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RESUMO 

 

 

Recentemente, o mercado brasileiro regulamentou produtos de seguro de vida e 

previdência com garantia de uma remuneração mínima, a ser corrigida por um índice de 

preços e acrescida da participação em retorno de fundo específico de investimento. Esta 

tese vem dar sua contribuição no âmbito da crescente demanda pela avaliação 

econômico financeira destes produtos. Esta demanda é motivada não apenas pelas 

exigências regulatórias internacionais mas também pelas necessidades de real percepção 

dos riscos fincnaceiros envolvidos. 

Assim, é aqui proposto um modelo de precificação cuja finalidade é permitir  a 

calibragem, dentro de uma condição definida de equilíbrio, dos parâmetros de garantias 

de um contrato - taxa mínima e participação. Estes são assim determinados em função 

não só da maturidade estabelecida, como também das expectativas relativas às variáveis 

de mercado, como taxas de juros, volatilidade dos ativos e índice de preços. O modelo 

proposto mostrou comportamento similar ao constatado num conjunto referencial de 

modelos. Por esta razão, sugere-se que ele é adequado, dentro das limitações colocadas, 

ao processo de precificação dos produtos em questão. 

 

Palavras-chave: Seguro de vida, Previdência Social Privada, Garantia, Opções, Risco, 

Avaliação. 
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ABSTRACT 

 

 

The Brazilian market has recently regulated life insurance and pension funds products 

that offer a guaranteed minimum rate of return, adjusted to a price index, and increased 

by a share of specific investment portfolio excess return. This dissertation gives its 

contribution to the increasing demand for the financial economics approach to the 

valuation of these products. This demand is motivated by the international regulatory 

requirements and by needs of understanding the financial risks involved. 

Therefore, we propose a pricing model that aims to calibrate, under a defined fairness 

condition, the contract’s guarantee parameters – minimum rate and participation. These 

are determined by the given maturity and the expectations relative to the market’s 

variables, such as interest rates, asset volatility and price index volatility. The proposed 

model showed a similar behaviour to a set of reference models. So, we suggest that it is 

adequate, under established conditions to the pricing process.   

 

Key-words: Life Insurance, Pensions, Guarantee, Options, Risk, Valuation. 
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Caṕıtulo 1

Introdução e Objetivo

1.1 Um Tema Emergente

A avaliação econômico financeira dos contratos de seguro vida vem tornando-se em tema

de crescente atenção tanto no mercado segurador e respectivos agentes reguladores, como

na comunidade acadêmica. Este fenômeno, transversal as todas as economias centrais, tem

aliás, perfeita razão de ser. De fato, desde os anos 80, num processo de desregulamentação

de mercados, produtos de seguro vida entram em concorrência direta com outros véıculos

de poupança, tais como fundos de pensão e fundos de investimento. Para ganhar terreno

nesse novo espaço competitivo, os contratos de seguro vida passam a oferecer, associadas,

garantias financeiras de remuneração mı́nima, participação em resultados, possibilidade de

resgate antecipado e outras. Essas garantias que, do ponto de vista econômico financeiro,

são representadas por opções, foram incorporadas aos produtos dentro de um paradigma

de avaliação contábil e num cenário de taxas de juro relativamente elevadas. Tais opções

embutidas não eram, certamente, desconhecidas. Entretanto, segundo as práticas atu-

ariais os contratos de seguro, eram, e continuam a ser, emitidos em condições técnicas

conservadoras de forma a que os riscos financeiros e atuariais possam ser perfeitamente

absorvidos. Além disso, dadas as taxas de juro mais elevadas à época, tais opções eram

emitidas, por assim dizer, deep out of the money. Com a gradual redução das taxas de
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juros nos anos 90 e, especialmente a partir de 2000, tais opções passam a ter um valor

significativo que, via de regra, não foi incorporado no preço dos contratos (Grosen and

Jørgensen2000). Evidencia-se nesse contexto a necessidade da avaliação das garantias

embutidas nos contratos, até então negligenciadas nos métodos atuariais de precificação.

Mais do que isso, o não reconhecimento de opções embutidas implica naturalmente no

não reconhecimento do real comportamento do valor de tais contratos, face às flutuações

nas variáveis de mercado, especialmente das taxas de juro e da volatilidade dos ativos.

A menos de alguns poucos modelos elaborados nos anos 70 (Brennan and Schwartz1976),

é sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90, que a comunidade acadêmica se con-

centra no tema da avaliação das garantias financeiras dos seguros vida. Com efeito, vários

modelos têm sido propostos, procurando não só identificar e avaliar os efeitos das opções

na determinação de prêmios justos, como identificar os reais perfis de risco dos contratos

face às flutuações das variáveis de mercado. Apesar do grau de comlexidade envolvida, a

avaliação destes contratos mostra-se essencial, não só na medida em que permite estabele-

cer os limites de garantias e consequntemente dos preços, mas também na medida em que

desmascara os riscos incorridos pelas companhias emitentes. Não será por outra razão

que as novas regulamentações internacionais de contabilidade de seguros, correntemente

em discussão - IAS 2002, FASB - vêm exigir a identificação e avaliação, a mercado, das

garantias financeiras embutidas nos nestes contratos. Mais: a identificação da estrutura

de valor destes contratos permite indicar posśıveis estratégias de investimento que mini-

mizem o risco de insolvência das companhias. Trata-se pois da base do que atualmente se

costuma chamar de gestão de ativos e passivos, ou ALM, de ampla aplicação no âmbito

bancário, e em plena emergência no âmbito dos seguros.

1.2 GBLs, RGPs e AGPs

Em 1998 foram criados no Brasil, os produtos do tipo PGBL-Plano Gerador de Benef́ıcio

Livre, e pouco depois, o VGBL - Vida Gerador de Benef́ıcio Livre. Exceto por diferenças

nos incentivos fiscais, são produtos idênticos, do ponto de vista econômico financeiro, não
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oferecendo qualquer tipo de garantia financeira, sendo seu benef́ıcio inteiramente indexado

à valorização de um fundo de investimento exclusivo, FIE.

Ao contrário, PRGP/VRGP - Plano/Vida com Remuneração Garantida e Performance

e PAGP/VAGP - Plano/Vida com Atualização Garantida e Performance, regulamentados

já em 2002 e 2003, oferecem remuneração mı́nima e atualização, além de uma participação

no retorno, de FIE, que a exceder. Fora essa estrutura de garantias, e tal como os ante-

riores, estes produtos permitem ainda o pagamento de prêmios espaçados, nos montantes

e momentos em que o segurado o desejar, além de portabilidade e resgates antecipados.

Diferenciam-se dos produtos tradicionais, essencialmente pela segregação dos ativos, ou

seja, definição do Fundo de Investimento Espećıfico.

Identifica-se claramente neste contexto, a demanda por um modelo de avaliação econômico

financeira, capaz portanto, de atender às necessidades de precificação e gestão de risco

relativas aos produtos desta natureza. O desafio da concepção de um tal modelo con-

siste em conseguir refletir as especificidades inerentes aos produtos e mercados sendo, ao

mesmo tempo, matematicamente tratável.

1.3 Objetivo da Tese

Precisamente neste contexto, esta tese tem por objetivo, propor um modelo de preci-

ficação para os novos contratos de seguro vida e previdência, com garantias, recentemente

regulados no Brasil. Mais especificamente, propor um modelo que, dirigido aos produ-

tos (P)VRGP - (Plano) Vida com Remuneração Garantida e Performance e (P)VAGP -

(Plano) Vida com Atualização Grantida e Performance, permita:

1. Identificar, sob condições espećıficas, o conjunto de relações entre a taxa mı́nima

garantida, o percentual de participação nos resultados e a própria maturidade, para

as quais o valor dos contratos seja justo.

2. Explicar, mais uma vez sob condições espećıficas, o comportamento deste conjunto

de relações em função de mudanças nas variáveis externas, nomeadamente, as taxas
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de juro, as volatilidades dos ativos e de um ı́ndice de preços genérico, bem como da

correlação entre ambos.

Neste sentido, a Hipótese Central desta tese foca precisamente a adequabilidade de tal

modelo ao objetivo que lhe é proposto, qual seja, de poder ser usado na precificação de

produtos de seguro vida e previdência.

1.4 Estrutura Geral desta Tese

Esta tese está estruturada da sguinte forma:

1. No Caṕıtulo 2, é feita uma revisão sintética dos principais conceitos relativos aos

produtos de seguro vida, bem como dos principais modelos econômico financeiros

aplicados aos diferentes tipos de produtos. São áı também sintetizados os principais

resultados obtidos na análise desses modelos, em termos de seu comportamento face

às diversas variáveis envolvidas:

• Existe uma relação inversa entre a taxa mı́nima garantida e o coeficiente de

participação, fixas as demais condições .

• Na ausência de risco de crédito, o aumento na volatilidade dos ativos im-

plica, numa redução no coeficiente de participação, fixos os demais argumen-

tos. Havendo risco de crédito, essa relação mostra-se amb́ıgua, dependendo

da relação entre os efeitos da volatilidade sobre a opção de participação, dos

segurados, e a opção de responsabilidade limitada, dos acionistas.

• Quanto maior a alavancagem, maior a taxa mı́nima garantida.

• O valor do contrato é relativamente pouco senśıvel à correlação entre os retornos

dos ativos e a taxa de juro.

• O valor do contrato aumenta pela redução das taxas de juro.

Esses resultados constituirão a base sobre a qual será verificada a validade da

Hipótese Central.
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2. No Caṕıtulo 3, são descritos com algum detalhe os produtos brasileiros em questão

e é definido um contrato genérico, objeto de modelagem. Uma solução fechada é

derivada para o valor do contrato. Sobre essa solução, uma condição justa, baseada

no Prinćıpio de Contribuição, iguala o valor presente do prêmio ao valor presente dos

benef́ıcios. Impĺıcito nessa condição justa está o espaço de relações entre parâmetros

de garantia mı́nima e participação, cujo comortamento se deseja analisar .

3. No Caṕıtulo 4, é traçado o roteiro de verificação da validade do modelo. É definido

um universo de análise com base, não só nos intervalos definidos dos parâmetros de

contratos sob controle da seguradora, como no caso de variáveis externas, a partir

de séries históricas que traduzam as respectivas amplitudes em peŕıodos seleciona-

dos. É então estabelecida um hipótese central que vincula o comportamento do

modelo proposto aos resultados obtidos na análise dos modelos existentes. A partir

dessa hipótese são então definidas seis sub hipóteses que abrangem não só os re-

sultados referenciais como estabelecem a consonância do modelo a comportamentos

expectáveis justificados para os casos não referenciados.

4. No Caṕıtulo 5 é finalmente analisado o comportamento do modelo. Dentro das

limitações definidas, todas as hipóteses são confirmadas, ou seja o modelo comporta-

se de acordo com o esperado, em todos os aspectos explorados.

5. No Caṕıtulo 6 confirma-se então a Hipótese Central e, com base nisso, sugere-se que

o modelo possa ser usado, sujeito às limitações de várias ordens, na precificação de

produtos de seguro vida e previdência. São também descritas as limitações gerais,

quer de abrangência, quer da concepção do modelo em si. Por fim, o caṕıtuo fecha

o trabalho com uma conclusão e uma apreciação da contribuição deste trabalho.
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Caṕıtulo 2

Referencial Teórico

2.1 Introdução

Iniciamos esta revisão com uma descrição geral dos principais conceitos e classificações dos

produtos de seguro vida. Passamos então à revisão dos principais modelos de avaliação.

Mais especificamente, introduzimos inicialmente, e com algum detalhe, o modelo pioneiro

de Brennan e Schwartz, apresentando não só a natureza do problema de avaliação, como

também ilustrando a inclusão de caracteŕısticas especiais, nomeadamente, os prêmios

periódicos e os riscos atuariais. Depois, passamos aos modelos que compôem, mais pro-

priamente, o referencial sobre o qual será desenvolvido o modelo e a própria natureza da

análise. Por último, sintetizamos os principais resultados dos modelos abordados.

2.2 Produtos de Seguro Vida

De acordo com (Black and Skipper2000) o seguro pode ser definido sob duas perspectivas:

Econômica : Segundo a qual o seguro consiste numa função de intermediação financeira

pela qual, indiv́ıduos expostos a determinada contingência, contribuem para um

pool, de onde são pagas as indenizações relativas aos eventos cobertos, por eles

sofridos. Nesta ótica, pelo seguro, os indiv́ıduos adquirem o direito a receber a
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indenização do pool caso a contingência ocorra.

Legal : Segundo a qual o seguro consiste num acordo, chamado contrato de seguro ou

apólice, pelo qual o segurado paga um montante estipulado, o prêmio, em troca do

qual o segurador concorda em pagar uma soma definida, a indenização, ou prestar

um determinado serviço, no caso de o evento ou contingência coberta ocorrer dentro

do prazo do contrato.

O seguro vida abrange, de modo geral, diferentes tipos de eventos, tais como: morte,

sobrevivência a um dado peŕıodo, incapacidade, doença ou mesmo acidentes.

2.3 Classificação dos Contratos de Seguro Vida

Para um enquadramento correto dos produtos que se pretendem avaliar é importante que

se considerem alguns tipos de classificação do universo do seguro vida.

(Gerber1997) classifica, de acordo com o tipo de cobertura, três tipos fundamentais

de contratos de seguro vida:

Term Life Insurance : É um contrato com maturidade definida. Paga uma determinada

importância, apenas pelo evento de morte do segurado desde que este ocorra dentro

do intervalo de tempo que separa o ińıcio do contrato e a maturidade estabalecida.

Não paga nada se o segurado sobreviver à maturidade 1.

