
Uma abordagem estocástica para precificação e análise de indenizações de seguros agrı́colas
no Brasil

Resumo: O elevado nı́vel de incerteza faz com que o setor de seguros agrı́colas seja conside-
rado arriscado quando comparado com os demais setores, gerando impacto na precificação e na
mensuração de provisões técnicas. Estratégias para a pulverização e administração do risco tornam-
se, então, ferramentas importantes para as entidades. Este trabalho tem como objetivo construir um
modelo de regressão que possibilite analisar as indenizações e as probabilidades de ocorrência
de sinistros na cultura de soja, contribuindo com a precificação dos produtos. Como resultados,
observou-se que, ao adotar o modelo de regressão, houve uma redução no valor do prêmio para um
percentual significativo do número total de contratos, sendo suficiente para arcar com o montante
de indenizações ocorridas, o que pode ser uma estratégia interessante para atrair produtores com
menor nı́vel de risco a utilizarem o seguro.
Palavras-chave: Distribuição Gama Zero Ajustada; Programa de Seguro Rural; Seguros de produ-
tividade.

Abstract: The high level of uncertainty makes the agricultural insurance sector considered risky
when compared to other sectors of the economy, generating an impact in the pricing and measure-
ment of the provisions. Strategies for spreading and managing the risk become important tools for
entities. This work aims to build a regression model that allows to analyze the indemnities and the
probabilities of claims in the soybean crop, contributing to the pricing of the products. As a result,
we observed that, when adopting the model, there was a reduction in the premium to a significant
percentage of the total number of contracts, being sufficient to cover the amount of indemnities,
which can be an interesting strategy to attract farmers with lower risk levels to use an insurance
product.
Keywords: Production insurance; Crop insurance; Zero Adjusted Gamma distribution.

1



1 Introdução

O desenvolvimento de metodologias e a melhor disponibilidade de dados têm contribuı́do com
a tarifação de produtos e com gerenciamento do risco por parte das entidades seguradoras. No ramo
não vida, por exemplo, modelos que analisam o comportamento da frequência e da severidade de
sinistros possibilitam a precificação, como apresentado em Ohlsson e Johansson (2010), e auxiliam
na mensuração das provisões técnicas, que são montantes de grande importância para fazer face
aos compromissos futuros.

Dentre os diversos setores compreendidos pela ciência atuarial, o agrı́cola é visto como o mais
arriscado, tendo em vista as condições de risco sistêmico e de insuficiência de dados que elevam o
prêmio e a incerteza acerca das perdas esperadas (FENG; HAYES, 2016). No entanto, as atividades
agrı́colas contribuem com a base econômica de paı́ses como o Brasil, e a aquisição do seguro pro-
porciona ao produtor certa segurança ao investir na atividade (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2020).

Dada a importância de se explorar metodologias para a precificação e a análise das perdas, este
trabalho tem como objetivo construir um modelo de regressão que possibilite analisar a distribuição
das indenizações e a probabilidade de sinistros em seguros de soja no Brasil, tendo em vista a
relevância da cultura em termos do número de apólices e da sua contribuição com a economia
nacional.

Como objetivos especı́ficos, busca-se fornecer informações às entidades seguradoras a respeito
do valor esperado da indenização no caso de ocorrência de um sinistro e métricas como os quantis
e o valor esperado da cauda da distribuição ajustada. Entende-se que a principal contribuição deste
estudo é adotar a análise de frequência e severidade, que é comumente utilizada em seguros de
automóveis no setor agrı́cola, auxiliando com a precificação e com a mensuração das provisões.

Este trabalho está dividido da seguinte forma: na seção 2 tem-se um breve referencial teórico.
Na seção 3 tem-se a metodologia utilizada, seguida pela apresentação dos resultados e discussão.
Por fim, a seção 5 aborda as considerações finais, limitações e direcionamentos para estudos futu-
ros.

2 Referencial teórico

Nesta seção estão descritos brevemente tópicos a respeito de ferramentais para a predição de
sinistros, que possibilitam a tarifação de seguros, seguido por uma apresentação sobre seguros
agrı́colas.
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2.1 Um panorama sobre a frequência e a severidade de sinistros

Em todas as áreas de seguro, duas quantidades são consideradas muito importantes: o prêmio,
ou taxas de prêmio, e as indenizações (OZAKI; CAMPOS, 2017). No contexto não vida, o prêmio
pode ser definido pelo produto entre a frequência na qual os sinistros ocorrem e a severidade,
que corresponde ao custo médio de cada sinistro (OHLSSON; JOHANSSON, 2010). Além disso,
diversos princı́pios podem ser aplicados ao prêmio, como o da variância, discutido em Kaas et al.
(2008).

