principais modos utilizados pelas segu-
radoras para alavancar a rentabilidade e conquistar novos clientes. No mercado de 
seguros utiliza-se o termo precificação como o processo responsável por calcular o 
valor que será cobrado pelo seguro. Com a evolução natural do mercado e dos sis-
temas de informação, grande parte desse processo foi automatizado, contando ago-
ra com uma grande quantidade de tecnologias e fontes de informações públicas e 
privadas. Esse trabalho propõe um processo de contingência off-line, que deverá ser 
elaborada utilizando informações que até então eram ignoradas ou usadas para ou-
tros fins e aplicando técnicas de modelagem estatística para identificar as partes 
mais sensíveis do negócio.  

Palavras-chaves: precificação, contingência e estatística. 
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1 INTRODUÇÃO 

No mercado de seguros utiliza-se o termo precificação ou tarifação para 

identificar o processo responsável por calcular o valor do prêmio (valor pago pelo 

cliente) do seguro. Nesse processo, são utilizadas diversas informações relaciona-

das ao cliente e ao objeto segurado (vida, casa, carro, avião, etc.) para se chegar ao 

preço mais adequado.  

Uma das regras básicas do mercado de seguros é reduzir o risco que as 

seguradoras vão assumir para garantir a indenização pelos prejuízos previstos nas 

coberturas da apólice. Quanto menor o risco, menor fica o valor pago pelo seguro. 

Apoiados nos dados disponíveis, quem melhor os interpreta consegue oferecer um 

preço mais adequado. 

 

 

Diferentemente de outros segmentos de mercado, onde o preço de um pro-

duto pode, por exemplo, ser calculado com base nos custos da matéria-

prima, custos operacionais e margem de lucro, as seguradoras dependem 

fortemente de dados históricos e do perfil do cliente para, a partir de análi-

ses refinadas, modelagem preditiva e cálculos atuarias, definir regras, pre-

ver o comportamento futuro, avaliar riscos e otimizar o preço para cada cli-

ente. (NELITO PEREIRA, SAS Brasil, 2016). 

 

 

Antes do advento dos sistemas de informação, toda análise de dados era 

feita manualmente, levando em consideração, quase sempre, apenas as informa-

ções fornecidas pelo segurado ou corretor no momento da contratação do seguro.  

Com a evolução natural do mercado e dos sistemas de informação, grande parte 

desse processo foi automatizado, contando agora com uma grande quantidade de 

tecnologias e fontes de informações públicas e privadas, além de grande disponibili-

dade de informações socioeconômicas e comportamentais, como os dados de con-

sumo do cliente.  
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A quantidade e a qualidade dos dados disponíveis podem determinar o su-

cesso, ou não, de um processo de precificação. Dados do perfil do cliente 

(demografia, preferências, histórico de sinistros e reclamações, histórico fi-

nanceiro, etc), dados do mercado (informações da concorrência, estratégias 

de precificação), e dados de outras fontes (como bureaus de créditos inte-

grados em tempo real) agregam valor à precificação. Gerir estes dados e 

disponibilizá-los no momento certo é o primeiro passo para uma precificação 

de sucesso. (NELITO PEREIRA, SAS Brasil, 2016). 

 

 

Dado o aumento na demanda por dados e a urgência por informações e 

respostas, surgiram nos últimos anos diversas ferramentas que passaram a disponi-

bilizar dados on-line, transformando a velocidade do tratamento e da utilização das 

informações num diferencial na estratégia de negócios das seguradoras. Alguns 

exemplos de ferramentas disponíveis no mercado atualmente são: TransUnion Cri-

vo, C&M Plataforma Rocket e Serasa PowerCurve. Essas ferramentas disponibili-

zam, além de outras facilidades e funcionalidades, um acesso simplificado a dados 

de fontes públicas, como por exemplo: Receita Federal, Detran (todos os estados), 

Policia Federal, Tribunais de Justiça (todos os estados), Policia Rodoviária Federal, 

etc.., além de fontes privadas, como: Serasa, Boa Vista, Equifax, Quality, dentre ou-

tras que estão surgindo no mercado. 

Amparadas por essa facilidade de acesso a dados, cada vez mais as se-

guradoras elaboram estratégias específicas para ganhar espaço em segmentos que 

consideram mais atraentes, estimulando a concorrência em um mercado que já é 

altamente competitivo.  

 

 

Entre meados da década de 70 e fins da década de 80, o mercado de segu-

ros, previdência privada e capitalização se encontrava estagnado. Inflação 

elevada, regulação inibidora da competição e cultura nacional desacostu-

mada com os seguros constituíam os principais entraves. (TUDOSOBRE-

SEGUROS, Escola Nacional de Seguros, 2016). 

