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RESUMO 

 

O presente trabalho visa estudar o sinistro individual convoluto nas regiões Sudeste e Sul do 

Brasil. A análise pode indicar se na região Sudeste existe a maior concentração de roubos e 

furtos, caso sim, pode-se afirmar que existe um efeito análogo ao Spillover Effect, existindo um 

efeito mesmo que indireto no prêmio puro convoluto da região Sul devida a alta concentração 

de furtos e roubos no Sudeste. Para isso, utilizou-se dados do sistema de estatística AUTOSEG 

da SUSEP, referente ao segundo semestre de 2019. Para a modelagem da frequência e 

severidade, foram testadas diversas distribuições, com o melhor ajuste, respectivamente: 

Binomial Negativa e Weibull. Na análise dos resultados, foi possível aferir indícios sobre a 

primeira hipótese, a qual indicava que a frequência de sinistro na região Sudeste, com os dados 

utilizados, foi cerca de 2,40 vezes maior que a região Sul. Após a estimação dos prêmios puros 

médios, calculados pela esperança dos valores simulados para sinistros, o mesmo padrão se 

manteve, com valores em média de 46,37% a 34,30%, considerando as covariáveis: 

categorização por sexo e anos de uso, a qual os padrões foram superiores em todas as 

combinações. Por exemplo, considerando os prêmios puros médios, um veículo com 

categorização de pessoa jurídica, 0 anos de uso, possui R$ 3.511,12 no Sudeste, enquanto no 

Sul, R$ 2.398,851. Com isso, o trabalho não conseguiu identificar uma possível relação de 

Spillover Effect entre as regiões, tratando exclusivamente de caminhões de carga. Importante 

notar a precisão da metodologia GAMLSS, em que os quantis mínimos altos para todas as 

combinações de sinistros convolutos foram em média maiores que 97% para todas as 

combinações de covariáveis. As distribuições apresentaram caudas pesadas à direita e 

assimetria positiva. 

 

Palavras-chave: Seguro de Carga; GAMLSS; Simulação de Monte Carlo; Distribuição de 

sinistros individuais; região Sudeste e Sul do Brasil.  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to study the convoluted individual claim in the Southeastern and Southern 

regions of Brazil. The analysis can indicate whether the Southeast region has the highest 

concentration of thefts and robberies, if so, it can be stated that there is an effect analogous to 

the Spillover Effect, existing an effect, even if indirect in the pure convoluted premium of the 

South region due to the high concentration of thefts and robberies in the Southeast. For this, it 

used data from SUSEP's AUTOSEG statistics system for the second half of 2019. For the 

modeling of frequency and severity, several distributions were tested, with the best fit, 

respectively: Negative Binomial and Weibull. In the analysis of the results, it was possible to 

gauge evidence on the first hypothesis, which indicated that the frequency of claims in the 

southeast region, with the data used, was about 2.40 times higher than the South region. After 

estimating the average pure premiums, calculated by the hope of the simulated values for 

claims, the same pattern was maintained, with average values ranging from 46.37% to 34.30%, 

considering the covariates categorization by sex and years of use in which the patterns were 

higher in all combinations. For example, considering the average pure premiums, a vehicle, 

with legal entity categorization, 0 years of use, has R$ 3,511.12 in the Southeast, while in the 

South, R$ 2,398.851. Thus, the study was not able to identify a possible Spillover Effect relation 

between the regions, dealing exclusively with cargo trucks. It is important to note the accuracy 

of the GAMLSS methodology, where the average high quantiles for all combinations of 

convoluted claims were on average greater than 97% for all combinations of covariates. The 

distributions showed heavy right tails and positive skewness. 

 

Keywords: Cargo Insurance; GAMLSS; Monte Carlo Simulation; Individual Claims 

Distribution; Southeastern and Southern Brazil.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Mercado de Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) tem uma grande influência e 

importância em diversos setores ligados aos bens de consumo, assim como um papel 

econômico, financeiro e social muito importante na sociedade brasileira. De acordo com 

Tedesco et al. (2011), o transporte de carga aumentou sua participação significativamente no 

Produto Interno Bruto (PIB): de 1985 a 1999, passou de 3,7% para 4,3%. Ainda em uma análise 

setorial, o setor de transportes cresceu 400% enquanto o crescimento do PIB foi de 250%. 

A influência desse setor é grande e pode ser percebida ao observar o evento da “greve 

dos caminheiros”, iniciada em 21 de maio de 2018 e finalizada oficialmente em 30 de maio de 

2018. Os impactos financeiros causados pelo bloqueio nos 24 estados e Distrito Federal foram 

dos mais variados e houve perdas como: a inutilização de mercadorias perecíveis, não 

cumprimento de contratos, desabastecimentos de alimentos e alta dos preços da gasolina. Esse 

fenômeno demonstrou que o setor possui uma relevância social e política muito forte no país. 

Diante desse contexto, essa pesquisa explora a temática de roubo de cargas. De acordo 

com dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística, 

2018), os estados do Sudeste com maior percentual de ocorrência são especificamente Rio de 

Janeiro com 39,85% e São Paulo com 40,56%, sendo este o estado que lidera o número de 

roubo de cargas. Em uma visão por regiões, o mesmo relatório aponta que a região Sudeste é a 

região mais afetada, com 84,26% das ocorrências, em seguida aparece o Sul, com 6,52%; 

Nordeste, com 6,29%; Centro-oeste com 1,69%; e por último a região Norte, com 1,24%. 

Partindo de Gameiro (1999), o termo “roubo” é utilizado genericamente para mencionar 

a posse indevida de um bem de outrem. Entretanto, para o presente trabalho, é importante 

ressaltar a distinção de “roubo” e “furto”. “Furto”, segundo o Código Penal Brasileiro significa 

“Subtrair para si, ou para outrem, coisa alheia, móvel ou contra vontade de seu dono” (Art. 

330). Enquanto “roubo”, segundo a mesma legislação, define-se por “Subtrair, para si, ou para 

outrem, coisa alheia, móvel, fazendo violência à pessoa ou empregando força contra a coisa” 

(Art. 384). Outro conceito relevante para análise é o “desvio de carga”, em que ocorre 

concomitantemente o desvio de uma parte ou a totalidade da mercadoria com o veículo 

utilizado. Para fins de gerais, o termo “roubo de carga” ou “roubo” utilizado no presente 

trabalho terá englobado esses três conceitos supracitados não possuindo assim um conflito 

conceitual. 
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Nesse sentido, ainda de acordo Gameiro (1999) é necessário compreender o contexto 

de seguros, o qual possui três principais produtos para cobertura terrestre: 

a. RCTC-C: Obrigatório para todo veículo registrado no Registro Nacional de 

Transportadores de Carga (RNTRC). Abrange os casos de acidentes rodoviários, 

tombamentos, incêndios ou mediante apresentação de notas de embarques pelo 

transportador. 

b. RCF-DC: Seguro Facultativo que cobre risco contra roubo de cargas. 

c. RR: Risco Rodoviário, cobertura básica obrigatória para embarcadores e podendo ser 

utilizada por transportadores, cobre incidentes como colisão, roubos, incêndio e 

explosão no veículo transportador. 

Importante notar que existem diversos artigos já produzidos sobre os impactos do roubo 

de carga na economia, especialmente aplicado aos estados Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar 

disso ainda existe uma lacuna de explorar esse tema na esfera quantitativa e com aplicações em 

seguros, especialmente referente aos impactos diretos no momento da precificação. 

1.2 Problemática 

Tendo em vista a importância do setor de transporte rodoviário e a alta concentração de 

roubos de carga no eixo Sudeste, o presente trabalho focou na parte de perdas seguráveis 

buscando responder: o prêmio de sinistro individual da região Sudeste é maior do que o da 

região Sul? E ainda, existe um possível fenômeno análogo ao Spillover Effect em relação aos 

prêmios de sinistros individuais ocorrendo entre as regiões Sudeste e Sul? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho visa a estimação das distribuições convolutas de sinistros de roubo 

e furto em caminhões de carga através de simulações de Monte Carlo, partindo dos parâmetros 

estimados por modelos aditivos generalizados para posição, escala e forma (GAMLSS), 

podendo assim estimar as diferenças do prêmio de sinistro individual em relação ao eixo 

Sudeste e Sul. 



13 
 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

I. Revisitar a literatura sobre modelos generalizados para a adequação no presente estudo 

sobre as distribuições convolutas estimadas pelo método de Monte Carlo. 

II. Revisitar todo o arcabouço de dados que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo 

e Rio de Janeiro oferece sobre os eventos de furtos ocorridos e todos seus relatórios 

técnicos a respeito do assunto. 