Há várias metodologias para predizer a frequência e a severidade. Exemplos destas são os mo-
delos lineares generalizados (GLM) e os aditivos generalizados (GAM). Para análise da frequência,
distribuições como a Binomial Negativa e a Poisson são comumente adotadas. Ao ponto que para a
severidade, podem ser vistas abordagens utilizando, por exemplo, as distribuições Gama e a Inversa
Gaussiana (FREES; MEYERS; DERRIG, 2016; GOLDBURD et al., 2016).

Um mecanismo que também pode ser aplicado durante a tarifação é a avaliação do perfil de
risco de cada contrato, através de técnicas como a regressão logı́stica, as árvores de decisão e as
máquinas de vetores de suporte (SVM), mensurando a probabilidade de ocorrência do risco coberto
e, posteriormente, quantificando este risco em um montante de perda esperada (PIJL, 2017).

O montante de perdas esperadas pode ser impactado consideravelmente por eventos extremos.
Esse fato gera um interesse em descrever a cauda à direita da distribuição das indenizações, com a
finalidade de estimar probabilidades de dados atı́picos e estabelecer métricas de risco, como a con-

ditional tail expectation (CTE) e a Tail value at risk (TVaR) (KLUGMAN; PANJER; WILLMOT,
2019).

Mota, Miquelluti e Ozaki (2020) apontaram que grande parte dos estudos presentes na litera-
tura é direcionada ao setor de seguros de automóveis, o que pode ser justificado pela importância
econômica e pela disponibilidade de dados. Os estudos realizados por Bortoluzzo et al. (2011),
Tzougas, Vrontos e Frangos (2015), Farias e Jesus (2019) e Huang e Meng (2020) são alguns
destes.

Bortoluzzo et al. (2011) analisaram seguros de veı́culos utilizando as distribuições Tweedie

e a Inversa Gaussiana Zero Ajustada, (ZAIG), esta última permitido estimar a probabilidade de
ocorrência do sinistro e a perda esperada. As distribuições Poisson e Log-Normal foram utilizadas
por Farias e Jesus (2019) para modelar, respectivamente, a frequência e a severidade.

Huang e Meng (2020) realizaram uma análise Bayesiana para modelar diferentes conjuntos
de dados de seguros de automóveis, considerando contratos em que houve ao menos um sinistro
reportado. Na mesma linha de estudo, Tzougas, Vrontos e Frangos (2015) precificaram seguros
com o uso de Modelos Aditivos Generalizados para Locação, Escala e Forma (GAMLSS).

Em relação a outros riscos, Malavasi et al. (2022) adotaram a classe GAMLSS para os ci-
bernéticos e Mota, Miquelluti e Ozaki (2020) construı́ram modelos de aprendizado de máquina
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para predizer sinistros agrı́colas. Segundo Mota, Miquelluti e Ozaki (2020), o ramo agrı́cola apre-
senta caracterı́sticas particulares e a literatura nacional acerca de predição desses sinistros ainda é
escassa. Entretanto, alguns destes são: Ozaki, Goodwin e Shirota (2008), Adami e Ozaki (2012),
Zhu, Tan e Porth (2019) e Mota, Miquelluti e Ozaki (2020).

Dada as diversas metodologias disponı́veis, Pijl (2017) ressaltou a importância de se examinar a
capacidade preditiva destas, de modo a ajustar os prêmios corretamente. A adequação dos prêmios
é um ponto relevante, tendo em vista que quanto mais elevados estes forem, menor o incentivo do
tomador em adquirir o produto (SILVA, 2003).

2.2 Aspectos dos seguros agrı́colas

As condições climáticas e a alta volatilidade de preços são caracterı́sticas que tornam o setor
agropecuário mais arriscado quando comparado com os demais. A adoção do seguro é vista, então,
como uma ferramenta importante para a segurança do produtor ao realizar investimentos na ati-
vidade e para o desenvolvimento deste ramo na economia (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2020).

A tarifação desta área é uma questão desafiadora, dada as condições de risco sistêmico e de
escassez de dados (ZHU; TAN; PORTH, 2019). A essas condições unem-se demais riscos, como o
moral, ao ponto que os tomadores podem alterar o incentivo de manejo adequado da atividade após
adquirir o seguro (FENG; HAYES, 2016; SUCHATO et al., 2021). Desta forma, entidades tendem
a estipular prêmios mais elevados para constituir provisões suficientes e/ou arcar com resseguros
(FENG; HAYES, 2016).