 

 

Com uma cultura nacional ainda desacostumada com seguros de um mo-

do geral, o principal fator analisado pelo consumidor para contratar um seguro ainda 
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é o preço, que em muito pode ser influenciado por essa complexa análise, atribuindo 

descontos ou agravos em função dos dados coletados.  

Nos próximos capítulos será apresentado um grave problema relacionado 

a alta dependência das ferramentas de precificação e informações online. Também 

será demonstrado uma proposta para a utilização de bases de dados históricas, 

logs, além de técnicas e ferramentas estatísticas de análise de dados, para criação 

de um processo de contingência off-line que amenize os impactos causados por es-

se problema. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Diante de um volume de operações elevado e com uma característica de 

negócio que gera forte acoplamento nos sistemas de cálculos de seguros, os impac-

tos gerados por qualquer indisponibilidade ou intermitência das ferramentas de preci-

ficação ou das fontes de dados são graves. A impossibilidade de calcular um maior 

desconto para um cliente de baixo risco, ou até mesmo um agravo que gera um pre-

ço mais elevado para um cliente de alto risco, reverte-se quase sempre em prejuízo 

(Figura 1), justificando, então, um processo de contingência off-line que seja capaz 

de se aproximar dos resultados obtidos na plataforma de precificação on-line. 

 

 

Figura 1: Processo atual de acesso à máquina de precificação e subscrição 

 

O cálculo do prêmio do seguro é apoiado num ambiente de precificação e 

subscrição do risco por modelos estatísticos, restrições inerentes ao negócio e ao 

mercado e, ajustes de cálculos percebidos necessários durante a vigência de uma 

tarifa. 

A possibilidade de oferecer um preço adequado ao perfil do cliente, além 

da restrição à negócios não rentáveis, é um dos principais modos utilizados pelas 

seguradoras para alavancar a rentabilidade e competir no mercado de seguros.  
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Além da preocupação com a minimização do risco, a velocidade de adap-

tação, subscrição e resposta estão, a cada momento, se tornando mais relevantes à 

estratégia e à tomada de decisão. 

Para apoiar este sistema dinâmico e urgente, garantindo alta disponibili-

dade e escalabilidade, imediatamente pensa-se em soluções voltadas para a área 

de infraestrutura de TI, como a criação de backups, ambientes paralelos e sincroni-

zados e outras soluções “clássicas”. O alto volume de acessos e o custo elevado 

para se manter esse tipo de estrutura, além dos transtornos para uma eventual res-

tauração, geram impactos operacionais e financeiros, tornando o cenário ainda mais 

complexo. 
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3 OBJETIVO 

Diante de um cenário de soluções de infraestrutura pouco atrativas, este 

trabalho tem como objetivo especificar um processo que, de modo contingencial, 

sem acessar o ambiente de precificação, utilizando informações de cálculos já reali-

zados, histórico de tentativas de cálculos e outras informações disponíveis em bases 

internas, determinar off-line uma aproximação ao fator de desconto ou agravo que é 

obtido de forma on-line, mitigando os efeitos negativos gerados pela indisponibilida-

de da ferramenta de precificação. 

Na solução proposta neste trabalho, nos casos de falha no acesso à ferra-

menta de precificação, ao invés de ser apresentada na tela do sistema de cotação 

uma mensagem de indisponibilidade e ser aplicado um fator de desconto/agravo ge-

nérico (por exemplo 1,0) no cálculo do preço, o fluxo de cálculo é desviado para o 

processo de contingência que é apresentado na Figura 2 do capítulo 6. Antes, po-

rém, se faz necessário conhecer um pouco mais sobre sistemas de cálculo de segu-

ros e estabelecer algumas premissas, assunto dos próximos capítulos.  
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4 SISTEMA DE CÁLCULO 

Os sistemas de cálculo de seguros são projetados para receber informa-

ções sobre o cliente, o objeto segurado e algumas características específicas da re-

lação entre esse objeto e o cliente, e a partir delas, segmentar esta relação e classi-

ficar os riscos para obter ao fim o preço que deverá ser pago pelo segurado.  

Um exemplo dessa segmentação pode ser observado no ramo de segu-

ros de automóveis, que tem como alguma das variáveis mais importantes para acei-

tação de risco:  

 

● histórico de acidentes de trânsito do segurado;  

● idade do condutor do veículo;  

● tipo de veículo;  

● ano de fabricação do veículo; 

● região de circulação; 

● finalidade da utilização desse veículo por parte do segurado: lazer, tra-

balho, estudos, recreação, etc.. 

 

Essas informações utilizadas durante o cálculo são armazenadas em ba-

ses de dados para futuras consultas, auditoria e também para o pagamento das in-

denizações, caso ocorram. 

