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Dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) mostram que, entre 2001 e 2012, o gasto que
as seguradoras tiveram com sinistros de seguros de automóveis no Brasil aumentaram de R$5,01 bilhões

para R$ 11,84 bilhões. Isso ocorreu devido ao aumento do número de carros em circulação e da violência. De acordo com Silva (2003) quanto mais veículos em circulação maior será o número de seguros de
automóveis contratados no país. Já Rondon e Andrade (2003) mostram que o aumento da criminalidade
em Belo Horizonte gerou uma alta na procura por seguros de automóveis em toda a cidade. Assim, este
trabalho tem como objetivo analisar e prever o comportamento da série de dados de sinistros do seguro
de automóveis na modalidade casco no estado de Minas Gerais, utilizando dados mensais no período de
janeiro de 2003 à dezembro de 2012. Para tal, utilizou-se a metodologia de Box & Jenkins para obter

previsões a curto prazo dos valores futuros dos mesmos, a fim de coletar informações importante para o
mercado segurador e demais interessados. Assim, foi observado que a série possui além da tendência,
uma sazonalidade de período 12, sendo ajustado um modelo SARIMA(2, 1, 0)(0, 1, 1)12 que captou bem
o comportamento da série em estudo.
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