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RESUMO
Esta pesquisa propõe uma metodologia capaz de prever objetivamente a
componente cíclica da Decomposição Clássica, como alternativa ao clássico
problema de previsão do método, sem a necessidade de uma decisão arbitrária e
subjetiva – uma contribuição teórica diante da principal dificuldade do método. A
metodologia foi testada na indústria de seguros de automóveis. Na Literatura, foram
revisados os temas Séries Temporais, Decomposição Clássica e o setor de Seguros
de Automóveis no Brasil, com suas oscilações cíclicas e os potenciais explicadores
da componente cíclica do Método da Decomposição Clássica. Como estratégia
metodológica, foram identificados na teoria potenciais explicadores no setor de
seguros de automóveis, do componente cíclico, da Decomposição Clássica,
posteriormente utilizados como variáveis independentes e correlacionados com o ciclo
por meio da aplicação de Regressão Múltipla na amostra de teste, que resultou em
uma equação que prevê o ciclo. O resultado da regressão alcançou a combinação de
oito explicadores (de um total de 11) com valores-P abaixo de 5%, respondendo por
83% da componente cíclica, com a maior parte dos explicadores corroborando com a
teoria: “Inflação”, “Investimento privado”, “PIB Real”, “Taxa de urbanização” e “Taxa
de analfabetismo”. Seis explicadores divergiram da teoria, sendo três deles com
resultado inverso: “Desemprego” com relação positiva em função do ciclo e as
variáveis “Renda (PIB per capita)” e “População”, que apresentaram uma relação
negativa em função do ciclo, além de três variáveis excluídas do modelo por ficarem
foram do limite estatístico: “IPI”, “Frota de circulante” e “Taxa de juros (SELIC)”. A
equação resultante da regressão foi capaz de prever o ciclo na amostra de validação
mantendo um erro MAPE de 5,03%, viabilizando satisfatoriamente um novo método
alternativo e objetivo. Foi possível concluir que é possível, sim, tentar prever
objetivamente essa complicada componente da Decomposição Clássica, desde que
os seus potenciais explicadores na indústria estudada sejam devidamente
pesquisados. Em termos aplicados, a pesquisa contribui com a previsão de valores
futuros para o prêmio, no desafiador mercado de seguros de automóveis, servindo
como alternativa aos gestores desta indústria.

Palavras-chave: Decomposição Clássica; Métodos de previsão; Ciclo; Componente
Cíclica; Seguros de automóveis.

ABSTRACT
This research proposes a methodology capable of objectively predicting the
cyclical component of Classical Decomposition, as an alternative to the classic method
prediction problem, without the need for an arbitrary and subjective decision - a
theoretical contribution to the main difficulty of the method. The methodology was
tested in the car insurance industry. In the Literature, the themes Temporary Series,
Classical Decomposition and the car Insurance sector in Brazil were reviewed, with
their cyclical oscillations and the explicative variables of the cyclical component of the
Classical Decomposition Method. As a methodological strategy, explicative variables
were identified in the car insurance, cyclical component, and Classical Decomposition
sectors, later used as independent variables and correlated with the cycle through the
application of Multiple Regression in the test sample, which resulted in an equation
that predicts the cycle. The result of the regression was reached the combination of
eight explicative variables (out of a total of 11) with P-values below 5%, accounting for
83% of the cyclical component, with most of the explicative variables corroborating with
the theory: "Inflation", " Private investment "," real GDP "," urbanization rate "and"
illiteracy rate ". Six variables diverged from the theory, three of them with an inverse
result: "Unemployment" with a positive relation as a function of the cycle and the
variables "Income (GDP per capita)" and "Population", which presented a negative
relation as a function of the cycle. of three variables excluded from the model because
they remained within the statistical limit: "IPI", "Fleet of current" and "Interest rate
(SELIC)". The equation resulting from the regression was able to predict the cycle in
the validation sample, maintaining a MAPE error of 5.03%, making possible a new
alternative and objective method. It was possible to conclude that it is possible to
objectively attempt to predict this complicated component of Classical Decomposition,
if the explicative variables in the industry studied are properly researched. In applied
terms, the research contributes to predicting future values for the premium in the
challenging car insurance market, serving as an alternative to the managers of this
industry.

Keywords: Classical Decomposition; Forecasting methods; Cycle; Cyclic Component;
Car insurance.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO
Objetivando antecipar a evolução de dados futuros com a maior exatidão

possível, os modelos de previsão desempenham um papel fundamental nas decisões
que compreendem a alocação de recursos, além de definições operacionais e
estratégicas em áreas como finanças, recursos humanos, produção, marketing e
vendas (PELLEGRINII; FOGLIATTO, 2000; VOLLMANN; BERRY; WHYBARK, 2006).
Trata-se de estimar o que ocorrerá no futuro em relação à necessidade de um bem
ou serviço em determinadas condições e em certo momento (MOON et al., 1998).
Uma tarefa desafiadora, pois a demanda por bens e serviços pode variar de maneira
expressiva, devido ao ambiente de competição em que a empresa está inserida
(RITZMAN; KRAJEWSKI, 2004; WANKE; JULIANELLI, 2006).
Os métodos de previsões estão divididos em qualitativos e quantitativos. O
método qualitativo é ancorado na subjetividade da experiência humana, desenhado
para obter impressões, opiniões e julgamentos de consumidores e/ou de especialistas
que sejam capazes de antecipar o futuro. Os métodos quantitativos são
essencialmente racionais, baseados em modelos matemáticos e estatísticos que
permitem controlar o erro e alcançar valores previstos, além de se diferenciar pela
possibilidade ser reproduzido e generalizável (ABRAHAM; LEDOLTER; ABRAHAM,
2005; BROCKHOFF, 1983; MONTGOMERY; JOHNSON; GARDINER, 1990;
MOREIRA, 2008).
Os métodos quantitativos de previsão podem ser causais ou de séries
temporais. O método causal busca predizer o comportamento da grandeza por meio
de regressão, estimando as quantidades com base em outras variáveis independentes
– neste método destacam-se as regressões simples e múltipla (HAIR, 2009). Por
exemplo, as vendas de bebidas durante um show em um estádio podem variar em
função da temperatura. Com a suposição de que o aumento de temperatura incentiva
o aumento das vendas, a variação da temperatura pode explicar a variação do
consumo de bebidas.
Já as séries temporais são mais populares uma vez que, exigem apenas o
histórico dos valores da própria variável que se quer determinar (Ex: demanda, preço,
temperatura, entre outras) ao longo do tempo, pois não há variáveis explicativas neste
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modelo (BOWERSOX; CLOSS, 2001; MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT, 1982;
MONTGOMERY; JOHNSON; GARDINER, 1990; MOREIRA, 2008; REZENDE et al.,
2006; WOOLDRIDGE, 2013).
Um dos pioneiros e mais difundidos métodos de previsões utilizando séries
temporais é a Decomposição Clássica. O modelo utiliza formulações matemáticas
simples para separar a série em quatro componentes principais, a partir das quais,
são feitas as previsões: (a) a tendência, que se refere à direção geral desenvolvida
em um longo intervalo de tempo; (b) o ciclo (ou cíclica), que se refere às oscilações
em longo prazo ou aos desvios em torno da reta de tendência; (c) a sazonalidade, que
se refere a padrões idênticos ou quase, que uma série temporal parece obedecer; e
(d) o termo aleatório, que parece com flutuações de curto período, com deslocamento
inexplicável (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT, 1982; SOUZA, 1981). Em síntese, este
método viabiliza a compreensão do comportamento aparentemente irregular da série
temporal por meio da decomposição e análise de suas quatro componentes, para
depois recompô-las em um modelo de previsão.
Na etapa de recomposição dos componentes que resulta no futuro exercício de
previsão, o método, que é quantitativo, sofre uma intervenção subjetiva no momento
de estimar a componente cíclica que pode, eventualmente, explicar a maior parte do
comportamento irregular das grandezas.
Enquanto a estimativa futura dos demais componentes – tendência,
sazonalidade e o termo aleatório – pode ser tratada de forma bem objetiva, isso não
ocorre com a “componente cíclica”, como já identificado por Bouzada (2012, p. 14):
[...] o preenchimento dos valores futuros do ciclo econômico requer um
pouco de informações, bom senso e imaginação por parte do previsor,
porque não há motivos para crer que essa variável apresente, no
futuro, o mesmo padrão de comportamento do passado.

Em vista disso, é recomendável que a estimativa futura do componente cíclico
conte com a ajuda de especialistas econômicos ou do setor dentro no qual está
inserida a necessidade de previsão. Este processo, no entanto, muitas vezes é
demorado, dispendioso e um tanto arbitrário, pois faz uso do julgamento subjetivo
do(s) especialista(s).
Além da dificuldade de compor o ciclo, naturalmente, é de se esperar que essas
estimativas sejam diferentes em cada setor ou indústria. No setor de seguros de
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automóveis, por exemplo, o regime de flutuação do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI) pode influenciar o ciclo de negócios, mas certamente tal imposto
não afetaria ciclos de outros setores em função de suas especificidades, a exemplos
dos setores de educação, serviços bancários, dentre outros.
O problema:
Como prever o componente cíclico futuro da Decomposição Clássica de forma
satisfatória, mas menos dispendiosa e mais objetiva do que por meio de consulta a
especialistas?
1.2

OBJETIVOS

Objetivo geral:
Apresentar uma metodologia capaz de identificar de uma maneira geral bons
substitutos e bons explicadores para o componente cíclico na Decomposição
Clássica.
Objetivo específico:
Identificar bons substitutos e explicadores para o componente cíclico na
Decomposição Clássica, especificamente no ramo de seguros de automóveis.
Objetivo intermediário:
Identificar na literatura potenciais explicadores - no setor de seguros - do
componente cíclico da Decomposição Clássica.
1.3

DELIMITAÇÃO
O estudo foi baseado nas teorias dos autores apresentados no Referencial

Teórico e utilizará o método da Decomposição Clássica Multiplicativo, mais indicado
quando as flutuações sazonais aumentam e diminuem proporcionalmente com o
aumento ou decréscimo do nível da série (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT;
HYNDMAN, 1998; SOUZA; SAMOHYL; MEURER, 2004).
No que diz respeito aos objetivos desta pesquisa, foi escolhido o ramo de
seguros, com a utilização da série temporal do ramo Seguros Elementares,
especificamente o de Automóveis. O ramo de Seguros de Automóveis é definido pela
Circular Nº 535, de 28.04.2016, publicada pela autarquia federal Superintendência de
Seguros e Previdência (SUSEP), que contempla: Acidentes pessoais de passageiros,
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garantia estendida, casco (veículos), responsabilidade civil facultativa, assistência e
outras coberturas e Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres – (DPVAT) (BRASIL, 2016).
A escolha do setor de seguros automóveis se deu por ser no segmento de
serviços, menos comum em estudos de previsão utilizando séries temporais; pela
presença de componentes sazonais e de tendência, que fazem parte das premissas
da Decomposição Clássica; pela irregularidade da flutuação da série, gerando
dificuldade de prever seu ciclo futuro; por ser um setor supervisionado pelo Governo,
proporcionando maior confiabilidade nos dados disponibilizados; e por ser um setor
difícil de prever a demanda.
A série histórica contém dados mensais dos resultados das vendas reais de
seguros no ramo de automóveis deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor
– IPCA, entre o período de 1995 e 2017, limitados ao território nacional Brasileiro e
retirados do Sistema de Estatísticas da Susep (SES). O recorte temporal começa em
1996 para não capturar a instabilidade econômica anterior ao Plano Real.
Por opção, esta pesquisa não utilizou os dados das vendas do DPVAT,
removido da série por ser um seguro obrigatório paralelamente à compra de cada
veículo e não opcional, como os demais.
1.4

RELEVÂNCIA

1.4.1 Relevância teórica
Viabilizar previsões de demanda e antecipar a evolução de dados futuros com
maior exatidão possível são desafios que impactam nas decisões organizacionais. Os
modelos de previsão desempenham um papel fundamental neste contexto.
A Decomposição Clássica é um método simples e eficaz para previsões de
séries temporais, mas carece em sua teoria de uma forma objetiva de prever seu
componente cíclico futuro. Os dois demais componentes do método (sazonalidade e
tendência) são mais fáceis de prever por serem restritamente objetivos e os
componentes aleatórios não são previstos neste método. A previsão do componente
cíclico é bem diferente das demais, seus indicadores são fornecidos através da
subjetividade humana, como opiniões de gestores ou especialistas, em um processo
demorado, custoso, arbitrário e com maior suscetibilidade ao erro.
O componente cíclico é relevante, pois responde por grande parte do
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comportamento da flutuação das grandezas – impactando previsões de forma
determinante. Identificar e testar os indicadores que contemplem a previsão do ciclo
de forma objetiva é o maior desafio e a principal contribuição teórica desta pesquisa.
As flutuações do componente cíclico na Decomposição Clássica são respondidas por
mudanças conjunturais agregadas, em intervalos maiores que um ano, naturalmente
relacionadas com variáveis e indicadores econômicos dos ciclos de negócios. No
âmbito das empresas, os ciclos podem ser formados, em parte, pela influência das
flutuações macroeconômicas – que afetam todos os setores (CARAIANI, 2013;
CONTADOR, 1996; SCHUMPETER, 2006, 1939). Neste sentido, foi possível
encontrar indicadores objetivos para representar o componente cíclico futuro da
Decomposição Clássica Multiplicativo, viabilizando resultados e um novo método
incremental que pode substituir a forma subjetiva oferecida pela teoria atual.
Esta pesquisa lida com os caráteres subjetivo e objetivo da Decomposição
Clássica, buscando uma ou mais variáveis que possam representar seu componente
cíclico, contemplando um nível de acurácia confiável nos valores projetados. Uma das
questões estimuladoras deste estudo é oferecer uma metodologia de previsão que
possa ser utilizada em qualquer mercado, setor ou indústria, contribuindo de maneira
objetiva com previsões para negócios. Além de tornar a natureza do modelo
puramente objetiva, é possível acelerar a dinâmica das previsões que utilizam o
método de Decomposição Clássica Multiplicativo.
1.4.2 Relevância prática
Como plano de fundo para testar o novo modelo teórico, foi utilizado o setor de
seguros, especificamente o ramo de seguros de automóveis.
Segundo dados da SUSEP (2018), o setor de seguros agregado arrecadou em
2017, aproximadamente, 380 bilhões de reais, representando 6% de participação no
Produto Interno Bruto (PIB) nacional do mesmo ano. Dez empresas seguradoras
representavam 63% de participação no mercado, com predominância de grupos
econômicos bancários. No mesmo ano, segundo os dados da série histórica extraída
do site da SUSEP, o ramo de seguros de automóveis representou 8,9% do total
arrecadado, aproximadamente, 33,8 bilhões de reais.
Previsões de demanda neste mercado são difíceis e trazem grande impacto
estratégico e operacional às seguradoras. Uma acurada previsão de demanda pode
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fornecer aos gestores uma boa capacidade de decisão, além de prover aos governos
e instituições regulatórias a capacidade de convergirem em planos estratégicos que
ajudem o setor a corrigir percursos.
Seria natural imaginar que o mercado de seguros é uma atividade pró-cíclica,
ou seja, que cresce quando a economia vai bem, no entanto, o setor parece ter um
delay quando observados os efeitos da crise sofridos pelo Brasil nos últimos anos.
Dados da SUSEP demonstram que em 2015 o setor de seguros teve crescimento de
5%, comparativamente no mesmo período, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), o PIB registrou um decréscimo de 3,8%, a produção industrial
brasileira caiu 8,7%, o faturamento da indústria de transformação caiu 8%, a produção
de bens de consumo duráveis caiu 21,4%, a produção de veículos caiu 20,2%
segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(ANFAVEA) e por fim, a venda de eletrodomésticos caiu 15,2% segundo o Instituto
para Desenvolvimento do Varejo (IDV).
Alguns dos indicadores supracitados sugerem uma potencial dificuldade na
previsão da demanda de seguros de automóveis. O comportamento errático da série
pode ser observado na série temporal de prêmios (vendas) no ramo de seguros de
automóveis no Brasil, entre 1996 e 2017:
Gráfico 1 - Série mensal de prêmios de seguros de automóveis nominal e real (deflacionado pelo IPCA)
entre 1996 e 2017

Bilhões
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2,5
2,0
1,5
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PRÊMIO DE SEG. AUTO (NOMINAL)
Fonte: Elaborado pelo autor

PRÊMIO DE SEG. AUTO (REAL)

A evolução das vendas demonstra uma tendência de crescimento, pois a
arrecadação dos seguros de automóveis obteve um crescimento real de 43%, entre
2007 e 2017. No entanto, assim como o setor agregado de seguros, a curva de
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crescimento não acompanha alguns das principais variáveis econômicas.
Além dessa tendência e da mencionada flutuação cíclica, é possível observar
na série do Gráfico 1 comportamentos sazonais e também aleatórios na série
temporal. Conforme explicado anteriormente na contextualização, a Decomposição
Clássica parece ser capaz de captar bem estes componentes e lidar com as flutuações
deste setor. Esta suspeita pode ser corroborada ao analisarmos o comportamento das
componentes extraídas da série mensal de prêmios reais do setor de seguros de
automóveis, começando pela componente aleatória no Gráfico 2 a seguir.
Gráfico 2 - Componente aleatória, extraída da série mensal real de vendas de seguros de automóveis
(1996-2017)
COMPONTENTES ALEATÓRIOS
115%
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Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme pode ser visualizado no Gráfico 2, os componentes aleatórios (ou
não explicados) raramente ultrapassam 10%, para cima ou para baixo, sugerindo que
esta série possa ser, na sua maior parte, explicada pelos outros três componentes
previsíveis da Decomposição Clássica: a Tendência, a Sazonalidade e o Ciclo.
Quando isolado o componente cíclico histórico (dividindo-se os valores da série
dessazonalizada pelos valores da componente de Tendência), obtém-se o
comportamento evidenciado no Gráfico 3 a seguir.
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Gráfico 3 - Componente cíclica, extraída da série mensal real de vendas de seguros de automóveis
(1996-2017)
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A visão do Gráfico 3 explicita bem a dificuldade de previsão destes ciclos. O
comportamento do ciclo também pode ser visualizado a seguir, no Gráfico 4, quando
observada a flutuação da série dessazonalizada (linha vermelha) em torno da reta de
tendência (linha preta).