Pure endowment Insurance : Também com maturidade definida, paga uma determinada

importância, somente se o segurado sobreviver à maturidade. Não paga nada em

caso contrário.

Endowment Insurance : É uma combinação dos anteriores, ou seja, paga uma determi-

nada importância, seja pelo evento de morte até à maturidade, seja pela sobre-

vivência a esta, o que ocorrer primeiro.

1O termo Whole Life Insurance é usado normalmente para designar um Term Insurance cuja maturi-

dade é indefinida, ou seja, vale até à morte do segurado.
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VGBL, VRGP e VAGP são, na sua forma mais simples, contratos de cobertura por

sobrevivência, ou seja, do tipo pure endowment. Entretanto, podem apresentar-se conju-

gados a coberturas de risco vida, caso em que tornam endowments.

Por outro lado, quanto à forma de determinação do benef́ıcio ou indenização, os con-

tratos de seguro vida são normalmente dividos em (Booth et al.1998):

Non Participating ou Non Profit : São contratos cujo benef́ıcio não inclui qualquer tipo

de participação nos resultados da companhia. Podem aparecer sob três formas:

• Convencionais, onde o benef́ıcio consiste num montante fixo, estabelecido a pri-

ori. Ou seja, qualquer que seja o tipo de contrato acima descrito, a indenização,

seja por morte ou sobrevivência, é conhecida no ińıcio do contrato.

• Equity-linked ou Unit-Linked, (UL) onde o valor do benef́ıcio é vinculado à

evolução do valor de um portfólio de referência fixo.

• Non-Linked, onde o benef́ıcio é vinculado à valorização do portfólio de ativos

da companhia, mas não a um portfólio de referência fixo.

Neste sentido, uma vez que os benef́ıcios inerentes aos produtos VGBL, VRGP e

VAGP são, por definição, vinculados à valorização das quotas do FIE - Fundo de

Investimento Exclusivo, podem ser classificados como Unit Linked. Os contratos

UL podem, ou não, incluir garantias associadas. Do ponto de vista da avaliação

econômico financeiro, são os contratos com garantias que têm interesse, dado que os

UL sem garantias não representam risco para a companhia seguradora. O VGBL,

por exemplo, não inclui qualquer tipo de garantia, dado que o segurado recebe, na

maturidade ou na data de resgate, o valor do prêmio capitalizado pela variação da

quota do FIE. 2 Por outro lado, VRGP e VAGP garantem remuneração mı́nima e

ou atualização, acrescidas de participação nos resultados financeiros.

Participating ou With-Profits , são contratos que garantem uma remuneração mı́nima,

acrescida de um mecanismo de divisão de resultados entre segurado e seguradora.

2Fundo de Investimento Espećıfico
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Por definição, são contratos cujo banef́ıcio não é vinculado a um portfólio de re-

ferência, mas sim função do retorno obtido nos ativos da própria seguradora. A

divisão de resultados entre companhia seguradora e segurados, assenta no chamado

prinćıpio da contribuição (Black and Skipper2000) de acordo com o qual, o mon-

tante de excedente diviśıvel deve ser alocado aos segurados na proporção segundo a

qual estes contribuiram para tal excedente.

Ao precificar um determinado contrato, a companhia de seguros adota um conjunto

de premissas conservadoras, seja nas taxas de retorno, seja no risco de mortali-

dade, seja nas próprias despesas inerentes à gestão do contrato, que constituem

as chamadas condições de primeira ordem, C1. Ao longo da vida do contrato, os

resultados reais, ou condições de segunda ordem C2, tenderão portanto, a mostrar-

se superiores aos projetados segundo as C1. O atributo de participação surge por

imposição legal, na medida em que as autoridades regulatórias obrigam as compan-

hias seguradoras a dividir essa diferença, sempre que positiva, com os segurados,

de acordo com o prinćıpio da contribuição. A parcela da diferença entre C2 e C1

devida ao segurado é comumente chamada de bônus. Caso a diferença seja negativa,

a companhia deverá suportá-la e o segurado não recebe bônus.

Outra questão importante diz respeito à distribuição do bônus. Nos EUA, por

exemplo o bônus é normalmente distribúıdo como dividendo anual. Na Europa e UK,

de modo geral o bônus é integrado ao valor da apólice do segurado. Nos produtos

brasileiros em questão, ou seja, VRGP e VAGP (VGBL não prevê distribuição)

considera-se que o dividendo é integrado no valor da apólice do segurado.

Vimos que, dado o benef́ıcio ser vinculado ao valor de um portfólio de referência, FIE,

é posśıvel classificar tanto o VRGP como o VAGP como contratos Unit Linked. Acontece

no entanto, que tais produtos também contêm a caracteŕıstica de divisão de resultados

financeiros, o que os coloca, em prinćıpio, na categoria With Profits. Estes entretanto,

por definição, não têm seu benef́ıcio vinculado a nenhum portfólio de referência e sim

ao valor dos ativos da própria companhia. Surge assim a questão de como classificar
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ou enquadrar estes produtos. Como atesta (Hansen2002), há realmente uma boa dose

de confusão na classificação dos contratos de seguro entre as categorias Unit Linked e

With Profits. A preocupação com este enquadramento reside no fato de que os modelos

econômico financeiros de avaliação são definidos sobre uma ou outra categoria e, portanto,

para que se explore o estado da arte mais adequado aos nossos produtos faz-se necessário

entender que famı́lia de modelos se mostra mais adequada.

A avalição econômico financeira dos contratos de seguro vida inicia-se com Brennan

e Schwartz em 1976 (Brennan and Schwartz1976), que desenvolvem no referencial de (F.

and Scholes1973), equações para os valores de equĺıbrio de um contrato UL com uma

garantia paga na maturidade. Desde então, como observa (Jørgensen2001), desenvolveu-

se um grande contraste gerado pela maior quantidade de modelos UL face à supremacia

de produtos With Profits. (Briys and De Varenne1994) pode ser considerado, embora

com alguma reserva, o modelo referencial para este tipo de contrato. De qualquer forma, a

maioria dos modelos de avaliação de contratos With Profits consideram os ativos enquanto

portfólios fixos, ou seja, trazem a caracteŕıstica identificadora do Unit Linked para o

contrato objeto. Considerando que tanto o VRGP como o VAGP são contratos com

distribuição de resultados financeiros e, ao mesmo tempo, com a carcteŕıstica Unit Linked,

faz todo sentido explorar sua avaliação no âmbito destes modelos.

2.4 Prinćıpios Fundamentais na Avaliação

Todos os modelos de avaliação revisados são concebidos foram concebidos com base no

conceito contrato justo, ou fair contract:

Um contrato é dito justo em t = 0 quando, nesse instante, o valor de mercado do

prêmio for igual ao valor de mercado dos benef́ıcios (Miltersen and Persson2000).

Além disso outras duas premissas são transversais a todos os modelos:

• O risco de mortalidade é independente do risco financeiro, entendido este último

como o agregado dos riscos de mercado, de taxa de juros, de inflação, de liquidez,

de crédito e todos os demais inerentes ao mercado financeiro.
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• Os mercados financeiros são competitivos, livres de arbitragem e sem custos de

transações.

• O mercado de seguros é competitivo.

2.5 Modelos de Avaliação

Iniciamos esta seção apresentando, com algum detalhe, o modelo pioneiro avaliação de

contratos de seguro, desenvolvido por (Brennan and Schwartz1976) para um contrato

UL com garantia na maturidade. Em seguida partimos então para uma revisão mais

detalhada dos modelos With Profits dado constituirem o espaço sobre o qual deverão ser

derivados os modelos de avaliação dos VRGP e VAGP.

2.5.1 Modelos UL

Brennan & Schwartz

(Brennan and Schwartz1976) avaliam um contrato do tipo equity linked com uma garantia

mı́nima na maturidade. Tais contratos, nesse modelo designados por ELPAVG - Equity

Linked Life Insurance Policy with an Asset Value Guarantee, garantem ao segurado, na

maturidade, um benef́ıcio com valor vinculado ao portfólio de referência, mas assegurando,

no mı́nimo, uma percentagem do capital investido. Ou seja, ao segurado é garantido o

valor do portfólio de referência ou um dado montante mı́nimo, o que for maior. Diferentes

versões deste contrato são avaliadas, incluindo ou não risco de mortalidade e, assumindo

também prêmios único ou peródico.

A idéia central deste modelo consiste em considerar o benef́ıcio na maturidade como

a soma da garantia dada e de uma opção, imediatamente exerćıvel, sobre o porfólio de

referência, e com preço de exerćıcio igual ao valor da garantia. O valor de equiĺıbrio do

contrato é obtido pela soma do valores da garantia e da opção. Em seguida descrevemos

as versões sem e com risco de mortalidade para a modalidade de prêmio único.
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Ignorando o risco de mortalidade

Seja:

T Maturidade do contrato.

S(t) Valor em t, da quota do portfólio de referência.

m(t) Número de quotas, em t, do portfólio de referência

na conta do segurado.

X(t) Valor, em t, do portfólio referência, em nome do segurado.

G(t) Benef́ıcio mı́nimo ou garanta mı́nima em t.

r Taxa livre de risco, constante.

P (t, T ) Valor, em t, de um cupão zero, que paga 1 em t = T .

Y (t) Benef́ıcio para o segurado, em t.

D Montante inicialmente depositado pelo segurado

considerando-se prêmio único e, a menos das despesas

administração, totalmente investido no portfólio de

referência

c(t, T, S,K) Valor, em t, de uma call sobre o

portfólio de referência, com maturidade T e preço de exerćıcio K.

π(t, T, S,K) Valor, em t, de uma put sobre o

portfólio de referência, com maturidade T e preço de exerćıcio K.

Nestes termos, o valor do benef́ıcio em T é dado por:

Y (T ) = max [X(T ), G(T )] (2.1)

Que pode também ser expresso como:

Y (T ) = G(T ) + max [X(T )−G(T ), 0] (2.2)

ou
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Y (T ) = X(T ) + max [G(T )−X(T ), 0] (2.3)

Ou seja, o benef́ıcio pode ser interpretado como a garantia mı́nima, G(T ), acrescida do

valor de exerćıcio de uma call sobre o montante do portfólio de referência correspondente

à conta do segurado, com preco de exerćıcio igual ao montante da garantia. Ou, de outra

forma, como o valor do portfólio de referência na conta do segurado X(T ), acresido de

uma put de parâmetros idênticos aos da call.

Considera-se que o montante inicial dispendido pelo segurado é inteiramente investido

no portfólio de referência, correspondendo a um número de quotas de m(0) = D/S(0).

Na modalidade de prêmio único, m é constante ao longo contrato admitindo-se não haver

resgates antecipados. Logo, X(0) = m. S(0) e, em T, o segurado terá em sua conta,

X(T ) = m. S(T ). Assumindo que G(T ) é conhecido, a partir das equações anteriores, é

posśıvel escrever:

V0(Y (T )) = V0(G(T )) + m.c(0, T, S,
G(T )

m
) (2.4)

V0(Y (T )) = V0(m.S(T )) + m.π(0, T, S,
G(T )

m
) (2.5)

onde V0 é um operador de valor presente.

V0(Y (T )) é o valor de equiĺıbrio do contrato, ou seja, o valor presente do benef́ıcio pago

em T . Esse valor é considerado de equiĺıbrio no sentido de que, a esse preço, o contrato

não trará lucro ou prejuizo à companhia de seguros.

Neste contexto, de posse de V0(G(T )), e admitindo que se possa calcular o valor de c,

obtem-se V0(Y (T )). Por outro lado, combinando as equações anteriores, temos:

m.π(0, T, S,
G(T )

m
) = V0(G(T ))− V0(m.S(T )) + m.c(0, T, S,

G(T )

m
) (2.6)

ou seja, m.π(.) é o valor, além do montante investido no portfólio de referência, deve

ser cobrado ao segurado, pela garantia prestada. A obtenção desse valor está portanto

vinculada à possibilidade de obtenção do valor da call c.

Assumindo as premissas do modelo de Black Scholes Merton, ou seja:
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- O retorno do portfólio de referência é assumido como seguindo um processo do tipo:

dS

S
= µds + σdW (2.7)

onde µ é a taxa de retorno instantânea do portfólio, σ2 a variância instantânea desse

retorno e dW um movimento browniano standard.

- A taxa de juros r e a volatilidade σ são conhecidas e constantes.

- Não há custos de transação.

- O portfólio de referência não paga dividendos.

- Não há possibilidades de arbitragem.

- Os ativos são diviśıveis e short selling é permitido.

- As transações são cont́ınuas no tempo.

Sobre este conjunto de premissas, seguindo os passos de Black Scholes, o valor da call

deve satisfazer a seguinte equação diferencial parcial:

1

2
σ2S2 ∂2c

∂S2
+ rS

∂c

∂S
− cr +

∂c

∂t
= 0 (2.8)

Onde o valor da call deve obedecer as seguintes condições de contorno:

1. Na maturidade t = T :

c(S(T ), 0, G(T )) = max[S(T )−G(T ), 0] (2.9)

2. Em qualquer instante t que haja uma contribuição ao portfólio de referência:

c(S(t−), T − t−, G(T )) = c(S(t+), T − t+, G(T )) (2.10)

onde [S(t+)− S(t−)] = D(t) é a contribuição feita em t, sendo t− e t+ os instantes

imediatamene anterior e posterior, respectivamente ao crédito da contribição.
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3. Não havendo contribuições, posteriores ao instante t, para o portfólio de referência:

c(0, T − t, G(t)) = 0 (2.11)

4. Num dado instante anterior à última contribuição, para o caso de prêmio peródico:

∂c

∂t
(0, T − t, G(T )) = rc(0, T − t, G(T )) (2.12)

Note-se que as condições de contorno acima definidas abrangem a modalidade de

prêmios periódicos. De fato, o valor da call é obtido pela solução da equação 2.8, sujeita

no entanto a diferentes conjuntos de condições de contorno, conforme se trate do caso

prêmio único ou do caso de prêmio periódico. No primeiro caso, a solução é sujeita às

condições 1, 3 e 4, correspondendo exatamente à solução fechada de Black e Scholes, ou

seja:

c(0, T, S,
G(T )

m
) = S(t).N(d1(t, T ))− G(T )

m
.e−r(T−t).N(d2(t, T )) (2.13)

onde

d1 =
ln

(
S(T ).m
G(T )

)
+

(
r + 1

2
σ2

)
.(T − t)

σ
√

T − t

d2(t, T ) = d1(t, T )− σ
√

T − t

Para o caso de prêmio periódico, a solução fechada não é posśıvel, fazendo-se necessário

o uso de métodos numéricos, sempre considerando as condições de contorno adicionais 2

e 5.