A ferramenta de precificação está acoplada no roteiro de cálculo, rece-

bendo parte desses dados e aplicando as políticas de aceitação de risco gerando 

como produto três informações:  

 

● Indicação de sucesso ou falha da operação;  

● Indicação da análise do risco (risco aceito ou risco restrito);  

● Fator de desconto ou agravo que deverá ser aplicado ao preço cobrado 

pelo seguro. Em casos de falha ou risco restrito, o fator retornado é 

sempre 1,0. 
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Grande parte dos dados utilizados pelo sistema de cálculo, bem como os 

dados do resultado da precificação ficam armazenados na tabela HISTORI-

CO_CALCULO, que contém os campos descritos na Tabela 1: 

 

Tabela HISTORICO_CALCULO 

CAMPO DESCRIÇÃO DOMÍNIOS 

cpf_cnpf_segurado CPF ou CNPJ do cliente  

tipo_segurado 
Identifica se o segurado é 

pessoa física ou jurídica 

1 - FÍSICA 

2 - JURÍDICA 

cpf_condutor 
CPF do principal condutor 

do veículo 

 

idade_condutor 
Idade do principal condutor 

do veículo 

 

sexo_condutor 
Sexo do principal condutor 

do veículo 

F - FEMININO 

M – MASCULINO 

Chassi Chassi do veículo  

categoria_veiculo Categoria do veículo 

1 - VEÍCULO DE PASSEIO 

2 - VEÍCULO DE CARGA 

3 - MOTOS 

4 - ÔNIBUS 

5 - VEÍCULOS ESPECIAIS 

idade_veiculo 
Quantidade de anos desde 

a fabricação do veículo 

 

tipo_uso_veiculo 
Identifica como o veículo é 

utilizado 

1 - LAZER 

2 - TRABALHO 

3 - LOCOMOÇÃO DIÁRIA 

4 – TÁXI 

valor_cotacao_veic 
Valor de mercado do veícu-

lo 

 

km_media Quilometragem média 1 - 0 ATÉ 500 KM/MÊS 
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mensal que o veículo per-

corre 

2 - 501 ATÉ 1000 KM/MÊS 

3 - 1001 ATÉ 2000 KM/MÊS 

4 - ACIMA DE 2000 KM/MÊS 

regiao_risco 
Identifica a região onde o 

veículo mais trafega 

1 - REGIÃO DE RISCO ALTO 

2 - REGIÃO DE RISCO MÈDIO 

3 - REGIÃO DE RISCO BAIXO 

tipo_renovacao 
Identifica se é seguro novo 

ou renovação 

1 - SEGURO NOVO 

2 - RENOVAÇÃO INTERNA 

3 - RENOVAÇÃO DE OUTRA 

CIA 

fator_desc_agravo 
Fator de desconto conce-

dido na precificação 

 

cod_segmento Segmento de produto 
0 - NORMAL 

1 - ESPECIAL 

cod_tarifa 
Classificação do risco para 

a categoria tarifária 

B - BAIXO 

M - MÉDIO 

A - Alto 

tipo_franquia 

Determina qual tipo de 

franquia foi escolhida pelo 

segurado 

R - Reduzida 

N - Normal 

M - Majorada 

flg_veiculo_novo 
Identifica se o veículo é 

0km 

S - Sim 

N - Não 

status_precificacao 

Indica se o risco foi aceito 

ou restrito durante a preci-

ficação 

1 - ACEITO 

2 – RESTRITO 

Tabela 1: Histórico de Cálculos 
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5 PREMISSAS 

Antes de detalhar o passo-a-passo do processo e como essas partes fun-

cionam, é importante ressaltar algumas premissas: 

 

● Buscando ser mais objetivo, os exemplos que serão utilizados neste 

trabalho serão do ramo de seguro de automóveis, que atualmente é um 

dos três maiores ramos do mercado brasileiro, segundo a SUSEP. Tra-

ta-se apenas de uma maneira de demonstrar essa ideia, mas dadas as 

devidas adaptações, acredita-se que o modelo proposto é aplicável a 

outros segmentos de seguros, ou até mesmo, em outros negócios com 

mesma característica. 

 

● O sistema de cálculo de seguros é on-line e funciona através de um si-

te na Internet. Possui um tempo médio de resposta de cálculo que não 

pode ser onerado, mantendo a expectativa de velocidade comum na 

experiência de utilização de um sistema on-line. 

 

● A tabela de histórico de cálculo é atualizada a cada efetivação de cál-

culo, contendo sempre as mesmas informações que são submetidas à 

ferramenta on-line - dados do segurado, objeto segurado e utilização - 

além do indicador de restrição e do fator de desconto/agravo que fora 

calculado para essas informações.  