Milhões

Gráfico 4 - Variação da série de prêmios real do ramo de seguros de automóveis dessazonalizada
(1996-2017)
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Pela análise do nível de explicação (R2) do Gráfico 4, entende-se que a
tendência captura 86% da variação da série da dessazonalizada; os 14%
remanescentes são responsabilidade do ciclo. Este percentual não é elevado, mas
está longe de ser desprezível, revelando a importância do ciclo nesta série temporal.
Em outras palavras, é importante, mas difícil prever o ciclo na série de seguros de
automóveis. As relevâncias prática e teórica desta pesquisa observam essas
dificuldades, além de buscar uma estimativa ou indicador específico para o ramo de
seguros de automóveis que substitua a subjetividade existente na previsão da
componente cíclica na Decomposição Clássica Multiplicativo, por fim, oferecendo uma
metodologia que auxilie a tomada de decisão neste setor.
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2
2.1

REFERÊNCIAL TEÓRICO
SÉRIES TEMPORAIS
Uma série temporal é uma sequência de observações ordenadas no tempo

(ANDERSON et al., 2014; BOX; JENKINS; REINSEL, 2008; BROCKWELL; DAVIS,
2002; CHATFIELD, 2001; LITTERMAN et al., 1986; MORETTIN; TOLOI, 1981a;
WOOLDRIDGE, 2013). Embora essa ordenação seja ao longo do tempo, em
intervalos de tempo de tamanhos iguais, a ordenação também pode ser feita por meio
de outras dimensões, tal como, o espaço (WEI, 1991). Exemplos de séries temporais,
segundo Wooldridge (2013, p. 8), incluem “preços de ações, oferta de dinheiro, índice
de preços ao consumidor, produto interno bruto, taxas anuais de homicídio, números
de vendas automotivas etc.
Conforme Chatfield (2001), por convenção, as séries temporais podem ser dos
tipos discretas ou contínuas. Nas séries contínuas, os dados são registrados
continuamente em um rastreio, tais como a medida da temperatura, a atividade
cerebral via eletro, registros oscilográficos harmônicos de um equalizador de áudio,
dentre outros. As séries discretas possuem observações em intervalos de tempo fixos,
tais como o registro do PIB trimestral, o registro mensal das vendas de uma empresa
de bebidas, dentre outros (ANDERSON et al., 2014; BROCKWELL; DAVIS, 2002;
CHATFIELD, 2001; MORETTIN; TOLOI, 1981a; YAFFEE; MCGEE, 2000). Para
Yaffee e Mcgee (2000), a maioria das medições nas ciências sociais são realizadas
em intervalos regulares, que são séries discretas.
Existem zonas de atuação em que séries temporais são observadas e
estudadas de forma interminável, como estudos da medicina, da meteorologia, do
controle da qualidade e das ciências sociais (WEI, 1991); na área das ciências exatas
os estudos dessas séries também são abundantes (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008).
Os impactos em aplicações científicas podem ser encontrados nas diversas áreas em
que possam surgir importantes problemas de séries temporais (SHUMWAY;
STOFFER, 2011).
Como os eventos passados podem influenciar eventos futuros e os atrasos no
comportamento são prevalentes nas ciências sociais, o tempo é uma dimensão
importante em um conjunto de dados da série temporal. Ao contrário do arranjo de
dados transversais, a ordem cronológica transmite informações potencialmente
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importantes e as observações e análises das séries temporais são de interesse prático
considerável (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008; WEI, 1991). Alguns dos principais
objetivos da análise de séries temporais são convergentes entre os autores:
DESCRIÇÃO: Objetiva descrever os dados usando estatísticas ou métodos
gráficos (CHATFIELD, 2001; WEI, 1991), ou ainda, técnicas dinâmicas que
descrevam dados das amostras e permitam a interpretações em respectivas
áreas de aplicação (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008; MORETTIN; TOLOI,
1981a).
MODELAGEM: Consiste em aplicar ou desenvolver um ou mais modelos
estatísticos que auxiliem o processo de descrição ou análise das séries
(CHATFIELD,

2001;

MORETTIN;

TOLOI,

1981a).

São

necessários

procedimentos estatísticos e técnicas que se baseiem na suposição por
diferentes métodos e corpo da metodologia estatística disponível para analisar
séries temporais (SHUMWAY; STOFFER, 2011; WEI, 1991).
PREVISÃO: Busca estimar os valores futuros da série (BOX; JENKINS;
REINSEL, 2008; CHATFIELD, 2001; MORETTIN; TOLOI, 1981a) a partir da
detecção de regularidades nas observações de uma variável, com ou sem a
derivação

de

'leis'

para

melhor

prever

desenvolvimentos

futuros

(KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2007).
CONTROLE: Auxilia a tomada de decisão de modo a controlar um determinado
processo de simulação de boas previsões (CHATFIELD, 2001; MORETTIN;
TOLOI, 1981a).
Sob a ótica da previsão, a Análise de Séries Temporais depara-se com um
método de previsão univariado que utiliza modelos matemáticos e dados históricos
baseados apenas em valores anteriores que a própria variável demonstra (BOUZADA,
2012, 2013; BOWERSOX; CLOSS, 2001; BROCKWELL; DAVIS, 2002; DAVIS;
AQUILANO; CHASE, 2001; GAITHER; FRAZIER, 2004; LITTERMAN et al., 1986;
MONTGOMERY; JOHNSON; GARDINER, 1990; MOREIRA, 2008; REZENDE et al.,
2006; WEI, 1991; WOOLDRIDGE, 2013). Os modelos univariados são importantes na
medida em que têm aplicação imediata, a baixo custo, dependendo apenas dos dados
da série, além de obterem previsões que produzem resultados otimizados (BRESSAN,
2004; NEWBOLD; GRANGER, 1986; STOCK, 1999).
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A fim de proporcionar um ambiente estatístico de análise que auxilie na
previsão de Séries Temporais, é preciso definir um modelo matemático adequado
(BROCKWELL; DAVIS, 2002). Os modelos podem ser auto projetivos simples (Ex:
Amortecimento exponencial; Decomposição Clássica) ou modelos mais elaborados
(Ex: Metodologia de Box-Jenkins e os modelos ARMA, ARIMA e SARIMA), com base
na função de auto-correlação (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001). Não é raro, nem
indesejado, independente da complexidade objetiva dos modelos puramente
matemáticos, que tais modelos possam sofrer intervenções e ajustes com base em
fatores qualitativos e /ou opiniões de especialistas. Influência de fatores contextuais
qualitativos não inclusos na base de dados do modelo matemático podem impactar
significativamente as previsões (MENEGHINI et al., 2018).
2.1.1 DECOMPOSIÇÃO CLÁSSICA
Qualquer série temporal é uma composição de outras séries temporais de
outros componentes, alguns destes componentes são previsíveis, outros podem ser
aleatórios e difíceis de prever (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2014).
Desde de os primeiros estudos dos métodos de Análise de Séries Temporais,
era possível decompor as grandezas, através de seus procedimentos, em um número
finito de componentes independentes (KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2007).
Atualmente a Decomposição Clássica está bem difundida e serve como base
para outras diversas teorias de previsão, incluindo os muitos procedimentos de
ajustamento sazonal, que são amplamente utilizados na previsão de séries e
sustentam a análise dos ciclos de negócios (DOKUMENTOV; HYNDMAN, 2015).
A Decomposição Clássica consiste em um modelo univariado que utiliza
formulações matemáticas simples para separar a série em quatro componentes
principais, a partir dos quais, são feitas as previsões: (T) a tendência, que se refere à
direção geral segundo a qual parece que o gráfico da série temporal se desenvolve
em um longo intervalo de tempo; (C) o ciclo (ou componente cíclica), que se refere às
oscilações ao longo prazo ou aos desvios em torno da reta de tendência; (S) a
sazonalidade, que se refere a padrões idênticos ou quase, que uma série temporal
parece obedecer; e (A) o termo aleatório, que parece com flutuações de curto período,
com

deslocamento

CHATFIELD,

2001;

inexplicável

(BALLOU,

KIRCHGÄSSNER;

2005;

BOUZADA,

WOLTERS,

2007;

2012,

2013;

MAKRIDAKIS;
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WHEELWRIGHT, 1982; SAMOHYL; SOUZA; MIRANDA, 2008; STOCK, 1999).
Segundo Bouzada (2013, p. 116):
A grandeza varia ao longo do tempo em função da sazonalidade, da
tendência, do ciclo e de componentes aleatórios. Estes componentes
aparecem em parte dos comportamentos irregulares apresentados
pelas grandezas. Nesses casos, a Decomposição Clássica é o método
de previsão mais adequado, já que é nesses elementos que as
grandezas são decompostas neste método.

A seguir, o detalhamento de cada um dos quatro componentes da
Decomposição Clássica:
2.1.1.1 Sazonalidade (S)

Explica o comportamento cíclico (ao longo de um ano ou intervalo menor) das
grandezas (BOUZADA, 2012, 2013). Essa componente é um tipo de variação
geralmente dentro de um período anual e surge para muitas séries, se medido
semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, quando padrões semelhantes de
comportamento são observados em determinados momentos do ano (ANDERSON et
al.,

2014;

CHATFIELD,

2001;

LITTERMAN

et

al.,

1986;

MAKRIDAKIS;

WHEELWRIGHT, 1982; SAMOHYL; SOUZA; MIRANDA, 2008).
O fator sazonal relaciona-se com as flutuações periódicas de comprimento
constante que tendem a se repetir a cada ano, que são causadas, por exemplo, por
temperatura, chuvas, mês do ano, feriados e políticas corporativas (BOUZADA, 2012,
2013; CAVALHEIRO, 2003).
Para Samohyl, Souza e Miranda (2008, p. 87) a análise desta componente é
“fundamental para a tomada de decisões tanto a nível macro quanto a nível
microeconômico podendo estar presente, por exemplo, tanto na estratégia adotada
por algum governo ou na estratégia de vendas ou produção de uma empresa”. Na
área de serviços, por exemplo, um fabricante de piscinas espera baixas nas vendas
nos meses de outono e inverno, com pico de vendas nos meses de primavera e verão;
por outro lado, fabricantes de equipamentos de remoção de neve e roupas pesadas,
no entanto, esperam um padrão anual de demanda oposto (AMORIM et al., 2015).
Conforme exemplifica (BOUZADA, 2012, p. 7), existem fatores sazonais que não são
oriundos de variações climáticas, como as “vendas semanais de uma empresa ao
longo do mês - que podem ser maiores nas últimas semanas e menores nas primeiras
por causa do cumprimento de cotas por partes dos vendedores” ou “consumo diário
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de bebida alcoólica nos bares ao longo da semana - que é maior nos últimos dias da
semana e menor nos primeiros por causa do movimento nos bares”.
2.1.1.2 Tendência (T)

A componente Tendência representa mudanças no nível da série na variável
tempo no comportamento a longo prazo dos dados, podendo ser crescente ou
decrescente,

na

maioria

dos

casos

(BOUZADA,

2013;

MAKRIDAKIS;

WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). Para Samohyl, Souza e Miranda (2008, p. 87)
“A tendência é uma componente de fácil visualização, pois sua presença é percebida
quando os valores da série aumentam ou diminuem em um determinado intervalo de
tempo”. Este tipo de variação está presente quando uma série exibe crescimento
ascendente constante ou um declínio para baixo, pelo menos, ao longo de vários
períodos de tempo sucessivos (CHATFIELD, 2001). Se um lote de séries temporais
exibe este tipo de comportamento, pode-se dizer que existe um padrão tendência
(ANDERSON et al., 2014).
Conforme Bouzada (2012, p. 7) a tendência é geralmente o resultado de fatores
de longo prazo, “[...] tais como a população aumenta ou diminui, alterando as
características demográficas das preferências da população, tecnologia e/ou de
consumo”. Exemplos segundo o mesmo autor:
[...] a receita de vendas de uma empresa tende a crescer por causa do
aumento da população; o percentual de óbitos em uma cidade tende
a diminuir por causa da evolução científica; o percentual de mulheres
trabalhando fora de casa tende a aumentar por causa de modificações
culturais.
2.1.1.3 Ciclo (C)

A componente cíclica ou o ciclo, refere-se a padrões que se parecem com
ondas, em que os dados são repetidos após intervalos aproximados de intensidade,
com períodos maiores que o período sazonal. Segundo Chatfield (2001) essa
componente inclui variação cíclica regular em períodos superiores a um ano, como
descreve Bouzada (2012, p. 7):
[...] parte do comportamento irregular das grandezas pode ser
atribuída ao ciclo, que se manifesta na forma de flutuações
semelhantes a ondas em torno das tendências, que têm duração maior
do que um ano, mas que não têm a exata periodicidade que
caracteriza o padrão sazonal.

O fator cíclico representa os altos e baixos da economia ou de uma indústria
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específica, conforme sugere Bouzada (2012, p. 7) “A identificação das épocas em que
ocorrem os picos e depressões destas ondas sugere seu relacionamento com a
flutuação geral da atividade econômica – o chamado ciclo econômico”. Segundo o
mesmo autor, mesmo que uma grandeza não revele sazonalidade nem tendência
quando observada a sua variação em relação ao tempo, ainda assim, pode apresentar
um comportamento cíclico não aleatório.
2.1.1.4 Aleatórios (A)

Os componentes aleatórios (ou residuais) são flutuações irregulares que
descrevem qualquer variação que não seja a tendência, sazonalidade ou ciclo, são
variações que não são explicadas pela Decomposição Clássica (MAKRIDAKIS;
WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). Segundo Bouzada (2012, p. 8) após o expurgo
das outras três componentes anteriores da série temporal, “o restante da sua variação
é denominado flutuação residual e pode ser considerado como proveniente de
componentes aleatórios”.
2.1.1.5 Modelo de aditivo e multiplicativo.

O método de decomposição clássica pode ser aplicado com os

modelos

multiplicativo ou aditivo (BALLOU, 2005; BOUZADA, 2012, 2013; CHATFIELD, 2001;
KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2007; MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT, 1982;
SAMOHYL; SOUZA; MIRANDA, 2008; STOCK, 1999).
Modelo aditivo: R = S + T + C + A
Modelo multiplicativo: R = S x T x C x A
R é o valor real da grandeza e os demais fatores são os componentes e efeitos das
componentes em supra.
Segundo Samohyl, Souza e Miranda (2008, p. 82):
A decisão de qual método alternativo utilizar no momento de decompor
uma série e, principalmente, no momento de recompô-la para construir
as previsões, deve depender única e exclusivamente do
comportamento desta série ao longo do tempo.