Adicionando o risco de mortalidade

Se o produto for do tipo endowment, o pagamento do benef́ıcio ocorrerá a qualquer in-

stante t ≤ T , pelo evento de morte do segurado ou, pelo evento de sobrevivência deste,

na própria maturidade. Há portanto, acrescida uma dimensão de aleatoriedade, ou seja,

além do benef́ıcio S(t) ser incerto, também será incerto o próprio momento em que este

é pago, t. Essa aleatoriedade traduz o risco de mortalidade.

Premissa:
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O risco financeiro e o risco de mortalidade são considerados independentes.

O benef́ıcio pago em t ≤ T , onde t < T corresponde ao caso morte prematura, será:

Y (t) = X(t) + m.π(t, t, S,
G(T )

m
) (2.14)

cujo valor no ińıcio do contrato é dado por:

v0(Y (t)) = m.S(0) + m.π(0, t, S,
G(T )

m
) = e−rt.

G(t)

m
+ m.c(0, t, s,

G(t)

m
) (2.15)

A companhia é suposta capaz de satisfazer este compromisso pois é assumido que os

prêmios depoositados foram investidos no portfólio de referência. O risco de mortalidade é

adicionado ao problema de forma bastante simples, com base na Lei dos Grandes Números.

Seja,

α(τ, t) t = 1, 2, 3, ..T − 1

a probabilidade de um segurado, vivo no ano τ , morrer no ano t. E,

α(τ, T ) =

(
1−

T−1∑

t=1

α(τ, t)

)

a probabilidade do contrato expirar em T .

Se a maturidade do contrato for T , então α(0, t), t = 1, 2, 3, ...T representa a proba-

bilidade do contrato expirar no ano t, condicionada ao fato de o segurado estar vivo em

t = 0. Os valores de α(0, t) dependem da idade do indiv́ıduo, sexo, raca e outros fatores,

e são dispońıveis na tábuas de mortalidade.

Premissa:

Admite-se que o número de contratos seja suficientemente grande para que

o risco de mortalidade seja inteiramente diversificado.

A premissa acima equivale a considerar-se que, se o número de apólices for suficien-

temente grande, o valor do contrato poderá ser simplesmente expresso como um valor

esperado ponderado pelas probabilidades α, ou seja:
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V e
0 =

T∑

t=1

α(0, t).v0(Y (t)) (2.16)

ou, expandindo os termos:

V e
0 =

T∑

t=1

α(0, t).v0(Y (t))

=
T∑

t=1

α(0, t).G(t).e−rt +
T∑

t=1

α(0, t)m.c(0, t, s,
G(t)

m
)

=
T∑

t=1

α(0, t).V0(m.S(t)) +
T∑

t=1

α(0, t)m.π(0, t, s,
G(t)

m
)

onde V e
0 representa o valor do contrato considerando o risco de mortalidade e v0(Y (t))

o valor em t = 0 de um contrato que expira por morte do segurado em t < T ou pela

sobrevivência deste em t = T . De forma mais simples,

V e
0 = D + Q (2.17)

além do valor em t do portfólio de referência, o segurado que adquirir uma apólice em

t = 0 terá um benef́ıcio adicional esperado de:

Q =
T∑

t=1

[
α(0, t)m.π(0, t, S,

G(T )

m
)

]
(2.18)

o termo,

T∑

t=1

α(0, t)m.π(0, t, S,
G(T )

m
)

representa a parte do prêmio cobrada pela garantia prestada. O termo,

T∑

t=1

α(0, t)m.c(0, t, s,
G(t)

m
)

representa a diferenca entre o valor de um ELPAV G e um contrato tradicional de

seguro vida, onde o benef́ıcio é conhecido antecipadamente e não há qualquer v́ınculo

deste com nenhum ativo de referência.
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Para o caso de prêmio periódico, o recurso a métodos numéricos é, mais uma vez, o

caminho utilizado, dadas as condições de contorno adicionais que se colocam, desta vez a

cada opção correspondente a cada maturidade.

O modelo acima ilustra não só a estrutura básica de avaliação de contratos tipo equity

linked, como também as variçẽs decorrentes de prêmios periódicos e, sobretudo, da inclusão

do risco de mortalidade.

Inúmeros modelos têm sido derivados a partir desta estrutura, não só para diferentes

formas de garantias, como já mencionado atrás, mas também sob diferentes conjuntos

de premissas, nomeadamente no âmbito de taxas de juro estocásticas. Importantes re-

ferências nesses modelos são (Bacinello and Ortu1993b), (Bacinello and Ortu1993a) e

(Persson and Aase1994).

2.5.2 Contratos com Participação ou With-Profits

A caracteŕıstica que define este tipo de contrato consiste na participação do segurado no

resultado financeiro dos ativos representativos de provisões matemáticas. Mais especifica-

mente, um contrato genérico deste tipo pode ser descrito como aquele que remunera a uma

taxa mı́nima e, acrescendo sobre ela, uma participação no excedente positivo do retorno

dos ativos representativos de provisões técnicas. A diferença para os UL está precisamente

no fato de que não se trata aqui de um determinado ativo de referência, mas sim o próprio

portfólio de ativos da companhia, que estiver portanto alocado às responsabiliades3.

Briys e De Varenne

O primeiro modelo a tratar deste tipo de contrato foi desenvolvido por (Briys and De Varenne1994),

com base no argumento de que o capital de uma companhia pode ser visto como uma

opção de compra sobre seus ativos com preço de exerćıcio igual ao valor de face da d́ıvida

(C.1974). Nesse contexto, Briys e De Varenne introduzem o risco de default da companhia

3Por oposição aos chamados ativos livres, que são os ativos não comprometidos com o pagamento

futuro de indenizações
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seguradora por meio de uma put que representa a responsabilidade limitada dos acionistas.

De fato, se na maturidade a companhia for incapaz de cumprir os pagamentos devidos aos

segurados, os acionistas têm sua perda limitada ao montante investido. Desta forma, os

acionistas embora não incorrendo todo o custo inerente ao default, participam do excesso

de retorno positivo. Tal assimetria faz com que a put aumente de valor à medida que o

segurador tomar mais risco.

Premissas:

- Os mercados financeiro e de seguros são competitivos.

- O mercado financeiro é perfeito, completo e livre de arbitragem.

- Vários ativos de risco são transacionados no mercado financeiro.

- Um depósito bancário e cupões zero de todas as maturidades são dispońıveis e

transacionados no mercado.

- A companhia seguradora tem uma estrutura de capital composta por acionistas e

segurados, ambas as categorias consideradas homogêneas. Em outras palavras, a

companhia pode ser considerada como composta de um acionista e de um segurado.

O modelo considera uma companhia com horizonte de planejamento definido pelo

intervalo [0,T]. No momento inicial t = 0, a companhia vende, a uma coorte homogênea

de segurados, um contrato com maturidade T , taxa garantida anual r∗ e uma participação

δ nos resultados, em T .

Em t0 a companhia adquire um portfólio de ativos A0 que é financiado pelo prêmio

recebido L0 = α.A0 e pelo montante investido pelos acionistas E0 = (1− α) .A0. O

balançøinicial tem portanto o seguinte aspecto:

Pagamento na Maturidade

O valor mı́nimo garantido aos segurados pode ser expresso por:

L∗T = αA0e
r∗T (2.19)
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Ativo Passivo

A0 L0 = α.A0

E0 = (1− α).A0

A0 A0

Tabela 2.1: Balanço em t = 0

Entretanto, o pagamento na maturidade, quer para os segurados quer para os acionistas,

depende do valor dos ativos em T. Mais propriamente, sendo AT o valor dos ativos em T,

temos três estados de natureza:

1. AT < L∗T . Neste caso, a companhia é declarada insolvente. Os segurados recebem

o que resta do valor os ativos e os acionistas nada recebem, ou seja:

LT = AT

ET = 0

2. AT , o valor dos ativos em T é tal, que a companhia embora capaz de cumprir com

o pagamento mı́nimo garantido aos segurados, não é capaz de distribuir bônus. O

bônus pode ser expresso por:

BT = δ
[(

AT − A0

A0

)
L0 −

(
L∗T − L0

L0

)
L0

]
(2.20)

ou, simplificando,

BT = δα
[
AT − L∗T

α

]
(2.21)
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Ou seja, BT será positivo se AT >
L∗T
α

. Somente a partir desse valor de AT haverá

distribuição de excesso de resultado. Logo, se:

L∗T ≤ AT ≤ L∗T
α

então, BT = 0

Neste caso:

LT = L∗T − max [L∗T − AT , 0] = L∗T (2.22)

ET = AT − LT = AT − L∗T (2.23)

3. AT >
L∗T
α

. Aqui há não só pagamento mı́nimo ao segurado, como também dis-

tribuição de excesso de resultado. Aqui:

LT = L∗T − max [L∗T − AT , 0] + δα
[
AT − L∗T

α
, 0

]
(2.24)

por sua vez, ET = AT − LT , ou seja:

ET = AT − L∗T + max [L∗T − AT , 0]− δα max
[
AT − L∗T

α
, 0

]
(2.25)

que, simplificada, tráz:

ET = max [AT − L∗T , 0]− δα max
[
AT − L∗T

α
, 0

]
(2.26)

Claramente, as expressões para LT e ET indicam a existência de opções embutidas.

Mais especificamente, o pagamento, na maturidade, de um conjunto de opções.

LT consiste na a soma de três componentes:

- L∗T , uma obrigação cupão zero, livre de risco, de maturidade T.

- −max [L∗T − AT , 0], uma put vendida aos acionistas, chamada put to default.
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- δα
[
AT − L∗T

α
, 0

]
, correspondente à opção do bônus.

ET pode ser vista como:

- max [AT − L∗T , 0], é a call referente á responsabilidade limitada.

- δα
[
AT − L∗T

α
, 0

]
, corresponde ao bônus distribud́o aos segurados, desde que positivo.

Num instante t < T , as expressões para Lt e Et podem ser escritas como:

Lt = L∗T . P (t, T )− PE (At, L
∗
T ) + δα . CE

(
At,

L∗T
α

)
(2.27)

Et = CE (At, L
∗
T )− δα . CE

(
At,

L∗T
α

)
(2.28)

A avaliação das opções acima depende da própria modelagem dos ativos.

Dinâmica dos Ativos

O portfólio de ativos é considerado como composto de ações, t́ıtulos de d́ıvida e imo-

biliário. De qualquer forma são considerados dois tipos de risco: risco de taxa de juro e

demais riscos, agregados aqui como risco dos ativos. O risco de taxa de juros é modelado

no referencial Heath, Jarrow e Morton, pelo qual uma curva forward inicial, f(0, T ) é

dada, (Musiela and Rutkowski1998). De acordo com esse modelo é possv́el escrever:

rt = f(0, t) +
1

2
σ2

P t2 + σP Wt

onde σP é a volatilidade da taxa de juros e Wt é um processo de Wiener standard.Desta

equação pode-se deduzir a expressão para o valor de um cupão zero livre de risco com

maturidade T, ou seja:
dP (t, T )

P (t, T )
= rtdt− σP (T − t) dWt (2.29)

Por sua vez, o risco dos ativos traduz-se sobre um processo do tipo:

dP = µdt + σAdZt (2.30)

em que µ e σA representam o retorno esperado e a volatilidade dos ativos e Zt é um

processo de Wiener independente de Wt, e representa o risco dos ativos não relacionado

às taxas de juro. Como resultado, o processo que governa os ativos pode será:
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dAt

At

= µdt + σA

[
ρdWt +

√
1− ρ2dZt

]
(2.31)

Valor das Opções

Os autores chegam às seguintes soluções fechadas para Lt e Et. Sendo:

CE (t, T, A, L∗T ) = A(t)N (N (d1(t, T )))− L∗T .P (t, T )N (N (d2(t, T ))) (2.32)

CE

(
t, T, A,

L∗T
α

)
= A(t)N (N (d3(t, T )))− L∗T

α
.P (t, T )N (N (d4(t, T ))) (2.33)

PE (t, T, A, L∗T ) = L∗T .P (t, T )N (N (−d2(t, T )))− AT N (N (−d1(t, T ))) (2.34)

onde

d1 =
ln

(
At

L∗T P (t,T )

)
+ 1

2
σ2(T − t)

σ
√

T − t

d2 = d1 − σ
√

T − t

d3 =
ln

(
αAt

L∗T P (t,T )

)
+ 1

2
σ2(T − t)

σ
√

T − t

d4 = d3 − σ
√

T − t

e

σ2 = σ2
A + ρσAσP (T − t) + σ2

P

(T − t)2

3

Temos, portanto as soluções finais para ET e LT :

Lt = At [N(−d1) + δαN(d3)] + P (t, T )L∗T [N(d2)− δN(d4)] (2.35)

Et = At [N(d1)− δαN(d3)]− P (t, T )L∗T [N(d2)− δN(d4)] (2.36)

Contratos fair
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Como foi visto, os acionistas têm responsabilidade limitada, ou seja, se a companhia

for declarada insolvente, simplesmente entregam os ativos aos segurados. Estes últimos

arcam portanto com o risco de não receberem o mı́nimo que lhes é garantido, ou seja há

risco de crédito envolvido. A remuneração por esse risco pode ser vista de duas formas:

• Para um dado δ , os segurados requererem uma taxa mı́nima r∗ de forma a obterem

um retorno justo no contrato.

