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RESUMO

O presente trabalho visa realizar uma modelagem matemática para calcular a
probabilidade de ruína em seguradoras tendo como base o modelo de Cramér-Lundberg,
também conhecido como o Modelo Clássico do Risco. Este modelo calcula o valor da reserva
de uma seguradora utilizando os valores dos prêmios ganhos e dos sinistros ocorridos. Como
a ocorrência e a severidade de um sinistro fazem parte de eventos aleatórios, a parte
estocástica será embasada no método de Monte Carlo. Para desenvolver este trabalho foram
estudados as principais características e componentes do seguro, modelagem matemática,
processo estocástico, teorema do limite central, processo de contagem e distribuição de
Poisson. O passo a passo foi fundamental para o entendimento dos conceitos por trás do
modelo de Cramér-Lundberg e suas aplicações via o método de Monte Carlo. Para isso, foram
desenvolvidas atividades computacionais para entender a funcionalidade das ferramentas,
como utilizar o método de Monte Carlo para encontrar as probabilidades relacionadas à
figuras geométricas e cálculo de integrais definidas. Após essa etapa, realizou-se também a
simulação do modelo de Cramér-Lundberg e por fim a modelagem do cálculo da
probabilidade de ruína. Com o modelo definido foram implementadas simulações com
cenários fictícios para verificar o comportamento da probabilidade de ruína em diferentes
situações possíveis, alterando os valores dos prêmios ganhos, da quantidade e dos valores dos
sinistros ocorridos.

Palavras-chave: Cramér-Lundberg, Probabilidade de Ruína, Simulações de Monte Carlo,
Seguradoras.

ABSTRACT

The present work aims to develop a mathematical modelling to calculate the
probability of ruin in insurance companies using as a basis the Cramér-Lundberg model, also
known as the Classic Model of Risk, this model calculates the value of an insurance
company's reserve using the values of the premiums gains and claims incurred. As the
occurrence and severity of an accident are part of random events, the stochastic part will be
based on the Monte Carlo method. To develop this work, the main characteristics and
components of insurance, mathematical modelling, stochastic process, central limit theorem,
counting process and Poisson distribution were studied, this step by step were fundamental to
understand the concepts behind the Cramér-Lundberg model and apply it using the Monte
Carlo method, for this computational activities were carried out to understand the
functionality of these tools such as using the Monte Carlo method to find the probabilities
related to geometric figures and the calculation of definite integrals. After this step, the
simulation of the Cramer-Lundberg model was also carried out and, finally, the modelling of
the calculus of the ruin probability was carried out. With the defined model, simulations with
fictitious scenarios were used to verify the behavior of the probability of ruin in different
possible situations, changing the values of the premiums, the amount and the values of the
claims that occurred.

Keywords: Cramér-Lundberg, Probability of Ruin, Monte Carlo Simulations, Insurance
Companies.
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INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade, dentro do processo de civilização da humanidade e da construção

de comunidades, o ser humano sempre se preocupou com questões relacionadas às incertezas
do futuro e às adversidades que a vida apresenta. Neste contexto, a humanidade que sempre
conviveu com esta percepção de incerteza, sentiu a necessidade de criar mecanismos de
proteção individual, coletivo e patrimonial com o intuito de diminuir o impacto de eventos
adversos na vida ou no patrimônio de um indivíduo ou de um coletivo (LEMOS, 2011, p.1).
O primeiro conceito de seguro surgiu ainda no século X, entre pequenos comerciantes
que compartilhavam entre si os prejuízos causados pela perda de mercadorias e meios de
transportes. Com o passar do tempo o seguro ficou cada vez mais complexo e abrangente até
que se tornou necessário a criação de contratos, apólices e empresas especializadas nesta
atividade, o que hoje conhecemos como seguradoras (CNSEG, 2018, p.11).
De Acordo com Borelli, Chan e Peris (2015, p. 28) o mercado securitário está em
constante crescimento no Brasil, além do aumento considerável nos valores arrecadados
anualmente, a cada dia surgem novas seguradoras, negócios, modelos e tipos de seguros
diferentes.
Por causa disso, novas pesquisas e estudos são necessários para enfrentar os desafios
de um ramo complexo e diversificado. Como os objetos protegidos em um seguro estão
atrelados a eventos que podem ou não ocorrer, é de suma importância entender o quanto esses
acontecimentos podem impactar no capital da empresa e para isso se faz necessário saber o
quanto se deve cobrar dos segurados, sem que o segurador entre em ruína, mas que também
continue competitivo neste mercado.
É importante ressaltar que as seguradoras estão expostas a vários tipos de riscos, como
por exemplo, o risco de mercado, crédito ou operacional, como os acontecimentos de sinistros
são eventos incertos, também existe o risco do valor dos pagamentos recebidos serem
menores do que o valor total dos sinistros ocorridos, este é conhecido como risco de ruína e
será o foco deste trabalho.
Dentro da ciência atuarial, uma forma clássica de se obter a probabilidade do risco de
ruína de uma seguradora é através do modelo de Cramér-Lundberg e dos conceitos da teoria
de ruína, dessa forma este trabalho visa realizar um estudo e modelagem matemática deste
modelo criando uma programação computacional própria para quantificar a probabilidade de
ruína em empresas seguradoras.

10
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um código próprio que modela algumas
situações comuns de uma empresa de seguros, com o intuito de quantificar a probabilidade do
risco da empresa entrar em ruína. Para isso, a modelagem matemática será embasada no
modelo clássico de Cramér-Lundberg, no qual se considera que as indenizações são descritas
por uma distribuição de Poisson. O caráter estocástico da ocorrência de adversidade que
resultam em sinistro será embasado no método de Monte Carlo. Após a implementação
computacional, cenários envolvendo algumas variáveis presentes numa seguradora serão
simulados para avaliar o risco de ruína em cada situação.
Os objetivos específicos deste estudo estão definidos como:


Estudar e compreender as características da modelagem matemática e processos
estocásticos;



Aprender sobre o Método de Monte Carlo e suas aplicações;



Utilizar o Octave como recurso computacional para o desenvolvimento dos métodos
em estudo;



Estudar o modelo de Cramér-Lundberg, teoria da ruína e revisar as principais
características de uma seguradora;



Modelar e simular a evolução temporal do valor de reserva de seguradoras;

Para atingir os objetivos, este trabalho foi dividido em partes que irão facilitar a sua
estruturação e também o entendimento do estudo em questão.
No Capítulo 2 são apresentados os principais conceitos do funcionamento de um
seguro, suas características e componentes, o conceito de ruína e como o modelo de CramérLundberg se aplica neste contexto.
O Capítulo 3 é destinado aos conceitos matemáticos e estatísticos como, processo
estocástico, processo de contagem e distribuição de Poisson, ferramentas estas necessárias
para compreender mais a fundo a estrutura do modelo de Cramér-Lundberg
No Capítulo 4 tem-se a aplicação e a implementação computacional do Método de
Monte Carlo em exemplos que auxiliam no entendimento da estrutura computacional do
modelo de Cramér-Lundberg, neste momento os códigos foram feitos de forma gradativa para
ajudar a entender as principais funcionalidades do modelo em estudo.
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No capítulo 5 são realizadas as simulações computacionais do modelo de CramérLundberg e também a modelagem da probabilidade de ruína embasada no mesmo modelo
com a análise dos resultados obtidos.
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CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA EM ESTUDO
Neste capítulo são destacadas as principais características que envolvem uma

seguradora, apresentando as definições de seguro, apólice, prêmio e sinistro e sua relação com
o modelo Cramér-Lundberg.