Uma série que não apresenta uma modificação em sua amplitude com o
incremento do nível ao longo do tempo demonstra que ela possui componentes
aditivos, em caso contrário pode-se dizer que a série apresenta componentes
multiplicativos (KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2007; MORETTIN; TOLOI, 1981b).
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O modelo aditivo aceita que a série é composta pela “adição” das quatro
componentes (SAMOHYL; SOUZA; MIRANDA, 2008). A decomposição pode ser pelo
método ADITIVO se as magnitudes das flutuações sazonais não variam com o nível
da série ao longo do tempo.
No caso do método multiplicativo, a lógica básica é a mesma desenvolvida no
método aditivo; o que se modifica é a operação matemática realizada para decompor
a série (SAMOHYL; SOUZA; MIRANDA, 2008).
Se a série temporal apresenta comportamento sazonal estatisticamente
significativo, a correção da sazonalidade deverá ser através do método de
Decomposição Clássica Multiplicativa (BOUZADA, 2012, 2013; MAKRIDAKIS, 1988).
Outras experiências efetuadas sobre um conjunto de amostras de séries de vendas
indicaram que modelo multiplicativo tem melhor desempenho que o modelo aditivo
(MORETTIN; TOLOI, 1981b; SAMOHYL; SOUZA; MIRANDA, 2008).
2.1.1.6 Aplicações da Decomposição Clássica

A Decomposição Clássica é mais recentemente utilizada em conjunto com
outros modelos estatísticos para demonstrar a série decomposta ou como base em
modelos híbridos de previsão. São raras as pesquisas que utilizam o método
Decomposição Clássica puramente.
Hansen e Nelson (2003) propuseram um modelo de previsão de Redes Neurais
utilizando as componentes decompostas pelo método de Decomposição Clássica,
muito útil, segundo os autores para esse tipo de extração. A Rede Neural foi adaptada
com um algoritmo de propagação que sintetizou os componentes processados em
uma única previsão. O estudo demonstrou estimativas mais precisas quando
comparado com a Decomposição Clássica Multiplicativo ou modelos ARIMA.
Nopiah et al. (2009) utilizaram o método de Decomposição Clássica para
identificar comportamentos e prever desgastes em suspensões de veículos utilizados
para transportes de cargas em estradas pavimentadas e não pavimentadas. Ao
analisarem os componentes decompostos de forma sistemática, os autores
constataram que apenas as componentes tendência, cíclica e residuais foram
identificadas na série. O estudo também revelou que existia um efeito aditivo que entre
as três componentes.
Valenzuela et al. (2008) propuseram um modelo hibrido com que combinou a
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Decomposição Clássica, técnicas de amortecimento e Redes Neurais Artificiais
(RNAs). No estudo, durante o processo decomposição da série temporal, os modelos
ARIMA e as RNAs foram combinados para obter uma metodologia robusta e eficiente
para a previsão de séries temporais, sem a intervenção de especialistas.
Theodosiou (2011) combinou diferentes técnicas de previsão para desenvolver
e testar um método baseado na Decomposição Seasonal-Trend Lowess - STL
(Conhecida por ser uma decomposição baseada em regressão local robusta). A
Decomposição Clássica foi utilizada para identificar e isolar as principais
características das séries e suas componentes (sazonal, tendência, cíclica e residual).
Um conjunto de dados composto por 1.001 séries temporais de indicadores
econômicos e financeiros (micro, macro e demográficos) foram utilizados no teste do
modelo, que se mostrou com desempenho superior quando comparado com os
métodos ARIMA, Theta, Holt-Winters e Damped de tendência de Holt.
Patel e Dubey (2013) desenvolveram um estudo para previsão do consumo de
eletricidade, utilizando a Decomposição Clássica Multiplicativo e modelos com
técnicas de amortecimento. A série utilizada foi composta por dados diários, de 2007
a 2010, da Cia Elétrica do Estado de Maharashtra/Índia. Para os autores, a
Decomposição Clássica ofereceu uma visão mais clara do verdadeiro comportamento
da série. No entanto, na previsão, o modelo de técnicas de amortecimento superou
ligeiramente o modelo de Decomposição Clássica Multiplicativo.
Kurukulasooriya e Lelwala (2014) pesquisaram um modelo de previsão para a
indústria do turismo no Sri Lanka com o objetivo de prever as chegadas de turistas.
Os autores aplicaram modelos ARIMA e a abordagem de Decomposição Clássica
Multiplicativo, utilizando dados de 2000 a 2016. O estudo revelou que a Decomposição
Clássica Multiplicativo foi mais eficaz nos testes comparativos entre os modelos.
Popoola et al. (2015) utilizaram a Decomposição Clássica para analisarem
adequadamente os dados de 132 meses da produção de eletricidade da Nigéria e
prever a produção nesta indústria. Ao analisarem a série decomposta, todos os
componentes foram capazes de demonstrar comportamentos específicos na série,
como sazonalidade, tendência e ciclicidade. A previsão utilizando o modelo de
Decomposição Clássica Multiplicativo se mostrou satisfatória, revelada no estudo
como capaz de contribuir para o planejamento da oferta de energia, manutenção e
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políticas de operação de energia elétrica.
O estudo de Lakshmanan e Das (2017) propôs um modelo de previsão de
séries temporais aplicado a demanda de dados de carga de energia de baixa e alta
frequência da cidade de Nova York. Os autores dividiram o método em duas etapas –
o primeiro passo utilizando regressão, Box-Jenkins ou TBATS para ajustar dados de
frequências mais baixas – e uma segunda etapa com a Decomposição Clássica,
modelos Aditivo e Multiplicativo, para níveis de frequência mais elevados. O método
se mostrou eficaz para estimar os vários níveis de sazonalidade.
Mwanga D, Ong ’ala e Orwa G (2017) desenvolveram uma modelagem para
prever o ótimo aproveitamento da cana de açúcar (insumo na indústria do açúcar),
utilizando a Decomposição Clássica para extrair suas componentes e modelos ARMA
e ARIMA para previsão. A série de dados utilizada continha 45 anos de dados
trimestrais da indústria de produção de açúcar do Quênia. O estudo revelou padrões
e comportamentos subjacentes nas componentes da Decomposição Clássica,
permitindo a melhor compreensão sobre os comportamentos cíclico e sazonal da
série, além de identificar o modelo ARMA como o de melhor acurácia para prever a
produtividade trimestral.
A pesquisa desenvolvida por Dieu Iyakaremye et al. (2017) utilizou a
Decomposição Clássica Multiplicativo para prever o consumo de eletricidade em
sistemas agrícolas de pequena escala. O estudo propõe um modelo simplificado para
planejamento para previsão do uso de energia elétrica um ano a frente, com base em
baixas taxas de erros Desvio Padrão Absoluto da Média (MAD) - Mean Absolute
Deviation, Média Percentual Absoluta do Erro (MAPE) - Mean Absolute Percentage
Erro e o Erro Quadrático Médio (MSE) - Mean Squared Error.
Araújo e Bouzada (2017) compararam métodos de séries temporais HoltWinters, Box-Jenkins e Decomposição Clássica na previsão da demanda de insumos
críticos de uma empresa gráfica estatal brasileira. A Decomposição Clássica obteve
maior acuracidade em testes realizados em quatro dos onze insumos utilizados.
Em síntese, os estudos recentes utilizaram a Decomposição Clássica em três
situações, conforme revela o quadro a seguir: extração de suas componentes;
utilizada puramente; e fazendo parte de um método misto/hibrido, envolvendo também
outras metodologias.
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Quadro 1 - Formas de aplicação da Decomposição Clássica em pesquisas de
métodos de previsão
Autores

Extração de
Utilizada
componentes puramente

Hansen e Nelson (2003)

Método
misto

X

Nopiah et al. (2009)

X

Valenzuela et al. (2008)

X

Theodosiou (2011)

X

Patel e Dubey (2013)

X

Kurukulasooriya e Lelwala (2014)

X

Popoola et al. (2015)

X

Lakshmanan e Das (2017)

X

Mwanga D, Ong ’ala e Orwa G (2017)

X

Dieu Iyakaremye et al. (2017)

X

Araújo e Bouzada (2017)

X

Fonte: Elaborado pelo autor

2.1.1.7 Limitações da Decomposição Clássica

Segundo (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2014), apesar da longa história
dos modelos oriundos da decomposição de séries temporais, há muitas
características que não são contempladas pelo método. As deficiências dos principais
métodos de decomposição, segundo o mesmo autor, são:
•

A incapacidade de fornecer um modelo estatístico significativo e simples (por
muitos métodos);

•

Incapacidade (ou dificuldade) para calcular os intervalos de confiança (por
muitos métodos);

•

Incapacidade de levar em conta regressores (para alguns métodos).

•

Incapacidade de levar em conta a sazonalidade fracionada (para a maioria dos
métodos);

•

Incapacidade de levar em conta a sazonalidade múltipla (para a maioria dos
métodos).
Para Chatfield (2001) o método clássico não funciona muito bem quando a

tendência ou efeitos sazonais estão mudando através do tempo ou quando os valores
sucessivos das flutuações irregulares são correlacionados. A correlação entre valores
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sucessivos da mesma série de tempo é geralmente chamado de auto-correlação
(CHATFIELD, 2001). Como já foi descrito nas seções anteriores, o conceito básico de
decompor seus componentes também resulta no expurgo de resíduos que são
aleatórios, o qual, enquanto não pode ser predito, pode ser identificado. A abordagem
clássica considera esses movimentos como resíduos sem qualquer significado para a
estrutura das séries temporais, ignorando uma eventual informação “escondida” neles
(KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2007).
2.1.1.8 Problemas com o Ciclo (C)

A Decomposição Clássica possui um problema em sua previsão. No momento
do preenchimento dos valores futuros na recomposição da componente cíclica, que
resulta no futuro exercício de previsão, o método, que é quantitativo, sofre uma intervenção
subjetiva. Enquanto a estimativa futura dos demais componentes – tendência, sazonalidade
e efeito aleatórios – pode ser tratada de forma bem objetiva, isso não ocorre com o
componente cíclico, como já identificado por Bouzada (2012, p. 14):
[...] o preenchimento dos valores futuros do ciclo econômico requer um
pouco de informações, bom senso e imaginação por parte do previsor,
porque não há motivos para crer que essa variável apresente, no
futuro, o mesmo padrão de comportamento do passado.

A obtenção de dados relevantes suficientes para estimar a componente cíclica
é muitas vezes difícil, inclusive sua própria previsão (AMORIM et al., 2015). Em vista
disso, é recomendável que a estimativa futura da componente cíclica conte com a ajuda de
especialistas econômicos ou do setor dentro no qual está inserida a necessidade de previsão.
Este processo, no entanto, muitas vezes é demorado, dispendioso e um tanto arbitrário, pois
faz uso do julgamento, como explica Bouzada (2012, p. 13):
Desta forma, o previsor pode consultar especialistas da área
econômica, ou adotar um valor único que represente a intensidade
com a qual o ciclo econômico se manifestará no período previsto (este
valor pode ser a média dos valores históricos ou um outro valor que o
previsor julgue ser mais representativo do comportamento futuro.

No estudo comparativo de métodos de previsão de demanda de Araújo e
Bouzada (2017), por exemplo, os autores utilizaram a média dos últimos seis valores
históricos da componente cíclica para compor as variações futuras da mesma
componente no exercício de previsão.
Para (BECKER, 2010) é comum acreditar que os componentes das séries
temporais representam movimentos plurianuais da economia, por exemplo, períodos
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de alta inflação seguidos de períodos de baixa inflação podem levar as séries
temporais a alternarem indicadores abaixo e acima de uma tendência geral de
crescimento. Muitas vezes, a componente cíclica de uma série temporal está
relacionada com ciclos de negócios de vários anos e, ciclos de negócios são
extremamente difíceis se entender e prever (ANDERSON et al., 2014).
A maioria das pesquisas desenvolvidas abandonaram a recomposição da
componente cíclica em séries temporais entre os anos 60 e 70. Conforme Granger e
Newbold (1977), o principal motivo é que o efeito de tal componente é relativamente
insignificante no comportamento da maioria das séries. Samohyl, Souza e Miranda
(2008) acrescentam que o fato da componente cíclica se aproximar da sazonalidade
impulsionou as teorias a ignorarem sua decomposição, passando a acreditar nos
métodos de decomposição em que o ciclo é mensurado juntamente com a tendência.
Isto pode ser explicado, ainda segundo Samohyl, Souza e Miranda, (2008, p. 82):
[...] em parte, pela dificuldade de se afirmar com precisão onde se
encontra a fronteira entre estas duas componentes, onde acaba uma
e começa outra, tendo em vista que o período caracterizado por uma
tendência positiva também poderia ser facilmente definido como o
início de um ciclo de crescimento.

Como resultado, as componentes cíclicas são muitas vezes combinadas com
efeitos tendência a longo prazo e referidos como efeitos de Ciclo de Tendência
(ANDERSON et al., 2014; SAMOHYL; SOUZA; MIRANDA, 2008). É comum encontrar
alguma literatura que não reconheça a componente, inclusive, na própria
Decomposição Clássica, por exemplo Morettin e Toloi (1981a) - Esses autores
consideram o modelo Clássico de Decomposição (aditivo e multiplicativo) apenas com
os três componentes, excluindo a componente cíclica. Segundo os mesmos autores
era comum, historicamente, incluir no modelo uma componente cíclica, para
representar movimentos com períodos longos, baseado na mesma afirmação de
Granger e Newbold (1977), de que não há evidências que séries modernas
contenham componentes periódicas além da sazonal. Por outro lado, segundo
Morettin e Toloi (1981a), aquilo que parece ser uma tendência na série pode ser parte
de um ciclo com período muito grande, que não é detectável devido a sazonalidade
da série ser observada em um intervalo de tempo pequeno comparado com o período
do ciclo.
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2.2

SETOR DE SEGUROS NO BRASIL
Os produtos e serviços de instituições de seguros constituem em uma parte

crescente do orçamento familiar e dos mercados de capitais globais, trata-se de um
setor consolidado que desempenha um papel fundamental em todo o mundo
(UNCTAD, 2017).
No Brasil a atividade formal de seguros teve início em 1808 com seguros
marítimos (SUSEP, 2018). A partir de 1996 sofreu uma grande expansão, graças a
um cenário econômico estável (pós plano real) – além de contar com o início da
participação de multinacionais após a suspensão do veto à participação de capital
estrangeiro às empresas seguradoras, entidades de capitalização e de previdência
privada (GUERREIRO, 2004; SOUZA, 2001). Segundo Guerreiro (2004), esta fase
trouxe o desenvolvimento de novas políticas de gerenciamento de riscos adaptadas
de seguradores mais modernas e maduras, aumentando a competitividade no setor.
Novos modelos de comercialização surgiram com investindo em tecnologia, inovação
e com a melhoria de produtos e serviços, conforme explica Souza (2001, p. 11):
[...] seguradoras nacionais passaram a contar com parceiros
internacionais, que, se por um lado não possuíam conhecimento
profundo do mercado brasileiro, por outro, traziam consigo novos
produtos, tecnologias de gerenciamento, formação de preços e
comercialização.

O setor obteve 19 anos de crescimento contínuo até 2013, como é possível
observar nos prêmios arreceados representados no gráfico a seguir:
Gráfico 5 - Série mensal de prêmios de seguros de automóveis (1996-2017), nominal e real
(deflacionada pelo IPCA)
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PRÊMIO DE SEG. AUTO (REAL)
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da CNSEG (2018)
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Além da abertura de mercado e a promoção do intercâmbio internacional do
seguro brasileiro, uma parcela de crescimento no setor de seguros no Brasil a partir
dos anos 90 também se deve: ao superávit na conta de seguros no Balanço de
Pagamentos, a especialização do mercado em segurança de crédito, a
regulamentação do seguro saúde, dos fundos de pensão e a expansão do seguro rural
(DOMINGUES, 2013; SOUZA, 2001). O mercado de seguro brasileiro também
apresentou crescimento graças as novas políticas de expansão e crédito que
potencializaram um novo mercado (população emergente), além de investimentos
em Infraestrutura (Programa de Aceleração do Crescimento - PAC) e eventos como a
Copa do Mundo e as Olimpíadas (NAPOLITANO; GARÇON, 2010). A maior parte dos
explicadores da expansão da indústria de seguros estão relacionados a situações
macroeconômicas de longo prazo.
O setor de seguros possui uma composição robusta, segundo Souza (2001, p.
40–45), com a seguinte estrutura;
[...] Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão máximo do
setor de seguros, responsável pela fixação de diretrizes e normas da
política de seguros e resseguros, regulando e fiscalizando a
orientação básica e o funcionamento dos componentes do sistema.
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é o órgão
governamental de atuação colegiada e competência normativa
responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro,
previdência privada aberta, capitalização e resseguros.
Resseguradores são entidades, constituídas sob a forma de
sociedades anônimas, que têm por objeto exclusivo a realização de
operações de resseguro e retrocessão. O Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB) é empresa resseguradora vinculada ao Ministério da
Fazenda.
Seguradoras são entidades jurídicas que, por meio dos recursos dos
prêmios cobrados dos segurados, comprometem-se a indenizá-los no
caso de ocorrer o evento contra o qual se seguraram.
Corretagem de Seguros é a intermediação feita por profissionais
habilitados na colocação de seguros, mediante o recebimento de uma
comissão percentual sobre o prêmio auferido pela seguradora.

