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Resumo
Neste artigo, é feita uma simples aplicação do conceito de cópulas de Lévy, introduzido inicialmente
por Tankov (2003), e generalizado por Kallsen e Tankov (2004, 2006), para avaliar um processo
multivariado de risco, ou, comumente traduzido no Brasil, um processo multivariado de ruína. A medida
de risco utilizada neste trabalho foi a probabilidade de ruína no horizonte finito. Os processos
considerados são Poisson compostos, a distribuição dos sinistros pode ser da classe das
exponenciais ou das subexponenciais e a estrutura de dependência é modelada por uma versão
“Lévy” da cópula de Clayton. Para o cálculo das probabilidades de ruína, executamos diferentes
experimentos de simulação. Uma aplicação com dados reais também é apresentada. Nesta aplicação,
os parâmetros são estimados por uma versão do conhecido método IFM (Inference for Margins) para
cópulas tradicionais, no qual o ajuste das margens é feito separado do ajuste da cópula. Para isto,
também foi feito um breve estudo sobre a performance da estimação por máxima verossimilhança de
cópulas de Lévy, através do cálculo do erro médio quadrático obtido em simulações.
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Abstract
A Lévy copula application in the multivariate ruin process aggregation*
Eduardo Fraga Lima de Melo
COPPEAD, UFRJ
eduardoflm@yahoo.com.br

Summary
This study produced a simple application of the Lévy copulas concept, initially introduced by Tankov
(2003), and generalized by Kallsen and Tankov (2004, 2006), to evaluate a multivariate risk process, or
commonly translated in Brazil, a multivariate ruin process. The risk measurement used in this study
was the ruin probability in the finite horizon. The processes considered are Poisson compounds, the
loss distribution can be from the exponential or sub-exponential class and the dependency structure is
modeled through a “Lévy” version of Clayton. For the ruin probability calculation we performed different
simulation experiments. An application with real data is also presented. In this application, the
parameters are estimated by a version known as IFM (Inference for Margins) method for traditional
copulas, in which the margins adjustment is produced separately from the copula adjustment. In order
to do so, a brief study about the performance of the Lévy copula maximum Verosimilarity estimation was
also produced, through the quadratic average error calculation obtained in simulations.
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Sinopsis
Una aplicación de cópulas de lévy en la agregación de procesos multivariados de ruina*
Eduardo Fraga Lima de Melo
COPPEAD, UFRJ
eduardoflm@yahoo.com.br

Resumen
En este artículo, es producida una simple aplicación del concepto de cópulas de Lévy, introducido
inicialmente por Tankov (2003), y generalizado por Kallsen y Tankov (2004, 2006), para evaluar un
proceso multivariado de riesgo o, comúnmente traducido en Brasil, proceso multivariado de ruina.
La medida de riesgo utilizada en este estudio ha sido la probabilidad de ruina en el horizonte finito.
Los procesos considerados son Poisson compuestos, la distribución de los siniestros puede ser de
la clase de las exponenciales o de las subexponenciales y la estructura de dependencia es modelada
por una versión “Lévy” de la cópula de Clayton. Para el cálculo de las probabilidades de ruina, ejecutamos
diferentes experimentos de simulación. Una aplicación con datos reales también es presentada.
En esta aplicación, los parámetros son estimados por una versión del conocido método IFM (Inference
for Margins) para cópulas tradicionales, en el cual el ajuste de los márgenes es realizado por separado
del ajuste de la cópula. Para tanto, también ha sido realizado un breve estudio sobre el desempeño de
la estimación por máxima verosimilitud de cópula de Lévy, a través del cálculo del error medio cuadrático
obtenido en simulaciones.
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6. Aplicación a datos reales; 7. Consideraciones finales; 8. Referencias bibliográficas.
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1. Introdução

