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Resumo

Em busca de diversificação de seus negócios, as seguradoras atuam em variados ramos de seguros. 
Estes apresentam dependência entre si, ou seja, a ocorrência de determinados eventos pode resultar 
em indenizações em vários ramos simultaneamente, sendo capaz de potencializar a situação  
de insolvência de uma seguradora. Para evitar esta situação, a SUSEP exige um Capital Mínimo Requerido 
(CMR) de cada entidade, com base na estrutura de dependência entre as classes de negócios, que são 
agrupamentos de ramos de seguros semelhantes. Pela abordagem padrão, a SUSEP possivelmente 
utiliza o modelo Gaussiano para determinar o CMR, contudo, nada garante que este modelo seja 
o mais adequado para estimar a estrutura de dependência entre eventos de baixa probabilidade. 
O objetivo deste trabalho é reestimar a estrutura de dependência entre as classes de negócios  
de seguro por meio de modelos de séries temporais ARMA-GARCH e famílias de cópulas elípticas e 
Arquimedianas, que são mais capazes de ajustar estruturas de dependência assimétricas e de eventos 
extremos. Utilizando-se registros oficiais de seguradoras brasileiras, foram calculados os capitais de 
solvência a partir de diversos modelos de cópulas e comparados com os resultados com a abordagem 
padrão da SUSEP. Em linhas gerais, quando se reestimou a matriz de dependência considerando o 
coeficiente de correlação oriundo das cópulas não houve diferença significante no dimensionamento 
dos capitais de solvência. Contudo, utilizando-se os índices quantílicos de cauda superior e inferior, 
verificou-se que a SUSEP exige um nível de capital insuficiente para momentos de crises agudas, 
expondo as seguradoras ao risco de ruína. Por outro lado, as seguradoras de danos, nos quantis 
mais altos, possuem mais capital do que o necessário, estando pouco suscetíveis a choques de 
curto prazo. Neste cenário, as seguradoras de pessoas alocam menos capital do que o necessário.
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Summary

Insurance companies operate in several segments in order to diversify their businesses. The different 
segments of activity are dependent on each other, that is, the occurrence of certain events may result 
in indenization in serveral segments simultaneously, and may lead the company to an insolvency state. 
In order to avoid companies insolvency, SUSEP establishes a Minimum Capital Requirement (CMR) 
for each entity, based on the dependency structure between business classes, which are groupings of 
similar insurance types. Probably, SUSEP uses the Gaussian model to determine the CMR for standard 
approach, however, there is no guarantee that this model is the more suitable to estimate the dependency 
structure between low probability events. The objective of this work is to reestimate the dependency 
structure between the business classes by means of ARMA-GARCH time-series models and elliptical 
and archimedian copulas families, which are better to adjust dependency structures of asymmetric and 
extreme events. Using official records of Brazilian insurers, the solvency capital was calculated using 
several models of copulas and compared to SUSEP’s standard approach results. In general, when the 
dependency matrix was reestimated using the correlation coefficient from the copulas, there was no 
significant difference in the amount of solvency capital. However, using the upper and lower tail quantum 
indices, it was verified that the SUSEP requires an insufficient level of capital for moments of acute crisis, 
exposing the insurers to the risk of ruin. On the other hand, the property insurers, in the highest quantiles, 
have more capital than they need, being less susceptible to short-term shocks. In this scenario, health 
insurers allocate less capital than necessary.
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Resumen

Las compañías de seguros operan en varios segmentos para diversificar sus negocios. Los diferentes 
segmentos de actividad dependen unos de otros, o sea, la ocurrencia de ciertos eventos puede resultar 
en indemnizaciónes en varios segmentos simultáneamente, y puede llevar a la empresa a un estado de 
insolvencia. Para evitar la insolvencia de las empresas, la SUSEP establece un requisito de capital mínimo 
(CMR) para cada entidad, en función de la estructura de dependencia entre las clases de negocios, que 
son agrupaciones de tipos de seguros similares. Probablemente, la SUSEP usa el modelo gaussiano 
para determinar el CMR para el enfoque estándar, sin embargo, no hay garantía de que este modelo 
sea el más adecuado para estimar la estructura de dependencia entre eventos de baja probabilidad.  
El objetivo de este trabajo es reestimar la estructura de dependencia entre las clases de negocios mediante 
los modelos de series de tiempo ARMA-GARCH y las familias de cópulas elípticas y arquimedias, 
que son mejores para ajustar las estructuras de dependencia de eventos asimétricos y extremos.  
Utilizando los registros oficiales de las aseguradoras brasileñas, el capital de solvencia se calculó 
utilizando varios modelos de cópulas y se comparó con los resultados del enfoque estándar de la SUSEP. 
En general, cuando se reestimó la matriz de dependencia utilizando el coeficiente de correlación de las 
cópulas, no hubo diferencias significativas en la cantidad de capital de solvencia.

Sin embargo, al utilizar los índices cuánticos de la cola superior e inferior, se verificó que la SUSEP 
requiere un nivel de capital insuficiente para los momentos de crisis aguda, lo que expone a las 
aseguradoras al riesgo de ruina. Por otro lado, los aseguradores de propiedad, en los cuantiles más 
altos, tienen más capital del que necesitan, siendo menos susceptibles a los choques a corto plazo.  
En este escenario, las aseguradoras de salud asignan menos capital del necesario.
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1. Introdução Seguradoras são empresas especializadas em assumir riscos de perdas 
patrimoniais, com a obrigação de pagar ao contratante (segurado) uma 
indenização financeira em caso de ocorrência do evento indesejado 
(sinistro), em troca de um pagamento preestabelecido (prêmios). 
Buscando aumentar seu mercado, as seguradoras assumem diversos 
tipos de riscos em diferentes linhas de negócio (ramos), os quais 
podem estar associados entre si, ou seja, apresentar algum grau de 
dependência. Os seguros multirriscos empresariais, por exemplo, têm 
coberturas consideradas básicas, como riscos de incêndio, de descarga 
atmosférica (raio), mas também podem incluir riscos facultativos, como 
lucros cessantes. Neste caso, um incêndio que causa danos patrimoniais 
pode impedir a continuidade de produção temporariamente, ou seja, 
além da indenização pelo incêndio, há indenizações pelos lucros 
cessantes a serem pagas pela seguradora. Em situações mais extremas 
ou catastróficas podem ocorrer eventos que resultem em indenizações 
simultâneas em vários ramos, de forma que grandes quantidades de 
capital sejam necessárias para pagar os compromissos assumidos. 
Caso a seguradora não tenha reservas financeiras suficientes, pode 
até se tornar insolvente. 

 A insolvência das seguradoras é uma grande preocupação dos países 
onde estas atuam e, para evitá-la, os órgãos reguladores estabelecem 
regras e diretrizes, principalmente por meio do cálculo do Capital Mínimo 
Requerido (CMR). Estas são aprimoradas ao longo do tempo e variam 
de país para país, havendo aqueles com regras claras e restritivas no 
cálculo do CMR e outros apenas com diretrizes. Na União Europeia, 
atualmente, está em vigor o regime Solvência II1, que estabeleceu 
diretrizes quantitativas e qualitativas por meio de três pilares.  
O primeiro pilar refere-se ao capital de solvência e capital mínimo, ou 
seja, caracteriza-se no cálculo dos requerimentos de capital, CMR e  
do capital de solvência (subscrição, crédito, mercado e operacional, cada 
qual com uma finalidade) e dos fundos próprios para cobrir os riscos aos 
quais a entidade está exposta. O segundo pilar trata dos mecanismos 
de governança corporativa que objetivam identificar e avaliar todos os 
riscos que ameaçam a seguradora, mantendo capital suficiente em face 
destes, desenvolvendo e técnicas de monitoramento e gerenciamento. 
O terceiro pilar trata de requisitos de transparência e prestação de 
contas às autoridades de supervisão, por meio de um padrão comum  
de relatório, compreendendo a apresentação de informações qualitativas 
e quantitativas.

1 Diretriz 2009/138/EC disponível, inclusive em língua portuguesa, em http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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 No Brasil, as Resoluções CNSP 155/2006 e 158/2006 instituíram os 
requerimentos de capital baseado em riscos, estabelecendo o CMR, 
formado pela composição de um Capital-Base (CB) e por parcelas 
de Capital Baseado em Risco (CR), adicionais ao CB. Por meio da 
Resolução CNSP 302/13, a Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) fixou as exigências de composição do CR levando em 
consideração alocação de capital de risco pertinente aos riscos de 
subscrição, mercado, crédito e operacional. Na Resolução CNSP 
158/2006 foi apresentada uma fórmula padrão para a determinação do 
Capital de Risco baseado no Risco de Subscrição (CRsubs), relativo às 
operações de seguro de curto prazo e em regime de repartição, tendo 
seus parâmetros reavaliados em 2007 com a publicação da Circular 
SUSEP 355/2007. Por meio da Resolução CNSP 321/2015 tornaram-se 
conhecidas as matrizes de correlação relativas ao risco de emissão/
precificação e risco de provisão de sinistros. Porém, este documento 
sofreu alterações por meio da publicação da Resolução 360/2017, a qual 
retirou a segmentação do risco de emissão/precificação por região de 
atuação, o que alterou a matriz de correlação de classes de negócios2 
utilizada na abordagem padrão do cálculo do CMR. 