III. Levantar os dados sobre o mercado segurador, especialmente referindo-se à classe de 

transporte de bens e carga, analisar suas características e utilizar como principal fonte o 

sistema AUTOSEG da SUSEP. 

IV. Estimar as distribuições de sinistros discretas e contínuas para o ajuste de frequência e 

severidade dos sinistros. 

V. Estimar pelo método de Monte Carlo a distribuição dos prêmios puros individuais para 

seguros de roubo e furto de veículos de carga para os dois eixos escolhidos. 

1.4 Justificativa 

Há uma crescente relevância econômica e social do setor de TRC no Brasil, o que faz 

com que roubos de carga tenham um impacto financeiro significativo no ecossistema logístico 

e econômico do país. A região Sudeste é a mais afetada por esses roubos com 84,26% das 

ocorrências, de acordo com dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística 

(NTC&Logística, 2018). 

Diante desse cenário, o tema possui grandes implicações em relação ao impacto social 

e financeiro no Brasil. Na perspectiva social, as agências de segurança pública dos estados, 

especialmente de São Paulo e Rio de Janeiro, buscam levantar dados e estudos de impactos em 

microrregiões onde ocorrem com maior frequência os roubos de carga. 

Sendo assim, o presente estudo pretende analisar se há uma conexão entre a região 

Sudeste e Sul no tocante a prêmios individuais de sinistro. 

1.5 Hipóteses  

A primeira hipótese deste projeto é que a partir da exploração do tema, da estimação 

dos dados e da análise dos dados encontrados, espera-se que devido à alta concentração de 
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ocorrências de roubos de carga no eixo Sudeste, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, 

haja um maior prêmio de sinistro para essa região. 

Sendo verdadeira, a segunda hipótese é que existe um Spillover Effect entre as regiões 

Sudeste e Sul, no que concerne a prêmios de sinistros individuais de roubos de carga. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Relação Temporal de Seguro e risco 

Para Vaughan et al. (2007), o risco é incerteza sobre o resultado que não será favorável. 

Ou seja, é uma condição na qual existe a possibilidade de um desvio adverso do resultado 

desejado ou esperado. É uma exposição à perda. 

Existem duas grandes classes de técnicas para se administrar os riscos: 

I. Controle de Risco: conjunto de técnicas que visam minimizar os custos dos riscos aos 

quais as organizações estão expostas; 

II. Financiamento do Risco: conjunto de técnicas que focam em arranjos desenhados para 

garantir a disponibilidade de fundos para custear perdas que podem ocorrer. 

Sendo assim, o gerenciamento cuidaria de minimizar essa possibilidade de perceber um 

resultado diferente daquele esperado. 

Vaughan et al. (2007, p.35) afirma que “o seguro é um instrumento econômico no qual 

o indivíduo substitui uma grande perda financeira incerta por um pequeno custo certo”. 

Sendo assim, entender a configuração de um sinistro é fundamental para a análise da 

pesquisa, principalmente no que diz respeito a seguros de carga. Sinistro é um acidente que 

causa danos e/ou prejuízos a um bem segurado e, por isso, o termo está presente na apólice do 

seguro sem importar a forma do acontecimento (seja de maneira súbita, involuntária e 

imprevista). Em outras palavras, o seguro é uma ferramenta de Gerenciamento de Risco. 

2.2 Teoria do Risco Individual 

Segundo Ferreira (2002), o modelo do risco individual tem o objetivo de calcular o valor 

total de sinistros de uma carteira, obtendo-se assim o valor individual de cada sinistro, 

utilizando-se as distribuições de valor e da frequência de sinistros individualmente de cada 

apólice. 
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No modelo proposto, temos como premissa que conhecemos a distribuição de sinistros 

de cada risco individual. Ferreira (2002) ainda postula as hipóteses do modelo individual como: 

I. Conhecemos a probabilidade de ocorrência de sinistros no período de cada apólice 

individual. 

II. Conhecemos a distribuição da variável aleatória Valor de sinistros de cada apólice. 

III. Despreza-se a possibilidade de mais de 1 sinistro por apólice. 

IV. O número de apólices é fixo, não aceitando novas entradas ou saídas. 

V. Os riscos assumidos em cada apólice são independentes. 

O modelo do risco individual pode ser definido, conforme Bowers et al. (1997) como: 

a 𝑆 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛 (1) 

Sendo 𝑆 o valor de indenizações da carteira, 𝑋𝑖 a variável aleatória associado ao sinistro 

da apólice 𝑖 e 𝑛  o número total de apólices fixos em um período. 

2.3 Teoria do Risco Coletivo 

Para compreender as componentes do seguro, dois conceitos primordiais precisam ser 

introduzidos: Frequência e Severidade. Esses conceitos servem para entender e estimar o evento 

“sinistro” dentro da seguradora, e assim conseguir precificar qual o prêmio de sinistro incorrido 

por caminhões nos eixos determinados pela pesquisa (Sudeste e Sul). 

A frequência de sinistros é uma variável aleatória discreta, não negativa, definida por 

Pacheco (2014) como: 𝑁 = 0, 1, 2, ⋯ , 𝑁 ∈ ℕ. 

Já a severidade é uma variável aleatória 𝑋 = {𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, ⋯ , 𝑋𝑁}, contínua e não 

negativa, em que são independentes entre si e identicamente distribuídas (Pacheco 2014, p. 14). 

2.3.1 Sinistro Agregado  

O sinistro agregado representa o total de indenizações pagas em um período de uma 

carteira de seguros. Essa distribuição de sinistros agregados pode ser calculada a partir da 

observação da distribuição de sinistros agregados em uma base de dados consistente de uma 

seguradora. Entretanto, essa metodologia torna-se inviável pois, muitas vezes, as seguradoras 

não possuem dados suficientes para compor tal modelagem. 
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Dessa maneira, uma alternativa é calcular a distribuição de sinistro agregado partindo 

das distribuições de número de sinistros e severidade. Para Ferreira (2002), o sinistro agregado 

(𝑆), em um ano, é representado pela fórmula 

a 𝑆 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑁. (2) 

O autor explica que 𝑆 é a variável aleatória que representa o sinistro agregado da carteira 

em um ano, ou a representação do valor total das indenizações da carteira em um ano. 𝑁 é uma 

variável aleatória que representa o número de sinistros na carteira em um ano e  𝑋𝑖  são variáveis 

aleatórias que representam o valor do i-ésimo sinistro da carteira. 

É importante ressaltar também que Pacheco (2014) apresenta uma definição similar, 

sendo: 

a 

𝑆 = {

 0,                 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁 = 0

∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁 > 0.
 

   (3) 

2.3.2 Hipóteses sobre frequência e severidade no contexto do sinistro coletivo 

Segundo Ferreira (2002), Dado que a variável 𝑆 é uma soma de variáveis 𝑋𝑖 de 

severidades, sendo termos diretamente da soma 𝑁, temos algumas hipóteses: 

I. 𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑁 são independentes e identicamente distribuídas. 

II. 𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑁 são independentes de 𝑁. 

III. Despreza-se a possibilidade de mais de 1 sinistro por apólice. 

2.4 Risco coletivo e sua adaptação para níveis individuais 

Assim como a adaptação feita por Vale (2021), o presente trabalho parte de uma 

adaptação da teoria do risco coletivo, em que {𝑋𝑖1, 𝑋𝑖2, … , 𝑋𝑖𝑁} são variáveis aleatórias de 

severidade de um único segurado, sendo N o número de intercorrências de sinistros para o i-

ésimo indivíduo da carteira. Desse modo, a variável 𝑆𝑖 será a soma do sinistro agregado 

individual, podendo ser representada como: 

a 𝑆𝑖 = 𝑋𝑖1 + 𝑋𝑖2 + ⋯ + 𝑋𝑖𝑁𝑖.    (4) 
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2.5 Modelos Lineares Generalizados (GLM) 

Segundo o Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais (Labtrop, 2021) da 

Universidade de São Paulo, os Modelos Lineares Generalizados, ou Generalized Linear Models 

(GLM) em inglês, são uma ampliação dos modelos lineares ordinários, cujos erros do modelo 

apresentam uma distribuição da família exponencial, podendo ser diferente da normal 

(gaussiana). Assim o GLM oferece mais flexibilidade que os modelos lineares. Esse modelo 

traz que variáveis respostas não necessariamente têm uma relação linear com as variáveis 

preditoras, por isso nessa classe de modelo utilizamos uma função de ligação para linearizar 

essa relação, como apontado por ZUUR et al. (2009). 

Forma geral da equação exposta por De Jong et al. (2008, p. 64) como: 

a 
𝑓(𝑦) = 𝑐(𝑦, 𝜙) 𝑒𝑥𝑝 (

𝑦𝜃 − 𝑎(𝜃)

𝜙
) , 𝑔(𝜇) = 𝑥′𝛽. 