Neste artigo, é feita uma simples aplicação do conceito de cópulas de
Lévy, primeiramente introduzido por Tankov (2003), e generalizado por
Kallsen e Tankov (2004, 2006), para avaliar processos multivariados
de risco, ou comumente traduzido no Brasil, como ruína. Como medida
de risco, foi escolhida a probabilidade de ruína no horizonte finito.
O uso de probabilidades de ruína como medida de risco é muito comum
na literatura e no contexto segurador. Os processos considerados
são Poisson compostos, deixamos as severidades serem
exponencialmente ou subexponencialmente distribuídas, e a estrutura
de dependência é modelada por uma versão “Lévy” da cópula de
Clayton. Alguns experimentos de simulação foram desenhados e as
probabilidades de ruína computadas para o caso bivariado. Também
foi feita uma aplicação com dados reais de um portfolio de duas
coberturas do seguro residencial/empresarial. Na aplicação, os
parâmetros são estimados por uma versão do conhecido método IFM
(Inference for Margins), no qual o ajuste das margens é feito separado
do da cópula, adaptado a cópulas de Lévy. Para isto, foi executado um
breve estudo sobre a performance da estimação por máxima
verossimilhança para estas cópulas por meio do cálculo do erro
quadrático médio das simulações.
Em um passado recente, tornou-se comum o uso de cópulas para
se modelar a estrutura de dependência entre variáveis aleatórias.
A principal vantagem deste tipo de abordagem é a possibilidade de
separar a modelagem das margens da dependência propriamente
dita. Apesar de ser uma ferramenta bastante adequada para se lidar
com o estudo do comportamento conjunto de variáveis dependentes,
cópulas tradicionais apresentam alguns problemas quando aplicadas
a processos de Lévy, como veremos.
A estrutura de dependência de um processo de Lévy multidimensional
X = (X1t,...,Xdt), para t ≥ 0, pode ser parametrizada pela cópula Ct do
vetor aleatório X para algum t ≥ 0. Porém, essa abordagem tem um
número de problemas ou desvantagens. Primeiro, uma vez que a
cópula C depende de t, a parametrização não é conveniente, pois
a estrutura de dependência pode mudar de C para C*, onde C é diferente
de C*. Por causa disto, dadas leis de divisibilidade infinita de uma
dimensão, não é claro quais cópulas Ct proverão uma lei infinitamente
divisível d-dimensional. A cópula Ct pode depender de um momento
passado s, e Ct, para t diferente de s, em geral, não pode ser computado
de Cs somente. De forma a computá-la, necessita-se saber as
distribuições marginais no tempo t e no tempo s. Além disso, sabe-se
que cópulas são invariantes sob transformações estritamente crescentes,
e como observado em Tankov (2003), divisibilidade infinita não é.
Em um contexto atuarial, o processo de ruína que uma companhia
seguradora enfrenta é usualmente caracterizado por um processo
Poisson composto, que é um processo de Lévy. Alguns trabalhos na
literatura aplicaram com sucesso a abordagem univariada com
processos de Lévy para o estudo de probabilidades de ruína em um
processo de ruína geral (KLUPPELBERG, KYPRIANOU e MALLER,
2003; MORDECKI, 2003 e 2005). Entretanto, poucos aplicaram
processo de Lévy multivariados neste campo. Neste pequeno universo,
nos referimos a Bregman e Kluppelberg (2005), em que probabilidades
de ruína no tempo infinito foram avaliadas com dependência dada
pela cópula Lévy-Clayton.
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Lindskog e McNeil (2001) examinaram processos de Poisson com
choques comuns para modelar a dependência no contexto de seguro
e risco de crédito. Para aingir o objetivo, eles modelaram a dependência
na frequência de perdas e a dependência na severiadade das perdas.
Porém, a dependência no número de sinistros foi modelada
separadamente da de severidade.
Neste trabalho, consideramos um portfolio de coberturas, que
poderiam ser linhas de negócio, cuja soma representa toda a carteira
de uma companhia seguradora ou unidade de negócios. Na maioria
das situações, estes processos não deveriam ser considerados
independentes, como comumente assumido. Por causa disto, esperase que a estrutura de dependência influencie a probabilidade de ruína,
ou generalizadamente, o risco de todo o portfolio.
No restante do artigo, construiremos e aplicaremos o conceito de
cópulas de Lévy para modelagem de processos multivariados de ruína
e, para se avaliar o efeito da dependência, utilizaremos como medida
de risco a probabilidade de ruína no tempo finito. Assim, na seção 2,
introduzimos algumas ferramentas básicas para lidar com processos
de Lévy multidimensionais. O processo multivariado de ruína assim
como as cópulas de Lévy são introduzidos na seção 3. Na seção 4,
experimentos de simulação e seus resultados são apresentados.
Na seção 5, a performance do estimador de máxima verossimilhança
para cópulas de Lévy é assessada. Na seção 6, provemos uma aplicação
com dados reais, e finalmente, na seção 7, concluímos o artigo.