 Na abordagem padrão, o capital regulatório é estabelecido por meio 
de formulações definidas pela SUSEP, sendo os valores determinados 
para grupos ou subgrupos de riscos agregados (classe de negócio),  
de forma que uma estrutura de dependência entre eles seja respeitada. 
Esta é representada por uma matriz de correlação entre as classes 
de negócio de cada seguradora, aplicadas aos prêmios retidos e aos 
sinistros retidos. Em substituição à abordagem padrão, é aberta a 
possibilidade de cálculo do CR por meio de uma abordagem avançada, 
a partir da qual as companhias podem desenvolver e utilizar modelos 
internos, desde que validados pela SUSEP, levando em consideração 
as características específicas da seguradora. 

 Apesar de o modelo que originou as matrizes de correlação não ser 
estabelecido em norma, em relatório (SUSEP, 2017), a SUSEP indica 
que foi adotado o modelo estudado por Altieri, Melo e Veiga Filho (2013), 
com os microdados das seguradoras, a fim de determinar a necessidade 
de CR. Contudo, pelo fato de a Autarquia utilizar os dados de todas as 
seguradoras no cálculo das matrizes da abordagem padrão, quando uma 
seguradora opta pela base de dados do regulador, automaticamente está 
assumindo que o seu portfólio de clientes é semelhante ao mercado 
e, ao calcular o próprio capital baseado em risco, pode chegar a uma 
alocação excessiva de recursos na parcela de CR. Isso se dará em 
decorrência da diferença entre a estrutura de dependência dos ramos 
de negócios da seguradora e do mercado brasileiro.

 O objetivo deste trabalho é reestimar a estrutura de dependência 
entre os diversos ramos de negócios, por meio de modelos de séries 
temporais e com uso de famílias de cópulas distintas de Altieri, Melo 
e Veiga Filho (2013), comparando-se os resultados com a abordagem 
padrão da SUSEP. Para isso, lidou-se com registros históricos e oficiais 
das sociedades seguradoras no Brasil, disponibilizados pela SUSEP.  

2 As classes de negócios estão disponíveis na Tabela 3 do anexo III da Resolução CNSP 360/17. 
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A cópula Gaussiana, que fundamenta a abordagem padrão, modela bem 
a dependência entre eventos de probabilidade mais alta, porém não é 
adequada para eventos extremos. Assim, é importante a adoção de 
outros modelos de cópulas, especialmente aquelas capazes de ajustar 
satisfatoriamente os eventos de caudas, a fim de que o CR calculado 
reflita as reais necessidades de capital da seguradora. Além da diferença 
entre a estrutura de dependência específica de cada seguradora e o 
mercado, a própria estrutura de dependência pode se alterar ao longo 
do tempo, seja por variação no perfil de risco da carteira de segurados, 
seja por mudanças estratégicas de atuação em diferentes ramos.

 Além desta introdução, o trabalho está dividido em mais quatro 
seções. Na segunda seção é feita a revisão da literatura sobre o tema.  
Na seção seguinte é apresentada a metodologia de modelagem.  
Na quarta seção estão os dados, bem como os principais resultados, 
com uma discussão dos ajustes das cópulas. Finalizando, a última seção 
traz as considerações finais. 

2. Revisão A exigência de CMR tem sido a ferramenta que os órgãos reguladores do 
da literatura mercado segurador utilizam para manter as seguradoras em condições 

de solvência. No mundo, diferentes modelos de regulação do CMR 
são utilizados, e são aprimorados com o passar do tempo. Eling e 
Holzmüller (2008) realizaram uma comparação entre regulamentações 
de CMR nos Estados Unidos, União Europeia, Nova Zelândia e Suíça. 
Os autores observaram que os EUA impunham regras claras e restritivas 
do cálculo de CMR, enquanto na Suíça o sistema era regulado por 
meio de princípios, cabendo às seguradoras conduzir seus negócios 
com base nesses direcionamentos. O sistema considerado menos 
regulamentado foi o da Nova Zelândia, na qual a autorregulamentação 
era realizada por meio de classificação. Nesse período, a União Europeia 
estava desenvolvendo o sistema Solvência II que, ao entrar em vigor, 
estabeleceu uma fórmula padrão para o cálculo do CMR por meio  
do Pilar I. Por sua vez, Paulusch (2017) conclui que a fórmula padrão do 
cálculo do capital de solvência admite o princípio de Euler de alocação 
de capital (função homogênea de alocação de capital que respeita 
o teorema desse matemático), independente de qualquer suposição 
sobre distribuições dos dados, sendo um exemplo de um princípio 
geral de agregação de risco, ou seja, de uma função de diversificação.  
Em particular, a fórmula padrão pode ser interpretada como uma medida 
de risco, e o importante é que seus parâmetros de correlação não sejam 
negativos, respeitando as propriedades de uma medida de risco.

 O regime Solvência II, ao realizar a agregação de risco no cálculo 
do CMR por meio do modelo padrão, alterava o critério de cálculo de 
solvência para um critério de nível de risco suportado pela seguradora 
em cada um de seus ramos de negócio, ao invés de depender apenas 
dos riscos de subscrição. Apesar de simples aplicação, a fórmula 
padrão do regime Solvência II traz a desvantagem de ser calibrada para 
todo um mercado, o que pode resultar em um montante de CMR que 
tenha pouca ou nenhuma relação com a situação de uma seguradora 
específica. Lozano, Alonso-González e Marin (2011) estudaram quais 
fatores influenciam no cálculo do CMR. Inicialmente foi empregado um 



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 25, p. 1-34, jan. 2019/jun. 2019 7

Anderson Daigo Tanaka e João Vinícius de França Carvalho

modelo de clustering, Partitioning Around Medoids (PAM), usando-se 
a distância de Gower, aplicado ao mercado segurador espanhol, a fim 
de gerar os grupos de seguradoras de diferentes perfis, e também foi 
aproveitado um modelo linear misto generalizado, para identificar as 
variáveis explicativas do estudo. Os autores concluem que as linhas de 
negócios e a exposição ao risco em cada uma delas são duas variáveis 
que deveriam ser consideradas ao se construir um modelo que avalie 
o nível de capital dependendo do risco assumido. Também creem que 
a estimativa de capital econômico necessário para uma seguradora 
específica em um dado país é inadequada quando se lança mão de um 
modelo calibrado com os dados do mercado segurador europeu. 

 Assim, para obter um CMR mais adequado, é importante utilizar 
ferramentas que permitam medir a dependência entre os ramos de 
negócios conforme a sua exposição. No mercado financeiro, modelos  
de cópulas têm sido empregados como ferramenta para analisar a 
estrutura de dependência em diversas aplicações, por exemplo, em 
alocação de capital baseado em Tail Value at Risk (TVaR). O Value 
at Risk (VaR) é uma medida probabilística de valores que, dada uma 
probabilidade, uma instituição financeira pode perder em virtude da 
volatilidade do mercado. O TVaR ou Expectativa Condicional de Cauda, 
por sua vez, é uma medida de risco associada ao VaR que quantifica 
o valor da perda em virtude da volatilidade, dado que um evento com 
alguma probabilidade ocorreu, e essa medida de risco tem sido adotada 
na avaliação de solvência no setor segurador. A cópula é uma ferramenta 
que consegue associar os TVaR de diferentes aplicações e assim atribuir 
uma medida de risco para toda a carteira. Há diversas famílias de 
cópulas que modelam variadas situações. Bargès, Cossette e Marceau 
(2009) obtiveram uma expressão explícita para TVaR e alocação de 
capital baseado no TVaR para os riscos que apresentavam distribuição 
exponencial e mistura de exponenciais associadas por meio de uma 
família de cópulas conhecidas como Farlie-Gumbel-Morgenstern, a 
qual permitia um cálculo direto de uma medida de risco.

 Tang e Valdez (2009), por sua vez, preferiram as cópulas Arquimedianas 
e elípticas no estudo do capital requerido, usando VaR aplicada aos 
grupos de negócios do mercado segurador australiano. A escolha do 
tipo de cópula apresentou diferenças no CR, assim como no benefício 
de se atuar em várias linhas de negócio (diversificação), mas em todos 
os tipos de cópulas estudados houve uma relação positiva entre o 
capital requerido e o benefício da diversificação. Também concluem 
que o método prescrito pelo órgão regulador australiano superestima o 
capital requerido pela seguradora para uma carteira cuja distribuição de 
probabilidade apresenta cauda curta, e subestima o CR para carteiras 
com distribuição de probabilidade de caudas longas, dependendo da 
família de cópulas utilizada. 



8 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 25, p. 1-34, jan. 2019/jun. 2019

Estimação da Estrutura de Dependências entre Classes de Seguro por Meio de Cópulas

 Para problemas envolvendo grande quantidade de variáveis, cópulas 
Arquimedianas e elípticas, construções de vine copulas e modelos 
de cópulas hierárquicas são as opções mais utilizadas, porém outras 
estratégias de modelagem continuam a ser desenvolvidas. Côté e 
Genest (2015) apresentaram uma estratégia de modelagem para agregar 
grandes quantidades de estruturas de dependências. Nesse modelo 
foram combinados dois riscos em cada nível hierárquico, assemelhando-se, 
em sua essência, a construções de vine copulas (estrutura de árvore).  
O modelo em questão foi aplicado a uma companhia de seguros 
canadense e apresentou boa aderência aos dados reais. 

 A aplicação de modelos com cópulas tem sido indicada inclusive para 
substituir a matriz de correlação atual do regime Solvência II (BØLVIKEN 
e GUILLEN, 2017), porém a escolha do tipo de cópula e parâmetros 
pode ser tarefa delicada e resultar em diferentes CMR (SAVELLI e 
CLEMENTE, 2011).