           (5) 

 Sendo 𝑓(𝑦) a função que especifica a distribuição que será utilizada na família 

exponencial e a equação 𝑔(𝜇)  =  𝑥’𝛽, na média, que é linearmente relacionada com as 

variáveis repostas contidas em 𝑥 e a escolha de 𝑎(𝜃) determina a distribuição utilizada.  

 A função 𝑔(𝜇) é conhecida na literatura como a função de ligação. O autor faz uma 

observação importante sobre a diferença dos modelos lineares tradicionais e GLM, no qual o 

primeiro, a relação entre a média de 𝑦 e as explicativas se daria por 𝜇 = 𝑥′𝛽. No GLM, a relação 

se dá por meio de 𝑔, uma função monótona em que possui uma ligação linear com as variáveis 

preditoras, consequentemente, o GLM não se restringe à ligação linear entre a variável resposta 

e as variáveis preditoras. 

No contexto de seguros, a capacidade de não seguir uma distribuição gaussiana nos 

resíduos, como apontada por David (2015), contribuiu para a melhoria da qualidade de tarifação 

dos seguros não vida, em que a frequência e o custo de sinistro em muitos contextos apresentam 

uma assimetria de densidade que é claramente não gaussiana. Segundo a autora, o abandono de 

técnicas de regressão para o uso de GLM como padrão de mercado ocorreu a partir de 1989. 

David (2015) fez uma análise de uma carteira de seguros automotivos de 50.000 

apólices em uma base de dados de uma seguradora francesa de 2009. A autora em suas 

conclusões aferiu que há flexibilidade do modelo GLM ao abarcar uma distribuição Poisson na 

frequência (assumindo a heterocedasticidade dos dados) e a distribuição gama na curva de 

sinistros. Essa análise tem caráter generalizado por considerar apenas uma carteira de uma única 
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seguradora, entretanto pela flexibilidade observada é possível observar uma efetividade na 

modelagem em relação ao cálculo do prêmio puro em relação às variáveis de resposta. O mesmo 

padrão foi identificado por Silva (2015). 

2.6 Modelos aditivos generalizados para posição, escala e forma (GAMLSS) 

O modelo GAMLSS foi proposto por Rigby e Stasinopoulos (2005) após uma grande 

revisitação bibliográfica para superar uma limitação apresentação no GLM, em que a variável 

resposta é condicionalmente ligada à família exponencial, trazendo uma flexibilidade de 

distribuições mais gerais que inclui distribuições contínuas que vão além da média 

(localização), com parâmetros de assimetria e curtose acentuadas (forma), desvio padrão 

(escala) e distribuições discretas. 

Segundo Florencio (2010), ocorreu uma extensa dificuldade na literatura para superar a 

condicionalidade da variável resposta à família exponencial nos modelos GLM. Isso incluiu 

procedimentos de ajustes em Modelos Lineares Mistos (LMM) e Modelos Mistos Aditivos 

Generalizados (MMAG), inserindo um termo quase normal no efeito do preditor linear para a 

média do GLM, com ajustes por cadeia de Markov e verossimilhança para inserção de 

covariáveis nele, que resultaram em procedimentos computacionais complexos de se 

operacionalizar, também observado na discussão trazida por Silva (2015). 

No artigo de Rigby e Stasinopoulos (2005), os autores selecionam cinco estudos 

previamente e realizam uma aplicação de GAMLSS versus uma análise de modelagens 

previamente realizada por outros autores, demonstrando como a flexibilidade dos parâmetros 

de localização, escala e forma (alta curtose e assimetria) permite que as variáveis respostas 

sejam ajustadas com distribuições coerentes, reduzindo assim o risco da variável explicada ser 

má modelada. 

No primeiro exemplo de seu trabalho, Rigby e Stasinopoulos (2005), o objetivo era 

medir o Índice de Massa Corporal (IMC) em meninas holandesas, com uma amostra de 20.243 

observações na população de 1980. O autor partiu dos estudos de outros pesquisadores, em que 

obtiveram dos seus estudos um gráfico de 0-2 anos e outro de 2-21 sobre a relação Idade 

(variável explicada) versus IMC (variável explicativa). Utilizando como base o modelo de Box-

Cox para variável explicativa proposto por Cole e Roede (1999), os autores identificaram uma 

relação não linear entre a Localização, indicando que na modelagem a curtose utilizada pelos 

pesquisadores não era adequada. Com a aplicação do GAMLSS, obtiveram melhor aderência 
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nas curvas dos intervalos de confiança modelados por Rigby e Stasinopoulos (2005), 

conseguindo explicações melhores para a variável explicativa que o modelo Box-Cox proposto 

anteriormente. 

Em Beterlein et al. (2008), seguiu-se a mesma linha do artigo de Rigby e Stasinopoulos 

(2005), em seu primeiro exemplo de estudo sobre o IMC foram coletados dados sobre 7.026 

crianças participando do exame de saúde para entrada na escola em Baviera, sul da Alemanha, 

entre setembro de 2001 e agosto de 2002, tentando correlacionar alguns fatores como variáveis 

explicativas relevantes. O pesquisador utilizou modelos como regressões logísticas, simples, 

GLM e GAMLSS demonstrando um contraste relevante entre as duas últimas na efetividade na 

estimação dos parâmetros comparados com as demais técnicas utilizadas. Ainda sobre 

GAMLSS, foi possível identificar uma relação inversa significativa em variáveis explicativas 

como: fumar na gravidez, amamentação e classe sociais a qual não possuía significância 

relevante na modelagem GLM. Complementando, o autor elucida: 

In general, GAMLSS offers a flexible approach due to the large number of 

implemented distribution families. With GAMLSS, it is possible to assess the effect of 

specific parameters on the outcome variable distribution. For example, we observed 

that some variables did not only affect the mean, but additionally the scale of the BMI 

distribution (BETERLEIN et al., 2008, p. 6). 

Existe um fator de média e principalmente na escala nas distribuições relacionadas ao 

IMC, que pela flexibilidade presente em GAMLSS e efetividade de prever parâmetros 

específicos das variáveis respostas, que a tornam mais indicada pelo autor do estudo, para 

estudos relacionados a fatores de risco do IMC. 

Wanke (2018) elenca uma importante aplicação da modelagem no ramo de ferrovias 

asiáticas em que a substituição do GLM e GAM utilizado por outros autores na análise de uma 

componente específica relacionada aos escores, como o autor explica: 

In GAMLSS, it uses a very general distribution family and includes highly skew and/or 

kurtotic distributions, which is adequate to represent the asymmetrical outcomes of 

super-efficiency scores around one, replaces the exponential family distribution 

assumption. GAMLSS also allows the premise of independent observations of 

efficiency scores in light of contextual variables, which is adequate to DEA models 

since efficiency scores are obtained one at a time (WANKE, 2018, p. 50). 

 

Observa-se que foi demonstrado efetividade maior na previsão dos parâmetros. Ao 

longo do estudo, o autor sempre correlacionou a vantagem de se trabalhar com a modelagem 
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quando se apresenta distribuições discretas, com curtose e assimetria, não restringindo a 

distribuição da resposta condicional a uma distribuição pertencente à família exponencial. 

Barajas et al. (2015) faz uma aplicação na área de resíduos agroindustriais partindo de 

um experimento para pesquisar os efeitos do pH e o tempo de cultivo (covariável) na produção 

de celulose bacteriana obtida por bananas descartadas (variável explicada) utilizando o 

rendimento de celulose bacteriana calculada em cada unidade experimental como variável 

explicativa. Vários modelos foram ajustados aos dados coletados para determinar uma 

estimativa para a média e variância da variável explicativa. O resultado do experimento, 

segundo os autores, é que a média e a variância do rendimento da celulose diminuem à medida 

que o pH aumenta, e o oposto em relação ao tempo de cultivo. 

Os autores consideram GAMLSS uma técnica estatística útil para modelar a variável 

resposta usando um conjunto de covariáveis, pois a modelagem explicou de maneira adequada 

a média e a variância da produção de celulose bacteriana. Os resultados que concordam com 

um experimento previamente feito dando assim um maior embasamento, ainda em 

complemento, o autor desenvolveu as equações de média e variância aplicadas ao modelo, 

podendo ser modelados por pesquisas futuras já em premissas de GAMLSS. 

2.7 Spillover Effect 

O Spillover Effect é um conceito muito utilizado em artigos econômicos, especialmente 

no ramo da Macroeconomia. Trata-se de um fenômeno em que eventos aparentemente não 

relacionados em uma nação podem ter efeitos nas economias de outras nações, por meio da 

ligação da cadeia global. Embora seja aplicado em eventos colaterais positivos, o termo é mais 

comumente aplicado ao impacto negativo que um evento doméstico tem em outras partes do 

mundo, como catástrofes naturais ou, como mais frequentemente utilizado, em crise no 

mercado de ações. 