2. Processos
de Lévy
multidimensionais

Nós modelamos a perda de todo o portfolio como um processo de
Lévy multivariado, S t . Em outras palavras, S t tem incrementos
estacionários e independentes, e assumimos que seus caminhos
amostrais são do tipo cadlag (o que em francês significa: contínuo à
direita com limites à esquerda).
Baseado nestas características, segue-se que a lei do processo de
Lévy St é infinitamente divisível para qualquer tempo t. De acrodo com
a representação Lévy-Khinchin, o processo pode ser escrito:

(1)
Para z e a pertencentes a ℜd, A uma matriz dxd positiva definida e v(ds)
uma medida positiva em ℜ* d (a medida de Lévy), satisfazendo a
. O tripleto (A, v, γ) é chamado de tripleto
condição
característico do processo de Lévy St. A estrutura de dependência é
dada pela parte gaussiana, através da matriz de covariância A, e pela
medida de Lévy multivariada v(ds). A parte de saltos é assumida como
independente da parte gaussiana e pode ser notado que a medida de
Lévy não depende do tempo t. Isto sugere que ao se estudar a
dependência na medida de Lévy, estamos evitando os problemas das
cópulas tradicionais condicionadas no tempo.
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Analogamente à abordagem de cópulas tradicionais, a medida de
Lévy tem o mesmo papel da distribuição de probabilidade de variáveis
aleatórias. Então, as cópulas de Lévy modelam a dependência entre
medidas de Lévy. A diferença é que as medidas de Lévy podem ter um
singularidade não integrável em zero. Devido a isto, o domínio das
cópulas de Lévy não é em [0,1]d. As cópulas de Lévy para processos
com saltos positivos, como os tratados aqui, são funções de [0,∞]d
para [0,∞]. O papel das distribuições cumulativas é feito pela integral
de cauda.
Definição 1. Uma integral de cauda d-dimensional é uma função U:
[0,∞]d → [0,∞]:
1.
2.
3.
4.

(-1)d U é um função “d”-crescente.
U(s1,...,sk,...sd) = 0, se sk = ∞ para k = 1,...,d.
U é finito no intervalo (0, ∞], exceto no zero. U(0,...,0) = ∞
A integral de cauda U de uma medida de Lévy é:
(2)

Uma vez definido o conceito de integral de cauda, podemos introduzir
a versão do teorema de Sklar para cópulas de Lévy. Basicamente, o
teorema mostra como acoplar integrais de cauda multidimensionais
às suas margens da mesma forma que cópulas tradicionais juntam a
distribuição conjunta às suas margens.
Teorema 1. Considerando St um processo de Lévy d-dimensional com
saltos positivos tendo integral de cauda U e integrais de cauda
marginais U1,...,Ud. Existe uma cópula de Lévy d-dimensional positiva
que caracteriza a estrutura de dependência de St, ou seja, para todos
s1,....,sd em [0,∞] tal que:
(3)

Se U1,...,Ud são contínuos, esta cópula de Lévy é única. Por outro lado,
é única em IntU1 x...x IntUd, o produto dos intervalos das integrais de
cauda unidimensionais. Da mesma forma, considerando S t um
processo de Lévy d-dimensional com saltos positivos tendo integrais
de cauda U1,...,Ud e F uma cópula de Lévy d-dimensional positiva.
Então, existe um processo de Lévy d-dimensional com cópula de Lévy
F e integrais de cauda marginais U1,...,Ud. Sua integral de cauda é
dada pela equação (3).
Prova. Ver capítulo 5 de Cont e Tankov (2004).
A medida de Lévy para processos de Poisson compostos é dada por1:
v (ds) = λ.f (s)ds,

