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Pricing
Software de Construção  
e Seguimento de Tarifas
O software tem como objetivo tornar amigável a 
construção de tarifas e o seu seguimento no tempo, 
ajudando o utilizador a construir, ajustar e a definir as 
classes tarifárias e os respetivos prémios.

Importação de Dados
A base de dados original poderá ser importada para a aplicação de várias formas: Texto, Excel, 
Access, SQL ou Oracle.

Análise Exploratória
De forma intuitiva o software permite fazer 
análises prévias aos dados para identificar 
as suas principais características:
 medidas de dispersão – variância e desvio 
padrão

 medidas de tendência central – média, 
mediana e moda

 medidas de forma – assimetria e curtose
 análises gráficas

Estrutura Tarifária
Podem ser criadas várias estruturas tarifárias 
de acordo com as necessidades do utilizador. 
Por outro lado, a estrutura tarifária implícita na 
base de dados é gerada de forma automática. 
Isto significa que o utilizador pode trabalhar 
com todas as classes tarifárias da base de 
dados ou com os sub-conjuntos da mesma que 
entender significativos.
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Filtragem de Dados
De forma simples pode também criar os filtros que pretende aplicar aos dados que está a trabalhar, 
sem qualquer necessidade de programação adicional. Os filtros podem ser aplicados a variáveis 
tarifárias ou a indicadores de sinistralidade e de exposição ao risco. Estes filtros geram novas 
variáveis que ficarão disponíveis para análises futuras.

Transformação e Criação de Variáveis
Podem também ser efetuadas alterações nas variáveis originais, criando novas variáveis transformadas 
e que ficam disponíveis para estudo posterior. Poderá ainda criar, fórmulas pré-definidas às variáveis 
já existentes e novas fórmulas. Estes procedimentos, juntamente com os filtros, permitem ganhar 
muita flexibilidade sem necessidade de programação.

Cálculos
A aplicação permite calcular vários indicadores 
para todas as classes tarifárias:
 custo médio
 taxa de frequência
 valor seguro médio
 prémio médio
 prémio puro
 taxa pura
 taxa comercial teórica
 prémio comercial teórico

Desvios Tarifários
De forma automática é possível determinar os desvios para os diferentes anos analisados e por 
classe tarifária:
 prémio comercial teórico vs prémio real
 taxa comercial teórica vs taxa real

É assim possível saber a origem de resultados positivos e negativos por classe de tarifação. Tal pode 
ser feito por prémios em unidades monetárias ou por taxas

Pricing



Modelos
A aplicação tem à disposição do utilizador um conjunto de modelos lineares generalizados para 
estudo do que explica a frequência de sinistos, o custo médio ou a intensidade relativa dos sinistros.
 Binomial
 Poisson
 Binomial Negativa
 Gama
 Normal

É assim possível selecionar variáveis pela sua 
significância estatística, fazer interações entre 
estas e estimar custos médios e frequência de 
sinistros separando a componente sistemática 
da não sistemática.
A aplicação é ainda acompanhada de uma série 
de testes que facilitam a confirmação ou não 
dos resultados obtidos.

Exportação de Análises, Gráficos e Resultados
Ao longo de todo o trabalho será possível exportar resultados para uma folha Excel, o que facilita 
a análise de resultados e o tratamento destes últimos. Também os gráficos efetuados podem ser 
copiados para Excel ou Word.
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Não perca tempo a fazer contas,  
limite-se a pensar.

informations@actuarial.pt 
Tel. + 351 21 352 47 19
www.actuarial.pt
Rua Viriato 25, 5º | 1050-234 Lisba | PORTUGAL
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