No artigo de Forbes e Rigobon (2001), os autores elucidam um pouco do conceito 

previamente definido e abordam a discussão sobre esse tema com grande complexidade e 

clareza, partindo das crises do peso em 1994 sofrida pelo México, da crise do Leste asiático em 

1997, do colapso Russo em 1998, e da desvalorização do Real em 1999 e se nessas perdas 

existiram um “efeito de contágio” entre elas. 
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Nesse artigo, os autores entram em discussões empíricas sobre a literatura desse efeito, 

e trazem os trabalhos teóricos e empíricos desenvolvidos na época sobre ele. Entretanto, essa 

literatura não é o foco do trabalho presente, mas uma conceituação mais clara do fenômeno. 

3. METODOLOGIA 

O presente estudo tem como base uma pesquisa de caráter quantitativo (devido aos 

diversos métodos estatísticos utilizados), de modo a entender a diferença dos prêmios de 

sinistros individuais entre a região Sul e Sudeste, relacionados especificamente a roubos de 

cargas, dado determinadas covariáveis que serão expostas nos próximos itens.  

Desse modo, a modelagem seguiu por meio do estudo dos ajustes das principais 

distribuições de probabilidade aplicadas à frequência e severidade de sinistros, de modo a se 

obter a melhor estimativa pelo modelo GAMLSS e, posteriormente, simulação de Monte Carlo 

para os parâmetros considerados relevantes. 

Para a estimação da frequência e severidade de sinistros individuais foi utilizado o 

pacote gamlss1 no software R, utilizando as distribuições explicadas na seção 3.3 e 3.4 do 

trabalho. 

3.1 Base de Dados 

Os dados utilizados são provenientes do Sistema de Estatísticas de Automóveis da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), denominado AUTOSEG, no qual contém 

dados que são enviados semestralmente por todas as seguradoras que atuam no mercado 

nacional, dos períodos do primeiro semestre de 2006 ao segundo semestre de 2019. Importante 

ressaltar que a base de dados apenas possui informações sobre veículos segurados. 

Os principais arquivos do sistema AUTOSEG, como base de dados e tabelas, são: 

Tabelas Principais: 

● arq_casco_comp – contém dados de exposição, prêmios, sinistros e importância 

segurada para a cobertura CASCO, classificados pela chave Categoria 

Tarifária/Região/Modelo/Ano/Sexo/Faixa Etária. 

● arq_casco3_comp – contém dados de exposição, prêmios e sinistros para a cobertura 

Casco, classificados pela chave Categoria Tarifária/CEP/Modelo/Ano.   

 
1 Ver mais em: https://rdocumentation.org/packages/gamlss/versions/5.3-2 
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● arq_casco4_comp – contém dados de exposição, prêmios e sinistros para a cobertura 

CASCO, classificados pela chave Categoria. Tarifária/Cidade/Modelo/Ano. 

 

Tabelas Auxiliares: 

I. auto2_vei – contém código e descrição de cada modelo de veículo, além do código do 

grupo a que pertence.  

II. auto2_grupo – código e descrição dos grupos de modelos.  

III. auto_cat – código de descrição de categorias tarifárias. 

IV. auto _ cau – código e descrição de causas de sinistros.  

V. auto_cep – correlaciona o CEP com cidades e regiões de circulação.  

VI. auto_cob – código e descrição de coberturas.  

VII. auto_idade – código e descrição de faixas etárias.  

VIII. auto_reg – código e descrição de regiões de circulação.  

IX. auto_sexo – código e descrição de sexo (masculino, feminino, jurídico). 

 

A lista de variáveis da tabela escolhida: 

● EXPOSICAO1 – Quantidade de veículos expostos.  

● PREMIO1 – Soma dos valores de prêmios, ponderados pela exposição de cada apólice.  

● EXPOSICAO2 – Campo não utilizado.  

● PREMIO2 – Campo não utilizado.  

● IS_MEDIA – Média das Importâncias Seguradas das apólices incluídas no grupamento 

definido pela chave escolhida, ponderada pela exposição de cada uma delas.  

● FREQ_SIN1 – Quantidade de sinistros da cobertura roubo/furto. 

● INDENIZ1 – Total de indenizações de sinistros da cobertura roubo/furto. 

● FREQ_SIN2 – Quantidade de sinistros da cobertura colisão parcial.  

● INDENIZ2 – Total de indenizações de sinistros da cobertura colisão parcial.  

● FREQ_SIN3 – Quantidade de sinistros da cobertura colisão perda total. 

● INDENIZ3 – Total de indenizações de sinistros da cobertura colisão perda total. 

● FREQ_SIN4 – Quantidade de sinistros da cobertura incêndio. 

● INDENIZ4 – Total de indenizações de sinistros da cobertura incêndio.  

● FREQ_SIN9 – Quantidade de sinistros de outras coberturas, como assistência 24 horas 

etc. 
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● INDENIZ9 – Total de indenizações de sinistros de outras coberturas, como assistência 

24 horas etc. 

Ao comparar todas as tabelas citadas anteriormente, foi escolhida como base de dados 

à tabela “arq_casco_comp”. 

Para a modelagem estatística foram utilizados os sinistros da natureza de cobertura 

roubo/furto, considerado exposição, frequência e severidade de sinistros, respectivamente: 

EXPOSICAO1, FREQ_SIN e INDENIZ1. 

3.1.1 Definição de variáveis explicadas e covariáveis 

Temos as variáveis dependentes ou explicadas frequência e severidade, covariáveis 

sendo: exposição ao risco ou importância segurada, região, anos de uso e sexo. 

Realizaram-se filtros para apenas selecionar e manipular os dados conforme as próprias 

tabelas auxiliares indicavam. A delimitação do objeto do estudo é obtida quando o campo 

Código tarifário for igual a 4, ou seja, veículos de carga (nacional e importado). 

3.1.2 Covariável região 

Para selecionar as macrorregiões Sul e Sudeste, construiu-se uma dummy, conforme as 

tabelas complementares em que os códigos 11 e 18 (regiões metropolitanas de São Paulo e Rio 

de Janeiro) foram atribuídas à região Sudeste. Para o Sul os códigos 1, 3, 7 (regiões 

metropolitanas de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba). 

3.1.3 Covariável sexo 

Para a variável sexo, construiu-se uma dummy, realizando um corte entre pessoas 

jurídicas (agrupamento dos códigos “0” e “J”) e pessoa física (“M” e “F”). O corte foi feito 

após uma análise exploratória de dados, em que se constatou uma alta concentração de dados 

de pessoa jurídica após a filtragem do código tarifário 4.  

Após revisão de literatura relatório NTC&Logística (2018) e Gameiro (1999), a fim de 

explicar essa característica, a qual não é identificada ao tratar seguro de automóvel, pode ser 

atribuída a grande quantidade de empresas, pessoas jurídicas com frotas, em que realizam o 

cadastro no órgão regulador SUSEP com o CNPJ e não o CPF individual de cada trabalhador 

envolvido no transporte individual de cada viagem. 
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3.1.4 Covariável anos de uso 

A base de estudos, conforme tabelas auxiliares, apresenta a coluna “ano modelo”. Para 

identificar o ano de uso do veículo foi realizada uma operação no vetor, subtraindo o ano de 

constituição da base 2019 em cada linha individual da base filtrada. 

3.2 Distribuições de frequência de sinistros 

Na modelagem da frequência de sinistros (𝑁), Ferreira (2002) sugere duas abordagens 

que se relacionam com a teoria do sinistro agregado: Poisson e Binomial Negativa.  

Como adaptação metodológica, as referências das distribuições foram realizadas 

diretamente de Rigby et al. (2019). 

3.2.1 Distribuição de Poisson  

Rigby et al. (2019, p. 476) denomina a função densidade de probabilidade por 𝑃𝑂(𝜇):  

a 𝑃(𝑌 = 𝑦 | 𝜇 ) =
(𝑒−𝜇𝜇𝑦)

𝑦!
. (6) 

 Em que para 𝑦 =  0,1,2,3. . . . , 𝜇 > 0 e o espaço paramétrico de μ é (0, ∞). O autor 

aponta também que no caso particular desta distribuição temos a característica de 𝐸(𝑌) =

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝜇. 