1

A medida de Lévy é derivada pela representação de Levy-Khinchin.
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onde f(.) é a densidade da distribuição do valor dos sinistros. A integral
desta medida de Lévy em [0,∞] é finita e igual a λ, então o processo tem
atividade finita e, portanto, variação finita2.
Baseado na medida de Lévy, a integral de cauda unidimensional pode
ser expressa como:

(4)
onde λ é a intensidade do processo de Poisson N associado ao
processo de Poisson composto. Assim:

Mas, sabemos que U(0) = ∞ conforme Definição 1. Para simulação de
dados de uma cópula de Lévy, precisamos revisitar as integrais de
cauda sob um enfoque de variáveis aleatórias. Assim, considerando
U a integral de cauda de um processo de Lévy multivariado St =
(S1t,...,Sdt) e U1,...,U d as respectivas integais de cauda marginais,
definimos Si → Ui(Si ) como a tranformada da integral de cauda da
medida de Lévy de Si. Por sua vez, a medida de Lévy passa a ser
encarada como uma função da variável aleatória X, que representa a
severidade dos saltos de um processo de Poisson composto.

3. Modelagem
do processo de
risco multivariado

A estrutura básica do modelo que tratamos neste artigo é a seguinte:

onde Rt representa o processo de ruína, x é o capital inicial, Pt é o
processo de prêmio, que assumiremos como determinístico como
uma função linear do tempo (Pt = p.t) e St é o processo de sinistros
agregados, que consideramos como um processo de Poisson
composto multivariado. O sobrescrito k refere-se à linha de negócios
ou cobertura k=1,...,d. Então:

2

Para se checar se um processo de Lévy tem atividade (variação) finita, deve-se verificar
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onde N k(t) é um processo de Poisson que gera o número de sinistros
na linha de negócios k, para k=1,...,d. Xk são as severidades dos
sinistros para cada linha de negócios k. De forma a facilitar os cálculos,
é comum assumir independência entre os Xk, para i=1,...,Nk, e entre os
S kt. Mantendo a primeira hipótese, trataremos exatamente da
dependência entre os processos Skt, que podem ser caracterizados
como diferentes linhas de negócio que uma companhia de seguros
subscreve. É esperado que a dependência interfira no risco do processo
final Rt. Então, mediremos isto usando a probabilidade de ruína no
horizonte finito ψT (x). Dado um capital inicial x ≥ 0, temos que: ψT (x) =
Pr (Rt < 0) para t ∈ [0, T].
Esta medida de risco está definida para o portfolio todo. Entretanto,
pode-se alegar que algumas linhas de negócio subsidiam outras.
Neste caso, o segurador poderia se preocupar com a solvência de
cada linha de negócio separadamente também. Assim, calculamos
as seguintes probabilidades de ruína para cada linha de negócio k:

(

)

ΨTk ( x) = Pr Rtk < 0 para t ∈ [0, T].
Uma vez que estamos trabalhando com um processo de Poisson
bidimensional composto, o processo St pode ser separado em S1t e S2t.
Além disso, cada um desses dois processos pode ser considerado
como uma soma de processos independentes e dependentes. Então,
o modelo completo pode ser representado por:

(5)

onde
e
são independentes de cada um e independentes dos
outros processos.
é parte do processo Si que é dependente do
j
processo S .
tem a mesma intensidade e salta ao mesmo tempo
que
. Para avaliar este processo de Poisson composto com o uso
de cópulas de Lévy, devemos especificar duas coisas: (i) as margens,
pela intensidade e distribuição do tamanho dos saltos de Skt, para
k=1,2, e (ii) a estrutura de dependência pela cópula de Lévy do processo
multidimensional.
Considere F a cópula de Lévy e U1 e U2 as integrais de cauda de S1t e
S2t, respectivamente. As intensidades de S1t e S2t são:

Para k=1,2. A integral de cauda bidimensional é denotado por Ui,j(si, sj), para
i diferente de j. Então, a intensidade do processo
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Uma vez que os limites para a cópula de Lèvy são 0 e min(s1,s2) (CONT
e TANKOV, 2004), a intensidade está sempre contida entre max(λ1, λ2)
(dependência completa) e (λ1+ λ2) (independência). As intensidades
dos processo de Poisson compostos são:

Para i,j=1,2 e i diferente de j. E as intensidades dos processos
independentes:

Neste artigo, para a modelagem da estrutura de dependência,
consideramos a cópula de Lévy do tipo Clayton. Para construir Lévy
cópulas positivas, Cont e Tankov (2004) sugerem que se for encontrada
uma função estritamente decrescente φ (x) de [0,∞] a [0,∞] tal que
φ (0)= ∞ e φ (∞)= 0, então F(x,y) = φ−1 (φ (x) + φ (y)) define uma cópula de
Lévy positiva. Se estendermos isto para o contexto d-dimensional,
tem-se pra a cópula Clayton-Lévy:

(6)

De acordo com Barndorff-Nielsen e Lindner (2004), a cópula ClaytonLévy é homogênea, pois é fácil observar que:
F (x, y) = t . F (x/t, y/t)
Outras funções geradoras podem ser usadas para a criação de cópulas
de Lévy, tais como:
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para η > 0 e φ > 0. A primeira função geradora foi introduzida em Tankov
(2003) e Cont e Tankov (2004). Porém, ambos geradores produzem
cópulas de Lévy que não são homogêneas.
Para simular integrais de cauda de uma cópula Clayton-Lévy,
precisamos avaliar suas derivadas parciais e computar a cópula de
Lévy condicional. Para d = 2, temos as seguintes equações:

(7)

A “densidade” é denotada por:

(8)

Uma vez introduzidos os processos estocásticos e a cópula de Lévy
considerada, podemos definir e derivar o índíce de dependência inferior
de cauda (δL) de acordo com a seguinte Definição 2 e Lema 1 abaixo.
Definição 2. Considerando a cópula de Lévy F, o índice de dependência
inferior de cauda (δL) é dado por:

(9)
Lema 1. O índice de dependência inferior de cauda de uma cópula
Clayton-Lévy é dado por: 2

−1

θ

.

Prova. Da equação (9):

Para a simulação de cópulas de Lévy, necessita-se inverter a função
(7) separando o termo y. Para (7), esta tarefa é bastante direta:

(10)
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O algoritmo para simulação das integrais de cauda com dependência
dada por uma cópula de Lévy-Clayton tem os seguintes passos:

(i) i = 1
(ii) Enquanto Γi1 < λ1,||2 :
i = i +1
Simula Ti de uma distribuição exponencial padrão
Γi1 = Γi1−1 + Ti
Simula Γi2 da distribuição FxClayton ( y | x = Γi1 )
Abaixo, apresentamos 500 pontos bivariados (Γ1, Γ2) simulados para a
cópula Clayton-Lévy com diferentes parâmetros θ. Os gráficos foram
truncados no quadrado [0,500]2 . Como pode ser observado nos
gráficos, diferentes valores de parâmetro levam a diferentes forças de
dependência.

