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RESUMO 

 

O setor de seguros no Brasil representa uma forte influência para a economia latino-
americana e nacional. É de extrema importância que as empresas atuantes deste 
mercado honrem seus compromissos e possuam boa saúde financeira, tendo em vista 
que seu produto principal é o risco. Para isso surgem as provisões técnicas, que 
estimam esse risco futuro. Considera-se para fins de limitação da pesquisa a provisão 
IBNR, que possui grande relevância e impacto nas seguradoras e diz respeito ao 
atraso decorrente entre a ocorrência e o aviso do sinistro. Como mecanismo de 
avaliação da estimativa dessa provisão e sua importância, utilizam-se duas 
metodologias amplamente conhecidas, abordadas nos estudos de Thomas Mack 
(1999) e England e Verrall (2002), respectivamente Chain Ladder Determinística 
Clássica e Bootstrap-Chain-Ladder Estocástica. Aplica-se de forma prática, utilizando 
o software R sobre a mesma base de dados, ambas as abordagens ressaltando 
pontos positivos e negativos da utilização de cada uma e os impactos quantitativos 
com exemplos na constituição exemplificada. A conclusão da pesquisa evidencia que 
a utilização de uma metodologia diferente pode gerar um impacto quantitativo 
significativo na constituição de IBNR da companhia, além disso é muito importante 
analisar as particularidades de cada operação e seguradora, bem como os prós e 
contras citados no estudo de cada metodologia, a fim de escolher a abordagem mais 
adequada e diminuir o grau de subjetividade. 
 
Palavras-chave: IBNR; Bootstrap; Estocástico; Determinística; Chain Ladder; 

Provisões Técnicas; Seguros; R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The insurance sector in Brazil represents a strong influence on the Latin American 
and national economy. It is extremely important that companies operating in this 
market honor their commitments and have good financial health, given the fact that 
their main product is risk. For this reason, claims reserving arise, which estimate this 
future risk. Limiting the research, the IBNR reserve is considered, which has great 
relevance and impact on insurers and concerns the delay arising between the 
occurrence and report of the claim. As a mechanism for evaluating the estimation of 
this reserve and its importance, two widely used methodologies are used, 
approached in the studies of Thomas Mack (1999) and England and Verrall (2002), 
respectively Classical Deterministic Chain Ladder and Stochastic Bootstrap-Chain-
Ladder. They are applied in a practical way, using the R software on the same 
database, highlighting positive and negative points of using each one and the 
quantitative impacts with examples in the constitution. The conclusion of the research 
shows that the use of a different methodology can generate a significant quantitative 
impact on the constitution of the company's IBNR, in addition it is very important to 
analyze the particularities of each operation and insurer, as well as the pros and cons 
mentioned in the study of each methodology, in order to choose the most appropriate 
approach and reduce the subjectivity’s degree. 

 
Keywords: IBNR; Bootstrap; Stochastic; Deterministic; Chain Ladder; Claim 

Reserves; Insurance; R. 
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Superintendência de Seguros Privados 
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Produto Interno Bruto 

IBA   
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Provisão de Prêmios Pagos e Não Ganhos 
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Provisão de Prêmios Pagos e Não Ganhos para Riscos Vigentes e Não Emitidos 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O setor de seguros no Brasil representa uma forte influência para a economia 

latino-americana e nacional. Fato esse que é amplamente comprovado pelos dados 

estatísticos auferidos no ano de 2020 e disponibilizados pela Confederação Nacional 

das Seguradoras (CNSEG), em 2021, demonstrando que 3,95% é o valor do 

coeficiente de penetração do PIB no país do setor segurador. Além disso, 43,96% dos 

prêmios emitidos no ano de 2020 na América Latina estão estabelecidos no Brasil, 

que tem mais do que o dobro de emissões do segundo colocado, México, que detém 

21,79% do mercado latino. 

É de extrema importância que as empresas atuantes deste mercado honrem 

seus compromissos e possuam boa saúde financeira, tendo em vista que seu produto 

principal é o risco. Como destacado por Mano e Ferreira (2009), as provisões técnicas 

representam um instrumento fundamental na gestão de uma empresa que assume 

riscos. Se as provisões técnicas estiverem superdimensionadas elas comprometem a 

distribuição de lucros da empresa. Por outro lado, se estas estiverem 

subdimensionadas, podem conduzir à insolvência da companhia. 

De forma mais específica, a provisão técnica de Sinistros Ocorridos mas Não 

Avisados (IBNR) representa um forte impacto na constituição das provisões técnicas 

de seguros no mercado nacional, devido as exigências normativas para seu cálculo 

(Circular SUSEP N°485) e seu critério de subjetividade na estimativa. Esta provisão 

visa capturar o impacto do atraso entre a ocorrência e o aviso do sinistro no momento 

da sua constituição em balanço (Mano e Ferreira, 2009). 

Normalmente as provisões técnicas são calculadas a partir de uma modelagem 

determinística, conforme pontuado por Mano e Ferreira (2009), onde é originado um 

único valor a partir da melhor estimativa do atuário. Todavia, também é possível utilizar 

uma abordagem estocástica, onde definem-se algumas variáveis do método como 

aleatórias com uma determinada distribuição de probabilidades, resultando em 

diferentes cenários de perda em certos níveis de segurança assumidos.  