2.1 Aspectos históricos
O seguro está presente na sociedade há centenas de anos, ou até mais, já que algumas
pesquisas indicam que, na era Mesopotâmia, comerciantes que atravessavam o deserto com
animais de carga firmavam acordos entre eles para que, caso um deles perdesse seu meio de
transporte e ficasse impossibilitado de continuar o percurso, os demais comerciantes
substituíam este animal perdido (CNSEG, 2018, p.10).
Desde então o comércio e o seguro sempre estiveram conectados de alguma forma já
que o comércio era a principal fonte de renda da população naquela época. No transporte
marítimo os navegadores buscavam se proteger caso acontecesse algum acidente com as suas
embarcações, um risco provável e de alta gravidade (BORELLI, CHAN, PERIS, 2011, p.1).
A partir daí a atividade seguradora foi se tornando cada vez mais complexa até que em
1347 foi registrado o primeiro contrato de seguro. De acordo com a Superintendência de
Seguros Privados, a SUSEP (1997), a primeira atividade seguradora no Brasil ocorreu em
1808 e também era referente ao transporte marítimo.
Com o avanço da estrutura e complexidade social, foi se necessário a criação de
contratos de seguro, nele consta que uma das partes, chamada de beneficiário, transfere o
risco da ocorrência de certa adversidade para a outra parte, que neste caso é a companhia de
seguro (RACCA, 2011, p.11).
Essa transferência de risco é feita mediante um pagamento chamado de prêmio, com o
interesse de que, caso ocorra a adversidade atrelada a incerteza, evento que é nomeado como
sinistro, o assegurado recebe a sua parte para minimizar ou compensar totalmente o prejuízo
causado pelo sinistro conforme estabelecido no contrato. Este preceito do seguro se baseia na
ideia do mutualismo, já que um grupo muito grande de pessoas, e que estão expostas ao
mesmo tipo de risco, irão partilhar dos custos de uma proteção comum que será administrada
pela seguradora (CNSeg, 2018, p.9).
O setor securitário se expandiu de tal forma que a quantidade de segurados e os ramos
de seguros se tornaram muito grandes e complexos, para que os cálculos de pagamentos e
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firmações de contratos pudessem ser realizados da mesma maneira que eram feitos
antigamente. Surgiram então os primeiros estudos atuariais no século XIX, que tinham o
objetivo de calcular expectativas de vida para cálculos de aposentadoria, a partir disso novos
estudos atuariais foram feitos com o objetivo de facilitar o cálculo de valores à serem
cobrados em contrato além da necessidade de acompanhar as novas dinâmicas do mercado
financeiro (ARRUDA, 2017, p.141).
No início do século XX um importante modelo foi desenvolvido e até hoje serve como
base para os estudos atuariais, este que também foi usado para desenvolver este trabalho, é o
modelo clássico do risco também conhecido como modelo de Cramér-Lundberg, que utiliza
as duas principais variáveis presentes em um produto de seguro, o prêmio e o sinistro, e serão
explicadas na seção 2.2 a seguir.

2.2 O contrato de Seguro
O seguro é um acordo realizado entre a seguradora e o segurado mediante assinatura
de um contrato. O segurado deseja se proteger contra um evento adverso e a seguradora se
compromete em indenizar o segurado caso esse determinado evento ocorra, este evento
adverso é conhecido como sinistro e tem a premissa de ser um evento que pode acontecer ou
não. Como parte do acordo, o segurado precisa efetuar um pagamento cujo valor é menor do
que o valor do sinistro, este pagamento é conhecido como prêmio (LEMOS, 2011, p.2).
O contrato de seguro é bilateral, oneroso, consensual, cumulativo e baseado no
princípio da boa fé; já o seguro em si possui a característica da incerteza e do mutualismo
(ARRUDA, 2016).
O modelo de Cramér-Lundberg é baseado em duas importantes variáveis presentes em
contrato de seguro, o prêmio e o sinistro e iremos explicá-los um pouco mais afundo agora,
pois serão termos frequentemente abordados neste trabalho.
O prêmio nada mais é do que o valor que a seguradora vai receber de seus clientes
para protegê-los caso ocorra determinado evento, já o sinistro se refere à ocorrência desse
certo evento, comumente chamado de risco segurável. O sinistro é um risco associado
somente à perda, e não a ganho, e esta perda deve ser mensurável, identificável, fortuita,
acidental e não pode ser catastrófica (RACCA, 2011, p.23).
Além disso, o risco segurável tem que ser um risco de severidade alta, para que as
pessoas possuam interesse de se protegerem contra o risco, mas também precisa ter uma
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frequência baixa para que o valor do prêmio não se torne tão alto a ponto de inviabilizar a
existência do mercado do determinado seguro (ARRUDA, 2017, p.30).
A lei dos grandes números é importante para a atividade securitária, pois ela
possibilita que, a partir de um número suficientemente grande de unidades homogêneas
expostas a um risco, seja possível calcular as perdas de maneira a serem razoavelmente
previsíveis, isto faz com que um risco possa ser segurável e que o seguro exista.
Para se manterem em funcionamento as seguradoras também precisam ter um ótimo
gerenciamento de suas reservas, o modelo de Cramér-Lundberg é um dos modelos utilizados
como base para realizar este tipo de controle e algumas de suas características serão
apresentadas na seção 2.3 a seguir.
2.3 Valor de reserva
O prêmio e o valor do sinistro agregado são as duas variáveis mais importantes do
modelo de Cramér-Lundberg, são elas que vão determinar se a reserva da seguradora ficará
positiva ou negativa.
O prêmio, no modelo Cramér-Lundberg, é um elemento determinístico e o sinistro é
um evento incerto, ele pode ou não ocorrer, sendo assim um elemento aleatório ou estocástico
e por causa disso o sinistro é regido por uma distribuição de probabilidades. No modelo de
Cramér-Lundberg o sinistro é tratado de forma coletiva, utilizando-se a soma do conjunto de
sinistros conhecida como a grandeza aleatória do sinistro agregado.
A distribuição do sinistro agregado é composta por duas outras variáveis aleatórias, a
primeira delas indica a quantidade de ocorrências do sinistro e a segunda vai determinar a
severidade destes sinistros. Cada uma destas variáveis aleatórias são regidas por diferentes
distribuições de probabilidades, entretanto elas devem ser situadas no mesmo instante de
tempo (PACHECO, 2014).
Chamamos de instante de ruína quando a quantidade de capital que a seguradora
possui de reserva é incapaz de pagar o total de sinistros ocorridos para seus segurados, é esse
momento que pretendemos analisar neste trabalho. Para isso vamos nos basear no modelo de
Cramér-Lundberg e realizar simulações com o Método de Monte Carlo, para repetir cenários
suficientes para se calcular a probabilidade da seguradora entrar em ruína em um determinado
cenário escolhido. Serão apresentados nos próximos capítulos do trabalho os conceitos
matemáticos, estatísticos e computacionais necessários para o seguimento deste projeto.
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3

MÉTODOS MATEMÁTICOS

Neste capítulo serão apresentadas as técnicas matemáticas necessárias para realizar a
estimação da probabilidade de ruína via modelo de Cramér-Lundberg aplicado na teoria da
ruína. Para isso foram estudados os conceitos de modelagem matemática, processo de
contagem, processos estocásticos, distribuição de Poisson, o próprio modelo de CramérLundberg e a teoria da ruína.