Em números, a composição deste mercado possui os seguintes operadores:
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Tabela 1 - Composição do mercado segurador brasileiro em 2017
Operador

Quantidade

Seguradoras

118

Operadores de Saúde Suplementar

1.053

Corretores

90.000

Empregados totais no setor

152.000

Empresas de resseguro

137

Entidades abertas de previdência complementar

18

Empresas de Capitalização

18

Fonte: CNSEG (2018) – Dados básicos do mercado segurador

Segundo o relatório de arrecadação do mercado segurador por segmento
fornecido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), a indústria de
seguros arrecadou 380 bilhões de reais em prêmios em 2017, contando com um
crescimento médio entre 2012 e 2017 de aproximadamente, 10% a.a.
Gráfico 6 - Participação por segmento no setor seguros no Brasil em 2017

Saúde
Suplementar
35%

Capitalização
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Ramos
Elementares
19%

Coberturas de
Pessoas
41%

Fonte: CNSEG (2018)

Os prêmios dos ramos elementares representam 19% deste mercado,
aproximadamente 1,1% do PIB da economia de 2017, compostos da seguinte
maneira:
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Tabela 2 - Panorama dos ramos elementares de seguros no Brasil (2017)
Prêmios
Participação
Crescimento
nominais diretos
nos Ramos
Ramos Elementares
acumulado
entre
em 2017
Elementares em
2012 e 2017 (%)
2017 (%)
(em R$ bilhões)
Automóvel

33.866.979.846

48%

8%

DPVAT

5.935.404.903

8%

-1%

Patrimonial

10.877.279.108

15%

8%

Habitacional

3.776.923.560

5%

18%

Transportes

2.718.890.607

4%

3%

Crédito e Garantia

3.813.662.187

5%

18%

Garantia Estendida

2.731.593.464

4%

4%

Responsabilidade Civil

1.605.730.407

2%

10%

Rural

4.118.245.288

6%

23%

Marítimos e Aeronáuticos

705.382.019

1%

3%

Outros

669.924.220

1%

7%

Total dos ramos:
70.820.015.610
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da CNSEG (2018)

-

2.2.1 Seguros de automóveis
O ramo de seguros de automóveis foi responsável no ano de 2017 por
aproximadamente R$33,9 bilhões em prêmios, 8,9% do faturamento total do setor de
seguros, com 48% de participação nos Ramos Elementares e crescimento médio de
8% entre 2012 e 2017 (CNSEG, 2018). Souza (2001, p. 65) explica que “o seguro de
automóveis tem como função cobrir perdas ou danos dos veículos terrestres de
população a motor e a seus reboques desde que não trafeguem sobre trilhos”, tratase do seguro mais popular no Brasil (DOMINGUES, 2013). Neste tipo de seguro, os
segurados são geralmente classificados de acordo com fatores de rating (um escore
combinado), como a idade, território circulante e tipo de veículo, prêmios das taxas
para a sua classe de risco, além de técnicas preditivas que utilizam dados históricos
(DOMINGUES, 2013; SAMSON, 1986). O gráfico a seguir demonstra uma variação
de menos de 5% no indicador de frequência de sinistros de automóveis:
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Gráfico 7 - Sinistros de seguros de veículos no Brasil (2002-2016)

Fonte: CNSEG (2017) 1

Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) a frota
brasileira atingiu 99 milhões de veículos nas ruas em 2017, um crescimento de 100%
em 10 anos. A frota de veículos novos avança a cada ano, em 2013 o mercado chegou
a receber 3,8 milhões de carros novos (DENATRAN, 2018).
Gráfico 8 - Comparativo da produção, licenciamento, importação e exportação da frota de veículos
(1995-2017)
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Sobre o histórico de sinistros, a CNSEG disponibiliza dados atuais apenas para seus integrantes (asseguradoras)
e a SUSEP disponibiliza dados apenas dos últimos doze meses, não sendo possível atualizar a informação sobre
sinistros até 2017.
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Os brasileiros convivem com uma realidade de transporte público ineficaz, o
que os leva a adquirir veículos para uso (IPEA, 2011). Crédito facilitado, design, desejo
criado pelo marketing, a disseminação tecnológica e a concorrência entre as
montadoras estimularam a quantidade de veículos vendidos, consequentemente
aumentando a quantidade de seguros de automóveis (ANDRADE, 2011). No entanto,
em 2016 apenas 30% da frota nacional era segurada (FENSEG, 2017).
2.2.2 Oscilações cíclicas no mercado de seguros e no ramo de seguros de
automóveis
Ciclos de negócios são desvios do crescimento causados por flutuações
econômicas (CARAIANI, 2013; CONTADOR, 1996). Esses desvios podem derivar
devido ao impacto causado pela estreita relação entre a inovação empresarial e a
reação dos mercados e economias (SCHUMPETER, 2006, 1939). Muito da variação
global é atribuída aos ciclos de negócios (SCHUMPTER, 1939; ZARNOWITZ;
OZYILDIRIM, 2002).
Para Schumpter (1939), o ciclo é representado graficamente por ondas
(flutuações) dívidas em quatro fases. A primeira fase é impulsionada por uma
inovação (ou ruptura tecnológica) em um determinado setor, a segunda seria uma
resposta do sistema econômico à inovação promovida, a terceira fase é uma
antecipação depressiva (queda da demanda), enquanto a quarta é o retorno da
normalidade da demanda, que pode ou não originar em equilíbrio das repetições de
flutuações.
O interesse da comunidade científica internacional pela relação entre potenciais
explicadores, ciclos de negócios e flutuações econômicas é extenso (AGUIAR;
GOPINATH, 2007; BEVERIDGE; NELSON, 1981; DAGUM, 2010; GORDON, 1952;
KYDLAND;

PRESCOTT,

1990;

MORAIS;

NESS;

MASSUQUETTI,

2013;

SCHUMPETER, 2006; SCHUMPTER, 1939; SHAPIRO; WATSON, 1988; WANG,
2008). No Brasil, diversos setores apresentam volatilidade e persistência do ciclo de
negócios maiores que as observadas em economias desenvolvidas (CAVALCA et al.,
2017; CUNHA; MOREIRA, 2006; CUNHA; SANDES; VIVANCO, 2005).
O ciclo de negócios inclui variáveis teóricas, aleatórias, estocásticas e
históricas que possuem relações com o tempo, sugerindo a necessidade de
aprofundamento entre seus determinantes para compreender suas flutuações
(SCHUMPETER, 2006, 1939)(SCHUMPETER, 2006). A economia sofre perturbações
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de várias formas, tipos, intervalos, magnitudes, que originam flutuações de
indicadores agregados, relevando a necessidade de compreender entender os
explicadores e motivos que levam países, mercados e setores a um maior ou menor
crescimento econômico (MANKIW, 2013, 1989; PEREIRA; GOES; JUNIOR, 2011).
O setor de seguros tem um papel importante para o desenvolvimento
econômico e pode afetar significativamente a estabilidade do sistema financeiro. Há,
portanto,

uma

necessidade

de

examinar

o

impacto

dos

determinantes

macroeconômicos sobre as companhias de seguros para controlar o risco sistêmico
potencial (CEPELÁKOVÁ, 2015; FEYEN; LESTER; ROCHA, 2013). Riqueza e risco
são os principais determinantes de mudanças na vontade de segurar e influenciam
diretamente a demanda por serviços neste setor e seu ciclo de negócios (DOHERTY;
SCHLESINGER, 1983; FEYEN; LESTER; ROCHA, 2013; MARC; HENRI, 1986;
RAVIV, 1979).
Ao analisarem períodos de ciclos de subscrição no ramo de seguros nos
Estados Unidos utilizando painéis de cointegração, Grace e Hotchkiss (1995)
encontram uma relação positiva na variação desses ciclos com os fatores taxas de
juros, PIB e inflação.
Venezian (1985) identificou que os ciclos nas áreas de seguros são diferentes
e variam entre diferentes ramos. Utilizando dados de 1960 a 1980 por meio de um
modelo ARIMA, encontrou fortes correlações entre essas flutuações e explicadores
como urbanização, rendimento e as suas distribuições e o grau de educação da
população.
Dagum (2010) identificou, a partir da técnica ARIMA, que ciclos econômicos e
ciclos de negócios têm variações devido ao ciclo de crédito e a expansão líquida de
crédito – o aumento do crédito privado, a dívida equivalente, em porcentagem do PIB,
produz expansões econômicas, enquanto a contração líquida provoca recessões e,
se persistir, causa depressões em todos os setores e industrias. Um dos principais
riscos que ameaçam a indústria de seguros é o risco de crédito (CEPELÁKOVÁ,
2015).
Kiesenbauer (2012) analisou séries temporais mensais de 133 seguradoras de
vida da Alemanha, com recorte entre 1997 e 2009, encontrando uma forte correlação
entre ciclos crescimento no setor de seguros e variáveis macroeconômicas e as
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estruturas demográficas.
Seguros de automóvel, em particular, são suscetíveis a detecção de ciclos
(KHOVIDHUNKIT; WEISS, 2002). É necessário observar e compreender variáveis
que expliquem os ciclos e seus comportamentos, sejam eles de subscrição, de
negócios ou econômicos (WEISS, 2007).
Um fator explicativo para o crescimento na demanda de seguros de automóveis
é o aumento na renda real ocorrido entre 2003 e 2007, quando o crescimento do PIB
foi 19,5% no acumulado entre os anos, representando uma taxa anual superior a 4,5%
a.a., acima da média histórica dos últimos 20 anos (CARVALHO; AFONSO, 2010).
Browne, Chung e Frees (2000) utilizaram um modelo matemático que
encontrou correlação positiva entre a variável renda e o consumo na área de seguros,
incluindo no ramo de automóveis.
Carvalho e Afonso (2010) utilizaram um modelo econométrico para estimar a
demanda por três grupos de seguros, automóveis, patrimoniais e vida - empregando
determinantes como dados mensais de desemprego, renda e inflação (esta última
medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPCA). O coeficiente mais significativo
para seguros de Automóvel foi a variável desemprego. A pesquisa de Christophersen
e Jakubik (2014) também demonstrou fortes correlações determinantes da demanda
de seguros com taxa de juros, taxas de desemprego e PIB nominal.
Impostos e incentivos fiscais oferecidos aos consumidores podem servir como
explicadores para as flutuações no mercado de seguros de automóveis. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT (2017), existe um
arcabouço de impostos na compra de automóveis: O Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS, que é estadual e pode ter variação de um estado para
outro; O Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), imposto federal, com variação
na alíquota dependendo da potência do motor; e a Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), imposto federal que contribui para o financiamento
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo a ANFAVEA (2017) é uma
das maiores cargas tributárias sobre venda de veículos do mundo. A organização
explica que entre 48,2% a 54,8% do valor de venda de cada veículo no Brasil é
composto por imposto - comparativamente a países como, Argentina 21%, Alemanha
19%, Japão 5% e EUA 7,5%. É possível que impostos possam representar um
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impacto sobre a venda de veículos, por exemplo, com leis de isenção fiscal em alguns
estados, consequentemente, criando variações no ciclo e na demanda de seguros.
Além das variáveis macroeconômicas, Kim (2005) e Outreville (2014) também
encontraram correlações entre a demanda por seguros de automóveis e os
explicadores tamanho da população, tamanho da família, idade, estado civil e renda.
Sherden (1984) identificou que a urbanização tem forte correlação com
flutuações e demandas de seguros de automóveis. Sua pesquisa conclui que, onde a
população é menos densa e existe baixo risco (acidentes e roubos de carro), é menor
a adesão de seguros de automóveis, situação inversa a de moradores das zonas
urbanas, que estão em contato com um risco maior.
Os roubos e furtos de automóveis são problemas de segurança pública que
podem criar oscilações na demanda por seguros de automóveis. A aquisição de um
seguro de automóvel é impulsionada por algum tipo de risco patrimonial ou civil
sujeitos a exposição de tudo que se possa interessar e garantir em um futuro incerto
(LEDO, 2011; LEDO; BORELI, 2017). Existe uma variedade de combinações que
podem definir as fronteiras entre o risco, o serviço e a demanda por este tipo de
seguro, como a marca e modelo do veículo, a frequência em que se dirige, o tipo de
carga, a moradia do condutor, o local onde veículo pernoita, o histórico de crédito do
proprietário, o perfil de risco de colisões, o histórico dos condutores que dirigem o
veículo, incluindo idade, sexo e estado civil, índices de violência – mas historicamente,
os maiores riscos que movimentam este mercado são os de roubo/furto do veículo
(FENSEG, 2017; SUSEP, 2018). Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública
(2017),

somente

em

2016,

aproximadamente

552

mil

veículos

foram

furtados/roubados no Brasil – as variações históricas desses tipos de delitos podem
ser determinantes no ciclo de negócios de seguros de automóveis.

2.2.3 Potenciais explicadores objetivos da componente cíclica no ramo de seguros
de automóveis
Atendendo ao objetivo intermediário da pesquisa (Identificar na literatura
potenciais explicadores - no setor de seguros – do componente cíclico da
Decomposição Clássica) e com vistas a atender o objetivo específico (Identificar bons
substitutos e explicadores para o componente cíclico na Decomposição Clássica,
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especificamente no ramo de seguros de automóveis), o Quadro 2 a seguir sintetiza os
principais potenciais explicadores objetivos:
Quadro 2 - Potenciais explicadores objetivos da componente cíclica no setor de
seguros de automóveis
Potenciais explicadores
Autores
Taxa de desemprego

Carvalho e Afonso (2010) e
Christophersen e Jakubik (2014)

Índice de preços ao consumidor
(Inflação)

Grace e Hotchkiss (1995), Carvalho &
Afonso (2010)

Taxa de juros

Gracee Hotchkiss (1995) e
Christophersen e Jakubik (2014)

PIB real

Grace e Hotchkiss (1995)

PIB Nominal

Christophersen e Jakubik (2014)

Renda

Kim (2005), Browne, Chung e Frees
(2000), Kim (2005), Carvalho e Afonso
(2010) e Outreville (2014)

Crédito privado

Dagum (2010), Cepeláková, (2015)

Impostos e isenções: IPI, ICMS e
COFINS

IBPT (2017)
ANFAVEA (2017)

Demografia: tamanho da população,
tamanho da família, idade e estado
civil.

Kiesenbauer (2012), Kim (2005) e
Outreville (2014)

Demografia: Grau de instrução
familiar

Venezian (1985)

Demografia: Concentração urbana

Venezian (1985), Kim (2005),
Kiesenbauer (2012), e Outreville (2014)

Indicadores de violência (Roubo e
furtos de veículos)

Fórum Brasileiro de Segurança Pública /
Secretarias de Segurança Pública

Fonte: Elaborado pelo autor

2.2.4 Previsões no mercado de seguros de automóveis
Pesquisas de previsões que utilizam o mercado de seguros de automóveis não
são abundantes nas principais bases de pesquisas de artigos acadêmicos disponíveis,
especialmente trabalhos que utilizam abordagens de séries temporais (como a
Decomposição Clássica) neste setor, evidenciando a necessidade de mais estudos
com essa abordagem no contexto desta indústria.
O único trabalho recente encontrado com essas características é a pesquisa
de Zakharova, Vinichuk e Maksimova (2016), que analisaram o tamanho dos prêmios
de seguros de duas das maiores companhias de seguros russas, com o objetivo de
desenvolver modelos de previsão e minimização de risco. Os autores utilizaram o
método multiplicativo de Holt-Winters, além de um algoritmo que melhorou a
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acuracidade sobre os acontecimentos futuros na previsão de perdas.
A maior parte dos estudos estatísticos de previsão estão voltados para
correlação de variáveis, previsão de perdas, retornos financeiros, previsões de
sinistros e previsão do perfil de condutores, conforme pode ser observado a seguir.
David et al (2004) propuseram uma abordagem Bayesiana para a previsão dos
créditos em dívida de uma companhia de seguros, utilizando dados de pedidos de
seguro automóvel para simular previsões da responsabilidade de reivindicações
futuras incorridos pela companhia de seguros.
Lai (2006) pesquisou a previsão da margem de lucro de subscrição de seguros
de automóveis utilizando o método Fuzzy. O resultado pesquisa propõe que o método
tem um melhor ajuste para previsão utilizando números triangulares assimétricos,
válido para determinar fatores de inclinação na decisão de cada seguro, melhorando
a previsão da margem de lucro de subscrição.
Bortoluzzo et al. (2011) estimaram sinistros de seguro de automóveis usando
os modelos Tweedie e Gaussian Inverso (ZAIG). A comparação demonstrou que
ambos os métodos identificam com precisão fatores que influenciam o tamanho e a
probabilidade da reivindicação dos sinistros. Os autores também sugeriram o método
de estimação ZAIG como um sistema de pontuação opcional para prever sinistros.
Ganguly, Basu e Sarkar (2011) utilizaram um modelo para prever retornos
financeiros no setor de seguros utilizando uma nova abordagem de classificação por
meio do método Fuzzy, alternativa ao modelo de classificação tradicional. Como
resultado, o estudo revelou uma alternativa de avaliação mais precisa quanto aos
padrões de classes sociais dos clientes, fornecendo também maior precisão na oferta
e concentração de produtos.
Zhang, Dukic e Guszcza (2012) propuseram um modelo hierárquico não-linear
Bayesiano para o setor de seguros “não-vida” (que também inclui seguros de
automóveis), objetivando prever os montantes de sinistros pendentes que acabariam
sendo considerados como prejuízo. A abordagem de previsão permitiu a realização
de inferências simultâneas nos níveis da indústria, da empresa e dos períodos dos
acidentes.
Guo e Huang (2013) correlacionam prêmios de seguros a choques estruturais:
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especulativos, oferta agregada, demanda agregada e choques do mercado de
seguros. Os autores utilizaram o modelo dimensional SVAR (Structural Vector
Autoregressions) para quantificar e prever a magnitude e o tempo de cada um destes
quatro choques estruturais, seus impactos permanentes e transitórios sobre a
dinâmica do mercado de seguros de bens (incluindo automóveis).
Dionne e Wang (2013) estimaram situações correlacionais no setor de seguros
de automóveis propondo um modelo estatístico como variáveis econômicas
explicativas para identificar e prever fraudes nos seguros de automóveis.
O estudo empírico de Bohnert, Gatzert e Kolb (2016) demonstrou forte
correlação entre a inflação e os sinistros de seguro de responsabilidade civil de
automóveis. Os autores utilizaram a análise de regressão múltipla para identificar
motoristas relevantes (ou de risco) com base em índices econômicos relacionados,
despesas de saúde e índices de preços ao consumidor - além de proporem um modelo
de previsão para condutores de risco.
Son, Khuong e Tuan (2017) propuseram em seu estudo um novo modelo que
combinou os métodos de Redes Neurais e Lógica Fuzzy para a previsão de seguros,
mais especificamente para evitar perdas futuras. A proposta, empiricamente validada
pelos autores, demonstrou vantagens quando comparada ao uso dos métodos
individualmente.
Os metodos des previsões mais uilizados em estudos recentes no setor de
seguros de automóveis são, na ordem de frequência, Lógica Fuzzy, seguido dos
métodos causais e bayesianos, conforme é possível conferir no quadro a seguir:
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Quadro 3 - Métodos de previsões utilizados em estudos recentes no setor de seguros
Autores