 No Brasil, Chan (2010) analisou o risco de subscrição frente às regras 
de solvência do mercado segurador brasileiro com base nos dados 
disponibilizados pela SUSEP. Em sua análise, a autora utilizou a técnica 
de análise de conglomerados para classificar as seguradoras conforme 
o seu porte. Aplicando a teoria de cópulas observou que o modelo 
regulatório se mostrou mais adequado quando voltado às seguradoras 
de grande e médio porte, penalizando as seguradoras de menor porte. 

 O modelo utilizado pelo SUSEP para o desenvolvimento das matrizes 
do método padrão foi proposto por Altieri, Melo e Veiga Filho (2013), no 
qual o TVaR é utilizado como medida de risco, estudando e simulando 
os valores de perdas das seguradoras durante um determinado período 
de tempo. Os dados de cada seguradora formam uma série temporal 
cada uma, sendo ajustadas pelo modelo ARIMA, e a sua estrutura de 
dependência entre as séries temporais foram examinadas por meio  
da cópula Gaussiana. As séries temporais também são ferramentas para 
modelagem processos de riscos. Zhang, Yuen e Li (2007) verificaram 
o processo de indenização de seguros de diferentes ramos por  
meio de modelo autorregressivo multivariado e notaram que a estrutura 
de dependência entre os ramos impacta fortemente a probabilidade de 
ruína da seguradora. Os modelos de séries temporais também são 
importantes para filtrar a estrutura de autodependência temporal própria 
de cada série.

 Assim, muitos métodos têm sido utilizados no estudo da estrutura 
de dependência de séries temporais a fim de dimensionar o CR no 
mercado de seguros, que podem apresentar caudas pesadas nas 
funções de distribuições de probabilidades conjuntas de eventos de 
sinistros. Por meio de diferentes cópulas, este trabalho busca identificar, 
entre as classes de negócios de seguros, o grau de dependência 
entre si, especialmente quando as caudas são pesadas, e deste modo 
dimensionar o CRSUBS. Avançando, na seção seguinte é apresentada a 
metodologia de modelagem.
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3. Metodologia  A abordagem deste trabalho consiste em utilizar uma combinação 
de modelos de séries temporais para a filtragem da dependência de 
valores presentes a valores passados, para, em seguida, proceder à 
modelagem da estrutura de dependência entre as séries. Neste sentido, 
a metodologia seguirá de perto a estratégia de análise de Altieri, Melo 
e Veiga Filho (2013) e Carvalho e Chiann (2013). Assim, será adotado o 
modelo ARIMA para a evolução temporal da média e a estrutura GARCH 
para a volatilidade. 

 O modelo ARMA(p1,q1)-GARCH(p2,q2), como apresenta Morettin (2011), 
satisfaz o conjunto das Equações 1 a 3: 

  Xt = μt + σt Zt (1)

 ,  (2)

 ,  (3)

 em que α0 > 0, α i ≥ 0, i = 1, . . . , p2, β j ≥ 0, j = 1, ... , q2 e 

  e Zt ~ RB(0,σ²).

 As condições de estacionariedade e invertibilidade devem ser satisfeitas 
para que as estimativas dos parâmetros dos modelos ARMA-GARCH 
estudados sejam consistentes (MORETTIN, 2011). Além disso, é 
importante a filtragem por esta classe de modelos em cada série, a fim 
de tornar os resíduos estatisticamente ruídos brancos, uma vez que a 
autodependência temporal poderia ocultar a relação de dependência 
de cada série com as demais (CARVALHO e CHIANN, 2013). 

 Após as filtragens univariadas e obtidos os ruídos brancos, serão 
estimadas as funções cópulas de diferentes famílias, com o objetivo de 
representar a estrutura de dependência entre as séries. Cópulas são 
funções que associam ou acoplam funções de distribuição multivariadas 
às suas funções de distribuição marginais unidimensionais. Por meio 
das cópulas é possível modelar as dependências das funções de forma 
mais completa, pois uma nova função de dependência é desenvolvida, 
permitindo a avalição de qualquer situação probabilística extrema em 
que há mudanças estruturais na maneira como as variáveis aleatórias 
se alteram conjuntamente. As famílias mais importantes de cópulas são 
as elípticas e as Arquimedianas (NELSEN, 2006).

 De forma geral, a cópula é uma distribuição multivariada cujas 
marginais são U(0,1). Seja o vetor aleatório U(U1, ..., Ud) ϵ Id, com cópula 
d-dimensional C, dada pela Equação 4.

 C(u1, ..., ud) = P(U1≤u1, ..., Ud≤ud), (u1, ..., ud) ϵ Id .   (4)
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 Dentro da família das elípticas, tem-se a Gaussiana e a t-Student.  
A Gaussiana, cuja função é dada pela Equação 5, pode não modelar 
bem os dados de seguro pois, neste setor, a dependência pode ser 
menor nos eventos de probabilidade mais alta, mas maior nos eventos 
de probabilidade mais baixa.

  
  (5)

 em que ФR indica a função distribuição (acumulada) da normal 
multivariada, R: matriz de correlação linear, Ф–1 é a inversa da função 
distribuição (acumulada) normal univariada.

 De maneira similar à cópula Gaussiana, a cópula t-Student apresenta um 
formato gráfico simétrico no entorno de seu centro de massa, porém com 
caudas mais pesadas, quanto menores forem seus graus de liberdade. 
A sua forma funcional na versão bivariada é dada pela Equação 6.

 ,  (6)

 em que tv,ρ é a função distribuição t-Student padrão com 𝜐 graus de 
liberdade, e ρ é o coeficiente de correlação entre X1 e X2.

 A seguir, a Tabela 1 apresenta as formas funcionais das cópulas da 
família Arquimediana (NELSEN, 2006), as quais serão avaliadas pela 
sua qualidade de ajuste. 

Tabela 1 – Formas Funcionais das Cópulas da Família Arquimediana

Cópula Forma funcional na versão bivariada

Gumbel

Clayton ou
Cook-Johnson

Frank

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de NELSEN (2006).
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 A cópula Gumbel permite ajustar com qualidade a cauda superior e 
Clayton ajusta bem a cauda inferior, enquanto a cópula Frank é simétrica 
(NGUYEN e MOLINARI, 2011).

 Um teorema fundamental no estudo das cópulas é o Teorema de Sklar 
(NELSEN, 2006), o qual mostra que todas as funções de distribuição 
multivariadas podem ser decompostas em função de cópulas, e 
que as cópulas podem ser utilizadas em conjunção com as funções 
de distribuição univariadas para construir funções de distribuição 
multivariadas.

 Teorema 1 (Sklar) – Seja F a função distribuição conjunta com marginais 
(F1,..., Fd). Então existe uma cópula C:[0,1] tal que, para todo x1,..., xd 
em , 

 .  (7)

 Se as marginais são contínuas, então C é única; caso contrário, C é 
univocamente determinada em DomF1 × DomF2 × ... × DomFd, em que 
DomFi( ) denota o domínio (contínuo) de Fi. Se C é uma cópula e  
F1,..., Fd são funções distribuição univariadas, então a função  
F de definida na Equação 7 é uma função distribuição com marginais 
F1,..., Fd..

 Demonstração. Ver Nelsen (2006).

 Portanto, o que o Teorema de Sklar garante é que a cópula selecionada 
fornece a evidência da estrutura de dependência (linear ou não) entre 
quaisquer duas variáveis aleatórias, a partir de suas funções distribuição 
acumulada univariadas. No presente estudo, as variáveis aleatórias 
de interesse são os resíduos das séries históricas de prêmios de duas 
classes de risco diferentes. As classes de riscos são agrupamentos de 
ramos predefinidos pelo órgão regulador (Circular SUSEP nº 321/2015), 
por estarem sujeitos a fatores de risco comuns. O procedimento tanto 
de filtragem das séries temporais como da modelagem das cópulas aos 
seus resíduos é feito para as séries de prêmios e também de sinistros. 
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 Sobre os resíduos, o ajuste será feito pelas cópulas das famílias 
elípticas e Arquimedianas, e pelo critério máxima log-verossimilhança 
será identificada a cópula que melhor adere aos resíduos das séries 
temporais de cada par de classes de negócio de prêmios e sinistros.  
A seguir, serão obtidos os índices de cauda aos níveis de confiança de 
5% e 95%, e o coeficiente Rho de Spearman (r), tanto para os pares  
de prêmios como para os pares de sinistros. O coeficiente de correlação de 
Spearman, apresentado pela Equação 8, mede o grau da correlação 
de forma não paramétrica entre duas variáveis e, diferentemente do 
coeficiente de Pearson, não requer a suposição de normalidade, ou 
relação linear entre as variáveis, nem que sejam quantitativas. 

  (8)

 em que cov(rgX, rgY) é a covariância das variáveis em postos, e σrgX  
e σrgY , são os desvios padrão das variáveis também em postos. 

 Por meio das Equações 9 e 10, pode ser obtida a medida de dependência 
nas caudas, de modo que u é a massa da função densidade de 
probabilidade (fdp) conjunta na cauda superior, em que ambas as 
dimensões estão em seus maiores níveis quantílicos, e l representa a 
massa da fdp na cauda inferior, em que ambas as variáveis estão em seus 
menores níveis quantílicos. Quanto mais elevados forem seus valores, 
maior será a densidade de probabilidade da ocorrência de eventos 
extremos. Estas densidades da função conjunta estão inversamente 
relacionadas ao índice de cauda, que é o expoente associado ao 
decaimento polinomial da função de densidade de probabilidade da 
cópula: quanto menor o índice de cauda, maior é massa probabilística 
presente na cauda (NASCIMENTO, 2016). 