De um modo geral, a precificação de seguros agrı́colas baseia-se em dados de produtividade
municipais, que são escassos e defasados, e aumentam a incerteza acerca das indenizações. Como
consequência, as taxas de prêmio tendem a ser municipalizadas, o que reduz a propensão a utilizar
o seguro por parte de tomadores com menor nı́vel de risco. Fato que aumenta a seleção adversa
(OZAKI; CAMPOS, 2017).

Estratégias de subvenção governamental têm sido utilizadas para apoiar o mercado e aliviar ad-
versidades (FENG; HAYES, 2016; SUCHATO et al., 2021). No Brasil, o Programa de Subvenção
ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), instituı́do em 2003, é uma polı́tica que busca ampliar a adesão
subsidiando parte do prêmio (CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRA-
SIL, 2022). Adami e Ozaki (2012) apontam que houve um crescimento do setor após a criação do
PSR, possibilitando melhores polı́ticas de gerenciamento do risco.

No entanto, a adesão dos produtores ainda é considerada baixa no paı́s (CARRER et al., 2020).
Conforme Carrer et al. (2020), caracterı́sticas do tomador, do nı́vel tecnológico e do tamanho da
propriedade são atributos que contribuem com a probabilidade de participação. Em especial, os
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autores verificaram que produtores de soja e milho são mais propensos a utilizarem o serviço.
De fato, ao avaliar o número de contratos, pode-se observar que a soja tem sido a principal

cultura segurada no paı́s entre os anos de 2006 e 2021, representando 42,90% do total de apólices,
seguida pelo milho 2ª safra (13,90%), uva (9,10%) e trigo (9,00%). Em relação ao total de apólices
emitidas para a atividade de soja atreladas ao PSR, observa-se predominância dos estados do Pa-
raná (36,20%), Rio Grande do Sul (20,10%) e São Paulo (12,91%)1 (MINISTÉRIO DA AGRI-
CULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2022a).

No que se refere ao mercado brasileiro, é evidente a contribuição econômica da soja (REIS et
al., 2020). Internacionalmente, há um mercado concentrado, no qual o Brasil e os Estados Unidos
são os maiores exportadores e a China a maior importadora (GALE; VALDES; ASH, 2019). A
participação chinesa no mercado importador é justificada pela elevada demanda de farelo de soja e
por padrões alimentares da população (GALE; VALDES; ASH, 2019; GIRAUDO, 2019).

Em função das épocas de colheita no hemisfério norte e sul, o nı́vel de importação chinês é sa-
zonal (GALE; VALDES; ASH, 2019). Além disso, instabilidades produtivas decorrem de quebras
de safra, sendo associadas com o clima e com a desvalorização do câmbio, e aumentam os aci-
onamentos a seguros (MARANHÃO; BITTENCOURT, 2021). Usualmente, estresses climáticos
como a seca, são os principais causadores de flutuações da produção (EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2022).

Produtos que assumem o risco de quebras de safra, os quais são denominados como seguros
de produtividade, são vistos como os de maior interesse dos produtores agrı́colas (SILVA, 2003),
assegurando perdas de produção decorrentes de eventos climáticos que possam afetar a cultura e
conduzam a um nı́vel de produção abaixo do esperado contratualmente (DUARTE, 2018).

Desta forma, cabe a seguradora indenizar o produtor caso a produção garantida (yg) seja inferior
a observada (yo). Pode-se, então, definir o valor a ser indenizado (Y) como uma variável aleatória
associada a cada apólice i, dado por yi = max{0, (yg − yo)}. Em que yg é o produto entre a
produção esperada e o nı́vel de cobertura. Caso yi > 0, a quantidade yg − yo é monetizada ao ser
multiplicada pelo preço (p) fixado previamente (OZAKI; DIAS, 2009). Além disso, yg é limitado
ao valor de responsabilidade máxima λ = ygp (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO, 2020).

3 Metodologia

A metodologia deste trabalho está dividida em duas subseções. Na primeira delas, 3.1, estão
apresentadas a obtenção e a estruturação do conjunto de dados de seguros de soja e em 3.2 estão des-
critas as etapas de análise estatı́stica. Por tratar-se de microdados secundários de domı́nio público

1De acordo com os dados atualizados no dia 18 de julho de 2022.
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e irrestrito, não é cabı́vel a apuração e registro do trabalho no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
em termos da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2016).

3.1 Descrição e estruturação dos dados

Neste trabalho foram utilizados os dados do PSR, fornecidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (2022b) no perı́odo entre janeiro de 2017 e agosto de 2021. Os dados
foram extraı́dos no dia 10 de junho de 20222 e são relativos a apólices de seguros agrı́colas da
atividade de soja do sub-ramo produtividade que receberam subvenção do Governo Federal na
janela temporal analisada, no Brasil.