Séries
Bayesiano Causal
Temporais

Fuzzy

X

David et al (2004)

X

Lai (2006)

ZAIG

Bortoluzzo et al. (2011)
Ganguly, Basu e Sarkar
(2011)
Zhang, Dukic e Guszcza
(2012)

X
X
SVAR

Guo e Huang (2013)
X

Dionne e Wang (2013)
Bohnert, Gatzert e Kolb
(2016)
Zakharova, Vinichuk e
Maksimova (2016)
Son, Khuong e Tuan (2017)

Outros

X
X
X

RNA

Fonte: Elaborado pelo autor
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3
3.1

METODOLOGIA
TIPO DE PESQUISA
A presente pesquisa possui abordagem quantitativa, pois de forma objetiva,

testa uma teoria de acordo com os problemas apresentados (GIL, 2008).
O método empregado nesta pesquisa é o dedutivo, pois trata-se de uma lógica
de pensamento que pressupõe a existência de verdades gerais já afirmadas que
servem de premissa para se chegar a um fim (VERGARA, 2005).
A pesquisa é classificada por dois tipos de critérios segundo (VERGARA, 2005)
quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, a presente pesquisa é
metodológica e aplicada:
- Metodológica, por ser um estudo que se refere a instrumentos de captação ou
de manipulação da realidade, associando-se a caminhos, formas, maneiras,
procedimentos para atingir determinado fim (VERGARA, 2005) – como manipular as
técnicas ou modelos matemáticos de previsão, neste caso, o do método de
Decomposição Clássica;
- Pesquisa aplicada, por ser fundamentalmente motivada pela necessidade de
resolver problemas concretos, tendo uma finalidade prática (VERGARA, 2005) – como
a previsão de vendas no setor de seguros de automóveis.
Quanto aos meios de investigação a presente pesquisa é bibliográfica e
documental (VERGARA, 2005), pois além do levantamento epistemológico teórico,
grande parte dos testes realizados utilizam documentos digitais e bases de dados de
séries temporais.
3.2

UNIVERSO E AMOSTRA
O universo utilizado nesta pesquisa é formado pela série temporal com dados

mensais do volume de vendas “prêmios” reais (deflacionados pelo IPCA) do ramo de
seguros de automóveis no Brasil. O corte da amostra está entre os anos de 1996 e
2017, sendo dividida em duas sub-amostras: uma amostra de teste e outra amostra
de validação. A amostra de teste, com corte de período entre os anos de 1996 e 2013,
foi utilizada na primeira etapa do processo de previsão. A amostra de validação tem o
corte de período entre 2014 e 2017 e serviu para testar potenciais explicadores no
processo de previsão.
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3.3

COLETA DE DADOS
A base de dados é composta por dados secundários. A série de vendas do

setor de seguros de automóveis no Brasil foi coletada no site do Sistema de
Estatísticas da SUSEP – SES, respeitando o período de corte da amostra, conforme
mencionado na seção anterior.
Os indicadores dos potenciais explicadores testados na previsão da
componente cíclica da Decomposição Clássica, identificados na seção 2.2.3,
respeitando o corte temporal da amostra de validação, foram coletados nas seguintes
fontes:
Quadro 4 - Potenciais explicadores sugeridos pela teoria e fontes de coleta de dados.

Potenciais explicadores para previsão da
componente cíclica

Fonte para coleta de dados
(Site da web)

Crédito privado e taxa de juros

Banco Central do Brasil

Impostos e isenções: IPI, ICMS e
COFINS

Ministério da Fazenda /e Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores
ANFAVEA

Taxa de desemprego, PIB Real, PIB
Nominal, IPCA (Inflação) e dados
demográficos: Tamanho da população,
renda, tamanho da família, idade, estado
civil, grau de instrução e concentração
urbana.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE)

Indicadores de furtos a veículos

Fórum Brasileiro de Segurança Pública /
Secretarias de Segurança Pública

Frota de veículos circulantes 2

Departamento Nacional De Trânsito DENATRAN

Fonte: Elaborado pelo autor

Alguns dos potenciais explicadores sugeridos pela teoria foram excluídos da
análise: PIS, COFINS, ICMS, tamanho da família, variação de idade, estado civil
(Nascimentos, casamentos, óbitos e divórcios), PIB Nominal, roubos/furtos e sinistros,
conforme justificado a seguir.
Segundo a ANFAVEA (2018) os impostos federais PIS e COFINS não sofreram
variação ao longo de todo o período das amostras de teste e validação (1995-2017).
A frota de veículos circulantes não foi apresentada na teoria dos potenciais explicadores, no entanto, por bom
senso a variável foi incluída no modelo como potencial explicador (Segundo dados do Departamento Nacional
de Trânsito (DENATRAN) a frota brasileira atingiu 99 milhões de veículos nas ruas em 2017, número que cresceu
100% em 10 anos).

2
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O imposto ICMS, não sofreu variação no período da amostra de validação (20142017). O comportamento inalterado e sem variância desses três potenciais
explicadores não seriam capazes de contribuir com a previsão da componente cíclica.
Alguns potenciais explicadores que formam um grande grupo de dados
demográficos

não

foram

utilizados

por

questões

operacionais

e/ou

de

indisponibilidade dos dados em intervalos homogêneos. Para o explicador “tamanho
da família” os dados foram insuficientes devido ao intervalo decenal, pois os dados
disponíveis contemplaram apenas os Censos de 1991, 2000 e 2010. No caso dos
registros civis, houve ausência de dados nos períodos das amostras de teste e de
validação das séries dos seguintes explicadores: Registros de nascimento possuem
intervalos anuais, entre os anos de 2008 e 2016; os registros de casamento possuem
intervalos mensais, entre os anos de 2013 e 2016; os registros de óbitos possuem
intervalos anuais, entre os anos de 2015 e 2016; os registros de separações judiciais
possuem intervalos anuais, entre os anos de 1984 e 2011. O explicador variação da
idade também foi descartado por decisão parcimoniosa, devido a quantidade
excessiva de faixas etárias, o que inviabilizaria, operacionalmente, os testes de
previsão.
Em relação à exclusão do PIB Nominal, optou-se, neste trabalho, pela utilização
apenas do PIB Real, com a inflação expurgada.
Os indicadores de violência também foram excluídos do tratamento de dados.
Tais indicadores podem ser medidos, principalmente, pelo índice de roubos de
veículos, mas estes dados também foram insuficientes. Os únicos dados que unificam
as unidades da federação brasileira refletem a grandeza do índice anual no período
de 2007 a 2012 – por tanto, não atende o período das amostras de testes e de
validação. A SUSEP, responsável por dados de sinistros a veículos, não disponibiliza
a série histórica do Índice de Veículos Roubados IVR, apenas dados do último ano.
É válido acrescentar que se optou pela não inclusão de alguns potenciais
explicadores também por uma questão de parcimônia, de modo que não houvesse
uma quantidade excessiva de variáveis a serem testadas. A escolha dos potenciais
explicadores que ficaram de fora, além de considerar os critérios acima indicados, foi
feita de forma que cada “tipo” de potencial explicador estivesse bem representado no
conjunto de variáveis explicativas, conforme pode ser observado no quadro a seguir.
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Quadro 5 - Potenciais explicadores incluídos e excluídos do tratamento de dados
INCLUÍDO
POTENCIAL
TIPO
NO
JUSTIFICATIVA
EXPLICADOR
MODELO?
DESOCUPAÇÃO
TAMANHO DA
FAMÍLIA

INCLUÍDO

Dados insuficientes Censos de 1991, 2000
EXCLUÍDO e 2010 – Dados insuficientes no limite das
amostras

VARIAÇÃO DE IDADE EXCLUÍDO

DADOS
DEMOGRÁFICOS

ESTADO CIVIL
(Nascimentos,
Casamentos, Óbitos e
Divórcios)

-

Quantidade extensa de faixas etárias para
testes – Decisão parcimoniosa.

Dados insuficientes no limite das amostras:
· Nascimentos, com intervalos anuais, entre
2008 e 2016
· Casamentos, com intervalos mensais,
EXCLUÍDO entre 2013 e 2016
· Óbitos, com intervalos anuais, entre 2015
e 2016
· Separações judiciais, com intervalos
anuais, entre 1984 e 2011

TAXA DE
URBANIZAÇÃO

INCLUÍDO

-

POPULAÇÃO

INCLUÍDO

-

GRAU DE
INSTRUÇÃO (TAXA
DE ALFABETISMO)

INCLUÍDO

-

RENDA REAL E PIB
PER CAPITA REAL

INCLUÍDO

-

INFLAÇÃO

IPCA

INCLUÍDO

-

JUROS

SELIC

INCLUÍDO

-

CRÉDITO

SALDO DA CARTEIRA
DE INVESTIMENTOS

INCLUÍDO

-

PIB (REAL)

INCLUÍDO

-

PIB Nominal

EXCLUÍDO

DADOS SÓCIO
ECONÔMICOS

PIB

PIS
COFINS
IMPOSTOS
ICMS

FROTA

Optou-se neste trabalho a utilização apenas
do PIB Real, com a inflação expurgada.
Não sofreu variação ao longo dos anos de
EXCLUÍDO
1995 a 2017
Não sofreu variação ao longo dos anos de
EXCLUÍDO
1995 a 2017.
O imposto não sofreu variação de 2004 a
EXCLUÍDO 2017, período que contempla a amostra de
teste.

IPI

INCLUÍDO

-

FROTA DE VEÍCULOS

INCLUÍDO

-

ROUBOS E FURTOS

EXCLUÍDO

Encontrado apenas dados com intervalos
anuais entre 2007 e 2012.

INDICADORES
DE VIOLÊNCIA
SINISTROS

A SUSEP, não disponibiliza séries históricas
do Índice de Veículos Roubados – IVR, que
EXCLUÍDO
representa o número de furtos de veículos no
Brasil, apenas indicadores do último ano.

FONTE: Elaborador pelo autor.
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3.4

TRATAMENTO DOS DADOS
Na primeira etapa do tratamento a série temporal de seguros de automóveis na

janela de tempo das amostras de teste e validação (1996 a 2017) foi decomposta pelo
método de Decomposição Clássica, com a demonstração do comportamento das
componentes (sazonalidade, ciclo, tendência e resíduos) ao longo do período.
Na segunda etapa, foi aplicada, com o auxílio do software Excel, uma
Regressão Múltipla (HAIR, 2017), no período da amostra de teste, para “prever” a
componente cíclica da série (variável dependente) em função dos potenciais
explicadores do comportamento da série de vendas de seguros de automóveis
(variáveis explicativas), que foram coletados conforme explicado no Quadro 5 anterior.
Alguns desses potenciais explicadores incluídos no modelo não possuíam
dados disponíveis em intervalos mensais regulares, sendo necessário, em alguns
casos, realizar interpolações lineares para completar os dados mensais 3. Em outros
casos, foi necessário um tratamento matemático simples para a obtenção das
informações referentes ao explicador. Ambas as situações estão explicadas
detalhadamente a seguir para cada explicador em que foi necessário aplicar algum
procedimento.
O explicador “Taxa de Desocupação (desemprego)” possui a série composta
por três metodologias em períodos e intervalos diferentes. A primeira metodologia é a
PME, que contempla o período de 1995 a 2002, com intervalos mensais; A segunda
é a PNAD, que contempla o período de 2003 a jan/2014, com intervalos anuais; A
terceira é a PNAD Contínua, que contempla o período entre fev/2014 e dez/2017, com
intervalos mensais. Na série com intervalo anual foi necessário aplicar uma
interpolação linear para obter os dados mensais no período de 2003 a jan/2014. Nos
anos em que ocorreram os Censos 2000 e 2010, a PNAD não foi realizada, sendo
necessário utilizar interpolação nos intervalos para obter os dados mensais destes
anos. Não se pode garantir que a mudança de metodologias ocorridas entre os três
tipos de pesquisas e seus períodos não influenciem na variação e também nos
encontros entre os seus respectivos intervalos.
Por exemplo, se um explicador tinha dados em intervalos anuais entre 2011 e 2014, para obter os dados
mensais de, digamos, 2013, foi necessário realizar uma interpolação linear entre o dado anual de 2012
(considerado dez/12) e o de 2013 (considerado dez/13).
3
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Em relação ao explicador “Renda”, existem duas opções de indicadores
utilizados no Brasil: a PNAD e a renda per capita. A PNAD não dispunha de dados
suficientes para a utilização do explicador na pesquisa. Optou-se, portanto, pelo PIB
per capta como indicador de renda: utilizou-se o PIB Real dividido pela quantidade
projetada de habitantes, fornecida pelo IBGE.
Para o explicador “PIB Real”, foi utilizado o PIB nominal com intervalos
trimestrais, sendo necessário utilizar a interpolação para obter os dados mensais.
Após a interpolação, a inflação foi expurgada da série, resultando no PIB Real - série
escolhida para representar o PIB.
Para o explicador “Grau de Instrução”, existem dois tipos de indicadores. O
primeiro é medido pela quantidade de anos de estudo, dado coletado por meio do
CENSO com intervalos decenais, no entanto, sem dados suficientes para o período
da amostra de testes. A segunda forma (escolhida como explicador) de medir a
escolaridade é a utilização do indicador da taxa analfabetismo das pessoas de 15
anos ou mais, com intervalos anuais, coletada pela PNAD (IBGE, 2018). Os dados
foram complementados nos anos de 2000 e 2010, anos que ocorreram os CENSOS
em que as PNADS são suspensas, além de aplicar uma interpolação linear para
contemplar os intervalos mensais.
Para o explicador “Concentração urbana”, foi utilizada a taxa de urbanização,
coletadas nos CENSOS de 1991, 2000, 2007 e 2010 (IBGE, 2018). Neste caso,
também foi realizada a interpolação linear para contemplar os intervalos mensais.
Em relação ao explicador “Frota de veículos”, foi utilizada a série (DENATRAN,
2018) com intervalos anuais entre o período de 1995 e 2017. Foi necessária a realizar
a interpolação linear para contemplar os intervalos mensais.
As séries dos demais potenciais explicadores incluídos no modelo não
precisaram de ajustes especiais. O quadro a seguir, sintetiza a lista dos potenciais
explicadores utilizados e os respectivos ajustes realizados.
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Quadro 6 - Ajustes aplicados nas séries dos potenciais explicadores utilizados no modelo de previsão.

EXPLICADOR

FONTE

BASE
TEMPORAL

AJUSTES
REALIZADOS

INTERVALO
1995-2002
(Mensal)
2003-jan/2014
(Anual)
fev/2014-2017
(Trimestral)

Interpolação linear
para contemplar os
intervalos mensais
nos intervalos:
Anuais, entre Jan
2003 a Dez 20011.
Projeção linear por
ausência de dados no
em ago/2000
PIB REAL com
valores mensais
dividido pela projeção
da população
fornecida pelo IBGE
nos mesmos
intervalos.

TAXA DE
DESOCUPAÇÃO

(IBGE, 2018)

ANUAL,
MENSAL E
TRIMESTRAL

RENDA REAL E
PIB PER CAPITA
REAL

(IBGE, 2018)

MENSAL

1995-2017

INFLAÇÃO: IPCA

(IBGE, 2018)

MENSAL

1995-2017

JUROS: SELIC

(BANCO
CENTRAL DO
BRASIL, 2017)

MENSAL

1995-2017

-

CRÉDITO PRIVADO
SALDO DA
CARTEIRADE
INVESTIMENTOS

(BANCO
CENTRAL DO
BRASIL, 2017)

MENSAL

1995-2017

-

PIB (REAL)

(IBGE, 2018)

MENSAL

1995-2017

POPULAÇÃO

(IBGE, 2018)

MENSAL

2000-2017

ANUAL

PNAD:19952017
CENSO: 2000 e
2010

GRAU DE
INSTRUÇÃO
(TAXA DE
ALFABETISMO)
CONCENTRAÇÃO
URBANA
TAXA DE
URBANIZAÇÃO
IMPOSTO - IPI /
AUTOMÓVEIS
COMERCIAIS
LEVES

(IBGE, 2018)

(IBGE, 2018)

(ANFAVEA,
2018b)

FROTA DE
(DENATRAN,
VEÍCULOS
2018)
CIRCULANTES
FONTE: Elaborador pelo autor.