 

● Não é viável utilizar para o cálculo do fator final todas as variáveis ori-

ginais e toda sua granularidade. Isso demandaria um esforço muito 

grande e uma análise muito mais complexa dos dados. O que se pre-

tende então é estudar apenas quais são as variáveis mais representati-

vas, ou seja, aquelas que tem maior capacidade de influenciar no fator 

final. Portanto, foram utilizados agrupamentos usuais ao negócio. 
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● As informações sensíveis ao negócio podem ser alteradas em função 

de regras específicas de cada seguradora e do nível de precisão espe-

rado. Por exemplo: Para a seguradora ‘A’ a região de risco é o fator 

mais importante na composição do preço. Já para a seguradora ‘B’ o 

mais importante é a idade do condutor.  
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6 METODOLOGIA 

Conforme observado na Figura 2, o fluxo inicia quando o sistema de cota-

ção - um site disponível na Internet - submete os dados digitados pelo corre-

tor/cliente ao processo de cálculo. Esses dados são enviados ao Web Service de 

Cálculo que também está disponível na Internet. A seguir, são descritos e detalha-

dos esses passos, bem como as “ferramentas” utilizadas. 

 

 

Figura 2: Diagrama com fluxo completo do processo proposto 

 

● Passo 1 - Teste de disponibilidade  

 

A primeira tarefa a ser realizada pela web service de cálculo é verificar 

a disponibilidade do ambiente de precificação e subscrição. Caso este-

ja disponível, o fluxo não sofrerá alterações; do contrário, o fluxo será 

desviado para o Passo 2. 
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● Passo 2 – Pesquisas diretas  

 

Tomando como base a tabela HISTORICO_CALCULO (Tabela 1, 

apresentada no capítulo 4) e seu uso dentro do fluxo de cálculo, que 

registra todas as operações de cálculo já realizadas, uma série de in-

formações muito úteis podem ser daí extraídas. Nesse cenário especí-

fico, levando em consideração que temos disponíveis os campos 

cpf_cnpj_segurado, cpf_cnpj_condutor, chassi e status_precificacao, 

apenas com uma consulta SQL simples na tabela HISTORI-

CO_CALCULO o processo de contingência pode detectar que aquele 

segurado, condutor e/ou veículo já foram anteriormente recusados den-

tro das políticas de aceitação da seguradora, fazendo o mesmo no pro-

cesso de contingência. Fluxo descrito na Figura 3. 



 28 

 

Figura 3: Pesquisas diretas 

 

● Passo 3 – Acessando a tabela de contingência 

 

Caso não seja detectada nenhuma restrição nas pesquisas diretas, o 

próximo passo é acessar a tabela de contingência CONTINGEN-

CIA_PRECIFICACAO para recuperar o fator de desconto adequado. 

Neste momento ainda não é possível especificar detalhadamente essa 

tabela, pois só será possível definir sua estrutura e os parâmetros para 

consultas a partir dos resultados das análises estatísticas descritas nos 
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próximos capítulos. No entanto, dentro de uma visão de processo, já 

pode-se determinar como essa tabela será utilizada, levando em consi-

deração que o seu objetivo principal é fornecer o mesmo resultado ob-

tido da plataforma de precificação: um fator de desconto ou agravo. 

 

● Passo 4 – Perfil Encontrado 

 

Existindo na tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO linhas que sa-

tisfaçam as condições do cálculo que está sendo feito, o fator de lá re-

cuperado será utilizado no cálculo. 

 

● Passo 5 – Perfil Não Encontrado  

 

Se não for localizada na tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO li-

nhas para as condições do cálculo, será retornado um fator genérico. 

No caso desse exemplo, será o fator 1,0, mas poderia ser um fator mé-

dio geral, por exemplo. 

 

● Passo 6 – Identificar cálculo feito em contingência 

 

Com o intuito de dar rastreabilidade e gerar informações suficientes pa-

ra analisar a qualidade e efetividade do processo de contingência, to-

dos os cálculos que foram feitos utilizando o processo devem ser iden-

tificados. Também a partir dessa “marcação”, os contratos firmados 

com cálculos nessa situação podem ser reprocessados dentro do pro-

cesso normal, com a precificação on-line já disponível. De posse des-

ses dois cálculos, caso seja percebida uma diferença muito grande en-

tre os fatores obtidos e com os devidos estudos de viabilidade, respal-

do jurídico e análise junto a área operacional, ações no pós-venda po-

dem ser estudadas. A princípio, este modelo propõe o seguinte caso: 

Durante o reprocessamento no pós-venda, caso constatada uma dife-

rença muito grande entre os fatores obtidos on-line e no processo de 

contingência, ou até mesmo uma restrição seja detectada, esses con-
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tratos podem ser enviados para tratativa operacional: contato com o 

cliente/corretor ou até mesmo a recusa do cálculo. Fluxo proposto na 

Figura 4. 