Rigby et al. (2019) ainda aponta como possíveis problemas na modelagem da 

distribuição 𝑃𝑂(𝜇):  

I. Superdispersão e subdispersão, afetando nos casos em que existem uma variação extra 

em uma variável resposta de contagem, devido à variância ser igual à média; 

II. Cauda direita pesada (ou seja, alta assimetria positiva), muitas situações em que valores 

altos da variável de resposta 𝑌, ou seja, valores à direita acontecem com mais frequência 

que as demais distribuições; 

III. Excesso (ou falta) de valores zero, ocorre quando a resposta variável tem uma 

probabilidade maior (ou menor) de um valor zero do que aquele dado pela distribuição 

de Poisson; 

IV. Relação média-variância, como já citado, a variância é igual (e, portanto, aumenta com) 

a média. No entanto, na prática, a variação pode aumentar com uma potência da média, 

ou seja, a lei de potência de Taylor. 
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3.2.2 Distribuição Binomial Negativa  

Rigby et al. (2019, p. 483) denomina a função densidade de probabilidade 𝑁𝐵𝐼(𝜇, 𝜎): 

a 

𝑃(𝑌 = 𝑦 | 𝜇, 𝜎) =
𝛤 (𝑦 +

1
𝜎

)

𝛤 (
1
𝜎) 𝛤(𝑦 + 1)

  (
𝜎𝜇

1 + 𝜎𝜇
)

𝑦

(
1

1 + 𝜎𝜇
)

1
𝜎

 . 

(7) 

Para 𝑦 = 0,1,2, 3, . . ., em que 𝜇 > 0 e 𝜎 > 0 e 𝛤(. ) corresponde a função matemática 

Gama que generaliza a função fatorial para os números reais. Valores de média e variância 

equivalem respectivamente: 𝐸(𝑌) = 𝜇 e 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝜇 + 𝜎𝜇2. Os Intervalos são caracterizados 

como: 𝑌 =  0,1, 2, 3, …  < 𝑦 <  ∞ , o espaço paramétrico de 𝜇 é (0, ∞) e o de 𝜎 é (0, ∞).  

3.3 Distribuições de severidade de sinistros 

Segundo Pacheco (2014), as distribuições mais adequadas para distribuição de sinistros 

são: Gama generalizada (derivando-se biparamétrica, Weibull, Exponencial), Beta 

Generalizada (derivando-se Pareto e Beta Generalizada, Pareto, Burr) e Normal (e seus casos 

particulares).  

Como adaptação metodológica, as referências das distribuições foram realizadas 

diretamente de Rigby et al. (2019). 

3.3.1 Distribuição de Weibull 

Pacheco (2014) caracteriza a principal utilização da distribuição para a mensuração de 

sinistros de grande vultuosidade.   

Rigby et al. (2019, p. 423), define a função de densidade de probabilidade como 

𝑊𝐸𝐼(𝜇, 𝜎): 

a 
𝑓𝑌(𝑦 | 𝜇, 𝜎) =

𝜎𝑦1/𝜎

𝜇𝜎
exp [− (

𝑦

𝜇
)

𝜎

].  
    (8) 

Para 𝑦 > 0, 𝜇 > 0 𝑒 𝜎 > 0. Os Intervalos paramétricos são: (0, ∞) para 𝜇 e (0, ∞) para 

𝜎. 

3.3.2 Distribuição Pareto 

Pacheco (2014) caracteriza a principal utilização da distribuição para o estudo de 

sinistros vultosos por apresentar uma calda cauda espessa em sinistros de altas severidades.  
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Rigby et al. (2019, p. 432) denomina a função de densidade de probabilidade como  

𝑃𝐴𝑅𝐸𝑇𝑂2(𝜇, 𝜎): 

a 
𝑓𝑌(𝑦 = 𝑦 | 𝜇, 𝜎) =

𝜎−1𝜇1/𝜎

(𝑦 + 𝜇)(
1
𝜎

)+1
.  

(9) 

 

Para 𝑦 >  0 em que 𝜇 >  0 𝑒 𝜎 >  0. 

3.3.3 Distribuição Gama 

Rigby et al. (2019, p. 423), denomina a função de densidade de probabilidade como 

𝐺𝐴(𝜇, 𝜎): 

a 

𝑓𝑌(𝑦 | 𝜇, 𝜎) =
𝑦

1
𝜎2−1 𝑒

−
𝑦

𝜎2𝜇 

(𝜎2𝜇)
1

𝜎2Γ (
1

σ2)

.  

(10) 

Para 𝑦 > 0 em que 𝜇 > 0, 𝜎 > 0 sendo 𝛤(. ) corresponde à função matemática Gama 

que generaliza a função fatorial para os números reais.  Os valores de média e variância 

consistem em: 𝐸(𝑌) = 𝜇 e 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝜎2𝜇2.  

3.3.4 Distribuição Beta 

Segundo Pacheco (2014), temos a expressão da distribuição beta generalizada, a 

distribuição conhecida como beta. 

Existe um entendimento dos autores de que a distribuição é adequada à utilização 

quando a variável de resposta assume valores em um intervalo restrito, excluindo os “pontos 

finais do intervalo”, ou valores extremos de sinistro na aplicação metodológica do trabalho 

(RIGBY et al., 2019). 

Rigby et al. (2019, p. 460) denominam a função de densidade de probabilidade 𝐵𝐸(𝜇, 

𝜎): 

a 
𝑓𝑌(𝑦 | 𝜇, 𝜎) =

1

Β(𝛼, 𝛽)
 𝑦𝛼−1(1 − 𝑦)𝛽−1. 

   (11) 

Para 0 <  𝑦 <  1:  

a 
𝛼 =

𝜇(1 − 𝜎2 )

𝜎2
 .   

(12) 
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Então 𝛼 > 0 , portanto 0 < 𝜇 < 1 e 0 < 𝜎 < 1. A média e a variância de 𝑌 equivalem 

respectivamente à: 𝐸(𝑌) = 𝜇 e 𝑉𝑎𝑟(𝑌) =  𝜎2𝜇(1 − 𝜇).  

3.4 Aplicação de GAMLSS para os parâmetros de frequência e severidade 

No artigo Rigby e Stasinopoulos (2005), ocorreu uma consolidação de anos de produção 

acadêmica dos autores, com a revisão de 5 artigos científicos, alguns deles discorridos no 

referencial teórico, a qual os autores constataram melhor aderência de GAMLSS do que as 

modelagens utilizadas previamente. 

Outro avanço importante para a modelagem foi a disponibilidade em 2006 do pacote 

gamlss no software R, como premissa de um software livre, facilitando o uso de pesquisadores 

ao longo do tempo em diversas áreas diferentes de produção científica. 

Os modelos GAMLSS foram definidos em Rigby e Stasinopoulos (2005) pela seguinte 

expressão analítica: 

a 

𝑔𝑘(𝜃𝑘) = 𝜂𝑘 = 𝑿𝑘𝛽𝑘 + ∑ 𝒁𝑗𝑘𝛾𝑗𝑘

𝑗𝑘

𝑗=1

. 

                  (14) 

 Em que 𝜽𝒌 𝑒 𝜼𝒌 são vetores de tamanho 𝑛 𝑥 1, sendo assim, 𝜃𝐾
𝑇  = (𝜃1𝑘, 𝜃2𝑘 … , 𝜃𝑛𝑘) o 

valor será de 𝛽
𝑘
𝑇  = (𝛽1𝑘, 𝛽2𝑘 … , 𝛽𝐽𝑘

′ 𝑘) , sendo um vetor de parâmetros 𝐽𝑘
′  . 𝑿𝒌 e 𝒁𝒋𝒌 são matrizes 

de covariáveis fixas em ordens de 𝑛 𝑥 𝐽𝑘
′  e 𝑛 𝑥 𝛼𝑗𝑘. Além disso, 𝜃𝑔 = (𝜃1𝑔,𝜃2𝑔,𝜃3𝑔,𝜃4𝑔,) em que 

o máximo de parâmetros (g = 4) é caracterizado por: posição (𝜇), escala (𝜎), curtose (𝜏), 

assimetria(𝜏) (FLORENCIO, 2010, p. 49, apud RIGBY E STASINOPOULOS, 2005, p. 509). 

The p parameters (𝜃𝑇
= (𝜃1, 𝜃2 … , 𝜃𝑝) of a population probability (density) function 

𝑓(𝑦 |𝜃𝑖), are modeled here by using additive models. Specifically the model assumes 

that, for (𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑛), observations 𝑦𝑖  are independent conditional on 𝜃𝑖, with 

probability (density) function 𝑓(𝑦𝑖  |𝜃𝑖), 𝜃𝑇
= (𝜃𝑖1, 𝜃𝑖2 … , 𝜃𝑖𝑝), is a vector of p 

parameters related to explanatory variables and random effects (f covariate values 

are stochastic or observations 𝑦𝑖  depend on their past valuesthen f(yi|θi) is understood 

to be conditional on these values (RIGBY E STASINOPOULOS, 2005, p. 509). 