• Para um dado r∗, requererem um δ tal que o retorno do contrato seja justo.

Do ponto de vista dos segurados, o preço das apólices deverá ser tal que lhes propor-

cione o retorno justo por possuirem as ações da companhia.

Dado que Et e Lt são valores de equiĺıbrio, é posśıvel estabelecer relações entre r∗ e δ

que satisfaçam a condição de equiĺıbrio do contrato. Para um r∗ dado, temos, em t = 0:

E0 = CE (A0, L
∗
T )− δα . CE

(
A0,

L∗T
α

)
(2.37)

mas E0 = (1− α)A0. Logo:

δ =
CE (A0, L

∗
T )− (1− α) A0

αCE

(
A0,

L∗T
α

) (2.38)

Estas são portanto relações de equiĺıbrio entre os parâmetros do contrato. Partindo

das soluções fechadas apresentadas, e mediante diferenciação impĺıcita são analisados

os efeitos de alguns parâmetros sobre os valores de equiĺıbrio de r∗ e δ. As principais

conclusões dessa análise são:

- Relação entre g e δ: Existe uma relação inversa entre a taxa mı́nima garantida r∗ e o

coeficiente de participação δ, o que faz todo sentido, dado ser a taxa mı́nima garan-

tida, normalmente inferior à taxa de juros livre de risco vigente, sendo a diferença

relativa ao rendimento esperado do contrato justo compensada pelo ńıvel do coefi-

ciente de participação.

- Efeito da volatilidade total sobre o ńıvel da taxa mı́nima garantida: Para o caso

em que δ = 0, o ńıvel de taxa mı́nima é sempre crescente com o aumento da
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volatilidade σ, o que simplesmente representa o ao aumento do prêmio de risco

requerido pelo segurado, em função do aumento no risco ao qual é exposto. No

entanto, quando δ > 0, a relação é menos evidente e apresenta forma de U. Para

baixos ńıveis de volaltilidade, r∗ é função decrescente de σ, enquanto que para altos

ńıveis de volatilidade, a função torna-se crescente. Isso se explica pelo fato de os

segurados terem uma posição curta na put to default e uma posição longa na call de

participação. O que entra em jogo é precisamente, para cada ńıvel de volatilidade,

qual o efeito dominante entre essas duas posições. Nas palavras dos autores, os

segurados enfrentam um dilema de volatilidade: o aumento da volatilidade acresce,

por um lado o risco de crédito da companhia; mas por outro, também aumenta

a probabilidade de ganhos na participação de resultados. Para baixos ńıveis de

volatilidade este último efeito é dominante, ou seja, quando esta aumenta, a taxa

mı́nima r∗ diminui. De fato, para um dado coeficiente participação fixo, o aumento

de volatilidade irá aumentar o valor da opção de participação e, a conservar-se a

condição de equiĺıbrio do contrato, r∗ requerido será menor. Fica claro também que,

quanto maior for o coeficiente de participação mais pronunciado se fará este efeito,

ou seja, quando o coeficiente de participação aumenta, evidentemente, os segurados

terão maior apetência por volatilidade. Para ńıveis mais altos de volatilidade, o

efeito do valor da put é dominante e claro, quanto maior a volatilidade, maior o risco

de crédito da companhia e maior a taxa mı́nima requerida, para cada coeficiente de

participação justo correspondente.

- Efeito da volatilidade dos ativos, σ sobre o coeficiente de participação δ. O mesmo

fenômeno se apresenta. Para ńıveis baixos de volaltilidade, fixo r∗, dado que o efeito

long call domina, quanto maior a volatilidade menor o coeficiente de participação

justo. Ao contrário, para mais altos ńıveis de σ, δ = δ(σ) é crescente. Observa-se

no entanto que este efeito é tanto mais evidente quanto menor for a alavancagem.

Claro, quanto maior a alavancagem, mais depressa o efeito put to default se fará

sentir.
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- Por último, o efeito da alavancagem sobre a taxa mı́nima garantida. Qualquer que

seja o ńıvel de participação, quanto maior a alavancagem, maior será a taxa mı́nima

requerida, o que aliás seria de se esperar: maior alavancagem, significa maior risco

financeiro e, consequentemente, maior retorno requerido.

O modelo de Briys e De Varenne permite portanto calcular o valor de equiĺıbrio de

um contrato tomando duas fontes de risco - ativoa e taxas de juro - levando ainda em

consideração o risco de crédito da companhia seguradora. Permite também uma análise

muito clara entre os diferentes parâmetros em jogo. No entanto, e apesar de formulado em

tempo cont́ınuo, é essencialmente um modelo de peŕıodo único. De fato, não há diferença

entre a garantia mı́nimma aqui definida e uma garantia absoluta na maturidade. Além

disso, o risco de crédito só é detectável em T .

Jørgensen

(Jørgensen2001) e (Jensen et al.2001) extendem o modelo acima criando uma barreira de

default. Tal como antes, L0 capitaliza continuamente a uma taxa garantida r∗ até t=T,

assegurando um pagamento final mı́nimo de:

L∗T = L0.e
r∗T (2.39)

Entretanto, este pagamento final mı́nimo está condicionado à solvência ininterrupta

da companhia no interalo [0,T]. Com efeito, o risco de crédito continua presente, embora

sob a forma de monitoramento cont́ınuo por parte das autoridades regulatórias. Mais

especificamente, definido um condição técnica de solvência,

At > Ltr
∗ ∀t (2.40)

a autoridade regulatória calcula, a todo momento,

L∗t = L0e
tr∗ (2.41)

De forma a adicionar alguma flexibilidade, o modelo usa o chamado Default Triggering

Solvency Boundary, Bt, definido como:

Bt = λL∗t (2.42)
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t ∈ [0, T ] e λ > 0

Assim, Bt é o capital mı́nimo requerido, agora função de t, e que define o limite

regulatório abaixo do qual a companhia será impedida de operar. Ou seja, se em τ , τ ∈
(0, T ], a autoridade reguladora verificar que Aτ ≤ Bτ , a companhia é fechada, liquidada

e o montante Aτ é distribúıdo aos segurados. Esta flexibilidade introduzida por λ coloca

três casos:

- 0 < λ < 1 corresponde à situação em que a insolvência limitada é admitida.

- λ = 1 Corresponde à situação em que não é admitido qualquer grau de insolvência.

- λ > 1 corresponde, por outro lado a uma regulamentação mais estrita no sentido

de que a continuidade da operação está condicionada á manutenção, a todo mo-

mento, de uma margem de segurança entre o valor dos ativos e o valor nominal da

responsabilidade.

Observe-se ainda que λ está limitado ao intervalo [0, 1/α), já que se λ ≥ 1/α a condição

de falência técnica é imediata.

Tal como no modelo de Briys e De Varenne, o contrato prevê, álém da garantia mı́nima,

a distribuição de resultados excedentes, na maturidade. Ou seja, BT = δ[αAT − L∗T ]. Ou

seja os pagamentos totais , na maturidade continuam a ser dados por,

LT = L∗T − max [L∗T − AT , 0] + δα
[
AT − L∗T

α
, 0

]

e

ET = max [AT − L∗T , 0]− δα max
[
AT − L∗T

α
, 0

]

embora, neste caso, condicionados à sobrevivência da companhia a T . Caso o limite

regulatório seja atingido em τ < T , haverá um pagamento de:

(λ ∧ 1) L0.e
r∗.T (2.43)

aos segurados e a companhia é fechada.
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Partindo de uma economia descrita por duas variáveis de estado,

drt = κ(θ − rt) + σrdW 1
t (2.44)

e
dAt

At

= rtdt + σAdW 2
t (2.45)

definidas sob a medida equivalente martingale Q, os valores do contrato para os segu-

rados e acionistas, num dado instante t, podem ser expressos respectivamente por:

V L
t = EQ

t

[
e−

∫ τ

t
ruduψL(τ, Aτ )

]
(2.46)

V E
t = EQ

t

[
e−

∫ τ

t
ruduψE(τ, Aτ )

]
(2.47)

onde,

EQ
t [.] representa a expectância sob a medida

equivalente martingale Q na qual estão definidas os

processos que guiam as variáveis

de estado.

ψi(τ, Aτ ) Pagamento num instante aleatório

τ , para os segurados i = L ou acionistas i = E.

Além disso, pelo prinćıpio da aditividade, vale a todo instante, para qualquer estado:

At = V E
t + V L

t ∀t ∈ [0, T ] (2.48)

Partindo da idéia de contrato justo, Jørgensen analisa, via simulação de Monte Carlo,

as relações entre os diversos parâmetros dos contratos, T, r∗, δ e α, à luz de diferentes

conjuntos de parâmetros relativos aos processos que governam as variáveis de estado e a

própria fronteira regulatória λ. As principais conclusões são:
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- Para qualquer ńıvel de volaltilidade, existe uma relação inversa entre a taxa mı́nima

garantida r∗ e o coeficiente de participação δ.

- Relação entre volatilidade dos ativos σA e coeficiente de participação δ. Fixo r∗,
a relação entre σA e δ é amb́ıgua. Para r∗ baixo, maior σA implica em menor δ,

o contrário ocorrendo para ńıveis mais altos de r∗. Isso se explica, mais uma vez,

pela relação entre os efeitos da variação de σA sobre as posições, longa na call de

participação e curta na put de responsabilidade limitada. De fato, para valores

baixos de r∗, aos quais correspondem, no equiĺıbrio, altos δ, a call de participação

tem domı́nio sobre a put. Para r∗ mais alto, no entanto, o risco de crédito aumenta

conferindo domı́nio à opção de responsabilidade limitada ou put to default. Nesse

caso, a volatilidade afeta negativamente o valor do contrato, pois é maior a prob-

abilidade da barreira ser atingida. Aqui, o aumento em δ é a forma de compensar

pelo aumento da volatilidade.

- A probabilidade de aingir a barreira de default cresce com σA e r∗ e decresce com a

taxa livre de risco rt.

- O valor do contrato é relativamente pouco senśıvel à correlação ρ entre taxas de

juros e ativos.

- Efeito do aumento ou redução da barreira regulatória λ após a negociação do con-

trato λ0 = 0, 75. Quando λ diminui, o valor do contrato diminui também, embora

esse efeito seja positivamente relacionado com o ńıvel de volatilidade. Quando λ

cresce até 1, o valor do contrato cresce, mais uma vez de forma positivamente rela-

cionada com a volatilidade. Ou seja, a regulação tem tanto mais valor quanto maior

for a volatilidade, o que é de se esperar. Note-se ainda que, para λ > 1, o valor

do contrato decresce abruptamente, e isso pelo simples fato de que, a partir desse

ńıvel a garantia estará assegurada, e no caso de quebra da companhia, os segurados

perderão apenas o valor da opção de participação.

Nos modelos até agora vistos o benef́ıcio é contabilizado e pago na maturidade, a
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menos da ocorrência de insolvência num instante anterior, como é admitido no caso do

modelo de Jøorgensen com barreira regulatória. Observe-se que, nestes modelos, o valor da

garantia mı́nima é, ao longo da vida do contrato, independente da opção sobre performance

financeira. Esta é, fato, apenas creditada ao segurado na maturidade.

Outros modelos abrangem produtos onde a opcionalidade sobre performance é exercida

periodicamente. Ou seja, o excesso de retorno do portfólio de referência é periodicamente

creditado à garantia mı́nima cuja base é portanto, em cada uma dessas datas, acrescida

do valor payoff da opção. Claro que, nesse caso, está impĺıcita uma série de opções, cuja

maturidade corresponde à duração do peŕıodo.

Miltersen e Persson

(Miltersen and Persson2000) desenvolveram um modelo que se aproxima bastante do

desenho dos contratos em questão e que passamos a descrever4:

Seja um contrato que especifica:

- Um retorno relativo a um portfólio de referência.

- Uma taxa mı́nima garantida anual, determińıstica, mas não necessariamente con-

stante.

- Um mecanismo de distribuição de excedente financeiro, ou seja, uma regra para a

distribuição do excedente anual acima da taxa mı́nima garantida, entre o segurado

e a companhia.

- Um mercado financeiro completo e livre de arbitragem, ou seja, existência de uma

medida martingale equivalente Q, única, sob a qual podem ser avaliados todos os

t́ıtulos derivativos.

A distribuiçao do excedente é modelada em duas versões diferentes: com e sem conta

bônus.

4Adotamos aqui a notação dos autores, que difere da notação usada nos modelos anteriores
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Inculindo a Conta Bônus Numa data inicial, o segurado deposita uma quantia X, que

é investida pela companhia seguradora por um peŕıodo de T anos. Uma conta A, dita do

segurado, é criada no passivo do balanço da companhia, com valor inicial correspondente

ao montante X. O contrato promete ao segurado um retorno anual, sobre o saldo da conta

A, expresso por:

ri = gi + α (δi − gi)
+ (2.49)

onde

- gi é uma taxa mı́nima garantida no ano i.

- δi é o retorno do portfólio benchmark no ano i.