  
  (9)

   (10)

 
 Utilizando os coeficientes Rho de Spearman de cada par de classes, 

serão elaboradas as matrizes de correlação – Risco de Emissão/
Precificação ( ) e Risco de Provisão de Sinistros ( ) que 
serão utilizadas na fórmula da SUSEP para o cálculo do CRsubs, em 
substituição à matriz de dependência definida nas Tabelas 1 e 2 do 
Anexo III da Resolução CNSP 360/2017. Estas matrizes servem para 
dimensionar o CRsubs das seguradoras e EAPCs, cuja fórmula de cálculo 
está definida nos artigos 36 a 40 da Resolução CNSP 321, de 20153.  
A legislação estabelece que se utilize a seguinte fórmula: 

 ,     (11)

3 Estes artigos não foram alterados pela Resolução CNSP 360/2017.
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 em que V é um vetor formado pelas parcelas que compõem o CR de 
subscrição, entre elas o risco de subscrição de emissão/precificação  
das operações (R.emi.danos), risco de subscrição de sinistros das 
operações (R.prov.danos) e outros componentes de previdência 
complementar que não fazem parte do escopo deste trabalho4. Já o 
termo M representa a matriz de correlação5 destas parcelas. As parcelas 
R.emi.danos e R.prov.danos são calculadas conforme as seguintes 
fórmulas:

  (12)

 
         

 (13)

 em que  é fator relativo ao risco de emissão/precificação da classe 
de negócio “i” e  é fator relativo ao risco de provisão de sinistro 
da classe de negócio “i”, ambos definidos conforme a Resolução CNSP 
360, de 20 de dezembro de 2017.

 Utilizando os valores de prêmios e sinistros do ano de 2017 de cada 
seguradora, serão calculados seus respectivos CRsubs, tanto por meio 
da matriz de correlação obtida por esta metodologia como por meio 
da matriz de correlação da SUSEP. Comparando esses valores, 
busca-se identificar se a SUSEP estaria subavaliando o valor do 
CRsubs das seguradoras, pois ao utilizar a cópula Normal no cálculo  
da matriz de correlação e, consequentemente, o CRsubs, a SUSEP estaria 
desconsiderando os eventos de pouca probabilidade, mas que poderiam 
expor a empresa em risco, em caso de eventos extremos. Por outro 
lado, pode ocorrer de o CRsubs calculado pela metodologia da SUSEP 
ser superior ao CRsubs, considerando-se o maior peso das caudas.  
Neste caso, a SUSEP estaria exigindo uma alocação de recurso superior 
ao necessário para cobertura em eventos extremos, ou seja, um valor 
excessivo provisionado que poderia, por exemplo, ser distribuído aos 
acionistas. Serão classificados os perfis das entidades como “pessoas”, 
aquelas cuja soma dos montantes de prêmios das classes 13 (vida 
em grupo) e 14 (pessoas demais) superarem o montante da soma das 
demais classes, e “danos”. Caso contrário, será realizado o teste t  
de Student a fim de identificar se haveria perfis de entidades que seriam 
beneficiadas ou prejudicadas pelo CR regulamentada pela SUSEP. 
Nas seções seguintes, os dados serão apresentados, analisados e 
modelados. Os resultados obtidos serão comparados posteriormente.

4 Todas as parcelas do vetor estão na Tabela 2 do anexo VIII da Resolução CNSP 321/2015.
5 A matriz de correlação M está na Tabela 1 do anexo VIII da Resolução CNSP 321/2015.
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4. Resultados,  As companhias seguradoras, resseguradoras, entidades abertas de
Análises e previdência privada e sociedades de capitalização, em atendimento às 
Discussões normas vigentes, enviam seus dados à SUSEP, que disponibiliza
 as informações agregadas no Sistema de Estatísticas da SUSEP (SES). 

4.1 Dados Apesar de haver dados a partir de 1995, estes não estavam completos, 
de forma que foi uma escolha metodológica utilizar os dados mensais 
a partir de janeiro de 2003 até dezembro de 2017, quando todas as 
classes possuíam informações disponíveis. Desta maneira, o número 
de seguradoras analisadas reduziu de 217 para 118 seguradoras. 

 Com a Circular SUSEP 483/2014, os valores de prêmio retido, sinistros 
retidos e sinistro de seguros são descontinuados no sistema SES, 
sendo incorporados o prêmio emitido (Reg. Capitalização),despesa com 
resseguro, sinistro ocorrido, receita com resseguro, sinistros ocorridos 
(Cap), recuperação de sinistros ocorridos (Cap), RVNE, Convênio DPVAT 
e consórcio e fundos. Também foram alterados os conceitos do prêmio 
direto, prêmio seguros, prêmio ganho e sinistralidade. Neste trabalho, 
em consequência dessas alterações de definições sobre os prêmios 
e sinistros, foram utilizados os dados de prêmios retidos e sinistros 
retidos até o mês de novembro de 2013, e a partir de mês seguinte, 
foram utilizados os prêmios emitidos somados à receita de resseguro, 
consórcio e fundos. No caso dos sinistros, sinistros ocorridos. 
Observou-se, também, que em alguns casos, os prêmios e sinistros 
acumulados de todas as seguradoras foi negativo. Possivelmente, 
esses prêmios ou sinistros são oriundos de ajustes de ressarcimentos, 
cancelamentos ou outros acertos de valores junto aos segurados.  
Os valores negativos, tanto em prêmios como em sinistros, foram 
entendidos como erros constantes de base e, assim, desconsiderados, 
lançando-se mão apenas dos valores positivos. A Figura 1 representa a 
evolução dos prêmios e sinistros das classes 3 e 4, em que podem ser 
observadas as tendências de crescimento e a volatilidade.
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Figura 1 – Evolução temporal do volume de prêmios e sinistros das classes 3 e 4

Fonte: elaborado pelos autores.

 Além dos dados da SUSEP, foi utilizada a série histórica de IPCA6 
disponibilizada pelo IBGE, a fim de expurgar os efeitos da inflação sobre 
os valores dos prêmios e sinistros. Após a eliminação dos efeitos da 
inflação e desconsiderados os valores negativos de prêmios, os dados 
de prêmios foram agrupados por mês e por classes de negócios, como 
preconiza a legislação vigente.

4.2 Resultados  Após a preparação dos dados, foram obtidos os log-retornos (medida
e análise estacionária na média) a partir dos dados de prêmios, e ajustado um 

modelo7 ARMA-GARCH, a fim de expurgar efeitos de memória temporal 
própria de cada uma das séries, de modo que os resíduos próprios 
fossem ruídos brancos, ou seja, com variações puramente aleatórias. 
O mesmo procedimento foi realizado com os dados de sinistros.  
A Figura 2 exemplifica os dados da Figura 1, após a aplicação dos filtros 
ARMA-GARCH, mostrando como são os resíduos, respectivamente, 
dos prêmios e sinistros das classes 3 e 4. Sobre os resíduos das séries 
serão ajustadas as diversas cópulas. 

6 IBGE. Séries históricas. Disponível em: https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/
defaultseriesHist.shtm. Acesso em: 10 mai. 2019.
7 Todas as modelagens (séries temporais e cópulas) foram feitas utilizando o software R, versão 3.5.1, de 32 bits. 
Os resultados, todavia, são muito extensos para serem apresentados. Os autores podem enviar por e-mail todas 
as saídas upon request.
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Figura 2 – Resíduos dos prêmios das classes 3 e 4

4.2.1 Identificação Sobre os resíduos, ajustaram-se diversas cópulas (Gumbel, Frank, 
das cópulas Clayton, Normal ou t-Student), buscando-se aquela que melhor ajusta 

os resíduos das séries temporais de cada par de classes de negócio 
de prêmios e sinistros. O critério utilizado para avaliar a opção mais 
satisfatória foi por máxima log-verossimilhança. A Tabela 2, a seguir, traz, 
além do resultado da log-verossimilhança, a densidade esperada para 
as caudas inferiores (5%) e superiores (95%) das funções densidade de 
probabilidade conjuntas ajustadas a cada par de classes de seguros.
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Tabela 2 – Melhor cópula estimada pelo critério de máxima log-verossimilhança (LV) para cada par de 
classes de negócio, seus índices de cauda e o coeficiente de correlação de Spearman (Rho)