Assim, o estudo visa aprofundar ambas as abordagens, através de uma análise 

comparativa na utilização das metodologias Chain-Ladder determinística clássica, 

abordada na pesquisa de Thomas Mack (1999), e Bootstrap-Chain-Ladder 

estocástica, abordada por England e Verrall (2002), originando uma problemática 

significativa, a qual será abrangida por esta pesquisa. 
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1.1 PROBLEMÁTICA  
 

Segundo estudo da Boa Vista (2020), os pedidos de falência, decorrentes da 

falta de saúde e controle financeiro, aumentaram em 12,7% no ano do início da 

pandemia do COVID-19. Dados estes que demonstram a importância da solvência 

das companhias em nosso país e escancaram a necessidade de uma boa gestão de 

riscos financeiros. 

As provisões técnicas são valores constituídos pelas empresas cujo produto é 

o “risco”. Estas empresas podem ser seguradoras, operadoras de saúde, entidades 

de previdência privada aberta ou fechada, empresas de capitalização etc. e as 

Provisões Técnicas correspondem aos diversos compromissos financeiros futuros 

para com seus clientes/participantes (Mano e Ferreira, 2009). 

Esses compromissos futuros podem corresponder a valores já conhecidos ou, 

como acontece na maioria das vezes e será objeto deste estudo, corresponder a 

estimativas (Mano e Ferreira, 2009). Dessa forma, o cálculo das provisões técnicas 

deve ser feito necessariamente por um profissional qualificado, que estabelece 

métodos estatísticos e níveis adequados de gestão de riscos quantitativos a partir do 

uso das teorias financeiras e das probabilidades. No mercado de seguros, onde o 

produto principal é o risco, isso se torna ainda mais evidente, em especial na provisão 

técnica IBNR, decorrente do inglês Incurred But Not Reported que trata dos Sinistros 

Ocorridos mas Não Avisados, dado sua relevância nos balanços das companhias 

seguradoras (vide Circulares SUSEP N°485 e 448 e Mano e Ferreira, 2009). 

Isto posto, é de grande importância avaliar métodos para essa estimativa, em 

especial a metodologia Chain-Ladder determinística clássica (Mack, 1999 – paper 

original), e Bootstrap-Chain-Ladder estocástica (England e Verrall, 2002 – paper 

original), verificando pontos positivos e negativos de cada uma das abordagens. 

Dessa forma, o problema de pesquisa investigado pelo estudo é realizar um estudo 

comparativo visando compreender o impacto da utilização de cada uma das 

abordagens supracitadas na mensuração da provisão técnica IBNR. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo geral 
 

Demonstrar o impacto na utilização das abordagens metodológicas Chain-

Ladder determinística clássica (Mack, 1999), e Bootstrap-Chain-Ladder estocástica 

(England e Verrall, 2002) na provisão de IBNR, através de um estudo comparativo, 

verificando pontos positivos e negativos de ambas os métodos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Contextualizar o conceito da provisão técnica IBNR no balanço das 

companhias seguradoras e sua importância; 

 

 Abordar a metodologia Chain-Ladder determinística clássica de Thomas Mack 

e exemplificar de forma prática sua aplicação; 

 

 Abordar a metodologia Bootstrap-Chain-Ladder estocástica de England e 

Verrall e exemplificar de forma prática sua aplicação; 

 

 Verificar o impacto da adoção de cada uma das metodologias e comparar seus 

pontos positivos e negativos. 

 

 

 

1.3 METODOLOGIA  
 

 De acordo com os ensinamentos de Gil (2019), a metodologia é o caminho que 

o pesquisador percorrerá para alcançar os resultados almejados para a sua pesquisa. 

Tal caminho metodológico deve ser previamente definido, de acordo com os objetivos 

do estudo e os resultados que se espera. 

O estudo se utilizou das metodologias de revisão da literatura e de análise 

documental para analisar estudos científicos, livros e dados estatísticos que se 

inserem no âmbito desta temática. Quanto aos objetivos, pode ser classificada como 

uma pesquisa exploratória, pois tem como proposta “conhecer com maior 
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profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro ou contrair questões 

importantes para a condução da pesquisa.” (RAUP, BEURER, 2006, p. 80) e 

comparativa, pois “consiste em investigar coisas ou fatos e explicá-los segundo suas 

semelhanças e suas diferenças” (FACHIN, 2001). 

 Com relação a abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada como 

quantitativa, pois ocorre o emprego de instrumentos estatísticos, tanto no tratamento 

de dados, quanto na abordagem da estimativa, visando garantir precisão aos 

resultados. 
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2 DAS PROVISÕES TÉCNICAS E SUA IMPORTÂNCIA 
 

É de extrema importância que as empresas atuantes no mercado financeiro, 

mais precisamente em seguros, honrem seus compromissos e possuam boa saúde 

financeira, tendo em vista que seu produto principal é o risco. Ao comercializar um 

seguro de vida ou de automóvel, não se sabe efetivamente qual será o custo deste ao 

final de seu contrato com o cliente, diferentemente da maioria dos produtos 

comercializados pelo setor de serviços, onde sabe-se exatamente o quanto é pago e 

qual a sua margem. Por isso, as seguradoras, operadoras de saúde, entidades de 

previdência etc. possuem times atuariais e estatísticos que auxiliam na mensuração 

desse “custo” citado. Essa mensuração passa por diversas etapas, tendo como uma 

das principais a estimativa das Provisões Técnicas. 