Para a estruturação do conjunto de dados, foram consideradas as apólices com vigência en-
cerrada dentre aquelas disponı́veis na data de coleta, correspondendo a 106927 contratos, o que
representou cerca de 45,15% do total de apólices. Desta forma, as apólices com vigência ativa
foram removidas da amostra em função do desconhecimento acerca do desfecho de ocorrência ou
não de um sinistro. Ademais, foram estabelecidas/utilizadas as seguintes variáveis:

a) Área: tamanho da área segurada, mensurada em hectare (ha);

b) Indenização: valor monetário, em reais, indenizado ao produtor devido a ocorrência de um
sinistro na cultura;

c) Nı́vel de cobertura: corresponde ao percentual de cobertura utilizado;

d) Latitude e Longitude: coordenada geográfica central da propriedade em que a lavoura está
situada ou, quando ausente/inconsistente, do municı́pio da propriedade;

e) Prêmio: valor monetário, em reais, relativo ao prêmio do seguro;

f) Produtividade estimada: consiste na previsão da produtividade da lavoura, mensurada em
quilograma (kg/ha);

g) Região: variável categórica com cinco nı́veis, correspondendo a região do Brasil na qual a
propriedade está localizada, isto é, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul;

h) Sinistro: variável binária, assumindo valor unitário caso a indenização tenha ocorrido.

As variáveis Indenização e Prêmio foram deflacionadas para o valor real conforme o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) geral, disponibilizado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (2022), mantendo como base o mês de março de 2021, mês no qual inicia-se a

2Com última atualização em 17 de Março de 2022.
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vigência mais recente dentre as apólices da amostra, proporcionando uma visão mais realista acerca
dos valores de indenizações e dos prêmios e permitindo a comparabilidade destes.

Para contratos em que as coordenadas geográficas da propriedade estavam ausentes ou incon-
sistentes foram utilizadas as coordenadas centrais do municı́pio, obtidas através do pacote Rgoo-

gleMaps de Loecher (2020), sendo uma proxy da localidade da lavoura. No entanto, essa situação
ocorreu apenas em 0,044% do total de apólices do conjunto de dados.

Foram removidos 713 contratos em que o nı́vel de cobertura era igual a zero ou ausente e 200
que apresentavam produtividade esperada superior ao recorde nacional de 8940 kg/ha (reportado
na safra 2016/2017) (CANAL RURAL, 2020). Ademais, direcionou-se este estudo a propriedades
com área segurada de até 1064 hectares3, limiar este igual ao quantil de 99,90% das áreas seguradas.
A partir da estruturação e adequação do banco de dados, a amostra final compreendeu 105907
apólices e adotou-se a modelagem descrita na subseção 3.2, com auxı́lio do software R (R CORE
TEAM, 2022).

3.2 Modelagem estatı́stica

Para a modelagem estatı́stica, foi considerado o modelo de regressão Gama Zero Ajustada, do
inglês Zero Adjusted Gamma, ZAGA(µ, σ, ν), a partir da classe de modelos aditivos generalizados
para posição, escala e forma (GAMLSS) propostos por Rigby e Stasinopoulos (2005), permitindo
a modelagem de todos os parâmetros da distribuição da variável resposta.

Para defini-lo, considere yi como a indenização associada a i-ésima apólice de seguro {i = 1,
. . . , n = 105907}, com função densidade de probabilidade dada por:

f(yi | µi, νi, σ) = νiI(yi = 0) + (1− νi)

y
( 1
σ2−1)

i exp
(

−yi
σ2µi

)
(σ2µi)

1
σ2 Γ

(
1
σ2

)
 I(yi > 0),

definida no espaço paramétrico ΩΩΩ = {µi > 0, σ > 0, 0 < νi < 1}, sendo I(·) a função indicadora
e νi a probabilidade exata de que a indenização não ocorra. O parâmetro µi representa a média
da resposta na situação em que yi > 0, isto é, o valor médio de indenização dada a ocorrência do
sinistro.

Por tratar-se de uma distribuição que permite abordar excesso de zeros, o valor esperado da
distribuição ZAGA(µ, σ, ν) é dado por E(Y) = (1 − ν)µ. E existem dois valores de moda caso
σ < 1, sendo um no ponto zero e o outro no ponto µ(1−σ2). Detalhes adicionais sobre a ZAGA(µ,
σ, ν) e sobre a utilização desta em modelos de regressão estão em Rigby et al. (2017).