Classes

Prêmios Sinistros 

LV Cópula
Índice de Cauda

Rho LV Cópula
Índice de Cauda

Rho
95% 5% 95% 5%

1 – 2 18,447 T-Student 28,5% 28,5% 0,39 11,935 Normal 17,8% 17,8% 0,36

1 – 3 14,237 Normal 19,4% 19,4% 0,39 14,133 Frank 12,4% 12,4% 0,40

1 – 4 0,585 Frank 6,2% 6,2% 0,08 1,360 Gumbel 14,7% 6,8% 0,11

1 – 5 0,338 Normal 6,6% 6,6% 0,06 3,294 Clayton 6,2% 18,8% 0,17

1 – 6 0,834 Clayton 5,5% 10,6% 0,08 3,534 T-Student 15,3% 15,3% 0,15

1 – 7 1,597 T-Student 11,4% 11,4% 0,01 1,906 Clayton 5,9% 15,2% 0,13

1 – 8 12,033 T-Student 24,3% 24,3% 0,36 5,595 T-Student 17,6% 17,6% 0,18

1 – 9 0,534 Frank 4,0% 4,0% -0,08 0,263 Frank 4,3% 4,3% -0,06

1 – 10 1,060 Clayton 5,6% 11,8% 0,09 0,258 Frank 5,8% 5,8% 0,06

1 – 11 0,078 T-Student 6,3% 6,3% -0,01 0,115 Frank 4,5% 4,5% -0,04

1 – 12 3,014 Clayton 6,3% 20,3% 0,19 0,073 Normal 4,4% 4,4% -0,03

1 – 13 2,250 Normal 9,5% 9,5% 0,16 2,266 Clayton 5,9% 15,6% 0,14

1 – 14 5,859 Frank 9,3% 9,3% 0,26 0,216 Clayton 4,8% 3,5% -0,03

1 – 15 0,142 Frank 4,5% 4,5% -0,04 1,355 Gumbel 14,1% 6,7% 0,11

1 – 16 6,578 Clayton 6,8% 25,5% 0,24 2,103 Clayton 5,9% 15,0% 0,13

1 – 17 0,424 Frank 6,0% 6,0% 0,07 0,736 Gumbel 12,3% 6,3% 0,08

2 – 3 25,224 T-Student 33,4% 33,4% 0,50 7,356 Frank 10,0% 10,0% 0,29

2 – 4 24,850 Gumbel 19,3% 7,9% 0,17 1,955 Normal 9,2% 9,2% 0,15

2 – 5 1,288 Clayton 4,6% 2,0% -0,06 2,903 T-Student 14,6% 14,6% 0,06

2 – 6 2,256 T-Student 12,3% 12,3% 0,13 2,585 Normal 9,9% 9,9% 0,18

2 – 7 11,404 T-Student 26,2% 26,2% 0,17 1,225 Clayton 5,7% 12,5% 0,10

2 – 8 17,189 T-Student 27,3% 27,3% 0,40 2,911 Normal 10,3% 10,3% 0,19

2 – 9 2,825 T-Student 14,1% 14,1% 0,15 0,835 T-Student 9,6% 9,6% 0,08

2 – 10 4,166 T-Student 13,7% 13,7% 0,21 0,879 Gumbel 12,1% 6,3% 0,08

2 – 11 8,673 T-Student 21,4% 21,4% 0,17 0,399 T-Student 6,8% 6,8% -0,03

2 – 12 6,862 T-Student 18,8% 18,8% 0,26 0,046 Normal 5,5% 5,5% 0,02

2 – 13 7,594 T-Student 20,0% 20,0% 0,24 1,900 Frank 7,3% 7,3% 0,15

2 – 14 5,311 T-Student 17,7% 17,7% 0,22 0,038 Clayton 5,1% 6,2% 0,02

2 – 15 6,789 Clayton 6,8% 26,2% 0,24 0,059 Frank 5,4% 5,4% 0,03
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Classes

Prêmios Sinistros 

LV Cópula
Índice de Cauda

Rho LV Cópula
Índice de Cauda

Rho
95% 5% 95% 5%

2 – 16 3,882 Gumbel 32,6% 12,1% 0,34 0,077 Frank 4,6% 4,6% -0,03

2 – 17 1,794 T-Student 12,2% 12,2% 0,03 0,776 Normal 3,1% 3,1% -0,10

3 – 4 0,104 Gumbel 33,7% 12,6% 0,35 2,004 Gumbel 15,6% 7,0% 0,13

3 – 5 1,436 T-Student 11,3% 11,3% 0,12 0,280 Frank 5,8% 5,8% 0,06

3 – 6 19,301 T-Student 30,4% 30,4% 0,37 7,382 Gumbel 23,6% 9,1% 0,23

3 – 7 6,562 T-Student 20,1% 20,1% 0,20 1,844 T-Student 11,2% 11,2% 0,12

3 – 8 28,454 Normal 27,7% 27,7% 0,53 5,506 Normal 12,8% 12,8% 0,25

3 – 9 9,842 T-Student 20,5% 20,5% 0,15 9,715 Gumbel 28,8% 10,8% 0,29

3 – 10 6,979 T-Student 17,5% 17,5% 0,28 6,646 Gumbel 25,2% 9,6% 0,25

3 – 11 9,441 T-Student 24,2% 24,2% 0,24 1,733 T-Student 10,9% 10,9% 0,05

3 – 12 7,874 T-Student 21,3% 21,3% 0,23 0,164 Frank 4,4% 4,4% -0,04

3 – 13 4,616 Gumbel 26,4% 10,0% 0,26 2,166 Clayton 5,9% 15,6% 0,14

3 – 14 7,859 T-Student 18,4% 18,4% 0,29 5,190 Clayton 6,6% 23,8% 0,22

3 – 15 3,132 Clayton 6,1% 17,8% 0,16 1,381 Clayton 5,8% 13,6% 0,11

3 – 16 8,601 T-Student 21,3% 21,3% 0,23 0,941 Gumbel 12,4% 6,3% 0,09

3 – 17 4,948 T-Student 19,6% 19,6% 0,19 0,647 Clayton 5,5% 10,2% 0,07

4 – 5 5,383 T-Student 18,2% 18,2% 0,20 2,071 Frank 7,4% 7,4% 0,16

4 – 6 17,373 T-Student 26,6% 26,6% 0,41 2,120 Gumbel 15,5% 7,0% 0,12

4 – 7 2,574 T-Student 13,4% 13,4% 0,14 1,818 Frank 7,2% 7,2% 0,15

4 – 8 1,512 Gumbel 21,3% 8,5% 0,20 6,964 Gumbel 25,1% 9,6% 0,25

4 – 9 2,114 T-Student 13,6% 13,6% 0,03 5,099 Clayton 6,7% 24,3% 0,23

4 – 10 2,557 T-Student 14,9% 14,9% 0,15 2,167 T-Student 13,5% 13,5% 0,11

4 – 11 1,921 Gumbel 18,0% 7,6% 0,15 2,729 T-Student 14,4% 14,4% 0,10

4 – 12 3,296 T-Student 15,9% 15,9% 0,09 1,057 Clayton 5,7% 12,2% 0,10

4 – 13 0,729 Gumbel 19,3% 7,9% 0,17 3,095 T-Student 13,7% 13,7% 0,18

4 – 14 2,142 T-Student 11,9% 11,9% 0,15 3,511 Gumbel 19,3% 7,9% 0,17

4 – 15 0,449 T-Student 7,9% 7,9% -0,02 0,864 Gumbel 13,4% 6,5% 0,10

4 – 16 6,090 T-Student 20,3% 20,3% 0,14 1,905 T-Student 10,8% 10,8% -0,01

4 – 17 2,722 T-Student 12,5% 12,5% -0,01 0,122 Clayton 4,9% 4,2% -0,02

5 – 6 5,026 Clayton 6,6% 24,0% 0,22 0,061 Normal 5,6% 5,6% 0,03
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Classes

Prêmios Sinistros 

LV Cópula
Índice de Cauda

Rho LV Cópula
Índice de Cauda

Rho
95% 5% 95% 5%

5 – 7 5,597 Normal 12,9% 12,9% 0,25 0,490 Clayton 5,4% 9,6% 0,07

5 – 8 4,421 Gumbel 9,1% 5,7% 0,05 4,421 Frank 8,7% 8,7% 0,23

5 – 9 0,181 Gumbel 9,7% 5,8% 0,05 0,916 Normal 3,0% 3,0% -0,10

5 – 10 1,243 Normal 8,2% 8,2% 0,12 1,304 T-Student 12,0% 12,0% 0,10

5 – 11 1,996 Normal 9,2% 9,2% 0,15 0,101 Normal 4,3% 4,3% -0,04

5 – 12 0,819 T-Student 10,0% 10,0% 0,06 0,124 Normal 4,2% 4,2% -0,04

5 – 13 0,119 Gumbel 16,0% 7,1% 0,13 2,734 Clayton 6,2% 19,0% 0,17

5 – 14 0,195 Clayton 5,3% 7,7% 0,04 0,972 Gumbel 12,7% 6,4% 0,09

5 – 15 2,290 T-Student 7,0% 7,0% -0,12 1,671 Normal 2,5% 2,5% -0,14

5 – 16 1,644 T-Student 11,2% 11,2% 0,12 4,671 Frank 8,8% 8,8% 0,23

5 – 17 3,474 T-Student 5,4% 5,4% -0,17 0,023 Frank 5,2% 5,2% 0,02

6 – 7 8,135 T-Student 19,8% 19,8% 0,27 1,418 Gumbel 14,2% 6,7% 0,11

6 – 8 5,666 T-Student 17,3% 17,3% 0,23 1,836 T-Student 11,5% 11,5% 0,12

6 – 9 5,776 T-Student 18,7% 18,7% 0,17 6,341 T-Student 19,9% 19,9% 0,20

6 – 10 6,540 T-Student 18,1% 18,1% 0,08 1,092 Gumbel 12,7% 6,4% 0,09

6 – 11 6,009 T-Student 21,3% 21,3% 0,17 2,511 T-Student 13,2% 13,2% 0,06

6 – 12 2,046 Gumbel 19,6% 8,0% 0,17 1,515 Frank 7,1% 7,1% 0,14

6 – 13 2,420 Gumbel 13,8% 6,6% 0,10 0,751 T-Student 8,9% 8,9% -0,02

6 – 14 2,216 Clayton 6,0% 15,8% 0,14 2,367 Normal 9,7% 9,7% 0,17

6 – 15 1,838 Frank 7,3% 7,3% 0,15 1,044 Frank 3,6% 3,6% -0,11

6 – 16 12,636 T-Student 22,7% 22,7% 0,20 3,764 T-Student 13,8% 13,8% 0,03

6 – 17 1,807 T-Student 12,8% 12,8% 0,05 0,362 Gumbel 10,0% 5,9% 0,06

7 – 8 3,372 T-Student 14,9% 14,9% 0,15 1,446 Clayton 5,7% 13,1% 0,11

7 – 9 1,872 Gumbel 22,9% 8,9% 0,22 1,391 Gumbel 14,5% 6,8% 0,11

7 – 10 3,359 T-Student 14,9% 14,9% 0,19 0,308 Normal 6,5% 6,5% 0,06

7 – 11 3,547 T-Student 16,2% 16,2% 0,10 0,478 Gumbel 10,4% 6,0% 0,06

7 – 12 0,870 Gumbel 12,0% 6,3% 0,08 0,433 Clayton 5,4% 9,2% 0,06

7 – 13 5,814 T-Student 19,4% 19,4% 0,12 1,272 Clayton 5,7% 12,3% 0,10

7 – 14 0,585 Frank 6,2% 6,2% 0,08 0,693 T-Student 8,7% 8,7% -0,01

7 – 15 0,585 Gumbel 8,7% 5,6% 0,04 1,990 Clayton 5,9% 14,8% 0,13
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Classes