Como destacado por Mano e Ferreira (2009), as provisões técnicas 

representam um instrumento fundamental na gestão de uma empresa que assume 

riscos. Se as provisões técnicas estiverem superdimensionadas elas comprometem a 

distribuição de lucros da empresa. Por outro lado, se estas estiverem 

subdimensionadas, podem conduzir à insolvência da companhia. 

As provisões técnicas são valores constituídos pelas empresas cujo produto é 

o “risco”. Correspondem aos diversos compromissos financeiros futuros para com 

seus clientes/participantes (Mano e Ferreira, 2009). Esses compromissos futuros 

podem corresponder a valores já conhecidos (Provisões Exatas) ou, como acontece 

na maioria das vezes e será objeto deste estudo, corresponder a estimativas (Mano e 

Ferreira, 2009). Dessa forma, o cálculo das provisões técnicas torna-se extremamente 

relevante para uma boa gestão financeira e de riscos, com métodos estatísticos e 

quantitativos determinados por órgãos reguladores (SUSEP, no caso de Seguradoras) 

e pelo mercado.  

Como destacam Mano e Ferreira (2009), esses valores de provisões são 

alocados no passivo dessas empresas e formados pelo excesso de valores pagos 

pelos clientes em relação aos riscos/custos assumidos pela companhia. As provisões 

técnicas são relevantes também na determinação do volume de impostos pagos pela 

empresa ou a serem por ela provisionados/recuperados no futuro, pois influem 

diretamente no resultado bruto que serve de base para tributação. Além disso, em 

processos de fusões, diligências e aquisições, o dimensionamento das provisões 

técnicas assume importância fundamental na avaliação da empresa, já que 
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normalmente estas são o maior passivo de uma empresa que tem como produto o 

risco (seguradoras, operadoras de saúde, entidades de previdência e capitalização 

etc.). 

 

2.1 A PROVISÃO TÉCNICA IBNR 
 

Cristina Mano e Paulo Ferreira separam as Provisões Técnicas do setor 

segurador em Sinistros Ocorridos e Sinistros a Ocorrer. O primeiro remete àqueles 

sinistros/eventos que já são conhecidos mas que ainda não foram liquidados e/ou 

avisados à companhia. Já o segundo diz respeito, como o próprio nome denota, aos 

sinistros futuros que ainda irão ocorrer, para os riscos vigentes na constituição do 

balanço da empresa.  

A provisão técnica IBNR, decorrente do inglês Incurred But Not Reported, que 

trata dos Sinistros Ocorridos mas Não Avisados, se encaixa na classificação de 

Sinistros Ocorridos supracitada. Esta provisão visa capturar o impacto do atraso entre 

a ocorrência e o aviso do sinistro no momento da sua constituição em balanço (Mano 

e Ferreira, 2009). 

 

Figura 1: Demonstração básica do atraso no aviso do sinistro dentro da vigência de 

um contrato de seguros. 

            
            

            
                     
Início da 
Vigência 

 

Ocorrência 

 

T 

 

Aviso 

 

1° 
Pagamento 

  

Fim da 
Vigência 

            

            
 

A Figura 1 demonstra, com base na obra de Taylor (2003), uma simplificação 

teórica do ciclo do sinistro dentro de uma entidade seguradora. A companhia deve, no 

momento T apontado, fazer a contabilização do seu passivo já ocorrido anteriormente 

a T, porém que ainda será avisado após a contabilização T. Esse intervalo pede uma 

estimativa atuarial/estatística, onde visa-se capturar através de uma predição o 

montante total a ser reservado do sinistro que já aconteceu, porém ainda não foi 

reportado, constituindo então a provisão técnica IBNR.  
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Dado sua relevância nos balanços das companhias seguradoras (Taylor, 2003) 

Essa provisão técnica de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR) representa 

um forte impacto na constituição das provisões técnicas de seguros no mercado 

nacional, devido as exigências normativas para seu cálculo (Circular SUSEP N°485 e 

448) e seu critério de subjetividade na estimativa. Dessa forma, trataremos de duas 

abordagens metodológicas nos próximos capítulos a fim de entender mais a fundo 

estes cálculos. 
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3 DO MÉTODO DETERMINÍSTICO CHAIN-LADDER CLÁSSICO 
 

Conforme já citado anteriormente nesse estudo, serão abordados dois métodos 

bastante utilizados no mercado nacional e internacional para fins comparativos e 

exploratórios a essa pesquisa. A primeira abordagem, baseia-se no estudo original de 

Thomas Mack (1999), será a conhecida Chain-Ladder Determinístico Clássica. Nesta, 

visa-se chegar em um único resultado da provisão estimada IBNR.  

Vale ressaltar que o Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), considera as provisões 

estimadas como PPNG-RVNE, PSL e IBNR, segundo Resolução N° 5/2014, enquanto 

a PPNG é considerada de caráter exato. 

