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1. RESUMO 

Muitas são as áreas onde são aplicados os cálculos matemáticos e mesmo 

estatísticos. A função dos corretores de seguros é calcular o valor dos riscos, 

através das estatísticas, gráficos e tabelas para serem os mais justos possíveis na 

hora de apresentar o valor do prêmio do seguro aos seus clientes. Prêmio é o valor 

a ser pago pelo Segurador a Companhia de seguros. Através dos cálculos 

atuariais, a matemática dos seguros se atualiza com as pesquisas e análises dos 

atuários. Este trabalho vem apresentar um estudo específico sobre o seguro de 

veículos e mais precisamente como é fornecido o valor do prêmio desse seguro, 

todos os parâmetros utilizados, os quesitos que tem mais peso na hora da cotação 

e como a tecnologia tem importância nesse setor. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 O seguro é tema dos mais desafiantes, submetidos a uma extensa legislação 

especial e esparsa, pois é a resultante de uma complexa operação técnica, 

submetida a exigências matemáticas, financeiras, econômicas e éticas. (KARAM 

apud TEIXEIRA, 2001). 

A atividade seguradora é algo indispensável, pois desde o aparecimento do 

homem na história, como será discutido no decorrer deste trabalho, ele sentiu a 

necessidade de se proteger, seja dos animais, dos eventos naturais ou de seus 

semelhantes e essa necessidade de proteção, deu origem aos seguros e 

seguradores. Esse estudo do valor do prêmio do seguro tem sua devida atenção 

pelo fato dos detalhes que lhe são necessários para obter os valores justos, tanto 

para as seguradoras quanto para o segurado. 

Diante desses fatos dá-se o início a esse trabalho que visa analisar, 

especificamente, o seguro de automóvel. O estudo será inicialmente feito sobre a 

matemática atuarial, ou matemática dos seguros, que envolve conhecimentos 

específicos das matemáticas estatísticas, financeiras, dentre outras, e que formam 

também os atuários, profissão que está em ascensão nas grandes empresas. Por 

fim tentar-se-á esclarecer melhor essa atividade que está cada vez mais crescente 

no mundo todo. 
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3. OBJETIVOS 

Este artigo vem apresentar um estudo sobre o valor do prêmio do seguro de 

automóveis, relacionando-o com o tema matemática atuarial, ou matemática dos 

seguros e estabelecer um parâmetro sobre os tópicos de avaliação que mais pesam 

na hora de fechar um contrato de seguro. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada a pesquisa de campo, ou 

seja, visitas às seguradoras entrevistas com corretores de seguros, pesquisas em 

blogs e sites acadêmicos, de Companhias de seguros, de corretores. Além de 

fundamentação teórica em livros, revistas, teses e monografias.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente foi feito um estudo sobre a origem do seguro no mundo e no 

Brasil, definições e tipos dos seguros de automóveis existentes e os mais utilizados 

e em seguida será abordada a relação dessa atividade com a matemática atuarial e 

a ascensão da profissão do atuário no mercado de trabalho. Finalmente, simulações 

de cotações de seguros feitas nos sites das seguradoras, por algumas combinações, 

com parâmetros que se consideram importantes na avaliação do seguro de veículos 

foram feitas o anexo dessas informações em tabelas feitas no Excel, estudo e 

comparação dos dados e montagem de gráfico percentual será mostrado. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento, usando a tabela de cotações de seguros de 

veículos percebe-se muitas representações interessantes sobre os tópicos 

importantes para as cotações de seguros. No ato da contratação, quando é 

indispensável presença do corretor de seguros, mediante lei, alguns tópicos são a 

chave para uma análise justa de seguro. Informações como sexo do contratante, 

idade e estado civil do mesmo, modelo e cidade de circulação do veículo são 

imprescindíveis para a construção do valor do seguro. Faz-se necessário um 

aprofundamento da pesquisa sobre a matemática atuarial e sua especificação em 

cálculos atuariais que tornam esse método o mais justo possível analisando e 

calculando, em fontes estatísticas, os riscos que podem ser cobertos pelo contrato 

de seguros. Os próximos passos são verificar as precificações dos seguros de 
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automóveis, pois o mesmo leva em conta o seguro do casco, estatísticas e preços 

de peças, a responsabilidade civil, danos materiais e corporais e acidentes pessoais 

e de passageiros, além das despesas comerciais e administrativas, tributos, 

resseguros e margem de lucro das empresas. Particularidades que serão analisadas 

no decorrer da pesquisa. 

Tabela 1. Cotação de seguros femininos. 

Sexo 
Ano de 

Nascimento 
Cidade Estado civil 

Modelo do 
veículo 

Menor valor Maior Valor 

Feminino 1960 Avaré Casada G5* R$ 756,23 R$ 1.534,00 

Feminino 1960 Avaré Solteira G5 R$ 791,70 R$ 1.565,68 

Feminino 1990 Avaré Casada G5 R$ 873,09 R$ 3.086,14 

Feminino 1990 Avaré Solteira G5 R$ 922,25 R$ 3.216,62 

Feminino 1960 Avaré Casada G3** R$ 931,89 R$ 1.739,55 

Feminino 1960 Avaré Solteira G3 R$ 1.037,09 R$ 2.661,22 

Feminino 1990 Avaré Casada G3 R$ 1.094,67 R$ 3.065,25 

Feminino 1960 São Paulo Casada G5 R$ 1.244,12 R$ 3.059,62 

Feminino 1960 São Paulo Solteira G5 R$ 1.332,97 R$ 3.342,86 

Feminino 1990 Avaré Solteira G3 R$ 1.346,18 R$ 3.106,45 

Feminino 1960 São Paulo Casada G3 R$ 1.387,51 R$ 2.954,95 

Feminino 1960 São Paulo Solteira G3 R$ 2.072,44 R$ 2.306,74 

Feminino 1990 São Paulo Casada G3 R$ 2.215,07 R$ 4.668,28 

Feminino 1990 São Paulo Solteira G3 R$ 2.262,25 R$ 5.065,70 

Feminino 1990 São Paulo Solteira G5 R$ 2.659,53 R$ 5.123,57 

Feminino 1990 São Paulo Casada G5 R$ 2.691,28 R$ 4.767,43 

G5* – Novo Gol 1.0 8V 4P modelo (2013 -2014)  -  G3** – Gol 1.0 8V 4P modelo (2003-2003)  -  (www.smartia.com.br). 
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