3.1 Modelagem Matemática
Modelo matemático é um conjunto de símbolos e relações matemáticas que
representam de alguma forma o objeto estudado. O modelo pode ser considerado como uma
síntese da reflexão sobre alguma parte da realidade. Seu objetivo é explicar ou entender a
situação estudada para, eventualmente, poder agir sobre ela e, mesmo as situações mais
simples podem fornecer motivações para uma pesquisa científica (BASSANEZI, 2012,p. 10).
A modelagem matemática é um processo dinâmico para se obter modelos, Bassanezi
(2012, p.11) divide este processo em etapas que funcionam como uma ferramenta estratégica
para alcançar o objetivo final proposto.
A primeira etapa é a da experimentação que consiste na obtenção de dados
experimentais que são de suma importância para entender o problema escolhido, pois eles
serão usados para estruturar, formular, modificar e validar o modelo proposto.
A segunda fase é chamada de abstração e é o processo de seleção das variáveis
essenciais para a evolução do fenômeno estudado, nela serão formuladas as hipóteses e teorias
que serão testadas para validar o modelo.
A terceira etapa, formulação do modelo, serve para transformar a linguagem usual em
linguagem matemática, a quarta fase, chamada de resolução, dependerá da complexidade do
modelo, podendo variar entre uma resolução analítica ou numérica.
A quinta fase, validação, compara o resultado final com os dados reais e sua avaliação
dependerá do quão próximo da realidade o modelo quer se aproximar, se o resultado obtido
estiver aquém do esperado pode-se partir para uma fase adicional, chamada de modificação,
que consiste na adição ou redução de variáveis a ponto de melhorar o processo de validação.
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Após a realização de todos esses passos chega o momento de realizar a aplicação do
modelo, última etapa e que consiste na utilização do modelo para fazer previsões, explicações
ou entender o problema proposto.
3.2 Processos Estocásticos
Uma maneira de definir um processo estocástico é considerá-lo como uma sequência
de variáveis aleatórias que estão contidas dentro de um espaço de tempo ou de algum evento
específico. Essas variáveis necessariamente precisam se comportar de maneira imprevisível
ou parcialmente aleatória.
Os processos estocásticos podem ser classificados em estacionários ou não
estacionários, os mais utilizados são os processos estacionários de segunda ordem, eles
possuem médias e variâncias constantes (ATUNCAR, 2011, p.16).
A lei de probabilidade que rege um experimento aleatório pode mudar ao longo do
tempo. A cada instante de tempo a variável aleatória irá se associar a um determinado
acontecimento, os instantes de tempo destes acontecimentos serão distintos entre cada uma
destas variáveis assim como a sua probabilidade também poderá ser distinta entre elas. Esta
sucessão de variáveis aleatórias designa-se por processo estocástico que formalmente é
representado por {𝑁(𝑡): 𝑡 ∈ 𝑇}, em que T é o conjunto de índices do processo e t é o
parâmetro do processo (ATUNCAR, 2011, p. 17).
Os processos estocásticos podem ser classificados em tempo discreto, quando 𝑇 =
{0,1,2, … }, ou como tempo continuo no caso de 𝑇 = [0, +∞), considerando os valores 𝑡1 <
𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑛+1 podemos definir o incremento do processo como uma variável aleatória
𝑁(𝑡𝑘+1 ) − 𝑁(𝑡𝑘 ), 𝑘 = 1,2, … , 𝑛.
O processo tem incrementos independentes se, para 𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑛+1 , as variáveis
aleatórias 𝑁(𝑡2 ) − 𝑁(𝑡1 ), … , 𝑁(𝑡𝑛+1 ) − 𝑁(𝑡𝑛 ) são independentes, já o processo vai possuir
incrementos estacionários se, para quaisquer 𝑡𝑖 < 𝑡𝑘 , a variável aleatória 𝑁(𝑡𝑘 ) − 𝑁(𝑡𝑖 ) tiver
a mesma distribuição da variável aleatória 𝑁(𝑡𝑘 + ℎ) − 𝑁(𝑡𝑖 + ℎ), para qualquer ℎ real e
positivo, essa duas definições são fundamentais para um processo de Poisson
(KOENIGSDORF ,2009).
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3.3 Processo de Contagem
Quando 𝑁(𝑡) representa o número de ocorrências de um fenômeno aleatório no
intervalo (0,t] diz-se que 𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0 é um processo de contagem. O processo de Poisson é
uma situação particular de um processo de contagem quando:
1. 𝑁(0) = 0;
2. 𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0, tem incrementos independentes e estacionários;
3. ∀ℎ → 0+ , 𝑃(𝑁(ℎ) = 1) = 𝜆ℎ + 𝑂(ℎ);
4. ∀ℎ → 0+ , 𝑃(𝑁(ℎ) ≥ 2) = 𝑂(ℎ).
A primeira suposição indica que o processo sempre irá se iniciar no tempo 0, a
segunda suposição implica que as variáveis aleatórias do processo N(t) são independentes
entre si porém seguem a mesma distribuição de probabilidade.
As suposições 3 e 4 indicam que a probabilidade de ocorrência de um evento dado um
pequeno intervalo de comprimento h será aproximadamente 𝜆ℎ e a probabilidade de
ocorrência de 2 ou mais eventos neste mesmo comprimento será aproximadamente 0
(RAMASUBRAMANIAN, 2006, p. 52).
A função 𝑆(𝑡) descrita na Equação (1), será considerada um processo estocástico
composto caso tenhamos um processo de contagem 𝑁(𝑡) com 𝑡 ≥ 0, para uma família de
variáveis aleatórias 𝑋𝑖 , com 𝑖 = 0,1,2, … Sendo que cada umas das variáveis 𝑋𝑖 serão
independentes entre si e identicamente distribuídas e também serão independentes de 𝑁(𝑡)
𝑁(𝑡)

𝑆(𝑡) = ∑ 𝑋𝑖

(1)