 

3.1 BASE DE DADOS 
 

Para exemplificar a utilização do Modelo Chain-Ladder Determinístico, foi 

criada uma simulação utilizando uma carteira de seguros de automóvel fictícia, com 

um total de 433 observações e um valor total de aproximadamente R$ 

340.360.250,00. A simulação foi baseada no trabalho desenvolvido por Mack (2002) 

e encontra-se no anexo I deste estudo. 

 

3.2 APLICAÇÃO PRÁTICA 
 

3.2.1 Inicialização 
 

Para aplicação prática da teoria de Mack, foi utilizado nessa pesquisa o 

software R, especificamente o pacote “ChainLadder” (Statistical Methods and Models 

for Claims Reserving in General), versão 0.2.15 criada por Markus Gesmann, com 

última atualização em 9 de janeiro de 2022 que também se encontra disponível na 

referência bibliográfica dessa pesquisa. Para inicializar a aplicação dentro do 

software, utiliza-se o seguinte código: 

 

install.packages("ChainLadder") 

library(ChainLadder) 
 

 Uma vez que o pacote foi inicializado e baixado, carrega-se a base de dados 

supracitada (vide anexo I) com os seguintes comandos abaixo. 
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base = read.csv("https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-
1vRMekQZ2wOT923L8OHQ-IDcaToITXICUiaVRV3RW9wpHMNLMrvwcYsxFheQoWs-
qg/pub?gid=653947460&single=true&output=csv", dec = ",") 

 

Ressalta-se que o último argumento “dec” corresponde ao separador de 

decimais, que por padrão é o ponto (“.”), mas no caso da base desse estudo, foi 

utilizada a vírgula (“,”).  

Dessa forma, finalizamos a inicialização da aplicação prática, tendo baixado e 

ativado o pacote “ChainLadder” e carregado os dados para o estudo. 

 

3.2.2 Triângulos de Runoff 
 

Normalmente, os dados de sinistros para a provisão técnica IBNR são 

dispostos em formato triangular, popularmente conhecido no meio atuarial como 

triângulos de runoff (cf. de Jong e Zehnwirth, 1983; Verrall, 1989; Atherino, 2005; de 

Jong e Heller, 2008; e Atherino et al., 2010), vide Figura 2. 

 

Figura 2: Triângulo de runoff, exemplo teórico. 

 

 

Na figura reparamos que as linhas (de P1 a Pm) representam o momento de 

ocorrência do sinistro, enquanto as colunas (de 0 a m-1) mostram o tempo de atraso 

desde a ocorrência até o reporte do sinistro (atraso ou desenvolvimento). Por 

exemplo, o valor na posição S(i,k) equivale ao valor do sinistro ocorrido no momento 

i, porém avisado com k períodos de atraso. Vale lembrar que a periodicidade dos 

dados pode ser anual, semestral, trimestral, bimestral, mensal etc., a critério do 

atuário. 

A base de dados utilizada para esse estudo possui três variáveis: data de 

ocorrência, data de aviso e valor avisado. Com essas observações é possível formar 

o primeiro triângulo de runoff incremental através dos comandos: 
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triangulo_incremental = as.triangle(base, origin = "data_ocorrencia", dev = "data_aviso", 
"valor_avisado", na.rm = TRUE) 

 

O resultado é dado pelo seguinte triângulo: 

 

Figura 3: Triângulo Incremental. 

 

 

Uma vez que se cria o triângulo incremental dos dados, é possível elaborar o 

triângulo acumulado, ou triângulo cumulativo, onde os atrasos serão somados em 

cada linha i de modo a formar uma visualização acumulada.  

 

triangulo_acumulado = incr2cum(triangulo_incremental) 
 

Figura 4: Triângulo Acumulado. 

 

 

 Repare que a primeira coluna (0) é a mesma na Figura 3 e Figura 4, enquanto 

o que será alterado são as demais colunas (de 1 a 11), sempre aumentando o valor 

na linha, concedendo a visão acumulada que foi citada. Essa regra segue a seguinte 

equação: 

 

Figura 5: Equação acúmulo do triângulo de runoff. 

 

 

Assim, obtém-se a seguinte formulação: 
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Figura 6: Triângulo de runoff acumulado, exemplo teórico. 

 

 

 

3.2.3 Fatores de Desenvolvimento 
 

 Agora que já é possível visualizar os sinistros de acordo com seu 

desenvolvimento e atraso, através dos triângulos de runoff, podemos entender a 

relação de crescimento em cada um dos períodos i de ocorrência. Calcula-se, então, 

a razão de crescimento do valor acumulado de sinistros avisados no período i, entre 

os períodos de desenvolvimento k e k+1, também chamada de coeficiente de 

crescimento (ou fatores de desenvolvimento - vide Mack, 1999), considerando-se a 

experiência conjunta de todos os meses de acúmulo, pela seguinte equação: 

 

Figura 7: Equação do coeficiente de crescimento, exemplo teórico. 

 

 

O triângulo dos coeficientes é apresentado da seguinte forma: 

 

Figura 8: Triângulo dos coeficientes de crescimento, exemplo teórico. 
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Após essa etapa, é estimado o fator de desenvolvimento X(k,k+1) para cada 

período de desenvolvimento. Nessa pesquisa utilizamos, à luz do estudo de Mack, 

duas estimativas para esse fator: 

 

 Média aritmética simples: 

 

Figura 9: Equação média aritmética simples, exemplo teórico. 