Desse modo, consideramos os quatro parâmetros possíveis no Modelo (14): 

  a 

𝑔1(𝜇) = 𝜂1 = 𝑿1𝛽1 + ∑ 𝒁𝑗1𝛾𝑗1

𝑗1

𝑗=1

 

            (15) 



28 
 

 

a 

𝑔2(𝜎) = 𝜂2 = 𝑿2𝛽2 +  ∑ 𝒁𝑗2𝛾𝑗2

𝑗2

𝑗=1

 

(16) 

a 

𝑔3(𝜐) = 𝜂3 = 𝑿3𝛽3 +  ∑ 𝒁𝑗3𝛾𝑗3

𝑗3

𝑗=1

 

 (17) 

a 

𝑔4(𝜏) = 𝜂4 = 𝑿4𝛽4 +  ∑ 𝒁𝑗4𝛾𝑗4.

𝑗4

𝑗=1

 

 (18) 

3.5 Critérios de ajuste de bondade para distribuições 

Rigby et al. (2019, p. 68) sugere que a escolha apropriada para o ajuste dos dados é 

baseada no quão bem ajustada a distribuição é em relação aos dados. Para isso se utiliza-se três 

critérios: 

I. Generalized Akaike Criterion (GAIC); 

II. Prediction Global Deviance (VDEV); 

III. Os resíduos; 

IV. Outros critérios; 

Por fim metodológicos, utilizou-se apenas o Critério de Informação Akaike (AIC), 

contido dentro do GAIC para compor o entendimento de qual modelo se ajustaria melhor para 

frequência e severidade de sinistros. 

3.5.1 Generalized Akaike Criterion (GAIC) 

Segundo Rigby et al. (2019, p. 68), o critério é definido como menos duas vezes a 

função de verossimilhança ajustada: 

a 
𝐺𝐷𝐸𝑉 = −2ℓ̂(�̂�) = −2 ∑ log 𝑓(𝑦𝑖  |�̂�)

𝑛

𝑖=1

.  
          (19) 

Em que �̂� = (�̂�, �̂�, �̂�, �̂�) são os parâmetros ajustados para modelos de regressão com as 

variáveis explicativas. O critério de informação Akaike generalizado, GAIC, é definido como 

Rigby et al., 2019, p.68): 
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a 𝐺𝐴𝐼𝐶(𝜅) = 𝐺𝐷𝐸𝑉 + 𝜅 · 𝑑𝑓.   (20) 

Em que 𝑑𝑓 reflete os graus de liberdade efetivos usados para o modelo ajustado é uma 

penalidade para cada grau de liberdade utilizado. O AIC é um caso especial em que GAIC 

possui 𝜅 = 2.  

a 𝐴𝐼𝐶(𝜅) = 𝐺𝐷𝐸𝑉 + 2𝑑𝑓.   (21) 

No presente trabalho, nas distribuições com o AIC mais perto de zero, ou seja, as 

distribuições melhores ajustadas, foi identificado o melhor ajuste, dado a base de dados, para 

frequência e severidade, respectivamente: binomial negativa e weibull. 

3.5.2 Distribuição melhor aderente de frequência de sinistros 

Tabela 1 - Valores de AIC obtidos pela estimação da frequência de sinistro 

Distribuições 
Binomial negativa 

tipo I 
Poisson 

Binomial negativa 

ajustada em zero 

Binomial negativa 

inflacionado de zero 

AIC 907,952 1057,5 993,7496 - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(-) Pela falta de convergência, não foi possível realizar a estimação do AIC da distribuição. 

 

Pelo Critério de Informação Akaike (AIC), a distribuição que se ajusta melhor em 

relação à frequência de sinistros, dado a base de dados e as testadas, é a binomial negativa, 

sendo de uso dentro do pacote gamlss como NBI().  

As distribuições binomiais negativa ajustada em e zero e inflacionado de zero foram 

testadas na base de dados, pela característica dos dados possuírem uma grande concentração de 

zeros (veículos não sinistrados), porém dado ao critério de ajuste de bondade as duas 

distribuições ficaram, respectivamente, 80 unidades e a não convergência da distribuição. 

A distribuição de Poisson possui todos seus parâmetros de média relevantes, entretanto 

conforme apontado por Rigby et al. (2019) e por ser deficitária em relação ao AIC, a 

distribuição não foi escolhida. 

As Tabelas 2 e 3 representam a estimação dos parâmetros de severidade para média e 

escala, evidenciando parâmetros significativos no nível de confiança significância de 5% e 1%.  

Importante notar que nos parâmetros de média todos os parâmetros foram significativos 

ao nível de 1% de significância, enquanto na escala a exposição não foi significativa. 
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Tabela 2 - Parâmetros de média de frequência de sinistros estimados pela distribuição binomial negativa com 

função de ligação log. 
 Estimate Std.Error tvalue Pr(>|t|)  

(Intercept) -3,67747 0,39079 -9,41 2,00E-16 ** 

expos 0,12112 0,03051 3,97 7,27E-05 ** 

dummy_SP_RJ

_freq 
0,88098 0,33582 2,623 0,00873 ** 

dummy_sexo_f

req 
-0,679 0,24859 -2,731 0,00632 ** 

anos_uso -0,11363 0,02523 -4,504 6,77E-06 ** 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(*) significativo no nível de confiança de 5% 

(**) significativo no nível de confiança de 1% 

 

Tabela 3 - Parâmetros de escala de frequência de sinistros estimados pela distribuição binomial negativa com 

função de ligação log. 

 Estimate Std.Error t-value Pr(>|t|)  

(Intercept) 3,00836 1,42115 2,117 3,43E-02 ** 

expos 0,0258 0,01697 1,52 1,29E-01  

dummy_SP_RJ_freq -1,66265 0,84182 -1,975 0,0483  

dummy_sexo_freq 2,54422 0,90517 2,811 0,00496 ** 

anos_uso -0,11638 0,09643 -1,207 2,27500E-01  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(*) significativo no nível de confiança de 5% 

(**) significativo no nível de confiança de 1% 

 

Com a escolha da binomial negativa com o melhor ajuste para determinar a 

plausibilidade da hipótese 1 conforme os dados estimados, foi realizado uma análise isolada 

das ocorrências de frequência, dado que a distribuição de probabilidade assumida segue uma 

distribuição binomial negativa. Para isso, utilizou-se a biblioteca MASS2. 

 

 

 
2 Ver mais em https://www.rdocumentation.org/packages/MASS/versions/7.3-47 
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Figura 1: Ajuste da frequência, considerando a distribuição binomial negativa, para a ocorrência de furtos, eixo 

Sul de veículos com categorização pessoa jurídica 

 

Figura 2: Ajuste da frequência, considerando a distribuição binomial negativa, para ocorrência de furtos, eixo Sul 

de veículo com categorização pessoa física 

 
 

Figura 3: Ajuste da frequência, considerando a distribuição binomial negativa, para ocorrência de furtos, eixo 

Sudeste de veículo com categorização pessoa jurídica 

 
 

Figura 4: Ajuste da frequência, considerando a distribuição binomial negativa, para ocorrência de furtos, eixo 

Sudeste de veículo com categorização pessoa física 
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Tabela 4 - Probabilidade de roubos de pelo menos 1 roubo ou furto de caminhão, considerando anos de uso, eixo 

e categorização por sexo. 

Anos de uso 0 ano 1 ano 5 anos 10 anos 

Sudeste_PJ 0,754% 0,666% 0,385% 0,174% 

Sul_PJ 0,295% 0,269% 0,177% 0,094% 

Sudeste_PF 0,814% 0,672% 0,303% 0,106% 

Sul_PF 0,464% 0,391% 0,190% 0,071% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 4, é possível observar que em média a frequência 

de roubos tanto para pessoa jurídica quanto de pessoa física é 2 vezes maior entre os eixos 

Sudeste e Sul, com proporções iguais para os anos de uso (0, 1, 5, 10).   

O resultado concorda com a análise do relatório da Associação Nacional do Transporte 

de Cargas e Logística (NTC&Logística, 2018), a qual indicam pelas estatísticas uma maior 

ocorrência de roubos em São Paulo e Rio de Janeiro (hipótese 1). 

3.5.3 Distribuição melhor aderente de severidade de sinistros 

Tabela 5 - Valores de AIC obtidos pela estimação de severidade de sinistro. 

Distribuições Weibull Gama Pareto tipo 2 Beta 

AIC 2580,877 2592,7 2636,489 - 

                                                                  Fonte: Elaborado pelo autor. 

(-) Pela falta de convergência, não foi possível realizar a estimação do AIC da distribuição. 