𝑖=0

onde 𝑋0 = 0, dessa forma 𝑆(𝑡), 𝑡 ≥ 0 é um processo estocástico composto, se 𝑁(𝑡) for um
processo de Poisson, 𝑆(𝑡) será um processo de Poisson composto (Sobrinho, 2009).
A Equação (1) está presente no modelo de Cramér-Lundberg e sua definição é
fundamental para o seu entendimento.
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3.4 Modelo de Cramér-Lundberg
De acordo com Lemos (2011, p.17) o modelo de Cramér-Lundberg teve origem no
artigo Approximations of the Probability Function Reinsurance of Collective Risks, escrito
por Filip Oskar Lundberg em 1903. E utilizou o processo de Poisson homogêneo para
modelar a quantidade de indenizações que ocorriam em determinada seguradora em um
instante de tempo, entretanto esse modelo só foi difundido após Harald Cramér adaptar o
modelo de Filip para um método de melhor entendimento, já que na época o modelo inicial
era deveras complicado para os atuários em geral.
Foi neste período que o modelo ficou conhecido como o modelo clássico de risco
coletivo e através dele se iniciou os primeiros estudos sobre a probabilidade de uma
seguradora ficar com reserva insuficiente para pagar aos segurados os prejuízos decorrentes
de um sinistro indicado no contrato. O comportamento desta probabilidade, tanto no tempo
infinito como no tempo finito, é amplamente trabalhado na Teoria da Ruína (LEMOS, 2011,
p.18).
O modelo de Cramér-Lundberg ou modelo clássico do risco é um processo estocástico
definido pela expressão da Equação (2):
𝑈(𝑡) = 𝑢 + 𝑐𝑡 − 𝑆(𝑡), 𝑡 ≥ 0

(2)

U(t) representa a reserva de uma seguradora, u é o seu capital inicial, c é a taxa de
recebimento de prêmio e S(t) é a função que representa os valores do sinistro agregado. Esta
função é um processo de Poisson composto, pois é regida por uma distribuição das
indenizações individuais chamada de N(t) como podemos identificar na Equação (3):
𝑁(𝑡)

𝑆(𝑡) = ∑ 𝑋𝑖

(3)

𝑖=1

em que a variável aleatória N(t) indica a quantidade de indenizações ocorridas no intervalo
(0,t], e segue um processo de Poisson homogêneo com taxa 𝜆 > 0. (RAMASUBRAMANIAN,
2006, p. 50)
As indenizações individuais são uma sequência de variáveis aleatórias {𝑋𝑖 }, em que
cada uma destas variáveis diz respeito ao valor da i-ésima indenização associada a um sinistro
ocorrido no intervalo (0,t].
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Dessa forma S(t) é um processo de Poisson composto que representa o somatório de
indenizações até o instante t e o número de indenizações é representado pela variável N(t) que
é uma distribuição de Poisson homogênea, com taxa 𝜆 > 0 RAMASUBRAMANIAN (2006,
p.50).
1. Para 𝑡 = 0, 𝑁(𝑡) = 0;
2. O processo 𝑁(𝑡) ≥ 0 tem incrementos estacionários e independentes;
3. Para cada instante t, 𝑁(𝑡) segue uma distribuição de Poisson de parâmetro 𝜆t;
4. Para cada instante de tempo ocorre apenas uma indenização.
Lembrando que o modelo Cramér-Lundberg leva em consideração apenas os valores
dos prêmios recebidos e das indenizações pagas, sendo assim muitos fatores relevantes para o
funcionamento de uma seguradora são desconsiderados como, por exemplo, taxas
administrativas, corretagem, rendimentos de investimentos, juros e despesas financeiras. O
objetivo do modelo é demonstrar matematicamente o funcionamento de uma seguradora
utilizando suas principais características como o valor do prêmio, a quantidade de ocorrência
de sinistros e o valor médio dos sinistros.
3.5 Teoria da Ruína
As seguradoras, assim como qualquer empresa, são acometidas por alguns tipos de
riscos para manter o seu funcionamento, risco de crédito, risco de mercado, operacional entre
outros. Uma das exigências para uma seguradora permanecer em funcionamento é do
cumprimento das responsabilidades assumidas perante os seus segurados, em outras palavras,
no pagamento das indenizações caso elas ocorram, entretanto a data de ocorrência, quantidade
e valores à serem pagos são desconhecidas até o momento que elas ocorrem, ou seja, são
variáveis aleatórias e a partir desta premissa estocástica surge um risco particular para o ramo
securitário.
Segundo Lemos (2011, p. 30) um indicador natural do risco de uma seguradora entrar
em uma situação de ruína aparece quando a quantidade de capital que a instituição tem na
forma de reserva é incapaz de pagar aos segurados os valores referentes aos sinistros
ocorridos e indicados na apólice. Esse instante é chamado de ruína, mas não necessariamente
a seguradora vai entrar em falência, já que para mitigar essa situação a seguradora possui
algumas alternativas como o resseguro ou cosseguro.
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A probabilidade da ruína é a probabilidade da reserva de uma seguradora ficar
negativa em algum instante de tempo, dado o capital inicial 𝑈(0) = 𝑢, ou seja, a ruína de uma
companhia seguradora ocorre quando o processo atinge valores abaixo de zero, lembrando
que u representa o capital inicial de uma seguradora, logo, se o valor de u for inicialmente
baixo, a probabilidade de ruína será alta (SOBRINHO, 2009, p.20).
Esses são os conceitos necessários para o estudo proposto neste trabalho, para isso
serão necessários os valores do prêmio, a média de frequência e do valor dos sinistros, sortear
os valores aleatórios, aplicar na equação do modelo, verificar o balanço do período para saber
se houve ruína. Com a utilização do método de Monte Carlo o processo será repetido até se
definir a probabilidade de ruína para o cenário especificado, o capítulo 4 mostra as etapas
computacionais necessárias para realizar esse estudo.
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4

MÉTODOS NÚMERICOS E COMPUTACIONAIS
Neste capítulo serão apresentados os métodos utilizados para transformar os estudos

matemáticos e estatísticos abordados no capítulo anterior em processos que serão necessários
para atingir o objetivo final deste trabalho, para isso serão realizadas simulações
computacionais utilizando-se variáveis aleatórias ou pseudoaleatórias.
4.1 Simulação computacional
Estudos de simulação tentam reproduzir utilizando um ambiente controlado, o que se
passa em um problema real. Para a realização deste trabalho, as reproduções dos processos
estocásticos foram feitas através de simulações de variáveis aleatórias utilizando-se o método
de Monte Carlo.
Um número aleatório é o valor de uma variável aleatória que está uniformemente
distribuída no intervalo (0,1). Antigamente esses números aleatórios eram gerados
manualmente ou com a utilização de dados, roletas, entre outras ferramentas. Atualmente,
computadores possuem softwares que geram facilmente esses números que na realidade são
pseudoaleatórios (MORETTIN, 2017).
Os números pseudoaleatórios se tornaram uma necessidade a partir do momento que
as simulações e modelagem matemáticas se tornaram cada vez mais complexas, já que para se
gerar dezenas ou centenas de milhares de variáveis aleatórias manualmente seria muito
trabalhoso. Eles são obtidos por meio de técnicas que usam relações matemáticas recursivas
determinísticas, a geração de um número dependerá do número gerado na iteração anterior e,
portanto, não será realmente aleatório, originando o nome pseudoaleatório. (MORETTIN,
2017).