-

Utilizado o PIB
Nominal com
interpolação linear
para contemplar os
intervalos mensais,
além do expurgo da
inflação.
Interpolação linear
para contemplar os
intervalos mensais
retroativa no intervalo
de 1999 a 1995
Interpolação linear
para contemplar os
intervalos mensais.

ANUAL

2000, 2007,
2010

Interpolação linear
para contemplar os
intervalos mensais,
retroativa no período
de 2000 a 1995, e
entre os demais
intervalos dos anos.

ANUAL

1995-2017

-

ANUAL

1995-2017

Interpolação linear
para contemplar os
intervalos mensais
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Após a obtenção da equação de Regressão fornecida pelo modelo gerado junto
à amostra de teste, esta equação foi aplicada, no período da amostra de validação,
para “prever” a componente cíclica em função dos explicadores identificados como
relevantes.
Esta componente cíclica “prevista” foi, então, comparada, para este mesmo
período, com a componente cíclica real, já previamente calculada. O critério de
acurácia utilizado desta pesquisa, para quantificar a diferença entre o ciclo previsto e
o ciclo real e validar o modelo obtido, foi o erro percentual médio absoluto MAPE (do
inglês Mean Absolut Percentage Error).
Para calcular o MAPE, foi utilizada a seguinte fórmula (SAMOHYL; SOUZA;
MIRANDA, 2008):

, onde Pt é o valor “previsto” para o período t, Ot é o valor observado em tal
período e n a quantidade de períodos (meses).
Esse procedimento serviu para validar o modelo gerado pela Regressão
Múltipla.
3.5

LIMITAÇÕES
A pesquisa não pretende esgotar a teoria e aplicação prática da Decomposição

Clássica; algumas limitações do próprio método já foram citadas anteriormente na
seção 2.1.1.7.
A amostra de dados limita-se à série temporal de vendas de seguros de
veículos, podendo representar limitações em outras aplicações. Previsões com esta
proposta metodológica aplicadas em outros setores necessitam de potenciais
explicadores e indicadores diferentes.
Os potenciais explicadores que preenchem objetivamente as estimativas do
ciclo futuro representam outra limitação na previsão de seguros de automóveis.
Existem aspectos culturais, influências do governo, influência setorial, indicadores de
violência, risco, perfis de condutores e outros que podem influenciar a previsão nesta
indústria. Grande parte desses aspectos são qualitativos e não aplicáveis a esta
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pesquisa; já os quantitativos, como os indicadores de violência, não fornecem índices
confiáveis e longitudinais que preencham a série no mesmo período.
A realização de interpolações lineares e tratamento matemático simples para a
obtenção e complementação de intervalos mensais regulares em alguns dos
potenciais explicadores, pode afetar a representatividade da realidade. Tais
tratamentos podem suprimir comportamentos sazonais importantes para modelos de
previsões.
Para representar um dos potenciais explicadores (População), foi utilizada uma
estimativa populacional linear; ainda que seja oficial e corrigida decenalmente através
do CENSO, não representa dados reais a partir do ano de 2010.
Em pelo menos um caso, o indicador possuía sua série temporal formada por
metodologias diferentes, apresentando algumas diferenças de grandezas em seus
intervalos. A variável taxa de desemprego, por exemplo, é composta por dados da
metodologia PME, de 1995 a 2002 (dados mensais), da metodologia PNAD, com
dados de 2003 a jan/2014 (intervalos anuais) e a metodologia PNAD Contínua, com
dados de fev/2014 a dez/2017 (com intervalos mensais), todas elas fornecidas pelo
IBGE.
Em outros casos, não foi possível obter as séries de dados dos potenciais
explicadores, sendo necessário buscar alternativas que melhor presentassem estes
casos. Por exemplo, o explicador Educação, que seria melhor medido pela quantidade
de anos de estudo da população, foi substituído pelo indicador da taxa de
analfabetismo.
Também não foram incluídas todas as variáveis em cada tipo/fator em que
estas foram agrupadas (conforme Quadro 6 anterior e respectivo texto explicativo),
com a exclusão de todas as variáveis agrupadas no tipo “Indicadores de violência”,
por falta de dados suficientes. A ausência dessas variáveis pode ter piorado um pouco
a capacidade explicativa do modelo.
Os indicadores econômicos podem sofrer interferências causais e, apesar de
servirem como potenciais explicadores da componente cíclica futura, podem depender
de outros estudos para estimar seus próprios valores futuros. Isso pode consistir em
uma limitação, pois pode haver alguma dificuldade de estimar o ciclo futuro por meio
de um explicador identificado neste estudo, se este explicador não for fácil de ser
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previsto.
O delay no comportamento dos indicadores (explicadores) pode influenciar nos
intervalos do tempo das correlações com o ciclo. São possíveis lags explicados por
meio de leis e teorias que poderiam revelar comportamentos atrasados ou adiantados
dessas relações. Por exemplo, saber se o alto índice de alfabetização causará maior
impacto na flutuação do ciclo no momento de sua descoberta ou em longo prazo. Não
foi possível explicar o comportamento dos lags ou defasagens nas correlações neste
estudo.
É possível haver alguma relação entre as variáveis explicativas da regressão,
o que pode comprometer um pouco a qualidade do modelo proposto. Mas o
procedimento stepwise tende a minimizar essa possibilidade, pois a medida em que
as variáveis não significativas vão sendo excluídas do modelo, existe uma grande
chance que essas variáveis (que estão removidas em cada regressão até o modelo
final) sejam, justamente, as que estão altamente relacionadas com outras variáveis
explicativas (HAIR, 2009). A ocorrência desse fenômeno poderá ser visualizada no
Gráfico 14 e no Capítulo 4.
Outros indicadores objetivos que não constam do Quadro 7 podem não ter sido
contemplados neste estudo. Tais indicadores podem explicar de forma mais acurada
a componente cíclica da indústria de seguros de automóveis.
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4

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS
O resultado da primeira etapa do tratamento de dados (Decomposição Clássica

da série de vendas de seguros de automóveis) pode ser representado integralmente
nos Gráficos 9,10,11 e 12 que seguem, sendo a modelagem parcialmente
demonstrada no Tabela 3 a seguir.
Gráfico 9 - Componente tendência, extraída da série real de vendas de seguros de automóveis (19962017)

Milhões

COMPONENTE TENDÊNCIA
700

y = 45.976,14x - 1.326.742.595,09
R² = 0,87

650
600
550
500
450
400
350
300
250
200

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 10 - Componente sazonal, extraída da série real de vendas de seguros de automóveis (19962017)
COMPONENTE SAZONAL - ÍNDICES SAZONAIS AJUSTADOS
110%

100%

90%

80%

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 11 - Componente aleatória, extraída da série real de vendas de seguros de automóveis (19962017)
COMPONTENTE ALEATÓRIA

115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 12 - Componente cíclica, extraída da série real de vendas de seguros de automóveis (19962017)
COMPONENTE CICLÍCA
120%
115%
110%
105%
100%
95%
90%
85%
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

80%

Fonte: Elaborado pelo autor

O ciclo nesta indústria está longe de ser insignificante. É possível observar no
gráfico acima que a flutuação dessa componente é de até 15% em torno da linha de
tendência. Além disso, o R² é de “apenas” 87% (Gráfico 4), indicando que o ciclo
corresponde por 13% da variação da série dessazonalizada - contradizendo a teoria
de Morettin e Toloi (1981a) e Granger e Newbold (1977), que afirmam que o ciclo foi
deixado de ser utilizado por ser praticamente insignificante e por não haver evidências
que séries modernas contenham componentes periódicas além da sazonal.
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276.840.411,05
255.620.809,65
311.213.087,84
292.323.748,69
303.677.630,52
287.444.377,02
309.333.380,76
299.464.096,88
285.284.153,08
328.702.536,90
306.560.976,36
332.744.640,82
337.253.608,01
286.143.321,18
318.094.282,78
352.202.326,47
349.130.881,53
343.830.894,49
390.209.415,94
366.877.072,56
370.602.762,83
391.075.674,15
313.219.122,75
339.067.411,20

303.866.500,78
305.057.750,68
299.314.841,74
298.060.913,72
301.991.872,56
302.732.085,83
299.100.820,80
304.135.253,88
306.678.796,51
307.252.229,42
312.242.110,90
316.029.881,82
320.728.758,27
327.468.427,87
333.086.175,84
340.196.059,99
345.393.821,43
345.948.666,96
346.475.564,49
349.273.701,90
350.030.375,95
358.159.994,19
360.388.226,08
364.560.825,95

FONTE: Elaborado pelo autor

jan/96
fev/96
mar/96
abr/96
mai/96
jun/96
jul/96
ago/96
set/96
out/96
nov/96
dez/96
jan/97
fev/97
mar/97
abr/97
mai/97
jun/97
jul/97
ago/97
set/97
out/97
nov/97
dez/97

309.299.135,18
304.462.125,73
302.186.296,21
298.687.877,73
300.026.393,14
302.361.979,20
300.916.453,31
301.618.037,34
305.407.025,19
306.965.512,96
309.747.170,16
314.135.996,36
318.379.320,04
324.098.593,07
330.277.301,86
336.641.117,92
342.794.940,71
345.671.244,19
346.212.115,73
347.874.633,20
349.652.038,92
354.095.185,07
359.274.110,14
362.474.526,01

285.410.754,01
286.836.014,35
288.169.322,41
289.594.582,75
290.973.866,95
292.399.127,29
293.778.411,49
295.203.671,83
296.628.932,17
298.008.216,37
299.433.476,71
300.812.760,91
302.238.021,25
303.663.281,59
304.950.613,51
306.375.873,85
307.755.158,05
309.180.418,39
310.559.702,59
311.984.962,93
313.410.223,27
314.789.507,47
316.214.767,81
317.594.052,01

108,4%
106,1%
104,9%
103,1%
103,1%
103,4%
102,4%
102,2%
103,0%
103,0%
103,4%
104,4%
105,3%
106,7%
108,3%
109,9%
111,4%
111,8%
111,5%
111,5%
111,6%
112,5%
113,6%
114,1%

0,895
0,840
1,030
0,979
1,012
0,951
1,028
0,993
0,934
1,071
0,990
1,059
1,059
0,883
0,963
1,046
1,018
0,995
1,127
1,055
1,060
1,104
0,872
0,935

0,973
0,864
1,015
0,975
1,033
1,000
1,058
1,073
0,996
0,995
0,949
1,094
0,973
0,864
1,015
0,975
1,033
1,000
1,058
1,073
0,996
0,995
0,949
1,094

0,971
0,862
1,013
0,973
1,031
0,998
1,056
1,071
0,994
0,993
0,947
1,092
0,971
0,862
1,013
0,973
1,031
0,998
1,056
1,071
0,994
0,993
0,947
1,092

Continua...

92,1%
97,4%
101,6%
100,6%
98,2%
95,3%
97,4%
92,7%
94,0%
107,8%
104,5%
97,0%
109,0%
102,4%
95,1%
107,5%
98,8%
99,7%
106,8%
98,5%
106,7%
111,2%
92,1%
85,7%

Tabela 3 - Decomposição Clássica da série de vendas de seguros de automóveis, isolando as quatro componentes decompostas: tendência,
ciclo, sazonalidade e componentes aleatórios.
SAZONALIDADE E
MÉDIA MÓVEL
(T)
(C)
ÍNDICES
(S)
(A)
MÊS /
COMPONENTES
VENDAS
MÉDIA MÓVEL
CENTRADA
TENDÊNCIA
CICLO
SAZONAIS SAZONALIDADE ALEATÓRIOS
ANO
ALEATÓRIOS
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Para a segunda etapa (Regressão Múltipla), após o tratamento de dados
conforme explicado anteriormente, as séries foram organizadas em uma planilha,
ilustrada parcialmente na Tabela 4 a seguir. Esta planilha contém, além dos potenciais
explicadores, a própria Componente Cíclica da série de prêmios de seguros de
automóveis, obtida pelo Método da Decomposição Clássica, Modelo Multiplicativo,
conforme representada no Gráfico 12 anterior.
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Ciclo

jan-96 108,4%
5,26%
fev-96 106,1%
5,71%
mar-96 104,9%
6,39%
abr-96 103,1%
6,03%
mai-96 103,1%
5,92%
jun-96 103,4%
5,93%
jul-96 102,4%
5,58%
ago-96 102,2%
5,56%
set-96 103,0%
5,24%
out-96 103,0%
5,15%
nov-96 103,4%
4,56%
dez-96 104,4%
3,83%
jan-97 105,3%
5,14%
fev-97 106,7%
5,55%
mar-97 108,3%
5,98%
abr-97 109,9%
5,75%
mai-97 111,4%
6,00%
jun-97 111,8%
6,09%
jul-97 111,5%
5,97%
ago-97 111,5%
5,95%
set-97 111,6%
5,63%
out-97 112,5%
5,72%
nov-97 113,6%
5,36%
dez-97 114,1%
4,84%
jan-98 114,9%
7,26%
fev-98 115,5%
7,43%
mar-98 116,1%
8,19%
abr-98 116,5%
7,94%
FONTE: Elaborado pelo autor

Mês/ano

323
309
309
312
334
338
351
346
330
354
368
372
351
317
313
325
341
353
354
353
352
374
365
346
336
319
336
337

Renda PIB
Taxa de
PER CAPITA
Desocupação
R$ (REAL)
1,34%
1,03%
0,35%
1,26%
1,22%
1,19%
1,11%
0,44%
0,15%
0,30%
0,32%
0,47%
1,18%
0,50%
0,51%
0,88%
0,41%
0,54%
0,22%
-0,02%
0,06%
0,23%
0,17%
0,43%
0,71%
0,46%
0,34%
0,24%

IPCA
193.903.416
193.911.028
195.129.751
195.116.293
193.400.628
192.389.944
190.224.025
187.517.759
187.883.770
190.439.596
189.204.134
189.160.212
189.932.094
189.670.631
190.626.878
191.970.071
193.498.424
196.394.429
198.223.646
200.935.703
204.313.891
207.264.432
208.584.508
184.807.314
183.702.843
186.146.711
185.077.238
185.802.155

Saldo da
carteira R$
(REAL)
52.392.685.821
50.143.185.511
50.258.817.015
50.903.542.825
54.565.069.065
55.159.727.796
57.475.601.498
56.714.892.541
54.160.790.893
58.191.920.214
60.459.573.926
61.179.159.037
57.847.460.269
52.375.564.509
51.666.819.774
53.677.031.657
56.487.970.155
58.483.961.357
58.783.260.028
58.706.971.779
58.614.908.168
62.373.673.141
60.871.050.625
57.797.822.339
56.237.387.873
53.353.107.214
56.387.025.209
56.654.831.386

PIB R$ (REAL)
162.307.033
162.513.211
162.719.390
162.925.568
163.131.746
163.337.925
163.544.103
163.750.281
163.956.460
164.162.638
164.368.816
164.574.995
164.781.173
164.987.351
165.193.530
165.399.708
165.605.886
165.812.065
166.018.243
166.224.421
166.430.600
166.636.778
166.842.956
167.049.135
167.255.313
167.461.491
167.667.670
167.873.848

População
84,58%
84,65%
84,73%
84,80%
84,88%
84,95%
85,03%
85,10%
85,18%
85,25%
85,33%
85,40%
85,39%
85,38%
85,38%
85,37%
85,36%
85,35%
85,34%
85,33%
85,33%
85,32%
85,31%
85,30%
85,38%
85,45%
85,53%
85,60%

78,15%
78,20%
78,25%
78,31%
78,36%
78,41%
78,46%
78,51%
78,57%
78,62%
78,67%
78,72%
78,78%
78,83%
78,88%
78,93%
78,98%
79,04%
79,09%
79,14%
79,19%
79,25%
79,30%
79,35%
79,40%
79,45%
79,51%
79,56%

8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
13,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%

Tx
Distribuição IPI para
analfabetismo da população Veículos
urbana
1.0
(acima de 15)

Tabela 4 - Séries de potenciais explicadores incluídos no modelo, organizados para a regressão.

2,58%
2,35%
2,22%
2,07%
2,01%
1,98%
1,93%
1,97%
1,90%
1,86%
1,80%
1,80%
1,73%
1,67%
1,64%
1,66%
1,58%
1,61%
1,60%
1,59%
1,59%
1,67%
3,04%
2,97%
2,67%
2,13%
2,20%
1,71%

SELIC

13.502.858
13.582.931
13.663.004
13.743.076
13.823.149
13.903.222
13.983.295
14.063.368
14.143.441
14.223.513
14.303.586
14.383.659
14.467.914
14.552.168
14.636.423
14.720.678
14.804.932
14.889.187
14.973.442
15.057.696
15.141.951
15.226.206
15.310.460
15.394.715
16.141.934
16.889.154
17.636.373
18.383.592
Continua...

Frota
circulante
(em milhões)

As séries dos explicadores dessa planilha podem ser mais bem visualizados na
série de gráficos a seguir, que representam a variável dependente (Componente
Cíclica) e as explicativas (potenciais explicadores) do modelo de Regressão Múltipla.
2017
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2014

2013
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2010

2009

2008
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Gráfico 13 - Componente cíclica e potenciais explicadores testados no modelo.