 

A função Gama demonstrou significância nos mesmos parâmetros que a distribuição de 

weibull. Já a distribuição de Pareto, apresentou somente o parâmetro intercepto significativo na 

média. Comparando os resultados conforme Critério de Informação Akaike (AIC) das duas 

distribuições com a mais bem ajustada, temos as diferenças respectivas: 11,81 e 55,61. 

Portanto a distribuição que se ajusta melhor em relação à severidade de sinistros, dado 

a base de dados testada, é a weibull, sendo de uso dentro do pacote gamlss como WEI(). 

 As Tabelas 6 e 7 representam a estimação dos parâmetros de severidade para média e 

escala, evidenciando parâmetros significativos no nível de confiança de 5% e 1%.  

Importante notar que nos parâmetros de média, a única variável que não é significativa 

é a categorização por sexo, enquanto na escala apenas o intercepto e o sexo foram significativos. 
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Tabela 6 - Parâmetros de média de frequência de sinistros estimados pela distribuição weibull com função de 

ligação log. 
 Estimate Std.Error tvalue Pr(>|t|)  

(Intercept) -3,67747 0,39079 -9,41 2,00E-16 ** 

expos 0,12112 0,03051 3,97 4,61E-03 ** 

dummy_eixo_sev 0,88098 0,33582 2,623 0,000801 ** 

dummy_sexo_sev -0,679 0,24859 -2,731 0,672385  

anos_uso -0,11363 0,02523 -4,504 2,74E-02 * 

                                                                        Fonte: Elaborado pelo autor. 

(*) significativo no nível de confiança de 5% 

(**) significativo no nível de confiança de 1% 

 

Tabela 7 - Parâmetros de escala de severidade de sinistros estimados pela distribuição weibull, com função de 

ligação log. 

 Estimate Std.Error t-value Pr(>|t|)  
(Intercept) 1.03695 0.34305 3.023 3.20E-03 ** 

unlist_expos_int 0.02392 0.0126 1.899 6.06E-02  
dummy_eixo_sev -0.13629 0.25026 -0.545 0.587  
dummy_sexo_sev -0.40745 0.18907 -2.155 0.0336 * 

unlist_anos_uso -0.02635 0.02268 -1.162 2.48E-01  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 (*) significativo no nível de confiança de 5% 

(**) significativo no nível de confiança de 1% 

3.6 Simulação de Monte Carlo 

A partir das distribuições estimadas por GAMLSS, a distribuição do sinistro individual 

convoluto irá seguir conforme adaptação, realizado pela equação (4), porém considerando 𝑋𝑖 a 

V.A.  de frequência do i-ésimo indivíduo da carteira. Desse modo, 𝑆(𝑁𝑖𝑘
) representa o sinistro 

convoluto agregado, representado por: 

a 𝑆(𝑁𝑖,𝑘) = 𝑋𝑖1𝑘 + 𝑋𝑖2𝑘 + ⋯ + 𝑋𝑖,𝑁𝑖𝑘,𝑘. (22) 

Importante notar em que 𝑘 = 1,2,3, . . . , 𝐾, em que 𝐾 é o número total de simulações 

pelo método de Monte Carlo. No presente trabalho, foram realizadas 1.000.000 simulações, tal 

que 𝐾 =  1.000.000. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Resultados para frequência de sinistro 

Abaixo, a tabela representando os valores médios estimados da média e variância para 

os cenários: Eixo (Sudeste e Sul), categorização sexo, tanto para pessoa jurídica quanto para 

física e suas respectivas combinações. 

Tabela 8 - Parâmetros de média e variância estimados para a frequência de sinistros, considerando anos de uso, 

eixo e categorização por sexo. 

Anos de uso 
0 ano 1 ano 5 anos 10 anos 

𝐸(𝑁𝑖) 𝑉𝑎𝑟(𝑁𝑖) 𝐸(𝑁𝑖) 𝑉𝑎𝑟(𝑁𝑖) 𝐸(𝑁𝑖) 𝑉𝑎𝑟(𝑁𝑖) 𝐸(𝑁𝑖) 𝑉𝑎𝑟(𝑁𝑖) 

Sudeste_PJ 0,0349 0,0199 0,0312 0,0199 0,0198 0,0199 0,0112 0,0199 

Sul_PJ 0,0145 0,0038 0,0129 0,0038 0,0082 0,0038 0,0046 0,0038 

Sudeste_PF 0,0689 0,2537 0,0615 0,2537 0,0390 0,2537 0,0221 0,2537 

Sul_PF 0,0285 0,0481 0,0255 0,0481 0,0162 0,0481 0,0092 0,0481 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao analisar os resultados da Tabela 8, é possível observar que a frequência média 

estimada individual para todas as categorizações de sexo é 2,41 vezes maior entre os eixos 

Sudeste e Sul, com proporções iguais para os anos de uso (0, 1, 5, 10); os resultados convergem 

com as análises individuais de frequência.  

4.2 Resultados para severidade de sinistro 

Tabela 9 - Parâmetros de média e variância estimados para a severidade de sinistros, considerando anos de uso, 

eixo. 

Anos de 

uso 

0 ano 1 ano 5 anos 10 anos 

𝐸(𝑋𝑖) 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) 𝐸(𝑋𝑖) 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) 𝐸(𝑋𝑖) 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) 𝐸(𝑋𝑖) 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) 

Sudeste R$101.406 0,5962 R$98.040 0,5962 R$85.658 0,5962 R$72.355 0,5962 

Sul R$178.913 0,5203 R$172.975 0,5203 R$151.128 0,5203 R$127.657 0,5203 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao observar a Tabela 9, é possível analisar que a severidade média estimada individual 

é de 1,76 vezes maior que no eixo Sudeste, com proporções iguais para os anos de uso (0, 1, 5, 

10).  

Isso demonstra um padrão invertido das estimações de frequência média individual. A 

severidade média individual estimada é proporcionalmente maior na região Sul, decaindo nos 

dois casos conforme os anos de uso. 
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Se o padrão aferido pela severidade se manter após a comparação dos prêmios puros 

médios estimados na simulação de Monte Carlo, os dados podem indicar uma possível 

ocorrência de spillover effect (hipótese 2). 

4.3 Sinistro e prêmio puro convoluto 

Nessa seção serão apresentados os resultados de prêmios e sinistros individuais após a 

estimação dos parâmetros de frequência e severidade por GAMLSS e pelo método de simulação 

de Monte Carlo. 

Para fins de nomenclatura, consideramos PPM como prêmio puro médio e IMS como 

indenização média de sinistros, sendo a primeira e segunda linha referentes a categorização 

pessoa jurídica, a segunda para pessoa física. 

 

Tabela 10 - Prêmio puro e indenização de sinistros médio considerando anos de uso, eixo e categorização por 

sexo. 

Anos de uso 
0 ano 1 ano 5 anos 10 anos 

PPM(R$) IMS(R$) PPM(R$) IMS(R$) PPM(R$) IMS(R$) PPM(R$) IMS(R$) 

Sudeste_PJ 3.511,12 102.947,5 2.906,71 94.792,29 1.617,70 82.191,90 787,35 69.358,00 

Sul_PJ 2.398,85 178.905,8 2.127,71 166.083,90 1.190,60 146.131,30 558,96 130.589,70 

Sudeste_PF 7.016,66 105.646,3 5.955,57 101.881,40 3.362,30 88.161,85 1.592,07 73.530,00 

Sul_PF 5.078,78 180.945,7 4.406,17 175.685,00 2.445,90 153.496,00 1.185,57 128.012,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao observar a Tabela 10 nota-se que para todas as faixas o prêmio puro individual médio 

do Sudeste foi maior que do Sul, tanto para pessoa jurídica que nos anos de uso ficaram 

respectivamente: 46,37%, 36,61%, 35,86% e 40,86% quanto para pessoa física, cujos valores 

ficaram: 38,16%, 35,16%, 37,47% e 34,30%. 

Esse resultado é muito importante para a análise dos resultados, pois como constatado 

no capítulo de análise de frequência isolada, a ocorrência de sinistros no eixo Sudeste é 2 vezes 

maior que no Sul, possuindo indícios fortes da aceitação da hipótese 1, tanto pela análise dos 

parâmetros da frequência de sinistro, quanto pela bibliografia.  

O resultado obtido na análise da esperança estimada da severidade, apontava um indício 

que poderia esperar um maior PPM nas faixas Sul, como uma possível ocorrência do Spillover 

Effect (hipótese 2), porém os resultados após a simulação de Monte Carlo indicaram que em 

todas as faixas de ano de uso e categorização de sexo, o  𝑃𝑃𝑀𝑆𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒 > 𝑃𝑃𝑀𝑆𝑢𝑙. 
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Em relação à indenização média de sinistros, tanto para pessoa física quanto para 

jurídica, a região Sul possui um valor médio de 71% à 88% maior que a região Sudeste. O 

resultado não ajudou a identificar uma correlação com a hipótese 2, apenas que em média, os 

caminhões de carga do Sul possuem um valor de indenização maior que o Sudeste.  