3A justificativa para utilizar este limiar é que haviam contratos com áreas seguradas extremas, como 45000ha, os
quais não foi possı́vel definir se eram resultantes de erros tipográficos.
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Assumindo que yi
iid∼ ZAGA(µi, σ, νi), utilizou-se a seguinte estrutura de variáveis explicativas

e funções de ligação no modelo de regressão:
νi =

exp(WWW⊤
i×jααα)

1+exp(WWW⊤
i×jα)α)α)

µi = exp(XXX⊤
i×kβββ)

σ = σ0,

sendoWWW a matriz de delineamento contendo a variável explicativa Região, responsável por modelar
a não ocorrência do sinistro, com vetor de parâmetros ααα⊤ = (α0, α1, α2, α3, α4)

⊤. E XXX a matriz
contendo as variáveis explicativas Área, Latitude, Longitude, Nı́vel de cobertura, Produtividade
e Região, com vetor de parâmetros βββ⊤ = (β0, . . . , β9)

⊤. Ademais, considerou-se σ como um
parâmetro de nuisance e constante, ou seja, σ = σ0.

As estimativas dos parâmetros (ααα,βββ, σ)⊤ foram obtidas pelo método de máxima verossimilhança
utilizando o algorı́timo RS, sendo uma generalização do algorı́timo de Rigby e Stasinopoulos
(1996), que maximiza a função de verossimilhança de cada um dos parâmetros da distribuição
da variável resposta até que a convergência seja alcançada e não utiliza as derivadas cruzadas da
função de logaritmo verossimilhança, sendo considerado mais rápido e estável (STASINOPOU-
LOS et al., 2017).

A análise dos resı́duos foi dada a partir dos resı́duos quantı́licos randomizados, que devem
apresentar comportamento de normalidade independente da distribuição condicional assumida para
a resposta (STASINOPOULOS et al., 2017). Também foi utilizado o gráfico worm-plot, proposto
por Buuren e Fredriks (2001), com o intuito de verificar inadequações do modelo, de modo que
quanto mais próximos os pontos estiverem do eixo horizontal, maior a proximidade dos resı́duos
com a distribuição normal (STASINOPOULOS et al., 2017).

Após a construção do modelo estatı́stico, foram calculados os prêmios (P) a partir da equação
P̂i = (1− νi)µi, que corresponde ao produto da probabilidade de sinistro pelo valor da indenização
esperada. Também foram calculados os prêmios com carga de segurança de 5%, dados por P̂ ∗

i =

(1 + 0, 05)P̂i. O montante de prêmios que seria arrecadado no portfólio foi comparado com total
de indenizações, como forma de verificar a suficiência destes para arcar com os compromissos.

Por fim, foram estimadas quantias como o valor médio a ser indenizado no caso de ocorrência de
sinistros em dois contratos com vigência ativa, possibilitando o gerenciamento de riscos vigentes.
Para essa finalidade, obteve-se, para cada contrato, uma amostra da distribuição Gama(µ̂j , σ̂)4 com
suporte (0, λj], em que os parâmetros foram dados por µ̂j e σ̂, para j = {1, 2}. Também foram
determinadas as probabilidades de valores extremos e as respectivas esperanças de cauda para cada
amostra gerada.

4Para o modelo ZAGA(µ, σ, ν) assume-se que yi ∼ Gama(µ, σ) na situação em que yi > 0.
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4 Resultados e discussão

Considerando as 105907 apólices analisadas, observa-se na Tabela 1 certa predominância das
regiões Sul e Sudeste do Brasil em relação ao número de contratos atrelados ao PSR. O que de fato
pode ser esperado, dado que estas regiões são responsáveis por grande parte da produção nacional
do grão.

Tabela 1: Estatı́sticas descritivas da carteira de seguros de soja e das indenizações ocorridas no
perı́odo analisado, dispostas por região do Brasil

Região Apólices Sinistros Prop. de
sinistros

Indenizações (R$)
Mı́n. Média Máx. Mediana

Centro-O. 9189 1294 14,08 400,99 142798,56 1656124,00 73705,83
Nordeste 259 19 7,33 5827,86 447206,64 1170681,00 356713,30
Norte 681 109 16,00 799,29 167541,05 1600757,00 106875,70
Sudeste 16653 1763 10,58 30,41 61195,90 1001354,00 29740,40
Sul 79125 9625 12,16 8,68 63629,57 1613773,00 30679,57
Total 105907 12810 12,09 8,68 72744,98 1656124,00 33558,82

Nota: Prop. de sinistros corresponde a razão entre o número de sinistros e o de apólices.
Fonte: Autores, 2022.