Figura 1 – Gráfico dos 500 pontos simulados de uma cópula Clayton-Lévy com diferentes parâmetros θ : 0.5 (1),
1.0 (2), 2.0 (3) e 5.0 (4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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4. Avaliação das
probabilidades
de ruína

Nesta seção, reportamos os resultados dos experimentos de
simulação executados para assessar probabilidades de ruína no
horizonte finito de um portfolio com duas linhas de negócios. Para isto,
consideramos a cópula de Lévy-Clayton, dois tamanhos de portfolio,
um pequeno e um médio, três horizontes diferentes (1, 5 e 10 anos),
duas distribuições de severidade (Log-Normal e Gamma) e, finalmente,
quatro diferentes níveis de dependência. Para cada experimento, foram
executadas 5.000 simulações. O capital inicial x
foi
assumido como sendo 70% do prêmio puro. Todos os cálculos e
geração dos dados fizeram uso do pacote estatístico R (de distribuição
gratuita) rodando em uma plataforma Windows.
Nós fixamos θ = 0.5, 1.0, 2.0, 5.0. Isto totalizou 48 experimentos de
simulação. Como dito anteriormente, o processo de prêmio foi
considerado determinístico, linear no tempo e igual ao prêmio puro
das duas linhas de negócio (LOBs). Então:

O portfólio de tamanho “pequeno” consiste de dois processos de
Poisson compostos com intensidades 50 e 150. O portfolio “médio”
tem dois processos de Poisson compostos com intensidades 250 e
300. Os parâmetros das distribuições de severidades são escolhidos
de tal forma que:

Tabela 1 – Momentos das distribuições de severidade em unidades
monetárias para cada linha de negócio (LOB)
LOB 1

LOB 2

Média

3.000

2.000

Desvio-Padrão

9.500

3.500

Para simulação dos dois processos de sinistros, primeiro simulamos
dois processos independentes
e
, e adicionamos os processos
e
. A simulação destes dois processos de Poisson compostos
seguiu:
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onde W e V são sequências independentes de variáveis uniformemente
distribuídas no intervalo [0,1], Γ é uma seqüência de tempos de saltos
de um processo de Poisson padrão e 1[0,t](Vi ) é uma função indicadora
de que Vi pertence ao intervalo [0,t]. O algoritmo é apresentado em
Cont e Tankov (2004). Na Tabela 2, mostramos os resultados para os
portfolios “pequeno” e “médio” para os três horizontes.

Tabela 2 – Cópula Lévy-Clayton. Probabilidades de ruína para LOB1, LOB2 e a (soma) das LOBs.
Severidades dadas pelas distribuições Log-Normal e Gamma Portfolios de tamanho pequeno e
médio. Primeiro painel: horizonte de 1 ano. Segundo painel: 5 anos. Terceiro painel: 10 anos

Baseados nos resultados de simulação obtidos para a cópula
Lévy-Clayton, podemos observar um efeito importante da estrutura de
dependência na probabilidade de ruína. Como esperado, o portfolio
se torna mais arriscado mais dependentes são as duas linhas de
negócios. A diferença é ainda mais clara quando o experimento
de simulação foi feito com o portfoólio “médio”. Devido a uma cauda
mais fina, o processo de Poisson composto com severidade Gamma
(uma dsitribuição exponencial) apresenta uma probabilidade de ruína
menor na maioria dos casos. O uso de distribuições sub-exponenciais
para a severidade provê, em geral, medidas de risco mais
conservadoras, como a probabilidade de ruína.