Talvez para futuros estudos, seja interessante estudar essa relação, agregando dados 

como: quantidade de caminhões com domicílio fiscal no Sul que circulam em média na região 

Sudeste, estudos comparando o Sul com as demais regiões não contempladas na metodologia 

do estudo para identificar se a diferença de indenização de sinistros se mantém.  

 4.3.1 Análise dos quantis mínimos 

Ao analisar as Tabelas 11 e 12, podemos definir quais são os quantis mínimos em que 

o sinistro convoluto de cada uma das combinações simuladas foram associados, ao analisar 

aferindo que são bastante elevados, especialmente na região Sul.  

Com valores elevados indica-se um menor acréscimo no carregamento de segurança, 

demonstrando a capacidade de precisão do modelo GAMLSS na precificação do prêmio puro. 

 

Tabela 11 - Quantis mínimos estimados para a ocorrência de indenizações de sinistros maiores que PPM, para 

categorização de sexo: Pessoa Jurídica 

Anos de uso 0 ano 1 ano 5 anos 10 anos 

Sudeste 96,61% 96,95% 98,04% 98,87% 

Sul 98,58% 98,72% 99,19% 99,54% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 12 - Quantis mínimos estimados para a ocorrência de indenizações de sinistros maiores que PPM, para 

categorização de sexo: Pessoa Física 

Anos de uso 0 ano 1 ano 5 anos 10 anos 

Sudeste 93,40% 94,17% 96,17% 97,84% 

Sul 97,19% 97,49% 98,41% 99,08% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 13 - Probabilidade de indenizações de sinistros maiores que PPM para categorização de sexo:  Pessoa 

Jurídica 

Anos de uso 0 ano 1 ano 5 anos 10 anos 

Sudeste 3,39% 3,05% 1,96% 1,13% 

Sul 1,42% 1,28% 0,81% 0,46% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 14 - Probabilidade de indenizações de sinistros maiores que PPM para categorização de sexo:  Pessoa 

Física 

Anos de uso 0 ano 1 ano 5 anos 10 anos 

Sudeste 6,60% 5,83% 3,83% 2,16% 

Sul 2,81% 2,51% 1,59% 0,92% 

           Fonte: Elaborado pelo autor. 



37 
 

 

As Tabelas 13 e 14 não demonstram evidências em termos de analisar um possível 

spillover effect nos dados analisados. Caso existissem indícios, a probabilidade média do valor 

sinistrado ser maior no Sul deveria ser maior ou se aproximar do Sudeste. As probabilidades 

em todas as faixas são o dobro, destacando em 0 anos de uso, em que são cerca de 3 vezes 

maiores, não indicando o fenômeno. 

Como sugerido na análise da Tabela 10, para futuros estudos no tema sejam 

interessantes agregações, tanto metodológicas ou na delimitação do escopo do estudo, podem 

indiciar uma análise mais abrangente. Uma avaliação considerando as demais regiões do país 

ou agregação de bases, com a utilização de GAMLSS, podem contribuir com o estudo da 

hipótese 2 em outros trabalhos científicos. 

4.3.2 Gráficos da distribuição dos sinistros individuais 

Nesta seção serão apresentados os gráficos dos sinistros individuais estimados, para as 

combinações de Eixo, categorização de sexo e anos de uso. 

Para cada imagem no primeiro corte temos a comparação da base toda, no segundo para 

fins de visualização, foram retirados os casos iguais que zero, ou seja, desconsiderando a não 

ocorrência de sinistro, para a melhor visualização das posições dos quantis. 

Temos as retas azul, roxa, laranja, verde e vermelha, representando em sequência os 

quantis: o próprio da combinação (verificar Tabela 11 e 12), 95%, 99%, 99.90%,99,99%. 
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Figura 5: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sudeste, Pessoa Jurídica, 0 anos de 

uso 

 
 

Figura 6: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sul, Pessoa Jurídica, 0 anos de uso 
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Figura 7: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sudeste, Pessoa Jurídica, 1 ano de 

uso 

 

 
 

Figura 8: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sul, Pessoa Jurídica, 1 ano de uso 
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Figura 9: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sudeste, Pessoa Jurídica, 5 anos de 

uso 

 

 
 

Figura 10: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sul, Pessoa Jurídica, 5 anos de uso 
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Figura 11: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sudeste, Pessoa Jurídica, 10 anos 

de uso 

 

 
 

Figura 12: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sul, Pessoa Jurídica, 10 anos de uso 
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Figura 13: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sudeste, Pessoa Física, 0 anos de 

uso 

 

 
 

Figura 14: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sul, Pessoa Física, 0 anos de uso 
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Figura 15: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sudeste, Pessoa Física, 1 ano de 

uso 

 

 
 

Figura 16: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sul, Pessoa Física, 1 ano de uso 
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Figura 17: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sudeste, Pessoa Física, 5 anos de 

uso 

 

 
Figura 18: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sul, Pessoa Física, 5 anos de uso 
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Figura 19: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sudeste, Pessoa Física, 10 anos de 

uso 

 

 
 

Figura 20: Distribuição dos sinistros individuais estimados para roubo e furto, Sul, Pessoa Física, 10 anos de uso 
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Podemos perceber que em todos os gráficos dos quantis a distribuição de sinistros 

individuais estimados possui cauda a direita, com assimetria positiva e a moda maior que a 

média em todos os casos. 

Foi observado que, para cada combinação, o quantil mínimo estimado está entre 95% e 

99%, apresentando uma demonstração que o prêmio puro médio é um valor que necessita de 

um menor do carregamento de segurança na precificação do seguro. 

  5. CONCLUSÃO 

Partindo do contexto sobre a importância que o mercado de transporte rodoviário de 

cargas tem sobre cadeia econômica do País, o trabalho realizado se pautou no estudo do valor 

do prêmio puro, em duas regiões distintas, com concentrações de roubos e furtos diferentes, o 

Sudeste (maior incidência) e Sul, além de identificar o impacto de variáveis como a 

categorização de sexo do motorista e os anos de uso do caminhão, buscando identificar se existe 

impacto de um efeito análogo ao spillover effect em que conceitualmente, essa grande 

incidência, mesmo que não correlacionado diretamente pela localidade, afetaria o prêmio puro 

na região Sul. 

Foi utilizada a base fornecida pelo órgão regulador do setor (SUSEP) a respeito do 

segundo semestre de 2019. Os dados utilizados foram filtrados e tratados utilizando o software 

R, posteriormente estimados pelo modelo GAMLSS e pelo método de simulação de Monte 

Carlo. Ocorreu uma adaptação da teoria do risco coletivo, tanto para frequência quanto para 

severidade de sinistros, adaptados a níveis individuais de sinistros. 

Após a estimação do prêmio puro e indenização convoluta, foi demonstrado que o 

prêmio puro individual médio da região Sudeste é maior que a região Sul em todas as faixas, 

considerando todas as combinações das covariáveis, analisou-se que a incidência de roubos foi 

cerca de 2 vezes maior na região Sudeste para a análise individual do sinistro isolado para todas 

as faixas de anos de uso e categorização de sexo, mantendo o percentual de 2,41 após a 

estimação da frequência individual, indicando que a hipótese 1 é verdadeira. 

Os valores referentes às indenizações apresentaram o Sul como a região com maior 

valor de indenização média para ocorrência de sinistro, não existindo indícios para possível 

ocorrência do spillover effect (hipótese 2). Sugeriu-se serem feitos futuros estudos com 

metodologias diferentes, como sugestão: quantidade de caminhões com domicílio fiscal no Sul 
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que circulam em média na região Sudeste, estudos comparando o Sul com as demais regiões 

contempladas na base AUTOSEG.  

A análise dos quantis mínimos também demonstrou uma maior efetividade de estimação 

dos parâmetros realizados por GAMLSS, com um melhor ajuste para distribuições de assimetria 

e curtose acentuadas do que os demais métodos menos sofisticados aplicados à estimação do 

prêmio puro utilizado em seguro. GAMLSS não é condicionado a variáveis respostas seguindo 

a família exponencial, como o GLM, tendo ganhos computacionais e de precisão por estimar 

além da média os parâmetros de forma (assimetria e curtose), posição (moda) e escala 

(dispersão). Com isso, os quantis mínimos chegaram entre 95% e 99%, proporcionando um 

menor acréscimo em relação ao carregamento de segurança para as seguradoras no momento 

da precificação do seguro. 
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