Estatı́sticas descritivas de algumas variáveis encontram-se na Tabela 1, como o número de
apólices e de sinistros conforme cada região do paı́s. A proporção de sinistros representou cerca de
12,09% do total de apólices, com maiores percentuais nas regiões Norte (16,00%) e Centro-Oeste
(14,08%). Dentre os sinistros reportados, os eventos climáticos de seca e chuva excessiva foram os
mais representativos, estimados em 71,09% e 16,81%, respectivamente.

Sinistros relatados no Nordeste e Norte apresentaram maiores valores médios de indenização.
No paı́s, a média dos valores indenizados foi de R$72744,98, com valor mediano de R$33558,82.
As maiores médias de indenização no Nordeste e Norte talvez sejam justificadas pelo fato de que
estas apresentaram maiores médias de áreas seguradas, de 412,41/ha e 281,10/ha, nessa ordem. No
Sul e Sudeste, as médias de área segurada foram iguais a 65,16/ha e 67,04/ha, respectivamente.

O nı́vel médio de cobertura estabelecido aos contratos foi de 67,60%. E em relação ao prêmio
do seguro, os maiores valores médios de prêmio associaram-se a propriedades localizadas nas
regiões Nordeste (R$70713,09) e Norte (R$48470,22). A menor média do valor do prêmio foi
observada no Sudeste, sendo estimada em R$12148,39.

Na Figura 1(a) tem-se a disposição geográfica de todas as apólices e na Figura 1(b) tem-se a
disposição geográfica das lavouras sinistradas dentre aquelas apresentadas em 1(a). Em função do
maior número de contratos expostos no Sul e Sudeste, há um maior número de sinistros nestas
regiões. No entanto, o percentual de sinistros nestas localidades aproxima-se do observado em
nı́vel nacional, o que pode ser visto na Tabela 1.
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Figura 1: (a) Distribuição espacial das apólices de seguro de soja do sub-ramo produtividade e (b)
distribuição espacial dos sinistros ocorridos nas apólices apresentadas em (a)

(a) (b)

Fonte: Autores, 2022.

As estimativas dos parâmetros do modelo ZAGA(µi, σ, νi) estão apresentadas na Tabela 2, se-
gregadas entre as variáveis explicativas utilizadas para modelar a não ocorrência da indenização
(ν), mantendo a região Centro-Oeste como nı́vel base, e as variáveis explicativas utilizadas para
modelar o valor médio das indenizações (µ) e o respectivo parâmetro σ.

Tabela 2: Resultados do modelo de regressão ZAGA(µ, σ, ν) ajustado aos dados de seguro de soja
do tipo produtividade

Variável Não ocorrência do sinistro (ν) Indenização (µ)
Estimativa Erro p. Pr>|t| Estimativa Erro p. Pr>|t|

Intercepto 1,8085 0,0300 <0,0001 6,6751 0,3807 <0,0001
Região Nordeste 0,7277 0,2402 0,0024 0,5235 0,2265 0,0208

Norte -0,1507 0,1087 0,1657 0,3045 0,1017 0,0027
Sudeste 0,3252 0,0392 <0,0001 -0,0068 0,0438 0,8761
Sul 0,1685 0,0319 <0,0001 -0,2111 0,0395 <0,0001

Latitude -0,0242 0,0033 <0,0001
Longitude -0,0503 0,0070 <0,0001
Área 0,0069 0,0001 <0,0001
Nı́vel de c. 0,4515 0,2170 0,0375
Produt. 0,0001 <0,0001 <0,0001
σ 0,9536 0,0055 <0,0001

Fonte: Autores, 2022.

Os resultados relacionados a ν não sugerem diferença significativa da probabilidade de ausência
de sinistros nas regiões Centro-Oeste e Norte. Para as demais regiões, os desvios em relação ao
nı́vel base foram significativos. No Sudeste, a probabilidade de não ocorrência foi de 89,41%, desta
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forma, são esperados aproximadamente 11 sinistros a cada 100 lavouras seguradas, resultando em
um montante5 de R$673154,90 ao se considerar o valor médio de indenização.

As demais estimativas da probabilidade de não ocorrência de sinistros podem ser vistas na Ta-
bela 3, assim como os respectivos intervalos de confiança ao nı́vel de 95%. Observe que as maiores
probabilidades estiveram relacionadas a apólices localizadas nas regiões Nordeste e Sudeste do
paı́s.