 

 

Figura 4: Sugestão de fluxo para tratamento de contratos transmitidas em situação de contingência 

 

● Passo 7 – Atualizar tabela de histórico de cálculos 

 

Todo esse processo só é possível graças ao histórico dos cálculos que 

estão registrados na tabela HISTORICO_CALCULO. De modo seme-

lhante, os cálculos feitos utilizando o processo de contingência também 

devem estar lá registrados e devidamente identificados, para que futu-

ras análises e manutenção do modelo estatístico sejam possíveis. 
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7 PRODUZINDO INFORMAÇÃO 

Antes de explicar como a tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO será 

criada, faz-se necessário determinar: 

 

● Essa tabela deverá ser frequentemente atualizada. Estratégias de ne-

gócios podem mudar a cada tarifação, e os padrões de consumo e de 

clientes percebidos agora podem sofrer alterações, não sendo os mais 

adequados num futuro próximo. Logicamente, pode-se concluir que es-

sa tabela deverá ser calibrada levando sempre em consideração um 

período próximo a mudança de tarifas ou a alterações expressivas de 

regras no ambiente de precificação. 

 

● No ambiente de precificação reside boa parte da estratégia do negócio. 

Para classificar os dados do histórico de cálculos deve-se levar em 

consideração quais são os objetivos da Companhia ao oferecer des-

conto aos seus clientes.  

 

● Qualquer seguradora busca primordialmente clientes que ofereçam o 

menor risco de gerar pagamentos de indenização ou gastos com servi-

ços. Utilizando dados de pesquisas, indicadores fornecidos por órgãos 

públicos e/ou privados, tenta-se montar um perfil de cliente mais atrati-

vo e rentável. Todas as regras criadas no ambiente de precificação es-

tão organizadas e encadeadas para esse fim. 

 

Considerando essas características, pode-se assumir que a fórmula para 

se chegar na tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO consiste em desconsiderar 

as informações específicas, que já foram utilizadas na pesquisa direta, classificar 

variáveis que são sensíveis ao negócio e demasiadamente granulares, buscando 

categorizá-las.  

Mas como identificar as variáveis mais expressivas dentro de um modelo 

de dados tão complexo? Algumas das opções possíveis são: 
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1. Obter informações disponíveis dentro da própria empresa, referente a 

indenizações já pagas; 

2. Utilizar a engenharia reversa para identificar nas regras que estão apli-

cadas dentro do ambiente de precificação; 

3. Buscar em fontes públicas ou através de pesquisas, regiões com maior 

incidência de roubos; idade dos segurados que mais se envolvem em 

acidentes de trânsito; idade dos veículos que mais solicitam serviço de 

reboques; 

 

Considerando a complexidade, tempo e custos possíveis para levantar to-

das essas informações, neste ponto do problema está a principal parte deste traba-

lho: a engenharia reversa será usada, com auxílio de técnicas estatísticas, para se-

lecionar no universo de variáveis disponíveis na tabela de histórico de cálculos, 

quais são as mais explicativas do negócio, e estas serão utilizadas para se chegar 

ao fator final.  
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8 ANÁLISE FATORIAL 

A análise fatorial pode ser descrita como “um nome genérico dado a uma 

classe de métodos estatísticos multivariados” (HAIR, 1998, p.91). Em termos gerais, 

a análise fatorial aborda o problema de analisar a estrutura das correlações entre um 

grande número de variáveis, como por exemplo, escores de testes, itens de testes, 

respostas de questionários, etc., definindo um conjunto de dimensões latentes co-

muns, chamados fatores. Os fatores ordenados do maior para o menor são extraídos 

(escolhidos) de modo que as somas dos fatores selecionados representam, percen-

tualmente, de forma satisfatória a explicação total. Esta técnica é frequentemente 

usada para reduzir o número de variáveis explicativas nas análises de regressões. 

Com a análise fatorial, é possível primeiro identificar as dimensões separa-

das da estrutura e então determinar o grau em que cada variável é explica-

da por cada dimensão. Uma vez que essas dimensões e a explicação de 

cada variável estejam determinadas, os dois principais usos da análise fato-

rial, resumo e redução de dados - podem ser conseguidos. Ao resumir os 

dados, a análise fatorial obtém dimensões latentes que, quando interpreta-

das e compreendidas, descrevem os dados em um número muito menor de 

conceitos do que as variáveis individuais originais. A redução de dados po-

de ser conseguida calculando escores para cada dimensão latente e substi-

tuindo as variáveis originais pelos mesmos. (PUC-RIO - Certificação Digital: 

0310444/CA, p.22). 