Componente
Cíclica

Taxa de
Desocupação
PIB PER
CAPITA
(REAL)
IPCA

SELIC
Saldo da
carteira
(REAL)
PIB R$
(REAL)

População
Taxa de
alfabetismo
Distribuição
da
população
urbana
IPI para
Veículos 1.0
Frota
circulante
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A visualização conjunta da variação de todas essas variáveis permite
vislumbrar uma eventual explicação da primeira delas (Componente Cíclica) em
função de algumas das demais (potenciais explicadores). Essa explicação justamente
é o objetivo da Regressão Múltipla aplicada, cujos resultados podem ser visualizados
na Tabela 5 a seguir.
Tabela 5 - Resultado da Regressão Múltipla realizada com o auxílio do software Excel, contemplando
11 potenciais explicadores da Componente Cíclica.
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,9137
0,8348
0,8259
0,0358
216,0000

ANOVA

Regressão
Resíduo
Total

gl

SQ

MQ

11,0000
204,0000
215,0000

1,3183
0,2609
1,5791

0,1198
0,0013

Coeficientes
Interseção
Taxa de Desocupação
Renda PIB PER CAPITA R$ (REAL)
IPCA
Saldo da carteira R$ (REAL)
PIB R$ (REAL)
População
Tx analfabetismo (acima de 15)
Distribuição da população urbana
SELIC
IPI para Veículos 1.0
Frota circulante (em milhões)

6,0392
0,4409
(0,0039)
(2,7920)
0,000000001
0,00000000002
(0,00000002)
(8,8512)
7,1144
0,8761
(0,1707)
0,000000002

Erro
padrão
2,3867
0,2777
0,0024
0,6599
0,0000
0,0000
0,0000
1,7401
3,6031
0,8703
0,1880
0,0000

Stat t
2,5304
1,5875
(1,6429)
(4,2308)
3,4623
1,6570
(1,8399)
(5,0866)
1,9745
1,0067
(0,9082)
0,6571

F de
significação
93,7075
0,0000
F

valor-P
1,21%
11,40%
10,19%
0,00%
0,07%
9,91%
6,72%
0,00%
4,97%
31,53%
36,48%
51,19%

95%
95%
inferiores superiores
1,3334
10,7450
(0,1067)
0,9885
(0,0087)
0,0008
(4,0932)
(1,4909)
0,0000
0,0000
(0,0000)
0,0000
(0,0000)
0,0000
(12,2821)
(5,4203)
0,0102
14,2185
(0,8398)
2,5920
(0,5414)
0,1999
(0,0000)
0,0000

Inferior
95,0%
1,3334
(0,1067)
(0,0087)
(4,0932)
0,0000
(0,0000)
(0,0000)
(12,2821)
0,0102
(0,8398)
(0,5414)
(0,0000)

Superior
95,0%
10,7450
0,9885
0,0008
(1,4909)
0,0000
0,0000
0,0000
(5,4203)
14,2185
2,5920
0,1999
0,0000

FONTE: Elaborado pelo autor.

Como é possível observar na tabela resultante, o nível de explicação (RQuadrado) alcançou 0,8348, indicando que o modelo consegue prever 83% da
componente cíclica da Decomposição Clássica, de forma objetiva. O indicador de F
de significação se manteve em 0,000 – demonstrando que o modelo é
estatisticamente significativo.
No entanto, alguns indicadores apresentaram os valores-P altos, maiores que
o limite de 5%. Por exemplo, a variável “frota circulante” obteve o valor-P em 51,19%,
revelando que este explicador pouco contribui para modelo de previsão da
Componente Cíclica - outros potenciais explicadores também ultrapassaram o nível
de significância de 5%: a “taxa de desocupação”, a “Renda per capita”, o PIB real, a
“população”, a “SELIC” e o “IPI para veículos”.
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Com o objetivo de identificar quais indicadores de fato são estatisticamente
significativos foi utilizado o procedimento stepwise (HAIR, 2009), retirando
gradativamente algumas variáveis que apresentaram valores estatísticos (valor-P)
menos significantes. Esse procedimento foi necessário para identificar o real impacto
de cada explicador no ciclo. Então, uma segunda regressão foi realizada, desta vez
removendo o “pior” ou menos significativo potencial explicador, “Frota circulante”, que
apresentou o maior valor-P entre os potenciais explicadores. O resultado da segunda
regressão pode ser visto na tabela a seguir:
Tabela 6 - Resultado da segunda Regressão Múltipla realizada com 10 potenciais explicadores.
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,9135
0,8344
0,8264
0,0357
216,0000

ANOVA
gl
10,0000
205,0000
215,0000

Regressão
Resíduo
Total

Coeficientes
Interseção
Taxa de Desocupação
Renda PIB PER CAPITA R$ (REAL)
IPCA
Saldo da carteira R$ (REAL)
PIB R$ (REAL)
População
Tx analfabetismo (acima de 15)
Distribuição da população urbana
SELIC
IPI para Veículos 1.0

4,8670
0,4863
(0,0050)
(2,7017)
0,000000001
0,00000000003
(0,00000002)
(8,2596)
9,0328
0,9494
(0,2226)

SQ
1,3177
0,2614
1,5791
Erro
padrão
1,5833
0,2686
0,0017
0,6446
0,0000
0,0000
0,0000
1,4870
2,1084
0,8619
0,1704

MQ
0,1318
0,0013

Stat t
3,0740
1,8103
(2,9244)
(4,1916)
5,0879
2,9163
(3,3687)
(5,5547)
4,2841
1,1015
(1,3068)

F de
significação
F
103,3215
0,0000

valor-P
0,24%
7,17%
0,38%
0,00%
0,00%
0,39%
0,09%
0,00%
0,00%
27,20%
19,28%

95%
inferiores
1,7454
(0,0433)
(0,0084)
(3,9725)
0,0000
0,0000
(0,0000)
(11,1913)
4,8758
(0,7499)
(0,5585)

95%
superiores

Inferior
95,0%

Superior
95,0%

7,9886
1,7454
7,9886
1,0159
(0,0433) 1,0159
(0,0016) (0,0084) (0,0016)
(1,4309) (3,9725) (1,4309)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
(0,0000) (0,0000) (0,0000)
(5,3279) (11,1913) (5,3279)
13,1898
4,8758 13,1898
2,6488
(0,7499) 2,6488
0,1133
(0,5585) 0,1133

FONTE: Elaborado pelo autor.

Comparado com o resultado anterior, o R-Quadrado pouco se alterou,
alcançando 0,8344, continuando a prever bem a componente cíclica. O F de
significação se manteve em 0,000. Ou seja, a capacidade preditiva e estatística do
modelo continua a mesma, mas agora com uma variável a menos (encerrando um
modelo mais parcimonioso).
A qualidade preditiva (valores-P) de outras variáveis melhorou. Por exemplo, a
variável (explicador) “PIB per capita” teve o valor valor-P reduzido de 10,19% para
0,38% com a retirada do explicador “Frota circulante”, passando a respeitar o intervalo
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estatístico menor que 5%. Para explicar essa melhora, realizou-se uma análise da
correlação entre essas duas variáveis, que resultou em um coeficiente de correlação
de 96%, revelando uma correlação positiva entre os explicadores “Frota circulante” e
“Renda per capita (PIB per capita)”. É possível observar melhor o comportamento
dessa correlação no gráfico a seguir.
Gráfico 14 – Correlação entre as variáveis “Frota circulante” e “PIB per capita”
no período de 1996 e 2013.
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FONTE: Elaborado pelo autor.

No entanto, o resultado da regressão ainda revelou três variáveis com valoresP maiores que 5%, a “SELIC” com o valor-P em 27,20%, o “IPI para veículos” com
valor-P em 19,28% e “taxa de desocupação” com valor-P em 7,17%.
Uma terceira regressão foi, então, realizada, desta vez removendo o então
“pior” potencial explicador “SELIC”, variável que teve o maior valor-P entre os
potenciais explicadores. O resultado pode ser visto na tabela a seguir:
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Tabela 7 - Resultado da terceira Regressão Múltipla realizada com 9 potenciais explicadores.
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,9129
0,8335
0,8262
0,0357
216,0000

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

9,0000
206,0000
215,0000
Coeficientes

Interseção
Taxa de Desocupação
Renda PIB PER CAPITA R$ (REAL)
IPCA
Saldo da carteira R$ (REAL)
PIB R$ (REAL)
População
Tx analfabetismo (acima de 15)
Distribuição da população urbana
IPI para Veículos 1.0

5,1328
0,4716
(0,0054)
(2,6594)
0,000000001
0,00000000003
(0,00000002)
(8,1658)
8,7378
(0,2270)

SQ
1,3162
0,2630
1,5791
Erro
padrão
1,5656
0,2684
0,0017
0,6437
0,0000
0,0000
0,0000
1,4853
2,0924
0,1704

MQ
0,1462
0,0013

Stat t
3,2785
1,7570
(3,1458)
(4,1311)
4,9723
3,1398
(3,4413)
(5,4978)
4,1759
(1,3321)

F de
F
significação
114,5482
0,0000

valor-P
0,12%
8,04%
0,19%
0,01%
0,00%
0,19%
0,07%
0,00%
0,00%
18,43%

95%
95%
Inferior Superior
inferiores superiores 95,0%
95,0%
2,0462
8,2195
2,0462
8,2195
(0,0576)
1,0009
(0,0576) 1,0009
(0,0087)
(0,0020) (0,0087) (0,0020)
(3,9285)
(1,3902) (3,9285) (1,3902)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
(0,0000)
(0,0000) (0,0000) (0,0000)
(11,0941)
(5,2375) (11,0941) (5,2375)
4,6125
12,8631
4,6125 12,8631
(0,5630)
0,1090
(0,5630) 0,1090

FONTE: Elaborado pelo autor.

Comparado com os resultados anteriores, o R-Quadrado pouco se alterou,
alcançando 0,8335 e continuando a prever bem a componente cíclica de forma
objetiva. O F de significação se manteve em 0,000. Porém, o resultado ainda revelou
duas variáveis com valores-P acima dos 5%: o “IPI para veículos”, com valor-P em
18,43% e “Taxa de desocupação” com valor-P em 8,04%.
Continuando o procedimento stepwise, objetivando garantir a melhor qualidade
para o modelo, uma quarta regressão foi realizada, desta vez, removendo a variável
“IPI”, o resultado pode ser visto na tabela a seguir:
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Tabela 8 - Resultado da quarta Regressão Múltipla, realizada com 8 potenciais explicadores.
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,9122
0,8320
0,8255
0,0358
216,0000

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

8,0000
207,0000
215,0000
Coeficientes

Interseção
Taxa de Desocupação
Renda PIB PER CAPITA R$ (REAL)
IPCA
Saldo da carteira R$ (REAL)
PIB R$ (REAL)
População
Tx analfabetismo (acima de 15)
Distribuição da população urbana

5,6293
0,5383
(0,0052)
(2,6093)
0,000000001
0,00000000003
(0,00000002)
(8,5969)
7,8912

SQ

MQ

1,3139
0,2653
1,5791
Erro
padrão
1,5234
0,2642
0,0017
0,6438
0,0000
0,0000
0,0000
1,4523
1,9973

0,1642
0,0013

Stat t
3,6952
2,0373
(3,0396)
(4,0526)
5,0758
3,0148
(3,1717)
(5,9195)
3,9509

F de
significação
128,1654
0,0000
F

valor-P
0,03%
4,29%
0,27%
0,01%
0,00%
0,29%
0,17%
0,00%
0,01%

95%
95%
Inferior Superior
inferiores superiores 95,0%
95,0%
2,6259
8,6327
2,6259
8,6327
0,0174
1,0592
0,0174
1,0592
(0,0085)
(0,0018) (0,0085) (0,0018)
(3,8786)
(1,3399) (3,8786) (1,3399)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
(0,0000)
(0,0000) (0,0000) (0,0000)
(11,4602)
(5,7337) (11,4602) (5,7337)
3,9535
11,8289
3,9535 11,8289

FONTE: Elaborado pelo autor.

Aqui, o R-Quadrado alcançou 0,8320, prevendo 83% da componente cíclica de
forma objetiva. O F de significação se manteve em 0,000, garantindo que o modelo é
significativo. Todas as variáveis respeitaram valores-P abaixo dos 5%.
É possível verificar na tabela a seguir o comportamento do valor-P dos
potenciais

explicadores

em

cada

um

dos

resultados

das

regressões.

Consecutivamente, a variável com o maior valor-P foi excluída e a regressão foi
repetida com procedimento stepwise até resultar no modelo com oito explicadores,
elevando a qualidade da previsão suficientemente para responder pela previsão
objetiva da componente cíclica.
Tabela 9 - Comparativo dos valores-P para cada regressão
valor-P
Interseção
Taxa de Desocupação
Renda PIB PER CAPITA R$ (REAL)
IPCA
Saldo da carteira R$ (REAL)
PIB R$ (REAL)
População
Tx analfabetismo (acima de 15)
Distribuição da população urbana
IPI para Veículos 1.0
SELIC
Frota circulante (em milhões)

11 expl.
1,21%
11,40%
10,19%
0,00%
0,07%
9,91%
6,72%
0,00%
4,97%
36,48%
31,53%
51,19%

10 expl.
0,24%
7,17%
0,38%
0,00%
0,00%
0,39%
0,09%
0,00%
0,00%
19,28%
27,20%

9 expl.
0,12%
8,04%
0,19%
0,01%
0,00%
0,19%
0,07%
0,00%
0,00%
18,43%

8.expli
0,03%
4,29%
0,27%
0,01%
0,00%
0,29%
0,17%
0,00%
0,01%

FONTE: Elaborado pelo autor.
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Já em relação ao R-Quadrado, este pouco se alterou no decorrer das quatro
regressões realizadas, como é possível conferir na tabela comparativa a seguir:
Tabela 10 - Comparativo do nível de explicação para cada regressão

R-Quadrado
FONTE: Elaborado pelo autor.

11 expl.
0,8348

10 expl.
0,8344

9 expl.
0,8335

8.expli
0,8320

Nesse último modelo (resultado da última regressão), a capacidade explicativa
é praticamente a mesma (83,20%), quando comparada a do modelo inicial (83,48%),
com a vantagem de utilizar três variáveis explicativas a menos e todas as resultantes
com valores-P abaixo de 5%. Com este resultado, chega-se ao modelo final com oito
explicadores, todos eles estatisticamente significativos, respeitando o limite de
valores-P abaixo de 5%, podendo ser observados na no Quadro 7:
Quadro 7 - Variáveis que explicam 83% do
comportamento da componente cíclica.
EXPLICADORES DO CICLO
Taxa de Desocupação
Renda PIB PER CAPITA R$ (REAL)
IPCA
Saldo da carteira R$ (REAL)
PIB R$ (REAL)
População
Taxa analfabetismo (acima de 15)
Distribuição da população urbana
FONTE: Elaborado pelo autor.

Esses explicadores em conjunto são capazes de prever 83% da variação da
componente cíclica, a partir da seguinte equação:
EQUAÇÃO – Equação do modelo para prever a componente cíclica da Decomposição Clássica

CICLO = 5,6293 + 0,5383 x Taxa de Desocupação - 0,0052 x Renda PIB PER
CAPITA R$ (REAL) - 2,6093 x IPCA + 0,000000001 x Saldo da carteira R$ (REAL) +
0,00000000003 x PIB R$ (REAL) - 0,00000002 x População - 8,5969 x Tx
analfabetismo (acima de 15) + 7,8912 x Distribuição da população urbana.
FONTE: Elaborado pelo autor
Como explicado anteriormente, para validar o modelo final foi aplicada a
equação na amostra de validação (de 2014 a 2017), quando foram calculados os erros
percentuais absolutos em cada mês, comparando a componente cíclica real com a
estimada pela equação. Os resultados podem ser parcialmente visualizados na
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Tabela 11 a seguir.
Tabela 11 - Comparativo entre o ciclo previsto e
real, para cada mês e cálculo dos APES e do
MAPE .