Tabela 3: Probabilidades de não ocorrência (ν) de sinistros em lavouras de soja conforme os nı́veis
da variável explicativa Região e os respectivos intervalos de confiança ao nı́vel de 95%

Região Probabilidade de não ocorrência
ν

Intervalo (95%)
Li Ls

Centro-Oeste 0,8591 0,8519 0,8661
Nordeste 0,9266 0,8815 0,9555
Norte 0,8399 0,7999 0,8732
Sudeste 0,8941 0,8806 0,9063
Sul 0,8783 0,8648 0,8907

Fonte: Autores, 2022.

Dada a ocorrência do sinistro, observa-se na Tabela 2 que os nı́veis Nordeste, Norte e Sul da
variável Região foram significativos quando comparados com o Centro-Oeste. Supondo os demais
efeitos constantes, o coeficiente associado a Longitude da propriedade sugere que maiores valores
de indenização encontram-se no sentido oeste. Pode-se observar também um efeito significativo da
latitude da propriedade na média de indenização.

Conforme o modelo, houve um efeito positivo entre a dimensão da lavoura e a indenização. O
que também ocorreu ao avaliar o efeito do nı́vel de cobertura, dado que quanto maior o nı́vel de
cobertura maior o nı́vel de proteção atrelado ao contrato. O coeficiente associado com a produtivi-
dade sugeriu um efeito positivo, isto é, espera-se um aumento na média da indenização conforme
aumenta-se a produtividade prevista.

O diagnóstico dos resı́duos do modelo encontra-se na Figura 2. Em 2(a) tem-se o comporta-
mento da densidade dos resı́duos e o worm-plot está apresentado em 2(b). O formato do worm-plot

sugere cauda pouco pesada à direita na distribuição dos resı́duos, indicando desvios da distribuição
ajustada na região de indenizações elevadas. No entanto, a hipótese nula de normalidade dos
resı́duos do modelo é não rejeitada conforme o teste de Lilliefors (valor-p = 0,72).

Ao estimar o prêmio do seguro (P) a partir do produto entre a probabilidade de ocorrência e a
indenização esperada, verificou-se que o modelo de regressão gerou uma redução do prêmio médio,
passando de R$14695,31 para R$13892,33. Essa redução do prêmio foi observada em 74,89% dos
contratos. Considerando a situação com carregamento adicional de 5%, a redução foi mantida em

5Estimado pelo produto entre o número esperado de sinistros a cada 100 apólices e a indenização média na região.
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Figura 2: Diagnóstico dos resı́duos do modelo de regressão ZAGA(µ, σ, ν) ajustado aos dados de
seguro de soja. Em (a) tem-se a densidade estimada dos resı́duos e em (b) o worm-plot

(a) (b)

Fonte: Autores, 2022.

72,82% dos contratos.
Em termos da taxa de prêmio, as estimativas do prêmio resultaram em uma taxa nacional de

5,07%, inferior à observada de 6,03%. Ao considerar as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte,
Sudeste e Sul, as taxas médias obtidas foram 7,20%, 10,80%, 9,20%, 3,90% e 5,00%, respectiva-
mente.

De uma forma geral, os montantes de prêmios (observado, estimado e com carregamento adici-
onal) e de indenizações reportadas no perı́odo encontram-se na Figura 3. Pode-se verificar que os
prêmios estimados com o modelo de regressão seriam suficientes para arcar com as indenizações
reportadas no perı́odo.

Ao selecionar os dois contratos com vigência ativa na data de coleta, foram verificados os se-
guintes atributos: i) lavoura situada no municı́pio de Alfenas, Minas Gerais, com área de 19,50/ha,
término de vigência em maio de 2022 e λ igual a R$68250,04 e ii) lavoura situada no municı́pio
de Cascavel, Paraná, com área de 96,80/ha, término de vigência em setembro de 2021 e λ igual a
R$376119,10. As localidades aproximadas das lavouras estão apresentadas na Figura 4 em (a) e
(b), respectivamente.

Para o contrato com lavoura situada em Alfenas, a indenização esperada é de R$25248,56.
Utilizando a indenização esperada (µ̂), o valor do prêmio é dado por P = (1-0,8941)25248,56 =
2673,82, inferior ao prêmio cobrado de R$2695,88. Conforme a amostra gerada da distribuição
Gama(25248,56; 0,9536), obteve-se um valor de indenização mediano de R$16659,52 com quantis
95% e 99% iguais a R$54925,53 e R$65023,73. Isto é, há 1% de probabilidade de que a indenização
exceda R$65023,73 e caso a indenização exceda este, a esperança da cauda é R$66539,19.

12



Figura 3: Montantes de prêmios observado e estimados pelo modelo de regressão comparados com
o montante de indenizações reportado no perı́odo

Fonte: Autores, 2022.