- α é o coeficiente de participação do segurado sobre o excedente positivo (δi − gi)
+.

Por sua vez, a companhia recebe uma fração do excedente financeiro positivo, e

também calculado sobre A:

β (δi − gi)
+ (2.50)

que é creditado numa conta C, também no passivo, dita da companhia.

O mecanismo de distribuição do excedente funciona através de uma conta bônus,

designada por B. O saldo da conta B é calculado de forma residual. Primeiramente todo

resultado financeiro Ai−1e
δi é creditado em B. Em seguida, as parcelas correspondentes a

A, Ai−1e
gi+α(δi−gi)

+

, e C,Ai−1e
β(δi−gi)

+

, são debitadas de B e creditadas respectivamente

em A e C. O restante constituirá o saldo de B. Na maturidade do contrato, o saldo de

B, se positivo, é transferido para A; se negativo, é coberto por recursos da companhia.

Assim as contas A, B e C têm a seguinte evolução:

A(t) = A(t− 1)eri = Xe
∑t

i=1
ri (2.51)

C(t) = C(t− 1) + A(t− 1)(eβ(δt−gt)
+ − 1) =

t∑

i=1

(eβ(δi−gi)
+ − 1)Ai−1 (2.52)

B(t) = Xe
∑t

i=1
δi − A(t)− C(t) (2.53)
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Em termos econômicos financeiros, a taxa mı́nima garantida é uma call européia emi-

tida pela companhia, que garante ao segurado, em T, o direito ao saldo positivo de B a

preço de exerćıcio zero.

O balanço da companhia pode ser representado, na maturidade, por:

Ativo Passivo

X A + B+

C −B−

X X

Tabela 2.2: Balanço em T

Excluindo a Conta Bônus Numa outra versão deste contrato o excedente é direta-

mente creditado em A e C a cada peŕıodo. Neste caso, ao final do peŕıodo t, o saldo da

conta A pode ser expresso por:

A(t) = A(t− 1)egi+α(δt−gt)+ = Xe
∑t

i=1
(gi+α(δt−gt)+) (2.54)

o restante é creditado na conta da companhia, C, cujo saldo pode então ser expresso

de forma residual por:

C(t) = Xe
∑t

i=1
δi − At (2.55)

Contrato fair Um contrato fair é definido como aquele em que o valor presente dos

prêmios é igual ao valor presente dos benef́ıcios esperados. Podemos escrever:

X(T ) = A(T ) + B(T ) + C(T ) (2.56)

ou

X(T ) = A(T ) + C(T ) (2.57)
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para o caso da inexistência de conta bônus. Aplicando o operador de valor presente a

ambos os lados, obtem-se, respectivamente:

V0(X(T )) = V0

[
A(T ) + B+(T ) + C(T )−B−(T )

]

V0(X(T )) = V0 [A(T ) + C(T )]

Sendo o mercado competitivo, isto significa que a lucratividade deste contrato, para a

companhia, será zero. Então:

V0(CT −B−
T ) = 0

ou

V0(CT ) = 0

respectivamente para as versões com ou sem conta bônus. Para o segurado, tendo em

conta as expressões acima:

X = V0(Xe
∑t

i=1
δi) = V0(AT )

como, AT = Xe
∑T

i=1
(gi+α(δt−gt)+), teremos, para a versão sem conta B:

V0(
AT

X
) = V0(e

∑T

i=1
(gi+α(δt−gt)+)) = 1 (2.58)

e, com conta bônus,

X = V0(AT ) + V0(B
+
T ) (2.59)

Tendo em conta que modelo parte da premissa de um mercado completo, o operador

V0 pode ser expresso por:

V0(ZT ) = e−r(T−t)EQ[ZT ]
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onde ZT é um fluxo de caixa em T, Q é uma medida equivalente martingale e r a taxa

livre de risco de curto prazo.

Assumindo uma dinâmica para os ativos, cujo retorno é expresso por:

δt = rf − 1

2
σ2 + σ(Wt −Wt−1) (2.60)

Miltersen e Persson determinam conjuntos de valores para os parâmetros α, β e gi,

tais que as condições de equiĺıbrio acima sejam satisfeitas. Para o caso de inexistência de

conta bônus, as conclusões básicas são, mais uma vez que:

- Mais uma vez, confirma-se a existência de uma relação inversa entre a taxa mı́nima

g e o coeficiente de participação de performance, α.

- O aumento da volatilidade dos ativos, σ diminui o ńıvel da taxa mı́nima garantida

g de equiĺıbrio, o que seria de se esperar, já que o aumento da volatilidade tem por

efeito direto aumentar o valor da call sobre a performance.

- Também constatada uma relação inversa entre a volatilidade σ e o coeficiente de

participação α.

Observe-se que, neste caso, não sendo levada em consideração a alavancagem, as

relações α = α(σ) e g = g(σ) não têm a ambiguidade apresentada nos modelos ante-

riores. Claro, aqui não se faz presente o dilema de volatilidade, pois não é considerada a

put de responsabilidade limitada. Ou seja, neste caso o valor do contrato inclui, além do

termo de garantia mı́nima, apenas uma posição longa sobre uma call. O segurado tem,

aqui, relativamente, maior apetência à volatilidade, dado não ser considerado o risco de

crédito da companhia.

Grosen e Jørgensen

(Grosen and Jørgensen2000), constroem um modelo sobre um contrato semelhante ao an-

terior, ou seja, além de garantir uma remuneração mı́nima anual, oferece uma participação

na performance de um portfólio de ativos. Entretanto, neste modelo, a participação na
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performance dos ativos é função do ńıvel de uma conta de reserva de bônus relativamente

à reserva técnica.

Num momento inicial, o segurado deposita um montante X, que é investido num

portfólio de referência, adquirindo em troca um contrato de valor nominal N . Assumido

único, X deve, como aliás em qualquer outro caso, ser igual ao valor justo do contrato.

No passivo são criadas duas contas: A, conta do segurado e B reserva de bônus. A é

creditada, a cada ano, por rA, que não pode ser inferior a uma taxa garantida g. A

diferença entre rA e g é chamada de taxa de bônus, rB. Logo,

rB(t) = rA(t)− g ∀t (2.61)

Note-se que rA não é o retorno do portfólio de referência, mas sim uma remuneração

determinada, em t− 1, pela companhia.

Os autores observam que o interesse da companhia ou equity pode aqui ser considerado

como embutido em A, dado que em muitas companhias os segurados confundem-se com

os próprios acionistas, como é o caso t́ıpico das mútuas. A conta A evolui de acordo com:

A(t) = A0

∏

i=1

t(1 + rA(i)) (2.62)

onde i=1,2,3,...T.

Uma reserva mı́nima de bônus é definida, embora neste caso através de uma relação

entre B e A. Vale portanto:

rA(t) = max

{
g, α

(
B(t− 1)

A(t− 1)
− γ

)}
(2.63)

que implica num bônus do tipo:

rB(t) = max

{
0, α

(
B(t− 1)

A(t− 1)
− γ

)
− g

}
(2.64)

Assumindo a existência de uma reserva do bônus inicial, B(0), as contas evoluem de

acordo com os retornos acima descritos. O modelo considera ainda o efeito do resgate

antecipado sobre o valor do contrato. Tal como nos modelos anteriores, são exploradas

as relações entre parâmetros, a partir das avaliação livre de arbitrgem, via simulação de
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Monte Carlo, assumindo o ativo agregado como um movimento browniano geométrico.

Mais do que isso, é elaborada uma análise da sensibilidade dos vários componentes do

contrato - nomeadamente, o elemento básico de garantia, a opção de bônus e também a

opção de resgate antecipado. As principais conclusões são:

- Contratos que permitem resgate antecipado são sempre mais valiosos que os equiparáveis

que não o permitem. A diferença consiste precisamente no valor da opção de res-

gate. Nesse sentido, pode-se considerar a versão européia como limite inferior no

valor de um dado contrato. Em termos do coeficiente de participação, a possibiliade

de resgate antecipado traduz-se numa participação menor, para o mesmo ńıvel de

garantia mı́nima, relativamente ao contrato europeu, que não dá tal possibilidade.

- O valor da opção de participação cresce com o aumento da volatilidade dos ativos, o

que está em prefeita sintonia com os modelos vistos anteriormente. Por outro lado,

o valor da opção de resgate tem relação inversa com a volatilidade, o que faz sentido,

dado que o aumento da volatilidade, sendo do interesse do segurado, diminui seu

incentivo a exercer a opção de sáıda do contrato.

- Outro efeito explorado neste contexto e perfeitamente esperado, consiste no aumento

do valor do contrato em decorrência da redução da taxa livre de risco. Evidente-

mente, a redução da taxa livre de risco, coloca a garantia mı́nima mais in the money.

Ainda de observar que, nesse caso também o valor da opção de resgate se reduz,

pois mais uma vez, o incentivo a deixá-lo é certamente reduzido.

De salientar ainda uma exploração adicional de probabilidades Q de insolvência do

contrato - aqui definida como o evento B(T ) < 0 - em função dos parâmetros da poĺıtica

de distribuição. Curvas de iso-probabilidade de insolvência são constrúıdas, mostrando

sua relação positiva com g e α e negativa com o ńıvel de B0 e γ, como esperado.
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2.5.3 Aspectos comuns aos modelos acima apresentados

1. Primeiramente, não consideram os riscos atuariais. Excepção feita ao modelo de

Brennan e Schwartz, no qual é ilustrada a inclusão destas variáveis.

2. Em segundo lugar, são modelos que procuram traduzir, acima de tudo, a natureza

econômico financeira dos contratos, através da identificação das opções neles embu-

tidas. Nesse referencial, buscam não só relações de equiĺıbrio para os parâmetros de

garantias, tais como taxa mı́nima e coeficientes de participação, como também, ver-

ificar o comportamento do valor do contrato face a variações em diferentes variáveis

exôgenas, nomeadamente a volatilidade dos ativos. Em outras palavras, estes mod-

elos abordam os contratos enquanto derivativos, identificando não só parâmetros

para valores de equilibrio, como também o comportamento do valor, em função de

variáveis externas, tais como volatilidade dos ativos, taxas de juro e maturidade.

3. Neste contexto, os ativos são tratados de modo bastante genérico, sendo assum-

ido um comportamento conveniente à natureza da avaliação no referencial de in-

existência de oportunidades de arbitragem. Nesse sentido, não são analisadas por-

tanto estratégias ótimas de investimento, mas apenas ńıveis de volatilidade agregada.

Distanciam-se assim dos chamados modelos de simulação atuarial, concebidos pre-

cisamente nesse intuito, (Boyle and Hardy1997).

2.6 Śıntese dos Principais Resultados

Alguns resultados fundamentais obtidos nos modelos acima apresentados, são agora sinte-

tizados. Estes resultados constituem a referência sobre a qual iremos verificar se o modelo

a ser proposto pode ser usado para os objetivos a que propôe. Assim, temos:

1. Existe uma relação inversa entre a taxa mı́nima garantida e o coeficiente de partic-

ipação, fixas as demais condições .
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2. Na ausência de risco de crédito, o aumento na volatilidade dos ativos implica, numa

redução no coeficiente de participação, fixos os demais argumentos. Havendo risco

de crédito, essa relação mostra-se amb́ıgua, dependendo da relação entre os efeitos

da volatilidade sobre a opção de participação, dos segurados, e a opção de respons-

abilidade limitada, dos acionistas.

3. Quanto maior a alavancagem, maior a taxa mı́nima garantida.

4. O valor do contrato é relativamente pouco senśıvel à correlação entre os retornos

dos ativos e a taxa de juro.

5. O valor do contrato aumenta pela redução das taxas de juro.
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Caṕıtulo 3

Desenvolvendo um Modelo

Neste caṕıtulo vamos:

1. Descrever sinteticamente o desenho dos contratos VRGP, do ponto de vista pura-

mente financeiro.

2. A partir de um conjunto de premissas, estabelecer um contrato genérico, objeto de

modelagem.

3. Construir um modelo de avaliação relativo ao produto genérico.

3.1 VRGP- Vida com Remuneração Garantida e Per-

formance

A descrição, e posterior modelagem financeira, dos contratos VRGP está baseada no

seguinte conjunto de dispositivos legais:

• RESOLUÇÃO CNSP n96, de 30 de setembro de 2002.

• CIRCULAR SUSEP n212, de 3 de dezembro de 2002.

• CIRCULAR SUSEP n209, de 3 de dezembro de 2002.
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• Regulamento Padrão Individual VRGP Versão janeiro de 2003.

• Regulamento Padrão Individual VAGP Versão janeiro de 2003.

• Nota Técnica Atuarial VRGP Versão janeiro de 2003.

• Nota Técnica Atuarial VAGP Versão janeiro de 2003.

Embora possam ser conjugados com coberturas de risco de vida, VRGP e VAGP são,

em essência, contratos de seguro vida do tipo cobertura por sobrevivência. Ainda assim,

abstraindo-se aqui o tipo de cobertura associada, estes produtos podem ser considerados

de natureza exclusivamente financeira. Deve ser observado que neste contexto não há, do

ponto de vista da estrutura financeira do contrato, quaisquer diferenças entre os produtos

de seguro e os correspondentes de previdência, PRGP e PAGP, a não ser pelos aspectos

tributários, que estão inteiramente fora do escôpo deste trabalho. Como já foi mencionado,

o VAGP pode ser visto como um caso particular do VRGP, em que a remuneração mı́nima

garantida é zero, existindo apenas a atualização pelo ı́ndice de preços e a participação no

resultado financeiro. Por essa razão consideraremos essencialmente os contratos VRGP,

lembrando que os resultados aqui derivados são inteiramente aplicáveis aos casos, quer de

VAGP como de PRGP e PAGP.