5. Inferência para
cópulas de Lévy

Para aplicação com dados reais, nós propomos e utilizamos uma
versão da estimação por máxima verossimilhança para cópulas de
Lévy. Mas, devido à falta de estudos no campo de inferência para cópulas
de Lévy, antes das aplicações, nós executamos alguns experimentos
de simulação para assessar a eficiência deste estimador através do
erro médio quadrático das simulações. Mendes, Melo e Nelsen (2007)
utilizaram este procedimento para comparar a performance de vários
estimadores, clássicos e robustos, para diferentes cópulas tradicionais.
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Para cópulas tradicionais, o ajuste do modelo pode ser feito no contexto
de observações independentes e identicamente distribuídas (iid) pela
aplicação do método IFM (Inference for Margins), introduzido por Joe e
Xu (1996), onde o método de máxima verossimilhança é aplicado para
se obter as estimativas dos parâmetros das marginais e da cópula.
Joe (1997) argumenta que podemos esperar que o método IFM seja
bastante eficiente, uma vez que é totalmente baseado na estimação
por máxima verossimilhança. Eficiência relativa entre as estimativas
pode ser assessada tanto pela comparação das matrizes de
covariância assintóticas, quanto pela comparação de seus erros
quadráticos médios das simulações. O sucesso do procedimento de
estimação começa com o bom ajuste das marginais (veja FRAHM,
JUNKER e SCHMIDT, 2004), o que tipicamente não é uma tarefa
complicada. Resta, então, ajustar a cópula aos dados d-variados com
as margens transformadas em “integrais de cauda” para o caso de
cópulas de Lévy.
Quando analise-se dados, assume-se que a verdadeira cópula
pertence à família paramétrica {Fθ , θ ∈ Θ}. Nesta seção, assumimos
que as marginais já foram adequadamente ajustadas e os dados
transformados para pseudo-valores de integral de cauda. Assim, nos
concentramos na investigação dos estimadores da família da cópula
de Lévy-Clayton.
Considere θ o parâmetro (ou vetor de parâmetros) e Θ os espaço
paramétrico. Para uma cópula de Lévy bivariada, o logaritmo da função
de verossimilhança, Li (θ,(u1, u2)), aplicado para observação (u1 i, u2 i ),
pode ser denotado por:

Dado que SS é o tamanho da amostra {(u1 i, u2 i), i = 1,...,SS}, o log da
função de verssimilhança total é:

^

Então, o estimador de máxima verossimilhança ( θ ) satisfaz:
(11)
Para os experimentos, nós simulamos uma amostra de integrais de
cauda da cópula de Lévy com parâmetro θ e para cada simulação,
computamos as estimativas, de acordo com (11), reportamos sua
média e desvio padrão assim como o erro quedrático médio.
Novamente, estabelecemos θ = 0.5, 1.0, 2.0 e 5.0. Dois tamanhos
amostrais (100 e 500) foram considerados, adicionando um total de 8
experimentos. O número de repetições para cada um foi de 1.000.
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Tabela 3 – Média, desvio padrão e erro quadrático médio ^(MSE) das estimativas calculadas pelas
1.000 simulações. Tamanho de amostra (SS) = 100 e 500. θ é a média das estimativas e σ o desvio
padrão

De forma geral, é observada a boa performance do estimador de
máxima verossimilhança para a cópula Clayton-Lévy copula. Como
esperado, acurácia e precisão aumentam com o tamanho da amostra.
A precisão também está diretamente relacionada ao nível/força de
dependência. A Figura 2 mostra os histogramas das estimativas para
θ = 1.0 e 5.0 e para ambos tamanhos de amostra.

Figura 2 – Histogramas das estimativas de máxima verossimilhança para a cópula Clayton-Lévy. Verdadeiro θ = 1.0
e 5.0. Tamanhos amostrais (SS) = 100 e 500

Clayton (Theta = 1, SS = 100)

Clayton (Theta = 5, SS = 100)

Estimator

Estimator

Clayton (Theta = 1, SS = 500)

Clayton (Theta = 5, SS = 500)
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6. Aplicação a
dados reais

Nesta seção, aplicamos a metodologia proposta para estimar a
probabilidade de ruína de um portfolio real de duas diferentes
coberturas do seguro residencial/empresarial. O conjunto de dados é
de uma companhia seguradora brasileira e consiste de todos os
sinistros incorridos por cada dia do ano de 2003. As coberturas são: (i)
dano elétrico (DE) e (ii) fogo, explosão (FE). A Tabela 4 resume os dois
processos.
Tabela 4 – Resumo dos dois processos: DE e FE

Na Figura 3 (lado esquerdo), apresentamos o comportamento dos
dois processos para cada cobertura durante o ano de 2003. A escala
temporal está em dias. Para a severidade, testamos ambas as
distribuições Gamma e Log-Normal, ajustadas por máxima
verossimilhança. Os melhores ajustes foram dados pela distribuição
Log-Normal para os dois processos baseados no critério de AIC. Os
números observados de sinistros foram considerados como as
respectivas intensidades. Os dados transformados em integrais de
cauda mostraram alguma evidência de dependência caudal inferior,
que pode ser observada na Figura 3 (lado direito).