4.2 Teorema Central do Limite

A Estatística Inferencial se faz da utilização de amostras de uma dada população, para
extrair resultados e conclusões referentes a esta mesma população. Porém como um estudo
geralmente se utiliza de diferentes amostras dentro deste recorte populacional, não é possível
estabelecer que os resultados possuam 100% de precisão, já que cada uma dessas amostras
utilizadas terão variações naturais da população estudada, o que é comumente chamado de
erro amostral.
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O Teorema Central do Limite ajuda a diminuir a ocorrência desses erros de amostra
sendo um dos alicerces nos estudos da Estatística Inferencial. O teorema diz que quando o
tamanho de uma amostra aumenta, independente da forma da distribuição da população, a
distribuição

amostral

aproxima-se

cada

vez

mais

de

uma

distribuição

normal

(MORETTIN,2017).
A distribuição normal é um dos modelos mais relevantes para a Inferência Estatística,
ela é simétrica em relação à sua média então o valor da média indica o centro da distribuição e
o desvio padrão indica o achatamento de sua curva (GONÇALVES, 2014, p.31).
Para amostras aleatórias simples (𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ), retiradas de uma população com média 𝜇
e variância 𝜎 2 finita, a distribuição amostral da média 𝑋̅ aproxima-se, para n grande, de uma
distribuição normal, com média 𝜇 e variância

𝜎2
𝑛

.

4.3 Método de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo é uma ferramenta estatística que utiliza métodos de
amostragem para resolver problemas de natureza estocástica ou determinística e, muitas
vezes, é utilizada para calcular o valor esperado de uma variável (KOENIGSDORF, 2009).
De acordo com Paula (2014, p.19), este nome teve origem como uma alusão aos
cassinos localizados em Monte Carlo, Mônaco que remetiam ao uso frequente de
combinações aleatórias nos jogos de azar.
Algumas variáveis estocásticas são difíceis de serem tratadas em pequenas
amostragens devido a probabilidade de se distanciarem muito de sua média, ou valor
esperado.
O método de Monte Carlo se baseia nos conceitos do Teorema Central do Limite
apresentados na Seção 4.2 e realiza uma quantidade suficientemente grande de simulações a
ponto de conseguir apresentar resultados que irão se aproximar cada vez mais do valor
esperado de um certo modelo estudado.
O método de Monte Carlo consiste em gerar inúmeras simulações da variável aleatória
escolhida para inferir sua distribuição probabilística. Na Seção 4.4 serão apresentados
exemplos de aplicações das ideias do método de Monte Carlo relacionadas a área de figuras e
o cálculo de integrais definidas.
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4.4 Exemplos Computacionais
O Método de Monte Carlo e as técnicas de programação serão importantes para o
desenvolvimento deste trabalho, por causa disso foram realizados alguns exemplos práticos
do funcionamento dos dois, esses programas foram desenvolvidos pelo próprio autor no
software Octave.

4.4.1

Simulações com áreas de figuras

Considere um quarto de circunferência inscrita em um quadrado de lado 1, ao sortear
um ponto contido no quadrado, qual a probabilidade de que o ponto sorteado esteja no interior
do quarto de circunferência? Para este exemplo, utilizaremos o método de Monte Carlo para
encontrar a probabilidade relacionada a esta figura geométrica. Vamos sortear pontos dentro
do domínio e saber se estes irão se encontrar dentro ou fora da circunferência, o processo será
realizado repetidas vezes para definir a razão entre os pontos que estão dentro e fora da figura.
Conforme aumentamos o número de simulações, mais preenchida a figura fica e, além
disso, baseando-se no método de Monte Carlo, quanto maior for a quantidade de simulações,
a razão entre os pontos dentro e fora da figura se aproximam cada vez mais do valor da área
do quarto de circunferência inscrita no quadrado, a Figura 1 demonstra o código de
programação realizado neste exemplo.

Figura 1 - Código de Programação de um simulador de áreas geométricas
function programa_areas
N=500
soma=0;
somaf=0;
for i=1:N
x=aleatorio(0,1);
y=aleatorio(0,1);
if(x^2 + y^2 <1)
soma = soma + 1;
xdentro(soma)=x;
ydentro(soma)=y;
else
somaf = somaf+1;
xfora(somaf)=x;
yfora(somaf)=y;
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end
end
area(i)=soma/i;
endfunction
Fonte: O autor (2022)

Esse processo será feito com 500, 5000 e 50000 simulações como podemos observar
nas Figuras 2,3 e 4:

Figura 2 - Simulação utilizando o método de Monte Carlo com 500 repetições

Fonte: O autor (2022)

Com uma simulação de 500 pontos, a diferença da quantidade de pontos azuis, que
representam os pontos dentro da circunferência e os pontos pretos que indicam a condição
oposta, ainda não é muito nítida. Foi calculada a razão entre a quantidade de pontos azuis e a
quantidade total de pontos aleatórios (azul + preto), e o resultado foi de 0.796. Este resultado
ainda não se aproxima da área de um quarto da circunferência, que contém os pontos azuis.
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Figura 3 - Simulação utilizando o método de Monte Carlo com 5000 repetições

Fonte: O autor (2022)

Como mostra a Figura 3, com 5000 simulações fica mais perceptível a distribuição dos
pontos, a razão entre os pontos azuis e o total de pontos é igual a 0.777. Veremos na Figura 4
o resultado com 50.000 simulações.
Figura 4 - Simulação utilizando o método de Monte Carlo com 5000 repetições

Fonte: O autor (2022)

Neste caso já podemos observar com clareza a curva da circunferência sem a
necessidade da borda. Poderíamos aumentar o número de simulações até o ponto em que a
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figura inteira ficaria preenchida, sem espaços em branco. A razão dos pontos para uma
simulação com 50.000 variáveis é de 0.783, valor que aproxima muito da área da figura que é
de 0.78539 servindo como um bom exemplo para a utilização do Método de Monte Carlo.
O segundo exemplo se baseia na mesma premissa, isto é, no fato de utilizar um
processo estocástico para estimar grandezas em estudo, que no caso será o cálculo
aproximado de integrais definidas.

4.4.2

Integrais definidas aproximadas

A definição de uma Integral definida, se f(x) é uma função contínua definida em 𝑎 ≤
𝑥 ≤ 𝑏, sendo a e b as extremidades do intervalo de integração e que 𝑥0 , 𝑥1 … 𝑥𝑛 são pontos
amostrais arbitrários entre os valores de 𝑎 e 𝑏, pode ser escrita como vemos na Equação (4):
𝑛

𝑏

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim ∑ 𝑓(𝑥𝑖 )∆𝑥
𝑎

𝑛→∞

(4)

𝑖=1

O modelo representado na Figura 5 calcula o valor da integral utilizando o Método de
Monte Carlo gerando uma grande quantidade de pontos arbitrários dentro de um determinado
intervalo. As combinações aleatórias serão somadas a ponto de se obter a relação entre a
expressão e a função definida previamente:

Figura 5 - Código de Programação de um simulador de cálculo de integrais

function programa_integral
N = 10000
gu = 0
for i=1:N
x=aleatorio(0,3);
gu = gu + (x^2);
area(i) = gu/i;
end
figure(1)
hold on

27
plot(area)
hold off
end
function [r]=aleatorio(a,b)
r = (b-a)*rand + a;
end
end
Fonte: O autor (2022)

3

A integral calculada neste caso é ∫0 𝑥²𝑑𝑥 cujo resultado é igual a 3. O modelo utiliza
o Método de Monte Carlo para encontrar o valor que se aproximará do resultado da integral,
substituindo x por variáveis aleatórias dentro do intervalo [0,3] e no final todos os resultados
serão somados para calcular a razão entre esta somatória com o total de simulações feitas.
Quanto maior for a quantidade de simulações, mais próximo do valor da integral ela se
localizará. Podemos observar os resultados obtidos pela imagem da Figura 6:

Figura 6 - Gráfico com o resultado da integral simulado pelo método de Monte Carlo

Fonte: O autor (2022)
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Notamos que em um determinado instante de tempo, próximo de 3000 a 4000
simulações, o resultado se estabiliza encontrando o valor da integral, neste caso usou-se um
problema simples, mas a linha de código pode ser escrita para solucionar integrais ainda mais
complexas.