Nestes contratos portanto, o segurado deposita uma quantia, o prêmio - seja na forma

de montante único inicial, seja na forma de montantes fixos com periodicidade estabele-

cida, ou ainda mesmo sob forma inteiramente discricionária, nos montantes e momentos

em que bem entender - que é investido pela companhia num Fundo de Investimento Ex-

clusivo FIE. Em contrapartida ao pagamento do prêmio, o segurado adquire o direito

a uma indenização, quer sob forma de pagamento único, quer sob a forma de renda, a

partir de uma data T que se pode designar por maturidade ou, seguindo a nomenclatura

da legislação, término do peŕıodo de diferimento. De fato, o tempo de vigência ou de

cobertura de um contrato de seguro vida pode ser dividido em dois peŕıodos: peŕıodo de

diferimento, que compreende o espaço de tempo entre o ińıcio do contrato e o instante

em que é paga a primeira parcela da indenização; peŕıodo de indenização, que se inicia
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no instante da primeira parcela de indenização. No caso de indenização paga em mon-

tante único, em T , o peŕıodo de indenização degenera-se ao próprio instante T . O valor

da indenização é calculado tomando-se por base os prêmios depositados, sendo composto

por:

- Uma remuneração mı́nima de, no máximo, 6%a.a., e apenas no VRGP.

- Atualização, segundo um ı́ndice de preços especificado.

- Percentual estabelecido do resultado financeiro positivo, tal como a seguir definido.

De modo mais espećıfico, os prêmios depositados pelo segurado são, a menos das de-

spesas de carregamento1, inteiramente investidos em quotas do FIE. Por contrapartida,

é criada uma conta de passivo, correspondente à indenização devida ao segurado, des-

ignada por Provisão Matemática de Benef́ıcios a Conceder, PMBC. A PMBC é, num

produto de capitalização financeira, remunerada mensalmente à taxa mı́nima garantida

e acrescida ainda da atualização segundo ı́ndice de preços determinado (fff). Ao fim de

cada mês i, é apurado o resultado financeiro:

RFi = PMBCi−1. [(1 + δi)− (1 + gm)(1 + θi)] (3.1)

onde:

- RFi é o resultado financeiro apurado no fim do mês i.

- PMBCi−1 é a base de cálculo e corresponde à PMBC do final do mês anterior.

- δi é o retorno do FIE entre i− 1 e i.

- gm é a taxa, equivalente mensal, de remuneração mı́nima fixa. No caso do VAGP,

como há apenas a atualização, gm = 0.

- θi é taxa de variação do ı́ndice de preços observada no mês.

1Despesas de carregamento referem-se às despesas administrativas, de corretagem e de colocação do

plano
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Se RFi > 0 então uma percentagem α desse resultado financeiro é creditada numa

conta designada por Provisão Técnica de Excedentes Financeiros, PTEF . O restante,

(1− α)RFi, é creditado numa conta de resultados da companhia.

Se RFi < 0, o rendimento do FIE não terá sido suficiente para remunerar a PMBC.

Esta diferença deverá ser então coberta pelos recursos da PTEF e da conta da companhia

nas proporções α e (1−α) respectivamente. Caso o saldo da PTEF seja, nesse momento,

inferior a αRFi, a diferença será coberta pela conta da companhia, devendo ser posterior-

mente ressarcida em montante atualizado pelo rendimento do FIE. Em outras palavras,

o saldo da PTEF voltará a ser positivo depois de ressarcidas as parcelas α das diferenças

anteriormente cobertas à PMBC.

Observe-se ainda que o percentual α pode variar, sempre de forma crescente, em função

do tempo ou do próprio ńıvel da PMBC, sendo essa variação obrigatoriamente estipulada

no próprio regulamento do produto.

A conta PTEF é remunerada diariamente pelo retorno do FIE e, ao final do mês,

creditada por α.RFi ou, debitada por um montante que não excederá α.RFi.

Segundo uma peridiocidade que não pode ultrapassar os 5 anos consecutivos e, obri-

gatoriamente, ao final do peŕıodo de diferimento, o saldo positivo da PTEF é revertido

à PMBC. Caso seja negativo, esse saldo é inteiramente absorvido pela companhia.

A reversão é obrigatória no peŕıodo de diferimento e facultativa no peŕıodo de ind-

enização. A existência de reversão no peŕıodo de indenização, bem como as periodicidades

desta em ambos os peŕıodos, são estabelecidas no regulamento de cada plano espećıfico.

Uma vez no peŕıodo de indenização, o segurado recebe seu benef́ıcio, sob forma de

renda ou de montante único. As rendas podem ser estruturadas nas mais diversas formas:

mensal vitaĺıcia, mensal temporária, mensal vitaĺıcia com prazo mı́nimo garantido, mensal

vitaĺıcia reverśıvel ao beneficiário indicado ou mensal vitaĺıcia reverśıvel ao cônjuge com

continuidade aos menores.

Além desta estrutura de benef́ıcios, é também dada ao segurado a possibilidade de

resgates antecipados parciais ou totais, após um prazo mı́nimo de carência e segundo

intervalos determinados. Da mesma forma, os planos prevêem ainda a portabilidade, ou
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seja, a possibilidade de transferência do contrato para outros planos do mesmo tipo.

Variações adicionais nos contratos podem ser oriundas da forma de pagamento das

despesas de carregamento.

3.2 O Contrato Genérico

A descrição geral dos contratos VRGP e VAGP, feita na seção anterior, ilustra a quan-

tidade de versões posśıveis sob as quais estes podem se apresentar. A concepção de um

modelo econômico financeiro que traduza o desenho e a dinâmica destes contratos, deve

nortear-se por três aspetos diferentes: o objetivo do uso do modelo; a fidelidade à natureza

do objeto; e a tratabilidade. Neste sentido, faz-se necessário, primeiramente, estabelecer

um objeto de modelagem, ou seja, um contrato genérico cujo desenho, embora assegure sua

inclusão no espaço de possibilidades gerado pela regulamentação antes mencionada, con-

tenha as simplificações suficientes à concepção de um modelo matematicamente tratável.

Premissas gerais:

1. Não serão levados em consideração riscos atuariais. Ou seja, os produtos analisa-

dos serão puramente financeiros, sem qualquer atibuto de cobertura de morte ou

sobrevivência conjugado. Esta premissa coloca fora do espaço de análise todas as

variáveis atuariais. Duas razões sustentam a inclusão desta premissa:

- Este projeto não é de natureza atuarial.

- A consideração de variáveis atuariais não muda, dentro da premissa de inde-

pendência entre riscos financeiros e riscos atuariais, a essência do equaciona-

mento econômico, embora acresça alguma complexidade, de natureza externa

ao escopo deste projeto.

2. Serão considerados apenas contratos de prêmio único inicial. Como pode ser visto

na revisão dos modelos, a consideração de prêmios periódicos traz complexidade

acrescida, nomeadamente ao ńıvel das condições de contorno associadas às equações
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diferenciais parciais que definem as funções de valor dos contratos. Mais propria-

mente, em alguns casos, a existência de prêmos periódicos acarreta a inexistência

de soluções fechadas para tais equações. Saliente-se ainda que, dentro da oferta de

modelos de nosso conhecimento, apenas prêmos periódicos constantes são considera-

dos. Mais: não existe ainda modelo que trate, simultâneamente, prêmios periódicos

fixos e resgate antecipado. Nestes termos, a possibilidade de prêmios discricionários,

inerente ao desenho generalizado dos VRGPs constitui-se, sem dúvida, um objeto

potencial de pesquisa.

3. Serão considerados apenas contratos cujo benef́ıcio seja pago de uma só vez, na

maturidade. Mais uma vez, a simplificação e eliminação do âmbito atuarial, vem

justificar a adoção desta premissa. A consideração de rendas vitaĺıcias está definiti-

vamente associada ao campo atuarial. Observe-se que rendas com maturidade fixa,

por outro lado, podem ser tratadas no âmbito puramente econômico financeiro. De

qualquer forma, optamos por considerar a decisão de contratar uma renda a partir

da maturidade do contrato, como externa a este projeto.

4. Serão aqui desconsiderados os custos de carregamento e percentual de gestão do

FIE.

5. A percentagem α do resultado financeiro, creditada na Provisão Técnica de Exce-

dentes Financeiros, é considerada constante.

6. Não serão considerados resgates antecipados nem tampouco portabilidade.

Já dentro do espaço definido pelas premissas acima vamos, ao ńıvel do equacionamento

do contrato genérico, estabelecer duas versões para o mecanismo de reversão:

1. Reversão anual. De acordo com a regulamentação, não ultrapassando o intervalo

máximo de 5 anos consecutivos, qualquer peŕıodo poderia ser escolhido. Por sim-

plicidade, consideramos o intervalo entre reversões, de 1 ano.
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2. Reversão única, ao fim do peŕıodo de diferimento. Note-se que esta premissa traz,

impĺıcita, a limitação da duração do contrato a cinco anos, dado ser esse o intervalo

de tempo máximo permitido entre duas reversões. Ainda assim, ao longo das análises

posteriores, considerar-se-ão, nesta versão, contratos de duração superior e inferior

a 5 anos.

Nestes termos, estabelecemos um contrato genérico com as seguintes caracteŕısticas:

- Prêmio único X, em i = 0.

- Remuneração garantida anual, g, acrescida de atualização segundo ı́ndice de preços

determinado, I.

- Participação, segundo um percentual definido, e constante, α, sobre o resultado

financeiro.

- Reversão da PTEF à PMBC com periodocidade anual, ou ao final do peŕıodo de

diferimento.

- Benef́ıcio pago, de uma só vez, na maturidade T do contrato.

- A diferença entre o rendimento total, absoluto, do FIE e os montantes creditados

nas contas PMBC e PTEF , é creditada numa conta de resultados ou, de forma

mais geral, do patrimônio ĺıquido da companhia. Podemos designá-la por C.

- No fim do peŕıodo de diferimento, o segurado recebe portanto o saldo da PMBC

acrescido da reversão do saldo final da PTEF , desde que positivo. A companhia,

por sua vez, terá o saldo da conta C reduzido de uma eventual absorção do saldo

da PTEF caso este seja negativo.
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3.3 Modelo Financeiro de Avaliação

3.3.1 As Equações do Contrato

O Desenho Financeiro do Contrato e sua Dinâmica

Usamos t para nos referirmos a anos ou peŕıodos genéricos e i, para nos referirmos a

meses.

Seja:

A Conta do segurado.

PMBC Provisão Matemática de Benef́ıcios a Conceder.

PTEF Provisão Técnica de Excedentes Financeiros.

C Conta genérica do Patrimônio Ĺıquido da companhia.

X Valor do prêmio único pago pelo segurado no momento t = 0

e investido no portfólio referência, FIE.

g Taxa mı́nima garantida, anual.

θt Variação percentual de um ı́ndice de preços I, no peŕıodo

t, ou seja, θ = (It − Tt−1)/It.

δt Retorno do portfólio referência FIE no peŕıodo (t− 1, t).

RFt Resultado financeiro, definido por:

RFt = PMBCt−1[(1 + δt)− (1 + g)(1 + θt)]

α Percentual de participação no resultado finaneiro financeiro.

Na aquisição deste contrato genérico, o segurado deposita, num instante inicial t = 0,

um prêmio único no valor de X, que é inteiramente investido, pela companhia seguradora,

num portfólio segregado, de referência, FIE, e que constitui o ativo relativo ao contrato.

Em contrapartida, três contas relativas ao mesmo contrato, são criadas no lado direito

do balanço: a PMBC que é, em t = 0, creditada pelo próprio valor do prêmio X, e

cujo valor a cada instante corresponderá ao benef́ıcio mı́nimo garantido ao segurado; a
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PTEF , com saldo inicial zero, e que será creditada ou debitada pelas precentagens α

dos resultados financeiros futuros tendo, na periodicidade assumida, seu saldo positivo

revertido à PMBC ou, se negativo, absorvido pela companhia; uma conta de resultados

C, incorporada no patrimônio ĺıquido da companhia, e cujo saldo é correspondentemente

creditado ou debitado pelas parcelas (1− α) dos resultados financeiros e pelas absorções

de saldos negativos de PTEF nos momentos de reversão. O balanço inicial, no momento

t = 0, deste contrato tem portanto a seguinte forma:

ATIVO PASSIVO

X PMBC(0) = X

PTEF (0) = 0

C(0) = 0

X X

Tabela 3.1: Balanço do Contrato Genérico em t = 0

Definimos At, ou conta do segurado, como a soma da PMBCt e do saldo positivo da

[PTEFt]
+. A conta do segurado representa, em qualquer instante t, o valor do benef́ıcio

total que lhe é devido nesse instante. Ou seja, podemos pensar em At como o benef́ıcio

que o segurado receberia, se resgatasse a totalidade do contrato nesse instante. Em t = 0

portanto, PMBC0 = X, PTEF0 = 0 e A0 = X.

Na versão de reversão anual, e admitindo que essa reversão se dê no fim de cada ano

t, os saldos das diferentes contas serão expressos, tomando-se capitalização anual, por:

Conta de ativo:

Xt = Xt−1.
t∏

i=1

(1 + δi) (3.2)

Contas de passivo:

PMBCt = PMBCt−1.(1 + g).
I(t)

I(t− 1)
(3.3)
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PTEFt = α.RFt (3.4)

Ct = Ct−1(1 + δt) + (1− α).[RFt]
+ − [RFt]

− (3.5)

Note-se que no caso do resultado financeiro ser negativo a conta C tem seu saldo

reduzido, não só pela parcela (1−α) do resultado financeiro, como também pela absorção

do saldo negativo da PTEF , equivalente a α.RFt.