Mês/
ano
jan-14
fev-14
mar-14
abr-14
mai-14
jun-14
jul-14
ago-14
set-14
out-14
nov-14
dez-14
...
abr-16
mai-16
jun-16
jul-16
ago-16
set-16
out-16
nov-16
dez-16
jan-17
fev-17
mar-17
abr-17
mai-17
jun-17
jul-17
ago-17
set-17
out-17
nov-17
dez-17

Ciclo
Real
114,8%
114,7%
114,4%
114,1%
114,2%
113,8%
113,4%
113,2%
112,7%
112,6%
112,4%
111,5%
...
94,8%
93,5%
92,5%
91,8%
91,4%
91,0%
90,8%
90,7%
90,5%
90,7%
90,8%
91,1%
91,2%
91,4%
91,8%
91,7%
91,9%
92,4%
92,4%
92,6%
92,8%

Ciclo
Previsto

APE
(erro)

111,73%
110,94%
110,79%
111,27%
111,81%
111,18%
113,20%
112,60%
112,03%
113,17%
112,93%
113,57%
...
102,97%
101,92%
103,02%
101,41%
100,71%
99,23%
98,79%
99,35%
100,08%
97,04%
96,21%
97,82%
96,36%
96,81%
98,35%
96,72%
96,27%
94,31%
94,53%
95,52%
96,66%

2,67%
3,29%
3,12%
2,52%
2,08%
2,27%
0,17%
0,51%
0,60%
0,52%
0,47%
1,82%
...
8,63%
9,04%
11,38%
10,43%
10,20%
9,03%
8,78%
9,56%
10,55%
7,04%
5,92%
7,40%
5,71%
5,86%
7,18%
5,46%
4,72%
2,05%
2,31%
3,19%
4,10%

MAPE:

5,03%

FONTE: Elaborado pelo autor
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Como pode ser observado, o MAPE resultante foi de 5,03%, estimando esse
valor como margem de erro para previsões futuras da componente cíclica, nessa
indústria, utilizando-se a equação obtida. Como entende-se que essa margem de erro
é perfeitamente aceitável, acredita-se que o modelo tenha sido validado, inclusive fora
do escopo temporal que gerou a sua equação (amostra de teste). O gráfico a seguir
permite uma comparação visual, no período da amostra de validação, entre as
componente cícilica real e o ciclo previsto que foi estimado pela equação obtida.
Gráfico 15 - Comparativo entre a Componente Cíclica Real e o Ciclo Previsto, resultado da metodologia
proposta, respeitando o período da amostra de validação (entre 2014 e 2017).
COMPARATIVO ENTRE O CICLO REAL E CICLO PREVISTO PROPOSTO
PELO MODELO NO PERÍODO DA AMOSTRA DE VALIDAÇÃO (APES)
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FONTE: Elaborado pelo autor.

É possível perceber a aderência do Ciclo Previsto ao Ciclo Real, demonstrando
a boa capacidade preditiva que o modelo de previsão desempenha.
No modelo final (representado pela equação anterior), agora validado, cada
variável impacta diferentemente a componente cíclica:
•

Taxa de Desocupação: Quanto ocorre aumento de uma unidade (100%), o ciclo
aumentará 53,83% (5,38% para cada aumento de 10% no percentual de
desocupação). Ou seja, quanto maior o percentual de desocupação (ou o
desemprego), maior a componente cíclica.
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•

PIB per capita R$ (REAL): Quando ocorre aumento de uma unidade (R$1,00),
o ciclo diminuirá 0,52%. Ou seja, quanto maior o PIB Per Capita, menor será a
componente cíclica.

•

IPCA: Quando ocorre aumento de uma unidade (100%), o ciclo diminuirá
260,93% (2,61% para cada aumento de 1% no IPCA). Neste caso, quanto
maior o IPCA, menor será a componente cíclica.

•

Saldo da carteira R$ (REAL): Quando ocorre aumento de uma unidade
(R$1,00), o ciclo aumentará 0,0000001% (0,1% para cada aumento de R$1
milhão no saldo da carteira). Quanto maior o saldo da carteira, maior a
componente cíclica.

•

PIB R$ (REAL): Quando ocorre aumento de R$1,00, o ciclo vai aumentar
0,000000003% (3% para cada aumento de R$1 bilhão no PIB). Quanto maior
o PIB R$ (REAL), maior a componente cíclica.

•

População: Para cada aumento de uma pessoa na população, o ciclo diminuirá
0,000002% (2% para cada aumento de 1 milhão de habitantes). Neste caso,
quanto maior a população, menor será a componente cíclica.

•

Taxa analfabetismo (acima de 15 anos): Para cada aumento de uma unidade
(100%), o ciclo diminuirá 859,69% (8,60% para cada aumento de 1% na taxa
de analfabetismo). Neste caso, quanto maior for a taxa de analfabetismo,
menor será a componente cíclica.

•

Distribuição da população urbana: Para o aumento de uma unidade (100%) do
percentual de população urbana, o ciclo aumentará 789,12% (7,89% para cada
aumento de 1% no percentual da concentração urbana). Quanto maior for a
população urbana, maior a será a componente cíclica.
Em relação aos oito componentes que foram identificados – conforme os

resultados empíricos aqui apresentados – como impactantes da componente cíclica
na indústria de seguros de automóveis, a teoria parece estar consoante, mas com
algumas ressalvas:
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•

Taxa de desocupação (desemprego): A variável se mostrou determinante na
previsão do ciclo, corroborando com os estudos de Carvalho e Afonso (2010)
e Christophersen e Jakubik (2014) que identificaram o desemprego como fator
correlacionado à demanda de seguros, no entanto no resultado do modelo a
relação se mostrou positiva.

•

PIB Per capita (renda): A influência da variável no ciclo corrobora os estudos
de Browne, Chung e Frees (2000), Kim (2005) e Outreville (2014), que
encontraram correlações entre a demanda de seguros e renda, e com o estudo
de Carvalho e Afonso (2010), que apontou a renda como explicadora para
demanda na área de seguros de automóveis. No entanto, no modelo de
previsão do ciclo, a correlação do PIB Per capita com o ciclo revelou-se
negativa (inversa).

•

IPCA (inflação): A identificação empírica da influência desse indicador
corrobora com os estudos de Grace e Hotchkiss (1995) e Carvalho e Afonso
(2010), que identificaram uma relação positiva entre o índice de preços ao
consumidor e a intensidade do setor de seguros de automóveis. No entanto, no
modelo de previsão, o explicador apresentou um impacto negativo no ciclo.

•

Saldo da carteira de investimentos (crédito privado): A variável apresentou
correlação com o ciclo, corroborando com os estudos de Cepelákova (2015) e
Dagum (2010), que já haviam identificado que a expansão do crédito privado
produz expansões econômicas e, consequentemente, aumenta a demanda por
seguros de automóveis.

•

PIB (real): O resultado empírico corrobora com os estudos de Grace e
Hotchkiss (1995) e Christophersen e Jakubik (2014), ressalvando que estes
últimos autores utilizaram o PIB nominal (de países diferentes) em sua
pesquisa.

•

População: A influência dessa variável na componente cíclica corrobora com
os estudos de Kiesenbauer (2012), Kim (2005) e Outreville (2014). No entanto,
no modelo de previsão do ciclo, a correlação da população com o ciclo revelouse negativa (inversa).
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•

Taxa de analfabetismo (grau de instrução): O resultado corrobora com o estudo
de Venezian (1985), que encontrou correlação entre o grau de educação da
população e a contratação de seguros de automóveis.

•

Distribuição da população urbana: O resultado empírico corrobora com os
estudos de Kiesenbauer (2012), Kim (2005), Outreville (2014) e Venezian
(1985), que afirmam que moradores das zonas urbanas contratam mais
seguros de automóveis.
Por outro lado, os outros três potenciais explicadores identificados na teoria (ou

bom senso, no caso da frota de veículos) que foram incluídos e testados no modelo
não contribuíram com a qualidade do mesmo, não corroborando com a teoria, como
é possível observar a seguir:
•

IPI (imposto) – Os impostos são parte integrante de uma das maiores cargas
tributárias sobre venda de veículos do mundo (ANFAVEA, 2017), considerados
uma grande parcela no preço final dos veículos (IBPT, 2017). Possíveis
isenções ao longo dos anos influenciaram as vendas de veículos e,
consequentemente, o tamanho da frota, mas o explicador não mostrou
impactos correlacionados com o ciclo de seguros de automóveis.

•

Frota de veículos: O volume de automóveis no Brasil poderia ter forte relevância
no ciclo da indústria de seguros, mas os resultados empíricos aqui
apresentados não o identificaram como um explicador significativo.

•

SELIC (juros): Apesar da correlação da taxa de juros com ciclos de longo prazo
no setor de seguros no estudo de Grace e Hotchkiss (1995), este explicador
também não contribuiu para o modelo desenvolvido.
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Quadro 8 - Indicadores validados no modelo de previsão da componente cíclica
Impacto
Impacto no ciclo de
EXPLICADORES
identificado por
seguros segundo a
Referências
DO CICLO
esta pesquisa
teoria/bom senso
Taxa de
Desocupação

Positivo

Negativo

Carvalho e Afonso (2010) e
Christophersen e Jakubik (2014)

Renda PIB PER
CAPITA R$ (REAL)

Negativo

Positivo

Browne, Chung e Frees (2000), Kim
(2005) e Outreville (2014)

IPCA

Negativo

Negativo

Grace e Hotchkiss (1995) e de
Carvalho e Afonso (2010)

Saldo da carteira R$
(REAL)

Positivo

Positivo

Cepelákova (2015) e Dagum (2010)

PIB R$ (REAL)

Positivo

Positivo

Grace e Hotchkiss (1995) e
Christophersen e Jakubik (2014)

População

Negativo

Positivo

Kiesenbauer (2012), Kim (2005) e
Outreville (2014)

Taxa analfabetismo
(acima de 15)

Negativo

Negativo

Venezian (1985)

Distribuição da
população urbana

Positivo

Positivo

Kiesenbauer (2012), Kim (2005),
Outreville (2014) e Venezian (1985)

IPI (imposto)

Nulo

Negativo

ANFAVEA (2017) e IBPT (2017)

Frota de veículos

Nulo

Positivo

-

SELIC (juros)

Nulo

Negativo

Grace e Hotchkiss (1995)

Fonte: Elaborado pelo autor

O resultado do tratamento e da análise dos resultados atendeu o objetivo
específico da pesquisa: identificar bons substitutos e explicadores para o componente
cíclico na Decomposição Clássica, especificamente no ramo de seguros de
automóveis, consultáveis no Quadro 8 anterior.
Como consequência das etapas executadas neste trabalho, foi apresentada
uma proposta de metodologia capaz de identificar bons substitutos/explicadores para
o componente cíclico na Decomposição Clássica, atendendo ao objetivo geral da
pesquisa.

68

5

CONCLUSÃO
Esta pesquisa propôs uma metodologia capaz de prever a componente cíclica

da Decomposição Clássica na indústria de seguros de automóveis, oferecendo uma
alternativa ao problema de previsão do método, que sofre, uma intervenção subjetiva
na recomposição do ciclo, suscetível a erros e mais dispendiosa. O resultado atendeu
ao objetivo geral da pesquisa, pois além da metodologia objetiva que previu a
componente cíclica, foram identificados bons substitutos e bons explicadores para sua
previsão.
No referencial teórico foram identificados potenciais explicadores - no setor de
seguros - do componente cíclico da Decomposição Clássica (seção 3.3), atendendo
ao objetivo intermediário da pesquisa. Como alternativa metodológica para prever a
componente cíclica na etapa de recomposição das componentes, que resulta no
exercício futuro de previsão, foi utilizado o método de Regressão Múltipla, aplicando
todos os potenciais explicadores identificados na teoria como variáveis independentes
e a componente cíclica como variável dependente. A aplicação da regressão foi
realizada na amostra de teste de 1996 a 2013, com o procedimento stepwise sendo
repetido até a validação estatística da combinação dos explicadores que resultaram
em valores-P abaixo de 5% (Tabelas de 3 a 11 e Quadros 7 e 8), respondendo por
83% da componente cíclica. A equação resultante da regressão que calcula a previsão
do ciclo foi aplicada posteriormente na amostra de validação, de 2014 a 2017. O
resultado da previsão do ciclo, quando comparado com o ciclo real, apresentou um
erro MAPE de 5,03%, viabilizando um novo método incremental que pode substituir a
forma subjetiva do método clássico. O resultado do novo método de previsão da
componente cíclica também atendeu ao objetivo específico do presente estudo,
selecionando oito potenciais explicadores que correspondem estatisticamente pela
previsão do ciclo, na indústria de seguros de automóveis (identificados no Quadro 7).
A contribuição teórica desta pesquisa vai na direção de um incremento no
método de Decomposição Clássica, propondo uma alternativa objetiva para o
conhecido problema na etapa que recompõe seus componentes e que resulta no
futuro exercício de previsão (antes subjetiva). Grande parte de estudos recentes que
utilizaram a Decomposição Clássica (Quadro 1) revelaram um desuso do método ou
uma limitação de uso restrita a etapa de decomposição – o resultado desta pesquisa
viabiliza novos horizontes, reativando novas discussões sobre a previsão do ciclo.
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Além da própria previsão, a Decomposição Clássica foi capaz de captar bem
as flutuações do setor de seguros de automóveis. Como foi possível observar nos
Gráficos 4 e 12, o ciclo corresponde por 13% da variação da série de vendas de
seguros dessazonalizada e se revelou bem significante - contradizendo a teoria de
Morettin e Toloi (1981a) e Granger e Newbold (1977), que afirmam que o ciclo foi
deixado de ser utilizado por ser praticamente insignificante e por não haver evidências
que séries modernas contenham componentes periódicas além da sazonal.
O aspecto aplicado da pesquisa contribui com a previsão de dados futuros do
desafiador mercado de seguros de automóveis. De maneira prática, contempla-se
previsões de demanda que auxiliem a compreensão do impacto estratégico e
operacional das seguradoras. Por fim, o método pode servir de alternativa para
capacidade de decisão aos gestores, governos e instituições regulatórias.
A maior parte dos explicadores validados no modelo corroboram com a teoria
no sentido de se relacionarem com flutuações econômicas e com ciclo de negócios,
além disso, o ciclo se manteve sensível a fatores demográficos. Apresentaram
resultado conforme a teoria os explicadores “Inflação”, “Investimento privado (saldo
da carteira)”, “PIB Real”, “Taxas de urbanização” e “Taxa de analfabetismo”.
Algumas dessas variáveis identificadas e testadas surpreenderam ao não
responderem em função do ciclo de acordo com o que foi identificado na teoria
(demonstrado no Quadro 8).,
As variáveis que apresentaram resultado inverso foram “Desemprego (taxa de
desocupação)” com relação positiva em função do ciclo, além das variáveis “Renda
(PIB per capita)” e “População” que apresentaram uma relação negativa em função
do ciclo. As variáveis “Impostos (IPI)”, “Frota de circulante” e “Juros (SELIC)” também
não apresentaram a mesma indicação da teoria, sendo excluídas da equação
resultante por não atenderem estatisticamente ao modelo (consideradas como nulas).
Apesar do resultado, o estudo se restringe a uma série de limitações, algumas
já explanadas na seção 3.5, no entanto seis sinalizações merecem destaque: a) A
existência de aspectos qualitativos que não puderam ser captados por este estudo,
como influências culturais, de governo, setorial, violência, risco, perfis de condutores
e outros que podem influenciar a previsão nesta indústria; b) Pela ausência de
explicadores não testados por insuficiência de dados, variáveis importantes
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relacionadas com o risco (principal motivo para segurar um veículo) podem ter ficado
de fora e piorado um pouco o modelo; c) Pela natureza limitada da replicação do
modelo em outras indústrias, já que todos os explicadores testados neste estudo
atendem ao setor de seguros de automóveis (sendo preciso identificar outros
potenciais explicadores da componente cíclica para cada indústria objeto de estudos
futuros); d) A estratégia metodológica adotada não foi capaz captar lags e
comportamentos de defasagem que os explicadores causar em função do ciclo
durante a regressão – esses possíveis delays também podem ter piorado a qualidade
do modelo; e) Uma correlação entre as variáveis explicativas foi identificada nas
regressões, mas o procedimento stepwise minimizou a possibilidade de piora do
modelo, removendo variáveis não significativas que podem ser altamente
relacionadas com outras variáveis explicativas; f) Algumas das varáveis podem não
responderam exatamente como a teoria indicou, três delas com relação inversa ao
indicado e mais três explicadores com relação nula.
As limitações e observações sugerem alguns potenciais estudos futuros:
•

Pesquisas que comparem a acuracidade do modelo proposto resultante
desta pesquisa com outros métodos de previsão.

•

Pesquisas que aprimorem o método resultante deste estudo e proponham
outras formas que objetivem a componente cíclica de forma mais simples,
alternativa a complexidade de se levantar os potenciais explicadores para o
modelo causal.

•

Pesquisas que aprimorem o método utilizando outros modelos de regressão
para prever o ciclo. Estudos que testem o método proposto com outras
indústrias de plano de fundo, consequentemente, identificando novos
potenciais explicadores que que possam se correlacionar com o ciclo.

•

Estudos que ampliem e testem novos explicadores do ciclo na indústria de
seguros de automóveis, como por exemplo, indicadores de violência.

•

Pesquisas que realizem estudos sobre aspectos qualitativos que não foram
captados por este estudo e que sirvam de base para composição de métodos
mistos de previsão.

•

Estudos que incrementem estratégias ao método proposto que sejam
capazes de capturar lags e de explicar a defasagem do ciclo (no tempo),
impactado por variáveis independentes.
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•

Pesquisas que se aprofundem no campo causal dos explicadores da
componente cíclica no setor de seguros de automóveis. Por ex: O PIB pode
ser uma variável dependente de diversas outras variáveis independentes
que podem impactar o setor de seguros de automóveis – comportamentos
de sequencias causais.

•

Realização de pesquisas que utilizem metodologias mistas ou híbridas a
partir do modelo apresentado neste estudo.

•

Ampliar ou aplicar este mesmo estudo/modelo em outros segmentos de
seguros, visto a escassez de pesquisa de previsão de prêmios nesta
indústria, muito menos frequente no ramo de seguros de automóveis.
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