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Este trabalho apresenta uma aproximação metodológica baseada no conceito de valor em risco operacional 

(VaRop) para a previsão das perdas econômicas máximas esperadas por o furto de veículos segurados na 

Colômbia, desagregado por uma seguradora e para as principais cidades do país. Também prevê-se a perda 

patrimonial para proprietários cujos veículos não estão segurados. Para o primeiro propósito, foram 

identificadas as distribuições de probabilidade associadas aos furtos tanto para a frequência quanto para a 

perda econômica mensal, as quais foram agregadas mediante um processo de simulação Montecarlo. Para a 

perda patrimonial foi proposto um modelo multidimensional para quantificar a distribuição do detrimento 

patrimonial, a qual incorpora cinco distribuições de probabilidade em um proceso de simulação Montecarlo. 

O estudo mostra a gravidade do problema do roubo de veículos na Colômbia, com perdas econômicas 

máximas para as seguradoras de $9.130,0 milhões/mês e um detrimento patrimonial para os cidadãos da 

ordem de $16.458,0 milhões/mês; além do mais, mostra a baixa cultura do seguro no país onde só 28,16% do 

parque automotor está coberto por seguradoras. 
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