4.4.3

Simulação do modelo de Cramér-Lundberg

O modelo de Cramér-Lundberg, peça central para a elaboração deste trabalho, foi
reproduzido definindo os valores do prêmio e do capital inicial da seguradora, e gerando
aleatoriamente a ocorrência de sinistros e o valor médio dos sinistros. Essas duas variáveis são
processos estocásticos regidas pela distribuição de Poisson com média previamente escolhida,
gerando assim o processo de Poisson composto S(t).
Figura 7 - Código de Programação do simulador do modelo de Cramér-Lundberg

function Modelo_Cramer
ruína = 0;
premio = 2000000
tempo = input ("Escolha o periodo analisado: ");
capital = 0; #input ("Escolha o capital inicial: ")

for k = 1:tempo
sinistros = randp(200);
severidade = randp(10000);
sinistro_agregado = sinistros*severidade;
balanco(k) = capital + premio - sinistro_agregado;
if (balanco_mes < 0 )
meses_negativo = meses_negativo + 1;
endif
end

prob = meses_negativo/tempo;
end
Fonte: O autor (2022)
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Com todas as variáveis definidas o programa exemplificado na Figura 7 irá calcular o
valor de U(t), ou a reserva da seguradora, até o instante em que esta reserva se torne negativa,
indicando assim o instante de ruína, a Figura 8 exemplifica o comportamento da função:

Figura 8 - Trajetória da reserva de uma segura via modelo de Cramér-Lundberg

Fonte: O autor (2022)

Este gráfico indica que no terceiro instante desta simulação a seguradora entraria no
seu primeiro instante de ruína, pois esta é a primeira vez que o valor da reserva da seguradora
U(t) fica negativo. Continuando a simulação até t = 20, o código da Figura 7 contabiliza a
razão entre a quantidade de vezes que a reserva ficou negativa e a quantidade de interações no
tempo (t = 20) e, então, tem-se a probabilidade de ruína para a primeira evolução simulada
(Figura 8).
Realizando repetidamente este processo milhares de vezes via método de Monte Carlo,
isto é, fazendo milhares de evoluções temporais para o cálculo da probabilidade de ruína,
obtemos uma estimativa para a probabilidade de ruína final, para o cenário escolhido.
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4.5 Estimação da probabilidade de ruína

A estimação da probabilidade de ruína em seguradoras desenvolvida neste trabalho irá
se utilizar de todos os conceitos abordados previamente. Terá como base o modelo de
Cramér-Lundberg e o seu objetivo foi criar um código que calcula a relação entre os prêmios
ganhos pela seguradora e o valor total dos sinistros ocorridos. O processo estocástico do valor
do sinistro agregado é regido por uma distribuição de Poisson composta.
Como o modelo de Cramér-Lundberg leva apenas em consideração a relação
prêmio/sinistros das seguradoras, desconsiderando fatores que também impactam no resultado
financeiro da empresa como custos administrativos, comissão dos corretores, riscos
financeiros e a obtenção de lucro, vamos admitir que o objetivo seja que os prêmios pagos
serão suficientes para cobrir, e apenas cobrir os sinistros ocorridos. Desta forma iremos
pressupor no primeiro momento que o valor total dos prêmios será baseado na quantidade
provável de sinistros ocorridos naquele período e a partir dessa premissa manipularemos os
valores de cada uma das variáveis para entender o comportamento da probabilidade de ruína.
No código visualizado pela Figura 9, os valores do prêmio e do capital inicial serão
valores determinados previamente, a frequência de sinistros e a sua severidade serão variáveis
aleatórias regidas pela distribuição de Poisson, então o que será definido neste caso serão as
médias 𝜆 de cada uma das variáveis e a junção delas resultará no valor do sinistro agregado.
Foi definido um período de 24 meses para a análise, para cada mês será calculada a
relação de prêmios/sinistros com o cálculo (capital inicial + prêmios – sinistro agregado).
Todos os meses em que a reserva 𝑈(𝑡) tiver resultado negativo, ou que entrou em
ruína, será contabilizado para calcular a razão entre os meses que indicaram o instante de
ruína com aqueles que não indicaram, esse processo será realizado milhares de vezes através
do método de Monte Carlo até que seja suficiente determinar a probabilidade de ruína para
aquele cenário especifico.

Figura 9 - Código de Programação da modelagem matemática da probabilidade de ruína baseado no modelo de
Cramér-Lundberg

function Modelo_Final
pkg load statistics
ruína = 0;
tempo = input ("Escolha o periodo analisado: ");
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Media = 0;
V = 0;
Quartis = 0;
Media2 = 0;
V2 = 0;
Quartis2 = 0;
for k = 1:tempo
meses_negativo = 0;
dados = 0;
dados=zeros(30,24);
dados=zeros(24);
for j = 1:24

balanco_dia = 0;
balanco_mes = 0;
capital inicial = 0;
premio_medio = 50000;

for i = 1:30
sin_dia = randp(5);
media_sin = randp(12000);
sin_medio = sin_dia*media_sin;
balanco_dia = sin_medio;
balanco_mes = balanco_mes + balanco_dia;
dados(j) = balanco_dia;
end
printf(" Saldo final do Mes %d: %d \n", j ,balanco_mes )

if (balanco_mes < 0 )
meses_negativo = meses_negativo + 1;
figure(k)
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hold on
boxplot (dados);
title ("Balanco Financeiro");
hold off
endif
end
prob = meses_negativo/24;
Media = Media + mean(dados);
V = V + var(dados);
#Desvio_Padrao(k) = V.^(1/2)
Quartis = Quartis + quantile(dados);
printf(" A probabilidade de Ruína no Periodo %d: %d \n", k ,prob )
printf(" \n" )
ruína = ruína + prob;
end
Media_final = Media/tempo;
Var_final = V/tempo;
Desvio_final = Var_final.^(1/2);
Quartis_final = Quartis/tempo;
prob_ruína = ruína/tempo;
figure(k)
hold on
boxplot (Quartis);
title ("Box-Plot - Reserva da Seguradora");
hold off
printf(" Probabilidade de Ruína Calculada: %d:\n",prob_ruína )
printf(" \n" )
printf(" Media do saldo final da seguradora: %d:\n",Media_final )
printf(" \n" )
printf("Desvio padrao: %d:\n",Desvio_final )
printf(" \n" )
printf(" Quartis:\n")
printf(" \n" )
Quartis_final
end
Fonte: O autor (2022)
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Assim como nos outros exemplos, quanto maior for a quantidade de simulações feitas,
mais preciso será o cálculo da probabilidade de ruína. Ao final da execução este programa
retorna a probabilidade de ruína, a média, desvio-padrão e os quartis da reserva da seguradora
para o cenário escolhido, além do Box-Plot de cada período de 24 meses e do total de
simulações feitas.
Este trabalho se valerá de dados fictícios para calcular os valores dos prêmios e dos
sinistros, entretanto os dados podem ser ajustados para diferentes cenários e tipos de produtos
securitários, desde que se possuam os valores dos prêmios e as médias de sinistros para esse
determinado produto, cabendo assim ao atuário definir as informações desejadas.
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RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os resultados das simulações feitas com o modelo da
Figura 9, foram criados cenários com diferentes combinações para os valores do prêmio, da
média de sinistros e da média do valor dos sinistros.
Para definirmos a quantidade de simulações que acreditamos ser suficiente para
apresentar a probabilidade de ruína, vamos repetir o mesmo cenário 10 vezes para diferentes
quantidades de simulações e calcular o erro padrão médio para cada uma das simulações
diferentes conforme vemos na Tabela 1.