Fundamentado neste conceito, considerando uma amostra de dados re-

presentativa (no exemplo analisado, um dia de vendas), foi feito um estudo para re-

duzir o número total de variáveis disponíveis no universo de informações de precifi-

cação.  

A partir dessas variáveis, já testadas, será aplicado um modelo de regres-

são linear múltipla para definir uma combinação das variáveis mais explicativas, para 

se definir o valor do fator final de desconto/agravo. 
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9 MODELO DE REGRESSÃO LINEAR 

Regressão Linear consiste em realizar uma análise estatística com objeti-

vo de estimar a relação linear entre uma variável dependente (Y), com outra(s) vari-

ável(is) independente(s) (X), tentando explicar a variação da variável Y em função da 

variação dos níveis da(s) variavel(is) X. 

 

 

A análise de regressão múltipla é uma técnica estatística que pode ser usa-

da para analisar a relação entre uma única variável dependente (critério) e 

várias variáveis independentes (preditoras). O objetivo da análise de regres-

são múltipla é usar as variáveis independentes cujos valores são conheci-

dos para prever os valores da variável dependente selecionada pelo pes-

quisador. Cada variável independente é ponderada pelo procedimento da 

análise de regressão para garantir máxima previsão a partir do conjunto de 

variáveis independentes. Os pesos denotam a contribuição relativa das va-

riáveis independentes para previsão geral e facilitam a interpretação sobre a 

influência de cada variável em fazer a previsão. (HAIR, 1998, p.136). 

 

 

A equação da reta de regressão utilizada para estimar o valor de Y pode 

ser representada pela fórmula 

 

 

 

Onde: 

• α é a constante que representa o intercepto da reta com o eixo 

vertical;  

• β é uma constante que representa o coeficiente angular da reta; 

• X é a variável explicativa; 

• u representa os resíduos da regressão, isto é, todos os fatores que 

não puderam ser modelados e possíveis erros de medição; 
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A modelagem consiste, desta forma, em determinar os valores para α e β 

de forma que os resíduos sejam os menores possíveis. 

No Capítulo 10, o modelo de regressão linear múltipla e seus resultados 

serão apresentados de forma mais detalhada. 
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10 RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os passos e os resultados obtidos a 

partir da aplicação das técnicas de análise fatorial e regressão linear. Também serão 

demonstrados alguns testes que indicam a eficiência do modelo proposto. Ao final 

será definida uma equação capaz de expressar como serão definidas as linhas que 

comporão a tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO. 

10.1 PREPARAÇÃO DOS DADOS 

A partir do resultado da análise fatorial, realizada em estudo prévio, foram 

identificadas as variáveis mais significativas, são elas: 

 

● Sexo 

● Estado Civil 

● Tipo de Renovação 

● Ano Modelo 

● Veículo Novo 

● Classe do Segurado 

● Franquia 

● Região de Circulação 

● Categoria 

● Sinistro 

● Segmento 

 

A preparação dos dados foi feita utilizando uma entrada booleana, onde o 

número um representa a ocorrência da característica e zero a não ocorrência. Desta 

forma, muitas variáveis foram dummizadas, isto é, suas categorias foram transfor-

madas em variáveis booleanas tornando-se adequadas à serem utilizadas no mode-

lo de regressão linear múltipla. 
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Para a realização das análises estatísticas, foi escolhido o software R 

que, além de ser um software para computação estatística e gráfica, é um aplicativo 

livre e robusto, amplamente utilizado nos meios comerciais e universitários com am-

pla documentação. 

As técnicas e suas justificativas serão apresentadas conforme o uso das 

mesmas.  

10.2 CORRELAÇÃO 

Após a transformação dos dados, foi realizada a análise da correlação 

dos dados. Esta técnica visa a identificar as variáveis mais correlacionadas com a 

variável de interesse (fator de desconto) e compara a intensidade de relacionamento 

linear entre as variáveis independentes. 
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Figura 5: Matriz de correlação 

 

A matriz de correlação (Figura 5) foi construída a partir da amostra que 

será utilizada na modelagem estatística. Para a construção da matriz de correlação, 

assim como, para as demais análises estatísticas foi utilizado o Software R, com as 

variáveis pré-selecionadas na análise fatorial. Relações positivas sugerem que o 

crescimento em uma variável influencia positivamente o crescimento de outra variá-

vel e, da mesma forma, as relações negativas sugerem que quando há um cresci-

mento em uma variável, ocorre o declínio de outra variável. Os valores absolutos 
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representam a intensidade desta relação, enquanto que os valores iguais a 100% 

ocorrem quando há uma relação positiva perfeita.  