 

 

Utilizando o software R, estabelece-se o seguinte código para chegar 

nestes fatores: 

 

fatores_media_simples = as.vector(c(attr(ata( 

  triangulo_acumulado, NArow.rm = T), "smpl"),1)) 
 

 

 Média ponderada: 

 

Figura 10: Equação média ponderada, exemplo teórico. 

 

   

Utilizando o software R, estabelece-se o seguinte código para chegar nestes 

fatores: 

 

fatores_media_ponderada = as.vector(c(attr(ata( 

  triangulo_acumulado, NArow.rm = T), "vwtd"),1)) 
 

 

Os Fatores de Desenvolvimento estimados escolhidos, serão então 

acumulados para cada período de desenvolvimento, do período a que se referem até 

o último período calculado, de acordo com a fórmula a seguir: 
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Figura 11: Equação Fatores Acumulados, exemplo teórico. 

 

Onde: 

k = 0,1,2,...,m-1; 

 

fatores_acum <- list("fata.smpl" = rev(Reduce(`*`, rev(fatores_media_simples), accumulate = 
TRUE)),  

                     "fata.wtd" = rev(Reduce(`*`, rev(fatores_media_ponderada), accumulate = TRUE))) 
 

 

 

3.2.4 Cálculo do IBNR Determinístico 
 

A etapa final do cálculo consiste em capturar o valor incorrido já observado na 
Figura 4 (Triângulo Acumulado), que corresponde a última diagonal da referida 
visualização. Essa diagonal corresponde, de forma prática, ao total de valores 
ocorridos em algum dos períodos observados e avisados na data T (vide Figura 1) 
de constituição da provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados. 

Assim, os fatores acumulados calculados na seção 3.2.3 são aplicados sobre 
o valor incorrido de sinistros avisados, obtendo-se a projeção final para cada período 
i do período de análise, conforme a equação: 

 

Figura 12: Equação Ultimate Values, exemplo teórico. 

 

 

As linhas de código correspondentes as notações citadas são as seguintes: 

 

incorridos = as.vector(getLatestCumulative(triangulo_acumulado)) 

 

ultimate = list("ult.smpl" = rev(fatores_acum$fata.smpl) * incorridos,  

                 "ult.wtd" = rev(fatores_acum$fata.wtd) * incorridos) 
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Com a projeção final Ei (Ultimate Values), o próximo passo é calcular a LDF 
Reserve e enfim o resultado do IBNR. Para isso, basta subtrair o somatório dos 
Ultimate Values pelo somatório dos sinistros incorridos para cada período i, 
conforme indicado no código abaixo: 

 

ldf_reserve = list("ldf.smpl" = ultimate$ult.smpl - incorridos,  

                    "ldf.wtd" = ultimate$ult.wtd - incorridos) 

 

ibnr = list("ibnr.smpl" = sum(ldf_reserve$ldf.smpl),  

             "ibnr.wtd" = sum(ldf_reserve$ldf.wtd)) 
 

 

Finalmente, o valor das provisões de IBNR estimadas pela metodologia 

clássica determinística, utilizando os fatores de média simples e média ponderada 

são, respectivamente, aproximadamente R$ 41.025.168,00 e R$ 39.787.394,00. 
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4 DO MÉTODO ESTOCÁSTICO BOOTSTRAP-CHAIN-LADDER 
 

Nesse estudo serão abordados dois métodos bastante utilizados no mercado 

nacional e internacional para fins comparativos e exploratórios a essa pesquisa. A 

primeira abordagem foi realizada na seção 3 desta pesquisa, e baseia-se no estudo 

original de Thomas Mack (1999). Nessa seção será abordada o método estocástico 

Bootstrap-Chain-Ladder, baseado no estudo original de England e Verrall, do ano de 

2002. Nesta, visa-se chegar em uma distribuição de resultados possíveis para a 

constituição da provisão técnica de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados, IBNR.  

 

4.1 BASE DE DADOS 
 

Para exemplificar a utilização do Modelo Bootstrap-Chain-Ladder e manter o 

intuito comparativo e problemática da pesquisa, foi utilizada a mesma simulação de 

carteira de seguros de automóvel fictícia, totalizando 433 observações e um valor total 

de aproximadamente R$ 340.360.250,00 (vide anexo I). 

 

4.2 APLICAÇÃO PRÁTICA 
 

4.2.1 Inicialização e Triângulos de Runoff 
 

Para aplicação prática da teoria de England e Verrall, também foi utilizado 

nessa pesquisa o software R, especificamente o pacote “ChainLadder” (Statistical 

Methods and Models for Claims Reserving in General), versão 0.2.15 criada por 

Markus Gesmann, com última atualização em 9 de janeiro de 2022 que também se 

encontra disponível na referência bibliográfica dessa pesquisa.  

As etapas de Inicialização e construção dos Triângulos de Runoff – Incremental 

e Acumulado - para essa metodologia são idênticas ao método de Mack abordado da 

Seção 3 deste estudo. Para isso, recomenda-se a reaplicação das seções 3.2.1 e 

3.2.2. 