Por sua vez,

At = At−1(1 + g)(1 + θt) + α.[RFt]
+ (3.6)

onde

- RFt = PMBCt−1[(1 + δt)− (1 + g)(1 + θt)].

- [RFt]
+ = max[RFt, 0]

- [RFt]
− = max[−RFt, 0].

Observe-se que, em cada instante de reversão e imediatamente após esta, o saldo de

A coincide com o da PMBC. Da mesma forma, no instante imediatamente posterior à

reversão, o saldo da PTEF será nulo.

Assim, ao fim de cada peŕıodo, aqui considerado como 1 ano, a conta do segurado é

constitúıda por uma parcela de remuneração mı́nima e por uma percentagem α de uma

opção de compra, imediatemente exerćıvel, sobre o valor dos ativos, com preço de exerćıcio

igual ao valor da PMBC nessa data. Por sua vez, o saldo da conta da companhia, C,

é acrescido do valor de duas opções: uma percentagem (1 − α) da mesma call; uma put,

em posição curta, referente à absorção do eventual saldo negativo do resultado financeiro.

Note-se que essa put está incorporada no saldo de At. De fato, observe-se que:

At−1(1 + g)(1 + θt) = At−1(1 + δt)− [RFt]
+ + [RFt]

− (3.7)
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ou seja, o montante mı́nimo garantido ao segurado em t pode ser expresso como o

montante obtido pelo rendimento do FIE, decrescido do resultado financeiro positivo

integral, ou acrescido do valor absoluto do resultado financeiro negativo. No entanto,

At = At−1(1 + g)(1 + θt) + α.[RFt]
+ (3.8)

substituindo 3.7 em 3.8, obtemos:

At = At−1(1 + δt)− [RFt]
+ + [RFt]

− + α.[RFt]
+

ou

At = At−1(1 + δt)− (1− α)[RFt]
+ + [RFt]

− (3.9)

por sua vez,

Ct = Ct−1(1 + δt) + (1− α).[RFt]
+ − [RFt]

−

= Ct−1(1 + δt) + [RFt]
+ − α.[RFt]

+ − [RFt]
− (3.10)

Somando as equações 3.9 e 3.10, obtem-se:

At + Ct = (At−1 + Ct−1).(1 + δ)

ou, substituindo recursivamente,

At + Ct = X.
t∏

j=1

(1 + δj) = Xt (3.11)

o que assegura a consistência do balanço do produto. É simples observar a simetria

das opções entre as contas do segurado, At e da companhia Ct. Mais propriamente:

O segurado possui:

1. Uma posição longa numa put sobre o resultado financeiro. Essa put representa, com

efeito, o valor da garantia mı́nima.
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2. Uma posição curta de (1− α) de uma call sobre o resultado financeiro.

Por sua vez, a companhia possui as posições exatamente simétricas:

1. Uma posição curta na put sobre o resultado financeiro.

2. Posição longa em (1− α) da call sobre o resultado financeiro.

O desenho é inteiramente análogo para o caso da reversão única, em T . Apenas, o

resultado financeiro é referente ao peŕıodo integral T , ou seja:

AT = X
T∏

t=1

(1 + δt)− (1− α)[RFT ]+ + [RFT ]− (3.12)

por sua vez,

CT = (1− α).[RFT ]+ − [RFT ]− (3.13)

somando 3.12 e 3.13,

AT + CT = X
T∏

t=1

(1 + δt) = XT (3.14)

As Equações de Dinâmica do Contrato

O saldo da PTEF é remunerado diariamente pelo retorno do FIE. Além disso, a

apuração do resultado financeiro e respectiva contabilização, nas percentagens α e (1−α),

respectivamente na PTEF e conta C, é mensal. No Apêndice A, mostramos como é

posśıvel, admitindo reversão anual e no último dia do ano, considerar os valores das con-

tas A e C ao final de cada ano, já com saldos de PTEF incorporados. Esse argumento,

que se aplica também ao caso da reversão única em T , permite eliminar do modelo, numa

escala temporal anual, a dinâmica mensal da PTEF .
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Versão de Reversão Anual Admitindo portanto a reversão - ou absorção - anual da

PTEF , é posśıvel reescrever as equações que descrevem a evolução de A e C, como 2:

At = X
t∏

j=1

{
[(1 + g).(1 + θj)] + α[(1 + δj)− (1 + g)(1 + θj)]

+
}

(3.15)

Ct = X




t∏

j=1

(1 + δj)


− At (3.16)

As equações acima estão expressas em termos de capitalização anual. Para uso em

modelos de avaliação econômico financeira, é mais coveniente fazer uso de capitalização

cont́ınua. Assim sendo, tomando,

St = St−1.e
δ(t)

Podemos escrever:

AT = X.
T∏

t=1


eg.

It

It−1

+ α.

(
St

St−1

− eg.
It

It−1

)+

 (3.17)

Versão de Reversão Única em T Para a versão do contrato com reversão única em T ,

ao final do peŕıodo de diferimento, a PMBC é creditada ou debitada pela percentagem α

do resultado financeiro acumulado. Este é, calculado pela diferença entre os rendimentos

do FIE e mı́nimo atualizado, aplicados sobre o montante do prêmio inicial. Neste caso,

portanto, a PMBC evoluiu apenas pela remuneração mı́nima garantida e atualização se-

gundo ı́ndice estabelecido, não tendo qualquer crédito proveniente da reversão da PTEF ,

que neste caso lhe é creditada, desde que positiva, apenas no instante T . Logo:

At = X



[(1 + g)t.

t∏

j=1

(1 + θj)] + α[
t∏

j=1

(1 + δj)− (1 + g)t.
t∏

j=1

(1 + θj)]
+



 (3.18)

2Como já foi mencionado, usamos t para designar anos. Nestas aquações, sendo t o ano genérico, e

tendo que designar uma sequência de anos no produtório, usamos j para tal. Assim procederemos quando

necessário.

54



Ct = X




t∏

j=1

(1 + δj)


− At (3.19)

onde θj é a variação relativa do ı́ndice I no ano j, e δj o retorno do FIE no ano j.

Tomando capitalização cont́ınua e considerando I(0) = 1 e S(0) = 1, podemos escrever:

AT = X.

{
egT .

IT

I0

+ α
[
ST

S0

− egT .
IT

I0

]+
}

(3.20)

3.3.2 Fair Contract ou Contrato Justo

Um contrato justo ou fair foi definido como sendo aquele em que o valor presente dos

prêmios é igual ao valor presente dos benef́ıcios futuros. De acordo com (Miltersen and

Persson2000), contrato justo é aquele onde o valor de mercado inicial do prêmio é igual ao

valor de mercado inicial dos benef́ıcios. Este conceito está baseado no chamado prinćıpio

da contribuição segundo o qual, o excedente gerado por um grupo de contratos deve-

lhes ser distribúıdo nas exatas proporções em que contribuiram para a geração de tal

excedente (Black and Skipper2000). Nestes termos, e no contexto do desenvolvimento

acima, podemos escrever que:

V0(AT ) = V0(X) (3.21)

V0(CT ) = 0 (3.22)

Onde V0 é um operador de valor presente. Portanto,

V0(AT )

V0(X)
= 1 (3.23)

Sendo o prêmio inicial X avaliado no momento t = 0, temos que, V0(X) = X:

V0(
AT

X
) = 1 (3.24)

e, da mesma forma,
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V0(CT ) = X − V0(AT ) = 0 (3.25)

Tomando as equações da dinâmica do valor do contrato, podemos então escrever as

condições sob as quais os contratos acima serão considerados justos:

V0(
AT

X
) = 1 = X.

T∏

t=1


eg.

It

It−1

+ α.

(
St

St−1

− eg.
It

It−1

)+

 (3.26)

em reversão anual, e

V0(
AT

X
) = 1 = X.



egT .

IT

I0

+ α

[
S(T )

S(0)
− egT .

IT

I0

]+


 (3.27)

para reversão única em t = T .

Nosso objetivo consiste em estudar a relação entre os parâmetros g e α para os con-

tratos justos. Estabelecida a condição de contrato justo, o próximo passo consiste no

cálculo do valor de mercado de AT . É precisamente o que faremos na próxima seção.

Antes porém de proseguir-mos, vamos estabelecer nosso universo de análise. Vamos,

de fato, restringir nosso estudo aos contratos de reversão final. Já foi dito que, de acordo

a regulamentação vigente, este universo está implicitamente definido pelos contratos que

não ultrapassem os cinco anos de duração. Entretanto, é preciso observar que a reversão,

antes do prazo de cinco anos, não é obrigatória, tendo como tal, e durante esse peŕıodo,

um caráter de opcional. Em outras palavras, dentro de um peŕıodo que não exceda os

cinco anos consecutivos, a companhia seguradora tem a opção de reverter a PTEF à

PMBC. Teoricamente essa opção pode ser exercida a qualquer momento. No entanto

não vemos, por parte da companhia seguradora, qualquer incentivo ao seu exerćıcio an-

tecipado. Tomemos, por exemplo, contratos de reversão anual, para os quais derivamos

equações. De uma forma puramente heuŕıstica, quando a companhia reverte resultados

à PMBC, está acrescendo a base de cálculo das garantias e resultados financeiros fu-

turos. Ou seja, está simplesmente a aumentar seu passivo com o segurado, ou em outras

palavras, a aumentar seu risco. Por outro lado, é absolutamente trivial que a absorção

de uma PTEF negativa não é em qualquer hipótese, racional, dado que se configura na
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incorporação, ao patrimônio ĺıquido, de um resultado negativo. Assim sendo, o contrato

de reversão anual pode ser considerado como não racional, no sentido de que nenhuma

companhia oferecerá tal tipo de contrato nesses termos. Por esta razão, concentramos

nossa atenção nos contratos de reversão única em T . O efeito da maturidade do contrato

será, de qualquer forma, analisado sobre contratos hipotéticos de mamturidades superi-

ores e inferiores a cinco anos, mas sempre com reversão somente no final. Uma extensão

importante de pesquisa consistirá, decerto, na avaliação dos mecanismos de reversão e seu

caráter de opcionalidade.

3.4 Modelo de Avaliação

3.4.1 Um Problema Invertido

Pode-se afirmar que existem duas abordagens para a avaliação de contratos de seguro

vida ou planos de pensão. A abordagem atuarial, na qual os processos que regem os val-

ores dos ativos são simulados no longo prazo e, de acordo com as equações das dinâmicas

dos contratos, os correspondentes valores são projetados ao longo do tempo. Os valores

presentes são obtidos através do desconto segundo taxas convenientes e, via de regra,

bastante conservadoras, normalmente designadas por taxas atuariais. Esta abordagem,

bastante flex́ıvel, foi desenvolvida essencialmente no Reino Unido. Referências impor-

tantes são (Boyle and Hardy1997) e (wilkie). A abordagem econômico financeira, por

sua vez, interpreta o contrato de seguro como um derivativo e é no âmbito da avaliação

livre de arbitragem que os valores de mercado dos contratos são portanto calculados. É

precisamente esta a abordagem que usamos neste trabalho. Mais propriamente baseamos

nossa abordagem nos modelos descritos no caṕıtulo anterior, nomeadamente (Briys and

De Varenne1994), (Miltersen and Persson2000) e (Grosen and Jørgensen2000).

Tal como descrito na seção anterior, AT /X pode ser visto como um derivativo, de tipo

europeu, cujo valor em t = 0 deve ser igual a 1, na condição de contrato justo. Trata-se

primeiramente, portanto, de encontrar a função de valor desse derivativo. Genericamente,
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uma função do tipo:

Vt(Φ(T )) = f(S, I, g, α)

em que:

V0(Φ(T )) = 1

Temos então um problema invertido. De fato, o valor inicial justo do contrato deve,

pelo prinćıpio da contribuição, igualar-se ao próprio prêmio. O que está em questão é,

portanto, a determinação dos parâmetros de garantia do contrato, ou seja, quais taxas

mı́nimas garantidas g e quais coeficientes de participação α podem estar impĺıcitos na

condição justa. Em outras palavras, a pergunta é: que conjunto de pares (g, α) satisfaz a

condição justa do contrato, fixas as demais variáveis?

Para obter a função Vt(Φ(T )) vamos seguir de perto (Benninga and Bjørk2002), que de-

senvolvem um modelo, baseado na técnica de mudança de numerário, aplicado à avaliação

de opções cujo preço de exerćıcio esteja indexado a um ı́ndice de preços. Mais propria-

mente, trata-se de uma extensão ou paralelismo à metodologia usada para precificação de

opções sobre um ativo denominado em moeda doméstica e cujo preço de exerćıcio está

denominado em moeda estrangeira. Vamos apresentar em seguida o desenvolvimento do

modelo. No Apêndice B é apresentado o teorema que sustenta a técnica de mudança de

numerário.

3.4.2 Modelo

Seja então uma economia com as seguintes caracteŕısticas:

• Um horizonte temporal [0, T ].

• Não há custos de transação e todos os t́ıtulos são considerados prefeitamente di-

viśıveis.

• Não há resrições a short selling.

58



• A transação de t́ıtulos é assumida cont́ınua.

• A taxa real de juros R é assumida constante.

• Não existem oportunidades de arbitragem.

• A incerteza é representada por um espaço de probabilidades (Ω,F , P ), onde Ω é o

conjunto de todos os posśıveis estados de natureza, F é a σ-álgebra dos subconjuntos

de Ω e P é uma medida de probabilidade. A informação é revelada ao longo do

tempo pela filtragem F = {Ft, t ∈ [0, T ]}, que consiste numa sequência crescente

de σ-álgebras, ou seja, Fs ⊂ Ft para t ≥ s. No instante zero não existe informação

dispońıvel e no instante T a incerteza cessou pois toda a informação relativa ao

horizonte temporal está dispońıvel. (Persson and Aase1994).