A matriz de correlação ajuda na escolha das variáveis quando analisamos 

as ‘saídas’ (outputs) do modelo de regressão. 

10.3 REGRESSÃO LINEAR 

Após algumas execuções para a escolha das variáveis do modelo de re-

gressão linear, foi obtida a equação da reta, representada pela fórmula da Figura 6. 

 

 

Figura 6: Modelo de regressão linear 

 

O modelo de regressão linear deve descrever uma relação funcional entre 

X e Y. Para que a equação apresentada na Figura 6 seja válida, deve-se assumir 

alguns pressupostos em relação aos erros, são eles: 

 

● Os erros seguem uma distribuição normal; 

● Possuem média zero; 

● Possuem variância constante; 

● São independentes entre si. 
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10.4 ANÁLISE DOS RESÍDUOS 

Antes de seguir com a análise dos dados, buscando preservar a qualida-

de do estudo, deve-se avaliar a normalidade da distribuição dos dados. Nesse estu-

do será utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Proposto em 1965, calcula a estatística W, 

que testa se uma amostra aleatória de tamanho n provém de uma distribuição nor-

mal, onde W é dada por: 

 

 

 

 

Onde xi são os valores da amostra ordenados (x(1) é o menor). A constan-

te b é determinada da seguinte forma: 

 

 

 

 

Onde an-i+1 são constantes geradas pelas médias, variâncias e covariân-

cias das estatísticas de ordem de uma amostra de tamanho n de uma distribuição 

Normal.  

Valores pequenos para a estatística W são evidências de não normalida-

de dos dados. Para p-value maior que 0,05 os dados são considerados normais. 

 

        Shapiro-Wilk normality test 

     

data:  residuals(teste)   

W = 0.99756, p-value = 0.09238  

Figura 7: Teste de Shapiro-Wilk 
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Visto que o p-valor do teste de Shapiro-Wilk, apresentado na Figura 7, é 

superior a 0,05, (0,09238), pode-se considerar que os dados são normais.  

Para validar esta informação será apresentado o gráfico de Qui-quadrado 

(Q-Q Plot). O Gráfico 1 representa a quantia de probabilidade esperado numa distri-

buição normal em função aos resíduos. Quando a população é normal, as distâncias 

calculadas devem representar uma distribuição de qui-quadrado com p graus de li-

berdade, onde as distâncias ordenadas estejam mais alinhadas possível em cima da 

reta que representa a distribuição teórica. 

 

Gráfico 1: Q-Q Plot 

 

Para apoiar os demais pressupostos, pode-se observar as saídas obtidas. 

A Figura 8 apresenta as estatísticas dos resíduos. Os valores absolutos para Mínimo 

e Máximo devem ser o mais semelhante possível, enquanto sua mediana deve ser 

igual a zero. 
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Figura 8: Estatística dos resíduos 

 

O Gráfico 2 apresenta a distribuição dos resíduos que devem ser aleatori-

amente distribuídos em torno de zero na amplitude de máximo e mínimo apresenta-

das na Figura 8. Isto é, os pontos do gráfico devem estar espalhados como uma nu-

vem de pontos, não apresentando formas e tendo o “centro” da nuvem em torno de 

zero.   

 

 

Gráfico 2: Distribuição dos resíduos 

A análise dos resíduos apresentada indica que as condições de homoce-

dasticidade, normalidade e ausência de correlação entre erros foram satisfeitas. A 

normalidade ainda é confirmada pelo Teste de normalidade de Shapiro-Wilk, cujo p-

valor é 0.09238. 



 43 

10.5 COEFICIENTES 

Após confirmado que os pressupostos de ajuste do modelo foram atendi-

dos, os coeficientes do modelo escolhido são analisados. Os coeficientes são os 

pesos que as variáveis possuem na equação de regressão. As tabelas - Tabela 2 e 

Tabela 3 – apresentam em suas colunas os coeficientes de regressão linear múltipla 

(Estimate); os erros padronizados estimados (Std. Error); a estatística de teste T (t 

value) e os p-valores (Pr(>|t|) R² Adj), representa o indicador de correlação ajusta-

do. Este indicador representa o quanto da variabilidade da variável resposta é expli-

cada pelas demais variáveis, sendo seu valor máximo igual 1 (100%). 

As duas tabelas possuem as mesmas variáveis, porém com resultados di-

ferentes. Esta diferença se dá pela inclusão do Intercepto de reta, que representa o 

valor de partida de uma equação. 