 

4.2.2 Contextualização e Cálculo do IBNR Estocástico 
 

Com os triângulos de runoff já definidos, começa-se a estimativa do IBNR 

Estocástico via Bootstrap. 
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Bootstrapping/Bootstrap é um método de reamostragem proposto inicialmente 

na estatística por Bradley Efron, em 1979 (England e Verrall, 2002). Essa técnica é 

usada de forma frequente na estatística clássica para aproximar o viés de um conjunto 

de dados, construir intervalos de confiança e/ou contrastes de hipóteses. Essa 

técnica, porém, exige capacidade computacional alta e sua aplicabilidade pode ser 

custosa se o atuário/estatístico/matemático não souber utilizá-la de forma adequada. 

Conforme pontuado por Mano e Ferreira (2009), a modelagem estocástica 

assume que algumas premissas no cálculo da provisão são aleatórias com uma 

determinada distribuição de probabilidades, o que permite determinar uma distribuição 

de probabilidades para o valor da provisão técnica requerida. Dessa forma, o atuário 

pode escolher determinado nível de segurança (por exemplo, 95%) ou intervalo para 

constituir sua provisão, de forma a ser mais ou menos conservador no tempo T de 

contabilização (Figura 1). 

No caso da provisão técnica estudada nessa pesquisa, IBNR, a premissa que 

será considerada aleatória, à luz do estudo de England e Verrall, serão os fatores de 

desenvolvimento (ou coeficientes de crescimento). Dessa forma, o processo de 

reamostragem será criado a partir da amostra de erros gerados por esses fatores. 

Esses erros são calculados pela reconstrução do histórico de sinistros (triângulo 

acumulado, Figura 6), equivalente ao vetor de fatores de desenvolvimento 

selecionados, ou seja, a partir da última diagonal de sinistros observados acumulados. 

Os acúmulos anteriores A(i ,k-1)  equivalem ao valor acumulado em A(i ,k)  dividido 

pelo fator de desenvolvimento correspondente. Os erros equivalem aos resíduos de 

Pearson calculados entre o triângulo incremental observado e o triângulo incremental 

reestimado, através da seguinte relação: 

 

Figura 13: Equação Resíduos de Pearson, exemplo teórico. 

𝑟(𝑖 , 𝑗) = (𝐴(𝑖 , 𝑘 ) − Â(𝑖 , 𝑘))/√(Â(𝑖 , 𝑘) ) 

 

A partir da amostra de resíduos, o método consiste em fazer uma 
reamostragem aleatória dos mesmos, com reposição, formando um novo triângulo de 
resíduos. Em seguida, utiliza-se a função inversa do cálculo do resíduo de Pearson 
nessa nova amostra de erros, gerando um novo triângulo incremental: 
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Figura 14: Equação inversa Resíduos de Pearson, exemplo teórico. 

𝐴(𝑖 , 𝑘) =  𝑟(𝑖 , 𝑗) Â(𝑖 , 𝑘) + Â(𝑖 , 𝑘) 

 

O novo triângulo incremental é então acumulado e desenvolvido seguindo as 
mesmas premissas adotadas no cálculo original das provisões técnicas de sinistros 
ocorridos. Esse processo é repetido por um número R de vezes, gerando assim R 
possíveis projeções de sinistros ocorridos a avisar, cuja variância é proporcional ao 
erro oriundo dos fatores de desenvolvimento selecionados pelo atuário. Após esse 
processo, os valores obtidos são fitados em uma distribuição Gamma, por fins de 
visualização e aproximação dos resultados a uma distribuição conhecida (England e 
Verrall). O processo também é aproveitado para estimar os possíveis fluxos de caixa 
de eventos ocorridos a avisar, considerando que o somatório de cada uma das 
diagonais do triângulo incremental representa o total de aviso de pagamentos de 
eventos em cada vértice. Nesse estudo foram realizadas 10.000 simulações R para 
fins de resultado, dado a convergência necessária exposta na base de dados 
simulada. 

Essas etapas de cálculo são facilitadas pelo pacote “ChainLadder” do software 
R supracitado. Com esse pacote são otimizadas as funções de reamostragem 
abordadas e sua aplicação fica computacionalmente leve para a base de dados 
testada. Nessa pesquisa, o tempo operacional utilizado pela função a seguir foi de 
1,89 segundos, aproximadamente, e pode ser obtido pelos seguintes comandos: 

 

ibnr_boot = BootChainLadder(triangulo_acumulado, R = 10000, process.distr = "gamma") 

 

ibnr_boot$IBNR.Totals 
 

Dessa forma, são gerados 10 mil possíveis resultados para a provisão técnica 

de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados (IBNR), que se encontram no vetor 

resultante do código acima. Na tabela gerada abaixo, podemos ver algumas 

características da distribuição gerada pelo processo de Bootstrapping. 

 

Figura 15: Sumário da distribuição. 

 

 

 Também é possível gerar o histograma do vetor resultante, a fim de ter uma 

representação gráfica das provisões em diferentes cenários: 
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Figura 16: Histograma da distribuição. 