Prêmios Sinistros 

LV Cópula
Índice de Cauda

Rho LV Cópula
Índice de Cauda

Rho
95% 5% 95% 5%

7 – 16 3,475 Normal 10,9% 10,9% 0,20 0,718 Clayton 5,5% 10,8% 0,08

7 – 17 4,056 T-Student 14,0% 14,0% -0,04 1,218 Frank 3,5% 3,5% -0,12

8 – 9 2,100 T-Student 12,3% 12,3% 0,11 3,013 Clayton 6,1% 18,1% 0,16

8 – 10 6,696 Frank 9,9% 9,9% 0,29 9,348 Frank 10,8% 10,8% 0,33

8 – 11 9,440 T-Student 23,1% 23,1% 0,09 0,370 T-Student 8,6% 8,6% 0,02

8 – 12 5,403 T-Student 14,2% 14,2% 0,25 0,179 T-Student 7,4% 7,4% 0,02

8 – 13 8,386 T-Student 17,2% 17,2% 0,31 10,495 Gumbel 30,2% 11,2% 0,31

8 – 14 6,748 T-Student 17,4% 17,4% 0,26 5,943 Gumbel 23,9% 9,2% 0,23

8 – 15 1,598 Clayton 5,7% 13,1% 0,11 1,075 Frank 6,7% 6,7% 0,11

8 – 16 8,215 Normal 15,1% 15,1% 0,31 2,654 Normal 10,0% 10,0% 0,18

8 – 17 3,465 T-Student 16,1% 16,1% 0,18 1,399 Frank 7,0% 7,0% 0,13

9 – 10 11,052 T-Student 24,0% 24,0% 0,29 13,932 T-Student 26,9% 26,9% 0,18

9 – 11 6,873 Gumbel 31,2% 11,6% 0,32 4,007 Gumbel 20,3% 8,2% 0,18

9 – 12 7,887 Gumbel 15,7% 7,1% 0,13 1,570 Normal 8,7% 8,7% 0,14

9 – 13 0,068 Gumbel 11,1% 6,1% 0,07 0,658 Gumbel 11,1% 6,1% 0,07

9 – 14 0,450 Clayton 5,4% 9,0% 0,06 0,611 Clayton 5,5% 10,8% 0,08

9 – 15 8,168 Clayton 7,0% 27,7% 0,26 1,456 Frank 7,0% 7,0% 0,13

9 – 16 4,276 T-Student 17,8% 17,8% 0,07 2,371 T-Student 12,4% 12,4% -0,01

9 – 17 0,099 Normal 4,3% 4,3% -0,03 0,099 Clayton 4,9% 4,1% -0,02

10 – 11 9,877 T-Student 18,9% 18,9% 0,33 4,931 T-Student 16,8% 16,8% 0,16

10 – 12 8,444 Gumbel 25,3% 9,6% 0,25 4,410 Clayton 6,5% 22,1% 0,20

10 – 13 4,726 Gumbel 17,4% 7,4% 0,15 4,210 T-Student 17,1% 17,1% 0,13

10 – 14 1,510 Gumbel 14,4% 6,8% 0,11 0,267 Gumbel 8,4% 5,6% 0,04

10 – 15 1,274 Clayton 4,4% 0,7% -0,10 0,046 Frank 5,3% 5,3% 0,02

10 – 16 2,712 T-Student 13,6% 13,6% 0,13 0,913 Normal 7,7% 7,7% 0,10

10 – 17 1,367 Gumbel 12,2% 6,3% 0,08 0,561 Frank 6,2% 6,2% 0,08

11 – 12 4,923 T-Student 12,8% 12,8% -0,08 2,635 Frank 7,8% 7,8% 0,18

11 – 13 1,965 T-Student 11,1% 11,1% 0,00 0,408 Clayton 5,4% 8,8% 0,06

11 – 14 3,063 T-Student 13,2% 13,2% 0,17 0,261 T-Student 7,8% 7,8% 0,02

11 – 15 2,341 Clayton 5,9% 15,6% 0,14 0,068 Frank 5,4% 5,4% 0,03
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Classes

Prêmios Sinistros 

LV Cópula
Índice de Cauda

Rho LV Cópula
Índice de Cauda

Rho
95% 5% 95% 5%

11 – 16 0,645 Gumbel 23,5% 9,1% 0,22 3,662 T-Student 7,1% 7,1% -0,16

11 – 17 0,469 T-Student 8,8% 8,8% 0,03 2,176 Gumbel 17,4% 7,5% 0,15

12 – 13 3,469 T-Student 13,5% 13,5% 0,19 0,599 Clayton 5,5% 10,0% 0,07

12 – 14 3,857 Frank 8,5% 8,5% 0,22 0,970 T-Student 8,7% 8,7% -0,02

12 – 15 2,314 Clayton 6,0% 16,3% 0,14 1,839 T-Student 11,4% 11,4% 0,01

12 – 16 2,526 T-Student 12,7% 12,7% 0,14 0,283 Gumbel 9,5% 5,8% 0,05

12 – 17 1,321 T-Student 5,4% 5,4% -0,08 0,921 Gumbel 12,9% 6,4% 0,09

13 – 14 1,760 T-Student 13,0% 13,0% 0,06 7,157 T-Student 23,1% 23,1% 0,21

13 – 15 0,819 Clayton 5,6% 10,9% 0,08 0,234 Clayton 4,7% 2,8% -0,04

13 – 16 0,204 Gumbel 16,6% 7,3% 0,14 3,274 Normal 10,7% 10,7% 0,20

13 – 17 2,391 T-Student 13,8% 13,8% 0,08 0,998 Frank 6,6% 6,6% 0,11

14 – 15 2,408 T-Student 14,4% 14,4% 0,05 0,517 T-Student 7,7% 7,7% -0,02

14 – 16 8,978 Frank 10,7% 10,7% 0,32 0,821 Normal 7,5% 7,5% 0,10

14 – 17 2,647 T-Student 14,2% 14,2% 0,04 0,189 Frank 5,7% 5,7% 0,05

15 – 16 0,352 Clayton 5,3% 8,5% 0,05 0,997 Normal 2,9% 2,9% -0,11

15 – 17 4,518 T-Student 17,2% 17,2% 0,06 1,862 Gumbel 16,1% 7,1% 0,13

16 – 17 3,732 T-Student 12,3% 12,3% -0,02 1,056 Frank 6,7% 6,7% 0,11

Fonte: Elaborada pelos autores.  
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 A partir da Tabela 2, é possível verificar que, no caso dos prêmios, a 
cópula t-Student foi mais adequada para 54,4% dos pares de classes, 
ou seja, na maioria das classes de negócios, a fdp dos prêmios é 
simétrica em torno de seu centro de massa, porém com cauda mais 
pesada que a Gaussiana. O maior índice de cauda foi de 33,4% em 
cada cauda (superior e inferior) para o par condominial (classe 2) e 
empresarial (classe 3), apresentado na Figura 3. Essas classes têm o 
mesmo tipo de risco, com os prédios como ativos segurados, possuindo, 
portanto, as mesmas coberturas. Desta forma, ambas as classes estão 
sujeitas aos mesmos fatores de risco, justificando alta dependência. 
Possivelmente, quando há uma revisão de tarifas, pelo fato de as 
coberturas serem as mesmas, há aumento dos valores cobrados pelo 
seguro simultaneamente. 

 Figura 3 – Cópula t-Student dos prêmios das classes 2 e 3
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 Figura 4 – Cópula Gumbel dos prêmios das classes 3 e 4

 A Figura 4 representa a estrutura de dependência da cópula Gumbel 
entre as classes 3 e 4, a partir da qual é possível perceber um grande 
aumento da função conjunta somente na cauda positiva da distribuição 
(isto é, quando ambas as variáveis estão em seus extremos positivos). 
As classes 3 e 4 são, respectivamente, empresarial e patrimonial demais, 
e a alta dependência na cauda positiva deve-se, possivelmente, à busca 
de seguros desses tipos em virtude de condições econômicas favoráveis 
a investimentos, em que as empresas buscam expandir suas atividades 
por meio de aquisições de ativos imobilizados. É possível observar 
a alta dependência nos cenários positivos mais extremos em cinco 
momentos distintos nas Figuras 1 e 2: dez/2013, set/2014, dez/2015, 
jun/17 e dez/2017.
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 Figura 5 – Cópula Clayton dos prêmios das classes 9 e 15

 Figura 6 – Cópula Normal dos prêmios das classes 3 e 8
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 Diversos pares de classes podem ter explicações complexas para suas 
variações conjuntas, mas as evidências mostram que a dependência é 
maior nas caudas (superior, inferior ou ambas)8. No caso das classes 
9 (transporte nacional) e 15 (habitacional), podemos verificar a grande 
dependência conjunta na cauda inferior, sofrendo ajuste pela cópula 
Clayton (Figura 5).