Neste caso, pode-se entender que o Intercepto representa o fator de des-

conto médio, isto é, o desconto que é dado na partida do cálculo. Este fator de des-

conto é agravado ou diminuído conforme ocorram as características analisadas. 

Nesta análise, o fator médio obtido (Intercepto) foi 0,80462. 
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Tabela 2: Coeficientes de regressão sem intercepto 

 

 

Tabela 3: Coeficientes de regressão com intercepto 
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10.6 EQUAÇÃO DA RETA 

Conforme conceito apresentado no capitulo 9, o algoritmo que expressa 

todas as variações possíveis da tabela de contingência deverá implementar a se-

guinte equação, onde 1 indica a ocorrência da característica e 0, caso contrário. 

 

 

 

Com objetivo de demonstrar o cálculo da equação da reta, temos: 

  

 

 

Logo, 
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11 APLICAÇÃO 

Concluída a análise dos dados, um exemplo de implementação desse 

modelo utilizando linguagem SQL será apresentado, demonstrando a criação da ta-

bela CONTINGENCIA_PRECIFICAO, um script de carga com alguns casos de 

exemplo e uma consulta que retorna o fator final que deverá ser aplicado no roteiro 

de cálculo. Todos exemplos abaixo foram feitos utilizando a ferramenta MySQL 

Workbench e SGBD MySQL. 

11.1 MODELAGEM DA TABELA DE CONTINGÊNCIA  

De posse do algoritmo que expressa a equação, finalmente pode-se de-

terminar agora quais campos deverão compor a tabela CONTINGEN-

CIA_PRECIFICAO. Também serão criados os campos ID (Chave primária) e FA-

TOR_FINAL, que armazenará o fator de desconto/agravo. 

 

 

Figura 9: Tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO 
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O script SQL para criação da tabela no formato da Figura 9 está represen-

tado na Figura 10: 

 

 

Figura 10: Script de criação da tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO 

11.2 CARREGANDO A TABELA DE CONTINGÊNCIA 

Antes de chegar na tabela final, é necessário criar uma tabela intermediá-

ria para conversão dos domínios nos fatores obtidos na equação. Para os domínios 

não representativos, será sempre adotado fator 0. 
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Tabela 4: Transição de domínios em fatores 

 

Uma vez que se conhece a representatividade de cada um dos domínios, 

pode-se então determinar uma tabela final contemplando todas as combinações 

possíveis e o cálculo dos respectivos valores de fator final. Apenas como exemplo, 

será demonstrada uma visão reduzida com duas linhas possíveis para essa tabela. 

 

● Linha 1: Para calcular o fator final da 1º linha da tabela, realiza-se a se-

guinte soma: 
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Substituindo pelos fatores representativos, tem-se: 

 

 

 

● Linha 2: Para calcular o fator final da 2º linha da tabela, realiza-se a se-

guinte soma: 

 

 

 

Substituindo pelos fatores representativos, tem-se: 

 

 

 

Esse cálculo pode ser melhor observado na Figura 11, onde as linhas 

grifadas representam a soma dos fatores. 
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Figura 11: Tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO e seus Fatores Representativos 

 

Finalmente, concluída a substituição dos fatores representativos, pode-

se observar na Figura 12 um exemplo da tabela final: 

 

 

Figura 12: Tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO 

 

Os scripts SQL usados para carregar a tabela com essas duas linhas 

podem ser observados na Figura 13: 

 

 

Figura 13: Script SQL para carregar a tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO 
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11.3 SELECIONANDO DADOS NA TABELA DE CONTINGÊNCIA 

Uma vez criada e carregada a tabela, é possível determinar uma consulta 

SQL que pode ser implementada dentro do processo de contingência para recuperar 

o fator final. Exemplo na Figura 14. 

 

 

Figura 14: Consulta SQL para recuperar fator na tabela CONTINGENCIA_PRECIFICACAO 
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CONCLUSÃO 

 

Durante a evolução deste trabalho foi descrita amplamente a fragilidade 

gerada pela grande dependência de uma ferramenta on-line dentro de um processo 

de precificação de seguros. Deixando um pouco essa abordagem tão específica, o 

que se pretende demonstrar aqui é mais amplo, vai além de uma contingência. O 

processo apresentado só é possível graças a uma nova abordagem dada para da-

dos de históricos e logs, e que vem ganhando cada vez mais espaço dentro da área 

de tecnologia: dar utilidade a informações que até então eram ignoradas ou usadas 

para outros fins. Esse processo mostra que é possível aproveitar essas informações 

de uma maneira simples, resolvendo um problema complexo sem exigir muitos re-

cursos, exemplificando o poder e a grande eficiência de técnicas e ferramentas esta-

tísticas de análise de dados aliadas a computação.  
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