 

 

Finalmente, através dos resultados obtidos, o atuário pode decidir qual o 

cenário mais confiável para constituir o valor da provisão desejada. 
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5 DO IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DE AMBAS AS METODOLOGIAS 
 

Os compromissos futuros, passivos e provisões técnicas de companhias, 

podem corresponder a valores já conhecidos ou a estimativas (Mano e Ferreira, 2009), 

como é o caso da provisão estudada IBNR. Dessa forma, o cálculo das provisões 

técnicas deve ser feito necessariamente métodos estatísticos qualificados e níveis 

adequados de gestão de riscos, aplicando as teorias financeiras, de probabilidades e 

da estatística clássica. No mercado de seguros, onde o produto principal é o risco, 

isso se torna ainda mais evidente, em especial na provisão técnica IBNR, decorrente 

do inglês Incurred But Not Reported que trata dos Sinistros Ocorridos mas Não 

Avisados, dado sua relevância nos balanços das companhias seguradoras (vide 

Circulares SUSEP N°485 e 448 e Mano e Ferreira, 2009). 

Nesse estudo foram demonstradas de maneira prática, a metodologia Chain-

Ladder Determinística clássica (Mack, 1999 – paper original), e Bootstrap-Chain-

Ladder estocástica (England e Verrall, 2002 – paper original). Ambas foram 

apresentadas via formulação clássica teórica e com aplicação no software R, com 

auxílio do pacote “ChainLadder” de Markus Gesmann (vide referência bibliográfica). 

A primeira metodologia, gerou um único valor resultante para a provisão de 

Sinistros Ocorridos mas Não Avisados para cada uma das métricas de fatores de 

desenvolvimento, média aritmética simples e média ponderada. São esses, 

respectivamente, em torno de R$ 41.025.168,00 e R$ 39.787.394,00. Conforme 

esperado, são resultados com variação percentual de 3%, devido a ligeira mudança 

no modo de cálculo dos fatores. Portanto, utilizando esse exemplo de aplicação em 

uma seguradora hipotética, o atuário em questão poderia definir a provisão técnica de 

IBNR como um dos valores supracitados em seu balanço. 

Essa metodologia, por não exigir uma grande complexidade computacional e 

teórica, pode ser considerada uma boa abordagem de valor esperado (média) para a 

constituição da provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados. Isso porque sua 

simplicidade pode gerar rapidez na tomada de decisão e entregar um cenário médio 

provável aderente a realidade da seguradora/operadora de saúde, além da facilidade 

na elaboração de manuais metodológicos e notas técnicas para auditoria e mercado. 

Ressalta-se também que ao usar uma abordagem determinística, onde um 

único cenário é esperado – média, em termos estatísticos -, as oscilações na 

variabilidade dos dados podem ser amenizadas. Ou seja, se a natureza dos dados é 



25 
 

muito volátil, com alto desvio padrão da amostra por exemplo, um método cuja o fim 

seja entregar um cenário esperado pode satisfazer, visto que, na média, ele tende a 

amenizar maiores impactos e oscilações mensais na constituição, como constata 

Mack. Esse é um importante aspecto para as seguradoras brasileiras, que desejam 

não obter fortes variações na provisão IBNR ao longo do ano, devido a dificuldade de 

explicar tal acontecimento para investidores e auditores. 

Já quando tratamos da metodologia de England e Verrall, de 2002, Bootstrap-

Chain-Ladder, opta-se por usar uma abordagem estocástica, onde o resultado não é 

apenas um cenário médio/esperado e sim uma distribuição de possíveis resultados. 

Mano e Ferreira destacam que na modelagem estocástica assume-se que algumas 

premissas no cálculo são variáveis aleatórias (no exemplo estudado, a premissa foi 

os fatores de desenvolvimento obtidos através dos Resíduos de Pearson) com uma 

determinada distribuição de probabilidades (no caso, fitado na distribuição Gamma 

conhecida). Isso permite determinar intervalos de confiança, construir hipóteses ou 

definir níveis de segurança para a melhor estimativa do matemático. Pode-se afirmar 

que essa abordagem possui um resultado mais completo, pois além do cenário médio, 

mostra diversos outros e ajuda a empresa a entender sua exposição no momento T 

de constituição. 

De forma mais prática, referindo-se ao estudo exemplificado desta pesquisa, 

na seção 4, percebe-se que em 10 mil simulações de resultados possíveis para 

provisão técnica de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados, obtém-se no melhor 

cenário uma provisão de R$ 20.114.331,00 e no pior uma provisão de R$ 

78.731.015,00 (vide Figura 15). A média e mediana da distribuição são próximas e 

equivalem aos valores de R$ 39.966.335,00 e R$ 39.265.140,00 respectivamente, ou 

seja, o valor esperado. Já o primeiro e terceiro quartil, demonstram algo em torno de 

36 e 43 milhões de reais, respectivamente. 

Cada um desses resultados possui um nível de confiança atrelado. Por 

exemplo, quando falamos do terceiro quartil (percentil 75), estimado em 43 milhões, 

podemos afirmar que 75% dos cenários de passivo estão cobertos por esse valor, 

dado a simulação estudada. A grande vantagem dessa abordagem é possibilitar que 

a companhia exerça sua gestão de riscos aplicada ao seu apetite financeiro na 

constituição do passivo. Uma vez que a companhia assumir que o valor do IBNR na 

data T de constituição é atrelado ao percentil 75, ela está aumentando em torno de 3 

milhões suas reservas para aquele período em relação ao resultado da metodologia 
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determinística, porém sendo mais conservadora e capturando mais 25 percentis de 

perda da distribuição de probabilidades do IBNR dado pela metodologia estocástica. 