 O maior índice de cauda da cópula Normal (27,7%) foi observado nos 
prêmios das classes 3 (empresarial) e classe 8 (automóveis), conforme a 
Figura 6. Os seguros empresariais mais comuns indenizam os danos em 
edifício ou em bens no interior da empresa, em decorrência de incêndios, 
explosões ou panes elétricas. Contudo, veículos terrestres não entram 
nessa modalidade de seguro. Para ter a cobertura dos veículos próprios 
das empresas, são contratados os seguros automóveis, sendo as 
aquisições desses seguros, em geral, realizadas simultaneamente. 

 Os maiores índices de cauda superior e inferior (simetria) da cópula Frank 
(12,4%), ou seja, dependência nas caudas superior e inferior, ocorreram 
com os sinistros das classes 1 (residencial) e classe 3 (empresarial), 
representado pela Figura 7. Especialmente em grandes cidades, há forte 
concentração de ambos os tipos de prédios em localidades próximas. 
Logo, quando ocorre uma explosão, incêndio ou desabamento, oriundo 
de intempéries da natureza ou de idiossincrasias de um prédio, pode 
haver danos a todo o perímetro que circunscreve a região.

 Figura 7 – Cópula Frank das classes 1 e 3

8 Os gráficos de todas as combinações de ramos obtidas são muito extensos para serem apresentados. Os autores 
podem enviar por e-mail todas as saídas upon request.
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4.2.2 Comparação O objetivo desta seção é testar a metodologia proposta ao obter 
entre os CRsubs obtidos  reestimativas do CRsubs para que seja possível avaliar as eventuais
pela matriz-padrão  disparidades entre a utilização da correlação de Pearson – como se a
da SUSEP e a estrutura de dependência entre as classes de negócio linear fosse – e 
metodologia um coeficiente mais geral, oriundo de família de cópulas que ajustam 
proposta mais adequadamente cenários extremos.

 Uma vez identificadas as cópulas que melhor ajustam cada par  
de classes, apresentadas na seção anterior, inicialmente foi reconstruída 
a matriz de correlação da SUSEP aplicando-se os coeficientes  
de correlação de Spearman. Contudo, os resultados se mostraram como 
o esperado: não havia diferença estatisticamente significante entre 
utilizar a matriz da SUSEP e os coeficientes Rho de Spearman extraídos 
das cópulas estimadas (p-valor = 15%9). A razão para isso é natural: o 
coeficiente de correlação Rho de Spearman é um resumo da cópula, 
não permitindo captura de maior dependência em situações extremas.

 Então, a alternativa foi reestimar a matriz de correlação da SUSEP 
admitindo como entradas os índices de cauda superior (95%) e inferior 
(5%) de cada par de classes de negócios, de modo a reconstruir a 
dependência entre os segmentos de mercados, tanto para o Risco de 
Emissão/Precificação ( ) como para o Risco de Provisão de Sinistros 
( )10.

 As informações de prêmios e sinistros das seguradoras do ano de 2017 
e as matrizes com os índices de cauda 95% e 5%,  e  foram 
aplicadas nas Equações 12 e 13, obtendo-se as parcelas R.emi.danos 
(risco de subscrição de emissão/precificação das operações) e R.prov.
danos (risco de subscrição de sinistros das operações), que são duas 
das parcelas que compõem o vetor V da Equação 11. Foi atribuído o 
valor zero para os demais componentes do vetor V, e assim calculados 
os valores de CRsubs para ambos os cenários: com a fórmula padrão 
do regulador e com a matriz obtida pela metodologia proposta.

 A Tabela 3 traz as maiores diferenças relativas positivas entre os valores 
CRsubs obtidos entre as duas metodologias para as seguradoras que 
tiveram o CRsubs recalculado para a cauda superior (95%) maior que o 
CRsubs calculado pela matriz da SUSEP, indicando que, em situações 
extremas, as seguradoras poderiam não ser capazes de honrar seus 
compromissos. 

9 As matrizes de correlação e o teste de hipóteses a partir da aplicação da metodologia são muito extensos para 
serem apresentados. Os autores podem enviar por e-mail todas as saídas upon request.
10 As matrizes de correlação geradas a partir da aplicação da metodologia são muito extensos para serem 
apresentados. Os autores podem enviar por e-mail todas as saídas upon request.
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Tabela 3 – Comparativo dos CRsubs calculados pela metodologia da SUSEP e pela metodologia, utilizando 
diversas cópulas na cauda superior (l95%) – as 10 maiores diferenças positivas

Entidade 
seguradora

CRsubs 
(SUSEP)

CRsubs 
(alternativo)

Diferença entre 
os CRsubs

Dif. 
Relat.

Ativo Total
Cl. de 
Perfil

KIRTON VIDA E 
PREVIDÊNCIA 

S.A.
R$91.683,29  R$ 72.255,20  R$ 19.428,09 21,2%  R$ 80.628.437,00 pessoas

AXA CORPORATE 
SOLUTIONS 

SEGUROS S.A. 
R$234.457.843,76  R$ 196.949.974,01  R$ 37.507.869,75 16,0%  R$ 730.581.190,00 dano

SEGUROS 
SURA S.A.

R$153.842.246,84  R$ 131.319.336,16  R$ 22.522.910,68 14,6%  R$ 372.619.197,00 danos

XL SEGUROS 
BRASIL S.A.

R$116.921.339,65  R$ 101.120.846,39  R$ 15.800.493,26 13,5%  R$ 416.411.459,00 danos

CHUBB SEGUROS 
BRASIL S.A.

R$626.608.723,30  R$ 543.200.707,49  R$ 83.408.015,81 13,3%  R$ 4.155.265.561,00 danos

ARGO SEGUROS 
BRASIL S.A.

R$47.792.175,48  R$ 43.275.264,93  R$ 4.516.910,55 9,5%  R$ 202.571.773,00 danos

STARR 
INTERNATIONAL 

BRASIL 
SEGURADORA 

S.A.

R$20.955.943,86  R$ 19.188.305,32  R$ 1.767.638,54 8,4%  R$ 123.854.895,00 danos

ITAU SEGUROS 
DE AUTO E 

RESIDÊNCIA
R$191.529.890,42  R$ 175.300.302,25  R$ 16.229.588,17 8,5%  R$ 620.127.946,00 danos

SOMPO 
SEGUROS S.A.

R$516.535.945,93  R$ 477.766.045,64  R$ 38.769.900,29 7,5%  R$ 1.924.262.450,00 danos

HDI GLOBAL 
SEGUROS S.A. 

R$141.412.635,49  R$ 132.934.153,15  R$ 8.478.482,34 6,0%  R$ 360.457.958,00 danos

Fonte: Elaborada pelos autores.

 A Tabela 4, por sua vez, apresenta as maiores diferenças percentuais 
negativas entre os valores CRsubs obtidos entre as duas metodologias, 
para as seguradoras que tiveram o CRsubs recalculado para a cauda 
superior (l95%) menor que o CRsubs calculado pela matriz da SUSEP, 
indicando que os capitais dimensionados excedem o valor calculado 
pela SUSEP mesmo nos 5% momentos em que foram verificados os 
maiores valores dos pares de classes de negócios.
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Tabela 4 – Comparativo dos CRsubs calculados pela metodologia da SUSEP e pela metodologia utilizando 
diversas cópulas na cauda superior (l95%) – as 10 maiores diferenças negativas

Entidade  
seguradora

CRsubs  
(SUSEP)

CRsubs  
(alternativo)

Diferença entre  
os CRsubs

Dif. 
Relat.

Ativo Total
Cl. de 
Perfil

COMPANHIA DE 
SEGUROS DO 

ESTADO DE SÃO 
PAULO – COSESP

R$2.055.036,31  R$ 2.647.110,46 -R$ 592.074,15 -28,8%  R$ 41.569.601,00 pessoas

PAN  
SEGUROS S.A. 

R$72.563.980,12  R$ 93.179.102,92 -R$ 20.615.122,80 -28,4%  R$ 629.819.840,00 danos

COMPANHIA 
EXCELSIOR DE 

SEGUROS
R$26.432.096,10  R$ 31.847.466,35 -R$ 5.415.370,26 -20,5%  R$ 236.116.254,00 danos

COMPANHIA 
DE SEGUROS 

PREVIDÊNCIA DO 
SUL – PREVISUL

R$43.545.538,69  R$ 49.868.101,62 -R$ 6.322.562,93 -14,5%  R$ 185.700.489,00 pessoas

TRAVELERS 
SEGUROS 

BRASIL S.A. 
R$16.040.498,73  R$ 17.792.851,18 -R$ 1.752.352,45 -10,9%  R$ 146.294.787,00 danos

RIO GRANDE 
SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA 
S.A.

R$65.006.735,34  R$ 72.062.123,04 -R$ 7.055.387,70 -10,9%  R$ 242.328.859,00 pessoas

ZURICH 
SANTANDER 

BRASIL 
SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA 
S.A.

R$578.689.652,88  R$ 637.795.366,39 -R$ 59.105.713,51 -10,2%  R$ 43.062.868.147,00 pessoas

UNIÃO 
SEGURADORA 
S.A. – VIDA E 
PREVIDÊNCIA

R$2.364.758,61  R$ 2.585.065,31 -R$ 220.306,70 -9,3%  R$ 15.785.318,00 pessoas

METROPOLITAN 
LIFE SEGUROS 
E PREVIDÊNCIA 

PRIVADA S.A.