Tabela 1 - Teste para definir a quantidade mínima de simulações na amostra

Total de Simulações Realizadas

Ordem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média
Erro

500
0,483083
0,479833
0,478083
0,473167
0,476083
0,479833
0,48475
0,483917
0,481
0,479167

1000
0,481458
0,475167
0,48425
0,47825
0,478958
0,474167
0,477958
0,476542
0,48025
0,478167

2000
0,478958
0,479042
0,476812
0,481187
0,4785
0,481833
0,480125
0,473729
0,483375
0,479438

5000
0,479783
0,479883
0,480158
0,477867
0,478908
0,477225
0,4792
0,475583
0,479167
0,478342

10000
0,477983
0,479354
0,480433
0,4789
0,479687
0,478208
0,479004
0,478104
0,478638
0,47905

25000
0,478942
0,479957
0,479175
0,47922
0,47881
0,478642
0,479273
0,478568
0,47817
0,478963

50000
0,47959
0,47909
0,478884
0,479062
0,479088
0,479352
0,478784
0,478987
0,478617
0,478821

0,479892

0,478517

0,4793

0,478612

0,478936

0,478972

0,001071

0,00089

0,000808

0,000622

0,000228

0,000145

0,479028
0,000085

Fonte: O autor (2022)

Como já evidenciado no método de Monte Carlo, quanto maior for a quantidade de
simulações, o resultado se aproximará cada vez mais de uma probabilidade específica, o
critério foi escolher a quantidade de simulações cujo erro desta probabilidade fosse inferior a
0,05% e os valores que satisfizeram essa condição foram aquelas acima de 10.000
combinações.
Para realizar as próximas simulações foram utilizadas 25.000 combinações devido ao
fato de que valores acima consomem um bom período de processamento trazendo
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praticamente os mesmos resultados, porém esse valor já é mais do que satisfatório, pois
levando em consideração que cada simulação realiza 24 cálculos de ruína teremos um total de
600.000 cenários diferentes.
Na Tabela 1, o erro padrão foi calculado dividindo-se o desvio padrão de cada
simulação pela raiz quadrada do total de cenários realizados, que neste caso são 10.
(MORETTIN, 2017, p.316)
A Tabela 2 mostra a variação da probabilidade de ruína com a variação dos valores do
prêmio e da quantidade de sinistros, o valor médio de sinistros é de 10000.

Tabela 2 - Resultados da Estimação probabilidade de ruína para valor médio de sinistros de 10000

Valor Total do Prêmio

Quantidade
de Sinistros
Ocorridos

3
4
5
6
7
8
9
10

12500
0,801
0,908
0,96
0,982
0,992
0,996
0,998
0,999

25000
0,576
0,761
0,875
0,938
0,97
0,986
0,993
0,997

37500
0,352
0,566
0,647
0,848
0,917
0,958
0,978
0,989

50000
0,134
0,292
0,471
0,633
0,763
0,855
0,913
0,951

62500
0,033
0,011
0,237
0,393
0,551
0,686
0,792
0,869

75000
0,011
0,051
0,133
0,255
0,401
0,546
0,676
0,779

87500
0,003
0,021
0,067
0,152
0,271
0,406
0,544
0,667

100000
0,00071
0,005
0,022
0,063
0,133
0,234
0,352
0,478

Fonte: O autor (2022)

Podemos perceber que quanto maiores forem os valores da ocorrência de sinistros,
maior será a probabilidade de ruína e para atenuar esse problema é preciso aumentar o valor
do prêmio ganho (Ou também do capital inicial). A Tabela 3 mostra a relação entre prêmios e
valores do sinistro médio, a média de sinistros ocorridos foi definida como 5.

Tabela 3 - Resultados da probabilidade de Ruína com a média de ocorrência de sinistros fixada em 5

Valor Total do Prêmio
Valor
Médio
do
Sinistro

2500
5000
7500
10000
12500

12500
0,471
0,875
0,959
0,96
0,976

25000
0,022
0,471
0,735
0,875
0,916

37500
0,00012
0,131
0,472
0,735
0,804

50000
0
0,022
0,239
0,471
0,648

62500
0
0,002
0,068
0,237
0,471

75000
0
0,00015
0,022
0,133
0,31

87500
0
0
0,005
0,067
0,184

100000
0
0
0,00067
0,022
0,101

36
15000
17500
20000

0,993
0,993
0,993

0,959
0,959
0,959

0,876
0,876
0,959

0,735
0,875
0,875

0,558
0,733
0,735

0,471
0,559
0,734

0,385
0,472
0,559

0,237
0,384
0,471

Fonte: O autor (2022)

Aqui observamos que, assim como na Tabela 2, a chance de ruína aumenta conforme
o valor médio dos sinistros cresce. Na Tabela 4 temos a variação da probabilidade de ruína
alterando os valores médios de sinistros e sua ocorrência mantendo a quantidade de prêmios
ganhos no valor de 50.000.

Tabela 4 - Resultados da estimação de ruína com o valor do prêmio fixado em 50.000

Quantidade
de Sinistros
Ocorridos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valor Médio do Sinistro
4000
6000
8000
10000
0
0
0,000006 0,00221
0
0,0002
0,0045
0,03431
0
0,00351 0,03325 0,133133
0,00026 0,02091 0,11032 0,294033
0,00208 0,06854 0,23816 0,474267
0,0087 0,15414
0,3935
0,6335
0,02746 0,27205 0,54911 0,764417
0,06347 0,40644 0,68808 0,855925
0,12416 0,54421 0,79319 0,914358
0,20834 0,66763 0,86882
0,95135

12000
0,00377
0,05243
0,18352
0,37231
0,56039
0,71435
0,82667
0,90209
0,94528
0,97085

Fonte: O autor (2022)