Figura 3 – Esquerda: Processos dos sinistros das duas linhas de negócios durante o ano de 2003.
Direita: Gráfico de dispersão das integrais de cauda dos processos das duas linhas de negócios
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A estimativa do parâmetro para esta amostra usando a cópula LévyClayton
e o procedimento de estimação descrito na seção anterior foi
^
θ =0.82. Assim, cosiderando esta cópula, computamos a probabilidade
de ruína do portfolio bivariado para o horizonte de 5 anos por meio do
uso de simulações com um processo determinístico para o prêmio,
linear no tempo, dado pela quantia de prêmio puro e o capital inicial
equivalente a 70% do prêmio puro anual. A probabilidade de ruína para
este conjunto de parâmetros, com a modelagem da estrutura de
dependência, foi de 0.0101. Se assumirmos independência entre dois
portfolios (θ = 0), a probabilidade de ruína seria subestimada por 0.0036.

7. Considerações
finais

Neste artigo, aplicamos o conceito de cópulas de Lévy, primeiramente
introduzido por Tankov (2003), e generalizado por Kallsen e Tankov
(2004, 2006), para avaliar um processo multivariado de ruína de uma
companhia seguradora por meio de sua probabilidade de ruína no
horizonte finito. Os processos considerados foram Poisson compostos,
deixamos as distribuições de severidade serem exponenciais
(Gamma) e subexponenciais (Log-Normal), e a estrutura de
dependência é modelada pela versão Lévy da cópula de Clayton.
Experimentos de simulação foram desenhados e as probabilidades
de ruína computadas para diferentes horizontes de tempo. Nós também
fizemos uma aplicação com dados reais de um seguro residencial/
empresarial com 2 coberturas. Os parâmetros foram estimados por
uma versão Lévy do conhecido método IFM, onde o ajuste das margens
é feito separado do ajuste da cópula.
Como principais resultados dos experimentos, pudemos observar um
efeito da especificação da dependência na probabilidade de ruína,
que foi a medida de risco escolhida. O portfolio se torna mais
arriscado quanto mais dependentes forem as duas linhas de negócios.
A diferença é ainda mais clara quando simulamos de portfolios maiores.
Por causa do efeito da soma de riscos, o portfolio “médio” apresentou
de forma geral e relativa um risco menor que o portfolio “pequeno”.
Devido a uma cauda mais fina, os processos de Poisson com
severidades Gamma apresentam probabilidades de ruína menores.
O uso de distribuições subexponenciais para a severidade, como a
Log-Normal, acarreta maiores medidas de risco.
Antes da aplicação com dados reais, também executamos um breve
estudo sobre a performance do método de estimação por máxima
verossimilhança para cópulas Lévy-Clayton. Por meio do cálculo do
erro quadrático médio das simulações, pudemos assessar a
peformance dos estimadores. Para isto, consideramos que as
marginais foram adequadamente ajustadas. Baseado nos resultados
apresentados na Tabela 3, pudemos ficar confiantes na acurácia e
eficiência do estimador de máxima verossimilhança para ser aplicado
aos dados reais.
Na aplicação a dados reais de um seguro residencial/empresarial
com duas coberturas, pudemos observar os efeitos da hipótese de
independência na estimação de probabilidades de ruína quando os
dados indicam a presença de alguma dependência. Apólices de seguro
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com muitas coberturas, como as de compreensivos, podem ser as
mais sensíveis para a hipótese de independência, uma vez que muitos
acidentes podem resultar em sinistros de diferentes coberturas.
Muita pesquisa ainda deve ser feita nesta área, mas os resultados
obtidos neste artigo mostram que o uso de cópulas de Lévy no contexto
de seguros é uma ferramenta muito importante para o estudo do risco de
portfolios de companhias seguradoras. As conseqüências da modelagem
da dependência em processos de ruína, na gestão de riscos, na
constituição de reservas, avaliação de capital entre outros podem ser
muito maiores do que se pode imaginar.
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