Figura 4: Localização aproximada das propriedades com lavouras de soja situadas no municı́pio de
Alfenas/MG (a) e Cascavel/PR (b), com vigência ativa

(a) (b)

Fonte: Autores, 2022.

Para o contrato com propriedade localizada em Cascavel, a esperança de indenização é de
R$54636,72. Nesse caso, P = (1-0,8783)54636,72 = 6649,29. Conforme a amostra gerada da
Gama(54636,72; 0,9536), obteve-se indenização mediana de R$39205,18 com quantis R$157972,00
e R$238555,10 ao nı́vel de 95% e 99%. Desta forma, caso a indenização exceda R$238555,10, a
esperança da cauda é R$276891,00.

O comportamento simulado das distribuições Gama está apresentado na Figura 5, em que as
retas verticais representam os quantis 0,95 (em preto) e 0,99 (em vermelho). Pode-se observar
maior variabilidade das indenizações geradas para a apólice com propriedade situada em Cascavel,
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Figura 5: Densidades estimadas para os valores de indenização no caso de ocorrência de um sinistro
para a apólice com propriedade situada em Alfenas (a) e em Cascavel (b)

(a) (b)

Fonte: Autores, 2022.

que obteve coeficiente de variação igual a 92,60%, gerando maior incerteza acerca da indenização
esperada, mas possibilitando acesso e quantificação da probabilidade de extremos.

5 Considerações finais

Retomando ao objetivo deste trabalho, buscou-se oferecer informações para seguradoras a res-
peito das indenizações ocorridas em contratos da atividade de soja do sub-ramo produtividade
através de uma abordagem estocástica. Observa-se que a utilização do modelo ZAGA(µ, σ, ν)
possibilita a formação do prêmio do seguro, contribui com os provisionamentos e com a análise de
métricas de risco.

Foi verificado que ao se calcular o prêmio baseado nas estimativas do modelo de regressão,
houve redução no valor deste para um percentual significativo do número total contratos da amos-
tra, o que pode ser uma estratégia interessante para atrair produtores com menor nı́vel de risco a
utilizarem o seguro. Além disso, observou-se que o montante de prêmios a ser arrecadado seria
suficiente para arcar com as indenizações ocorridas, sendo um ponto de grande importância para a
saúde atuarial das seguradoras.

Entende-se que há uma série de limitações neste estudo e que devem ser apontadas. Uma delas
é a de se modelar as indenizações sem considerar efeitos de demais agentes econômicos e sem
avaliar despesas e/ou inserir o lucro das entidades. Ademais, foi suposto que a probabilidade de
não ocorrência do sinistro é uma função apenas da região na qual a propriedade está localizada,
sem considerar efeitos de latitude, de longitude e de condições climáticas, além de se assumir
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independência dos contratos e utilizar a estimativa da produtividade no preditor linear.
Os pontos abordados acima são sugestões de trabalhos a serem realizados futuramente, permi-

tindo uma melhor compreensão acerca da frequência e da severidade dos sinistros em culturas de
soja no paı́s, e que podem ser ampliados para outras atividades, como a uva e o milho, possibili-
tando a criação de estratégias de precificação e de gerenciamento de riscos.
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Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 2018.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Tecnologias para
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informação contábil, v. 13, n. 4, p. 1-16, 2019.

FENG, X.; HAYES, D. Diversifying systemic risk in agriculture. Agricultural finance review, v.
76, n. 4, p. 512-531, 2016.

16

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html
https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/noticia/soja-recorde-cesb/
https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/bibliotecas/cartilha_seguro_rural.pdf
https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/bibliotecas/cartilha_seguro_rural.pdf
https://www.embrapa.br/soja/seca


FREES, E.; MEYERS, G.; DERRIG, R. Predictive modeling applications in actuarial science.
New York: Cambridge University Press, 2016.

GALE, F.; VALDES, C.; ASH, M. Interdependence of China, United States, and Brazil
in soybean trade. United States department of agriculture. 2019. Disponı́vel em:
⟨https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/93390/ocs-19f-01.pdf?v=226.2⟩. Acesso em: 16
jun. 2022.

GIRAUDO, M. Dependent development in South America: China and the soybean nexus. Journal
of agrarian change, v. 20, n. 1, p. 1-19, 2019.

GOLDBURD, M.; KHARE, A.; TEVET, D.; GULLER, D. Generalized linear models for
insurance rating. Virginia: Casualty actuarial society, 2016.

HUANG, Y.; MENG, S. A Bayesian nonparametric model and its application in insurance loss
prediction. Insurance: mathematics and economics, v. 93, n. 1, p. 84-94, 2020.
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