Com os dados da Tabela 4 observamos que a probabilidade de ruína também será
maior quanto maiores forem as médias das variáveis aleatórias, mantendo o mesmo valor do
prêmio, entretanto estas probabilidades não seguem a relação de uma estimativa causal da
média da ocorrência de sinistros com a média dos valores dos sinistros, pois o valor do
sinistro agregado é regido pela distribuição de Poisson composto.
Por exemplo, um cenário que possuímos média de três sinistros com valor de 12.000
cada não terá a mesma probabilidade de ruína de um cenário que possui média de seis
sinistros de 6.000, as probabilidades de cada cenário são respectivamente 18,35% e 15,414%.
O gráfico da Figura 10 mostra a curva com cada situação descrita na Tabela 4.
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Figura 10 - Gráfico com as curvas da probabilidade de ruína para diferentes valores de sinistros

Fonte: O autor (2022)

Todas as curvas apresentam o mesmo comportamento, similar a um crescimento
logístico, onde o ponto que a curva se estabiliza é no instante que a ruína é quase certa, o que
diferencia cada curva é a quantidade de sinistros necessários para que a curva comece a
crescer. Este comportamento mostra que quanto menor for o valor médio do sinistro será
necessário ocorrer uma quantidade maior de sinistros.
Sendo assim, independente de qual é o valor do prêmio recebido ou da função Poisson
composta do total de sinistros, a curva da probabilidade de ruína da relação de um
determinado prêmio c com o valor total de sinistros regidos por uma distribuição Poisson
Composta, terá o formato apresentado na Figura 11.
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Figura 11 - Gráfico com a curva da probabilidade de ruína a medida que o valor do prêmio ganho aumenta

Fonte: O autor (2022)

Considerando que no instante zero c será igual a zero e crescerá baseado em certa taxa
t constante, sendo assim a curva para os valores da função Poisson do sinistro agregado que
crescerá em taxa t também constante terá um comportamento em relação de um valor fixo de
prêmio c conforme indicado na Figura 12.

Figura 12 - Gráfico com a curva da probabilidade de ruína à medida que o valor do sinistro agregado aumenta

Fonte: O autor (2022)

A partir de todas essas premissas podemos definir o modelo matemático que calcula a
probabilidade de ruína, basta apenas que sejam escolhidos os valores do capital inicial,
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prêmio, da média da ocorrência de sinistros e a média dos valores dos sinistros, ambas regidas
por uma distribuição Poisson, mas nada impede que alterações sejam feitas na programação
para que se utilizem outras distribuições que também sejam adequadas para o cálculo de
sinistros.
Definidos os valores iniciais, o programa irá retornar a probabilidade de ruína para as
condições apresentadas, assim como a média, desvio-padrão dos resultados obtidos de cada
simulação individual, mas também apresentará o box-plot com os resultados dessas
simulações conforme observamos nas Figuras 13, 14 e 15.

Figura 13 - Tela de resultados do modelo representado na Figura 10

Probabilidade de Ruína Calculada: 0.555292:
Media do saldo final da seguradora: -9631.78:
Desvio Padrão do saldo final da seguradora: 26839.2:
Quartis do saldo final da seguradora:
-67637.78500

-26382.59700

-7781.98900

9199.80550

Fonte: O autor (2022)

35119.85100
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Figura 14 - Gráfico com o Box-Plot referente ao valor médio final da reserva da seguradora

Fonte: O autor (2022)
Figura 15 - Gráfico com o Box-Plot referente a evolução mensal de uma simulação realizada na modelagem

Fonte: O autor (2022)

No cenário representado na Figura 13, temos uma probabilidade de ruína igual a
55,52% com uma média da reserva U(t) de -9631. Isto mostra que, para este cenário, o valor
do sinistro agregado ultrapassou o valor dos prêmios ganhos. O Box-Plot da Figura 14
também indica a tendência da reserva ficar negativa, devido a sua linha vermelha, que
representa a média de valores, estar abaixo de zero no gráfico. Essa situação também foi

41
frequente no conjunto de Box-Plot da Figura 15, com a ressalva que esta representa apenas
um cenário entre milhares de outros realizados, então por causa disso a probabilidade de
desvios é maior.
É importante ressaltar que o trabalho foi realizado criando-se cenários hipotéticos e
utilizando-se de valores fictícios para as variáveis, entretanto ele pode ser reproduzido com
informações reais de uma seguradora, caso seja possível calcular o valor total dos prêmios, a
média de ocorrências e o valor médio dos sinistros ocorridos, todos no mesmo período de
tempo. Também é possível adicionar novas variáveis para o modelo, adaptando-as conforme a
necessidade do cálculo ou de acordo com as características do produto estudado, tudo vai
depender da habilidade do atuário em conjunto com a quantidade de informações disponíveis
no momento.
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CONCLUSÃO
No desenvolvimento deste trabalho foi apresentada uma estimação matemática para

calcular a probabilidade de ruína em seguradoras via o modelo de Cramér-Lundberg e, para
isso, foram apresentados os conceitos de processos estocásticos, Teorema Central do Limite,
Teoria da Ruína e do próprio método de Cramér-Lundberg que se utiliza da relação de duas
variáveis fundamentais para o mercado segurador, o prêmio e o sinistro.
Foi criado um código de programação com base nesses conceitos, onde o modelo faz
um comparativo entre as relações dos prêmios ganhos com o valor total dos sinistros
ocorridos, sendo o valor do prêmio uma medida determinada previamente e o sinistro uma
combinação de duas sequências aleatórias, uma para a média de ocorrência e a outra para a
média da severidade do sinistro, ambas as sequências são regidas pela distribuição de Poisson,
tornando-se assim um processo de Poisson composto. A diferença entre essas duas variáveis
foi repetida milhares de vezes, através do método de Monte Carlo, para retornar a
probabilidade de ruína do cenário específico. A simulação também retorna, como
complemento, a média, o desvio padrão e os quartis da reserva da seguradora baseada em
todas as simulações feitas para tal cenário.
As simulações de Monte Carlo garantem que o resultado obtido se aproximará do
valor esperado da probabilidade de ruína para aquele recorte em particular. Com a quantidade
de simulações realizadas, obteve-se um erro padrão menor do que 0,01%(valor que está
indicado na Tabela 1 da seção 5), mas como tratamos apenas de cenários fictícios esses
valores podem variar utilizando-se dados reais, isso vai depender das características de cada
empresa e produto.
É também de suma importância relevar que o modelo de Cramér-Lundberg é um
modelo clássico do risco. Por esta razão desconsidera variáveis que também são importantes
para o funcionamento de uma empresa de seguros, sendo assim esse código pode servir como
base para estudos futuro, além da possibilidade de ser aperfeiçoado através da adição de
outras variáveis que podem impactar na probabilidade de ruína, como por exemplo, custos
administrativos, taxa de comissão dos corretores, resseguro, cosseguro, riscos financeiros e
lucro.
Dessa forma o profissional ou acadêmico do ramo possui a autonomia e capacidade
em utilizar a sua própria base de dados de acordo com as informações disponíveis na
seguradora e com o tipo de seguro escolhido. Ramos e produtos diferentes podem possuir
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variáveis próprias e distintas, entretanto as variáveis contidas no modelo de Cramér-Lundberg
certamente estarão presentes, pois são necessárias para o funcionamento de qualquer
seguradora, sendo assim o modelo proposto possui a viabilidade de servir como base para
estudos futuros.
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