R$151.894.569,52  R$ 165.158.432,84 -R$ 13.263.863,32 -8,7%  R$ 2.525.986.396,00 pessoas

SUL AMÉRICA 
SEGUROS DE 
PESSOAS E 

PREVIDÊNCIA  
S.A.

R$65.985.352,15  R$ 71.661.527,57 -R$ 5.676.175,42 -8,6%  R$ 1.518.897.778,00 pessoas

Fonte: Elaborada pelos autores.
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 Por outro lado, utilizando-se o índice de cauda negativo (l5%), em que 
ocorreram os 5% menores valores conjuntos dos pares de classes de 
negócios, somente três entidades apresentam o CRsubs recalculado 
abaixo do CRsubs obtido pelo modelo da SUSEP, conforme pode ser 
verificado na Tabela 5.

Tabela 5 – Comparativo dos CRsubs calculados pela metodologia da SUSEP e pela metodologia, utilizando 
diversas cópulas na cauda inferior (l5%) – maiores diferenças positivas

Nome
CRsubs 
(SUSEP)

CRsubs 
(proposto)

Diferença  
de CRsubs

Diferença 
relativa

Ativo Total Perfil

KIRTON VIDA  
E PREVIDÊNCIA 

S.A.
R$91.683,29  R$ 72.255,20  R$ 19.428,09 21,2%  R$ 80.628.437,00 pessoas

AXA 
CORPORATE 
SOLUTIONS 

SEGUROS S.A. 

R$234.457.843,76  R$ 226.475.014,97  R$ 7.982.828,79 3,4%  R$ 730.581.190,00 danos

PQ 
SEGUROS S.A.

R$5.404.154,17  R$ 5.403.806,51  R$ 347,66 0,006%  R$ 59.001.939,00 danos

Fonte: Elaborada pelos autores.

 As demais entidades que atuam em diversas classes apresentam o CRsubs 
recalculado acima do CRsubs obtido pelo modelo da SUSEP, conforme 
pode ser verificado na Tabela 6. Isso significa que, em situações 
extremas desfavoráveis, a maioria das entidades seguradoras estaria 
em risco de falência em virtude do baixo volume de capital de solvência 
para tais eventos.
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Tabela 6 – Comparativo dos CRsubs calculados pela metodologia da SUSEP e pela metodologia, utilizando 
diversas cópulas na cauda inferior (l5%) – maiores diferenças negativas

Nome
CRsubs 
(SUSEP)

CRsubs 
(proposto)

Diferença 
de CRsubs

Diferença 
relativa

Ativo Total Perfil

PAN  
SEGUROS 

S.A. 
R$ 72.563.980,12  R$ 140.745.992,34 -R$ 68.182.012,21 -93,96%  R$ 629.819.840,00 danos

ZURICH 
MINAS 
BRASIL 

SEGUROS 
S/A 

R$ 426.151.299,72  R$ 762.343.615,82 -R$ 336.192.316,10 -78,89%  R$ 3.718.569.124,00 danos

CAIXA 
SEGURA-
DORA S.A.

R$ 686.692.629,38  R$ 1.193.018.733,63 -R$ 506.326.104,26 -73,73%  R$ 4.779.575.832,00 danos

AXA  
SEGUROS 

S.A.
R$ 90.549.376,91  R$ 156.341.202,27 -R$ 65.791.825,36 -72,66%  R$ 435.972.822,00 danos

COMPANHIA 
EXCELSIOR  

DE SEGUROS
R$ 26.432.096,10  R$ 45.547.215,37 -R$ 19.115.119,27 -72,32%  R$ 236.116.254,00 danos

COMPANHIA 
DE SEGUROS 

ALIANÇA 
 DO BRASIL

R$ 858.931.729,76  R$ 1.462.706.131,04 -R$ 603.774.401,27 -70,29%  R$ 4.035.809.298,00 danos

ZURICH
SANTANDER 

BRASIL 
SEGUROS 

S.A.

R$ 86.655.844,04  R$ 145.098.043,96 -R$ 58.442.199,92 -67,44%  R$ 372.574.819,00 danos

COMPANHIA 
DE SEGUROS 
PREVIDÊNCIA 

DO SUL – 
PREVISUL

R$ 43.545.538,69  R$ 71.647.570,68 -R$ 28.102.031,99 -64,53%  R$ 185.700.489,00 pessoas

SAFRA 
SEGUROS 

GERAIS S.A.
R$ 14.158.354,48  R$ 22.143.535,33 -R$ 7.985.180,85 -56,40%  R$ 123.148.224,00 danos

AIG 
SEGUROS 

BRASIL S.A.
R$ 105.898.809,80  R$ 165.223.186,27 -R$ 59.324.376,47 -56,02%  R$ 746.190.882,00 danos

Fonte: Elaborada pelos autores.
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 Verificou-se, ainda, que nestas condições desfavoráveis, em média, 
o CRsubs exigido atualmente pela SUSEP está aproximadamente  
R$ 48 milhões abaixo do que deveria, independentemente do perfil de 
atuação da entidade. Contudo, na cauda positiva (condições econômicas 
favoráveis, por exemplo), o CRsubs pelo método da SUSEP das entidades 
classificadas como danos estaria acima do necessário, embora as 
entidades classificadas como pessoas ainda continuassem em condições 
de risco de insolvência, conforme os resultados do teste de comparação 
de médias para duas amostras independentes (Tabela 7).

Tabela 7 –Teste t para duas amostras independentes: seguradoras de pessoas e de danos

 
Classificação

Índice de cauda: λ5% Índice de cauda: λ95%

Danos Pessoas Danos Pessoas

Média -R$ 56.078.604,91 -R$ 32.187.675,26 R$ 2.244.628,43 -R$ 5.169.893,27

Desvio-Padrão R$ 
122.392.743,07 R$ 58.965.992,20  R$ 14.564.491,68  R$ 11.216.925,98 

Observações 82 36 82 36

Hipótese da  
diferença de média 0 0

gl 116 116

Stat t -1,113849897 2,718602159

P(T<=t) uni-caudal 0,13382311 0,003781287

P(T<=t) bi-caudal 0,26764622 0,007562575

Fonte: Elaborada pelos autores.
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5. Considerações  Neste trabalho, buscou-se modelar a estrutura de dependência entre as
Finais classes de negócios dos ramos de seguro para os riscos de subscrição 

de emissão/precificação das operações e, analogamente, para  
os riscos de subscrição de sinistros. Foram utilizados os dados de 
prêmios e sinistros disponíveis no sistema SES da SUSEP, agrupados 
por classes de negócios, respeitando suas estruturas temporais. A estas 
séries temporais, deflacionadas pelo IPCA, foram ajustados modelos  
ARMA-GARCH sobre os log-retornos, resultando em ruídos brancos. 
Com as séries de ruídos brancos marginais, buscou-se identificar a 
cópula que melhor ajusta a estrutura de dependência entre as classes 
de negócios, aos pares. 

 Observou-se que a cópula Normal ajustou apenas 11,4% dos pares 
de classes de negócios, indicando a presença de estruturas de 
dependência de caudas pesadas. As cópulas simétricas, Normal, 
t-Student e Frank, representam 64% do total de pares de classes, sendo 
que a cópula t-Student foi a que ajustou a maior quantidade, 38,2%  
do total, sendo 54,4% quando considerados apenas os prêmios.  
Entre as assimétricas, a cópula Gumbel, que modela bem a cauda 
superior, foi adequada para 19,1% dos pares, enquanto 16,9% do total 
de pares de classes de negócios foram bem modeladas pela Clayton, 
que capta melhor as dependências nas caudas inferiores. Em seguida, 
foram elaboradas as matrizes de correlação utilizando-se os índices de 
cauda superiores (l95%) e inferiores (l5%), e foram recalculados os CRsubs 
das seguradoras para o ano de 2017. 

 Os CRsubs recalculados para as caudas inferiores (l5%) foram superiores 
aos obtidos pela matriz de correlação da SUSEP, indicando que o 
provisionamento é insuficiente em eventos extremos, expondo as 
entidades seguradoras ao risco de insolvência, sendo o risco maior para 
as seguradoras classificadas como danos (R$56 milhões) do que para 
as seguradoras de pessoas (R$32 milhões). Em contrapartida, o CRsubs 
recalculado para as caudas superiores (l95%) se mostrou insuficiente 
apenas entre as entidades que atuam nos ramos de pessoas (R$ 5 
milhões). No segmento danos, ao contrário, a alocação está, em média, 
aproximadamente R$ 2 milhões acima do necessário, evidenciando que 
as seguradoras de danos seriam capazes de receber choques de curto 
prazo mais pesadamente que as seguradoras dos ramos de pessoas. 
Além disso, as magnitudes do CRsubs entre os cenários de cauda 
inferiores são muito maiores que no cenário das caudas superiores, 
que é um alerta a ser observado pelas autoridades. 
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 É importante considerar, contudo, que as estruturas de dependência 
obtidas neste trabalho consideram que o perfil das empresas é similar 
ao perfil de todo o mercado segurador, assim como faz a SUSEP. 
Observa-se grande variação nas diferenças relativas entre os CRsubs das 
entidades, e sua causa pode ser uma distinção muito significativa do 
seu perfil de atuação em relação ao perfil do mercado. Assim, caso haja 
a disponibilidade de microdados, sugere-se a utilização, de modo que 
seja possível identificar as cópulas que melhor representem a estrutura 
de dependência entre as classes de operação de atuação no nível mais 
preciso. Sugere-se também, para trabalhos futuros, o estudo da variação 
da matriz de correlação ao longo do tempo, assim como a inclusão das 
operações de previdência complementar, que não entraram no escopo 
deste estudo. 
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