Em contraponto, a companhia pode optar por um cenário mais liberal, e diminuir sua 

reserva em torno de 3 milhões, assumindo que o primeiro quartil, equivalente a 25% 

dos cenários capturados pelo vetor da distribuição, é suficiente em termos de 

contabilização. Esses exemplos mostram o tamanho do impacto que uma mudança 

de metodologia pode causar na provisão final contabilizada em uma determinada data 

T. 

Lembra-se também que um dos cuidados que se deve ter nessa metodologia, 

como cita England e Verrall, por ser estocástica e assumir aleatoriedade nos fatores 

de desenvolvimento, é a variabilidade dos dados. Quando se depara com dados com 

grande dispersão, os resíduos de Pearson podem criar distribuições com longas 

caldas e pouco aderentes a realidade das companhias. Além disso, vale citar que a 

provisão calculada, quando se utiliza de um carregamento de segurança (exemplo do 

percentil 75 acima), pode gerar duplicidade de constituição caso a empresa já possua 

uma margem de solvência que captura as flutuações do risco da operação, como cita 

Mano e Ferreira (2009). Uma desvantagem dessa abordagem é a subjetividade 

existente na escolha da margem de segurança, o que pode gerar discussões sobre 

os dividendos efetivos a serem distribuídos entre acionistas e impostos que deveriam 

ser pagos (Mano e Ferreira). 

A maior vantagem, como citada no estudo de Cristina Mano, é que a 

metodologia de England e Verrall possibilita o atuário assumir uma abordagem mais 

conservadora e exemplificar qual o nível assumido. Isto pode ser bastante útil quando, 

em realidade, as informações disponibilizadas nem sempre possuem boa 

credibilidade estatística, massa, amostragem e dificultam a escolha de premissas para 

os cálculos. 

Nesse caso, o estudo demonstrou que a média da distribuição resultante da 

metodologia Bootstrap é bem próxima aos valores resultantes da metodologia 

determinística, demonstrando consistência na aplicação de ambas as abordagens. De 

toda forma, levanta-se o questionamento da necessidade da aplicação de uma 

metodologia mais robusta e completa (Bootstrap-Chain-Ladder), onde dependendo do 

tamanho da amostra pode gerar custos computacionais relevantes, quando a 

metodologia clássica de Chain-Ladder determinística leva a um resultado esperado 
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muito próximo e prevenindo possíveis oscilações (uma das maiores preocupações das 

seguradoras). 
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CONCLUSÃO  
 

Dado o exposto na pesquisa, conclui-se que a Provisão Técnica de Sinistros 

Ocorridos mas Não Avisados, conhecida da tradução e sigla IBNR (Incurred But Not 

Reported), é relevante para a saúde financeira das empresas seguradoras e sua 

correta estimativa auxilia na solvência da companhia. Considera-se que essa 

estimativa se trata de um cálculo probabilístico que aplica teorias estatísticas, 

atuariais, financeiras e de probabilidade e visa predizer um valor futuro de sinistros a 

ser contabilizado no presente. Por isso, é de extrema importância avaliar diferentes 

métodos e abordagens a fim de entender seus impactos, vantagens e desvantagens.  

De forma mais prática, percebe-se que a metodologia de Thomas Mack, elaborada 
em 1999, Chain-Ladder clássica, possui a vantagem e simplicidade de um cálculo 
determinístico. Esta não exige grande capacidade computacional e expõe um valor 
esperado que permite poucas oscilações dado a natureza do cálculo. De todo modo, 
pode ser considerada uma abordagem incompleta por responder por apenas um 
cenário de todos os possíveis. 

Já a abordagem estocástica do estudo de England e Verrall, de 2002, 

Bootstrap-Chain-Ladder, entrega diversos possíveis cenários de constituição da 

mesma provisão técnica. Como ferramenta de gestão de risco pode ser considerada 

muito mais adequada, visto que é fundamental para avaliar o passivo assumido pela 

entidade, ainda mais quando não está sujeita a regras de margem de solvência pelo 

regulador. Essa análise permite assumir uma margem de segurança na contabilização 

do IBNR atrelada a um percentil da distribuição resultante. De todo modo, vale 

ressaltar que a variabilidade dos dados pode ser um grande vilão no uso de 

abordagens estocásticas, visto que a calda resultante da distribuição pode ser muito 

longa e levar a companhia a decisões não razoáveis.  

Considerando a limitação do estudo, bem como a importância da temática, 

sugere-se que novos estudos sejam realizados, os quais podem buscar verificar qual 

a acurácia e eficiência de cada um dos métodos abordados em ramos específicos de 

seguros, saúde etc., visando assim mitigar a subjetividade a cerca dessas estimativas 

tão importantes para a saúde financeira do setor. Sugere-se ainda, a avaliação da 

necessidade de um cálculo estocástico mais robusto e custoso tendo em vista que o 

cenário médio deste aproxima-se muito do resultado do cálculo determinístico. 
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