Nestas condições, o valor de um derivativo de tipo europeu pode ser genericamente

expresso por:

Ψ(t, Υ) = β(t)E
Qβ

t [
Υ(T )

β(T )
] (3.28)

onde Qβ é a medida de probabilidade induzida pelo numerário β, (Tavella1998). O

numerário é qualquer ativo transacionado no mercado e que não pague dividendos. O

numerário é o ativo relativamente ao qual os demais valores serão expressos. Assim, para

o derivativo em questão, podemos escrever:

β(t)E
Qβ

t





1

β(T )


egT .

IT

I0

+ .α

[
S(T )

S(0)
− egT .

IT

I0

]+





 = 1 (3.29)

Concentremos primeiramente nossa atenção na opção, que podemos designar por Φ,

ou seja:

Φ = max[
S(T )

S(0)
− egT I(T ), 0] (3.30)

sem perda de generalidade, assume-se que:
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S(0) = 1

I(0) = 1

Seguindo (Benninga and Bjørk2002) e S, o ativo subjacente, é assumido evoluir de

acordo com a seguinte dinâmica:

dS(t) = S(t)αdt + S(t)σ′SdW (3.31)

ou,

dS(t) = S(t)rdt + S(t)σ′SdWQ (3.32)

numa medida Q neutra ao risco, (Bjørk1998).

Por sua vez, seguindo (Landskroner and Raviv2003) e (Jarrow and Yildirim2002),

consideramos o seguinte processo para o ı́ndice de preços I, também na medida Q:

dI(t) = I(t)(r −R)dt + I(t)σ′IdWQ (3.33)

Nestes processos, r representa a taxa de juro nominal livre de risco, R a taxa de

juro real e dWQ representa um processo de Wiener padrão bidimensional, ou seja, um

vetor de dois movimentos brownianos independentes, definidos no espaço de probabilidade

(Ω,F , P ), e que constituem as fontes de incerteza da economia:




dw1

dw2




σS e σI são dois vetores coluna de dimensão 2:




σS1(I1)

σS2(I2)
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onde σ2
Sj(Ij) representa a variância da variação de S (ou I), por unidade de tempo,

decorrente da fonte j = 1, 2 de incerteza.

Como podemos ver, o preço de exerćıcio da opção é função do ı́ndice de preços I.

Designamos aqui o preço de exerćıcio, num dado instante t, KN(t) = egT I(t), como

nominal. Assim, o preço de exerćıcio nominal da opção, em t = 0 pode ser expresso por:

KN(0) = I(0)egT = egT

dado que S(0) = I(0) = 1. Por outro lado, podemos designar o preço real de exerćıcio,

num dado instante t, simplesmente como o preço nominal dividido pelo ı́ndice I, em t.

Ou seja, KR(t) = KN (t)
I(t)

. Logo, no instante t = 0, o preço real de exerćıcio é expresso por:

KR(0) =
KN(0)

I(0)
=

egT

I(0)
= egT = KR

No instante t = 0, neste contexto, KN(0) = KR(0). A partir de então, o preço real de

exerćıcio mantem-se constante. Já o preço nominal evolui de forma indexada ao ı́ndice I.

Podemos assim escrever:

KN(T ) = kR.I(T ) =
egT I(T )

I(0)

Φ = max[
S(T )

S(0)
−KN(T ), 0] (3.34)

ou

Φ = max[
S(T )

S(0)
− egT I(T ), 0] (3.35)

Para avaliar esta opção faremos uso da técnica de mudança de numerário3. Neste con-

texto, um candidato natural a numerário seria o próprio I. Acontece que o numerário a ser

usado, qualquer que seja, tem que ser um ativo transacionado e que não pague dividendos.

Essas condições não são certamente satisfeitas por I. Primeiro, porque enquanto ı́ndice

3Ver Apêndice B.
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de preços, não se trata de um ativo transacionável mas, além disso, o processo 3.33,que

o define, é equivalente ao processo de um ativo que paga um dividend yield constante R.

Assim, criammos então a figura de um depósito bancário BR, remunerado à taxa real de

juros R, e cuja dinâmica é:

dBR = RBRdt

nestes termos, podemos definir o seguinte produto

U(t) = BR.I(t) = I(t).eRT (3.36)

U(t) pode então ser visto como um depósito que paga taxa real mais inflação. Em

outras palavras, uma proxy de um depósito CDI ou equivalente. Logo, pode ser assumido

como um ativo transacionável. Além disso, trata-se de um ativo que não paga dividendos.

Deste modo, U(t) pode ser tomado como numerário, ou seja β = U(t).

Por simles aplicação do Lema de Itô, é imediato que:

dU(t) = U(t).rdt + U(t)σIdWQ (3.37)

Como I(T ) = U(T )e−RT , podemos escrever:

Φ = max[
S(T )

S(0)
− U(T )e−RT egT , 0] (3.38)

Usando portanto U como numerário, a forma genérica de avaliação da opção será:

Π(t, Φ) = U(t)EU
t [maxZ(T )−K(T ), 0] (3.39)

onde EU é a medida martingale induzida pelo numerário U . Além disso:

Z(T ) =
S(T )

U(T )

K(T ) = e(g−R)T = K
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A aplicação do lema de Itô permite mostrar que Z tem termo de drift nulo sob a

dinâmica U , ou seja:

dZ(t) = Z(t)(σS − σI)dWU (3.40)

Assim sendo, Π(t, Φ) pode ser calculado por uma aplicação direta de Black - Scholes,

para uma call com preço de exerćıcio K, sobre um ativo de volatilidade escalar igual a:

δZ = ‖σS − σI‖ =
√
‖σS‖2 + ‖σI‖2 − 2σSσ′I =

√
δ2
S + δ2

I + 2ρδSδI

numa economia normalizada com taxa de retorno livre de risco igual a zero, pois

U(t)
U(t)

= 1. Note-se que passamos ao ambiente escalar, onde, as volatilidades são expressas

de forma equivalente como:

|σi| = δi

para i = S, I

A opção pode ser escrita como:

Π(t, Φ) = U(t) {Z(t)N [d1]−KN [d2]} (3.41)

com

d1 =
1

δZ .
√

T − t

{
ln

(
Z(t)

K

)
+

1

2
δ2
Z(T − t)

}

d2 = d1 − δZ

√
T − t

substituindo as expressões para Z(t) e K, obteremos:

Π(t, Φ) = S(t)N [d1]− I(t)e−R(T−t)egT S(0)

I(0)
N [d2] (3.42)

com
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d1 =
1

δZ

√
(T − t)

{
ln

(
S(t)I(0)

I(t)S(0)egT

)
+

{
R +

1

2
δ2
Z

}
(T − t)

}
(3.43)

d2 = d1 − δZ

√
T − t (3.44)

onde, por sua vez, como já visto,

δZ =
√

δ2
S + δ2

I + 2ρδSδI (3.45)

Entretanto, nosso contrato não se resume à call. De fato, como mostrado acima, temos:

PV (
AT

X
) = 1 = PV



egT .

IT

I0

+ .α

[
S(T )

S(0)
− egT .

IT

I0

]+


 (3.46)

PV é o operador de valor presente e diz respeito ao derivativo como um todo. Desig-

nando o derivativo Ψ podemos escrever que:

Ψ(t) = U(t)EU
t



e(g−R)T U(T )

U(T )
+ .α

[
Z(T )− e(g−R)T .

S(0)

I(0)

]+


 (3.47)

e podemos separá-lo em dois termos:

Ψ(0) = U(0)EU
t

{
e(g−R)T

}
+ U(0)EU

t



α

[
Z(T )− e(g−R)T .

S(0)

I(0)

]+


 (3.48)

Ψ(0) = U(0)e(g−R)T + U(0)EU
t

{
α

[
Z(T )− e(g−R)T

]+
}

(3.49)

Ψ(0) = Ψ(0, Υ) = U(0)e(g−R)T + α.Π(0, Φ) (3.50)

onde, U(0) = eR.0.I(0) = 1

Assim, é pecisamente usando esta solução fechada que vamos estudar as relações entre

g e α que satisfazem a condição justa do contrato, ou seja, Ψ(0) = 1. Ou seja, é dentro

deste modelo que vamos procurar responder ao problema formulado.

Algumas observações se fazem necessárias:
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1. Primeiramente, o processo para o ı́ndice de preços foi escolhido tomando como base

(Landskroner and Raviv2003) e (Jarrow and Yildirim2002). Os autores usam esse

processo numa analogia ao modelo de Garman Kohlhagen (1983), segundo o qual

o processo seguido por uma taxa de câmbio, definida como quantidade de moeda

nacional por unidade de moeda estrangeira, é do mesmo tipo que o de uma ação

que paga um dividend yield cont́ınuo. Nesse contexto, a variação na taxa de câmbio

assim definida, e sob a medida Q, é dada por (r− rf ), onde r é a taxa de juro livre

de risco doméstica e rf é a taxa de juro livre de risco estrangeira. A analogia ao

modelo de Garman Kohlhagen (Garman and Kohlhagen1983) consiste precisamente

em traçar o seguinte paralelo: o ı́ndice de preços equivale à taxa de câmbio; a taxa

real de juros, à taxa livre de risco estrangeira; e a taxa nominal de juros, à própria

taxa livre de risco doméstica. Ou seja, sob a medida Q, o termo de tendência ou

drift da variação relativa do ı́ndice de preços pode ser expresso por (r−R) sendo R a

taxa real de juros. Note-se que assumir o processo para o ı́ndice de preços como um

movimento browniano geométrico, assegura que o ı́ndice não seja negativo, embora

a taxa de inflação possa apresentar-se negativa. Além disso, a tendência é no próprio

ı́ndice e não na taxa de inflação em si.

2. Em segundo lugar, o ativo de referência S é considerado como uma ação genérica e,

nesse sentido, seguimos os autores citados. (Briys and De Varenne1994) consideram

dois tipos de risco nos ativos, risco de mercado de ações e risco de taxas de juro.

Aqui, consideramos apenas o risco de mercado, correlacionado ao risco de inflação.

Uma evolução natural deste modelo é considerar-se o risco de taxa de juros, dado

que o portfólio de referência será, na prática, essencialmente composto por t́ıtulos de

renda fixa. Note-se no entanto que as taxas de juro nominais embora não expĺıcita

como variável do modelo é considerada indiretamente como estocástica, via ı́ndice

de preços, no ativo nomalizador U . Evidentemente, extensões naturais ao modela

podem ser feitas com inclusão exĺıcita de modelos de taxas de juro, inclusão de risco

cambial e risco de crédito.
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Caṕıtulo 4

Metodologia

4.1 Introdução

Proposto um modelo de avaliação, o próximo passo consiste em verificar se, e em que

condições, este modelo pode ser usado na precificação dos contratos em questão. Para

tanto, vamos verificar se o comportamento do modelo é consistente com os principais

resultados obtidos nos modelos abordados. Neste caṕıtulo estabelece-se a metodologia

desta verificação: definindo um universo de análise, montando uma estrutura de hipóteses,

e traçando um plano de verificação.

4.2 Universo de Análise

Seja a expressão abaixo a função genérica do valor do contrato justo.

F (g, α, T ; δS, ρ, δI , R) = 0 (4.1)

Esta equação explicita que o valor do contrato depende de uma série de argumentos1,

os quais vamos dividir em duas categorias:

1Usaremos o termo argumentos para nos referirmos às variáveis e parâmetros, sempre que ambos

estiverem impĺıcitos no contexto
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1. Os parâmetros do contrato: g, α e T . Estes são os parâmetros que determinam o

desenho do contrato e que estão sob o controle do emissor, ou seja, da companhia

seguradora. Acrescente-se que embora sob controle da seguradora, a escolha destes

parâmetros é, naturalmente, limitada pelas condições competitivas do mercado se-

gurador.

2. Variáveis externas: δS, δI , ρ e R. São as variáveis exôgenas ao controle da se-

guradora. Observe-se que o ńıvel de volatilidade dos ativos, δS, é dependente da

natureza destes e, como tal, no processo de alocação de ativos do FIE a seguradora

tem, sob seu controle, a ordem de grandeza dessa volatilidade. Entretanto, tal como

descrito no caṕıtulo anterior, nosso modelo considera o FIE como ativo genérico e,

nesse sentido, sua volatilidade é considerada exôgena ao modelo de precificação.

Nesta seção estabelecem-se os espaços ou intervalos de validade para cada um dos

argumentos de F . Além disso é estabelecido, para cada um desses universos, um elemento

de referência. É o elemento do universo a ser mantido quando a variação de outros estiver

em causa.

Parâmetros do Contrato:

1. Taxa Mı́nima Grantida, g. Segundo a regulamentação citada no Caṕıtulo 3, g

pode variar entre 0% e 6%. A rigor, g é um número real. No entanto, estabelecemos

um conjunto valores discretos no intervalo [0; 0, 06]. Em outras palavras, tomamos

g como variável independente, assumindo valores no conjunto:

G = {0%, 1%, 2%, 3%, ..., 6%}

.

Dentro deste conjunto é ainda estabelecido um valor de referência, usado como valor

fixo de g quando necessário. Tal valor foi escolhido como g = 3%, o valor médio do

conjunto.
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2. Coeficiente de Participação, α Pela própria natureza, varia entre 0% e 100%.

Ou seja o intervalo de validade de α é:

Γ = {α ∈ R|0 ≤ α ≤ 1}

Note-se que, por construção da análise, α será sempre a variável dependente. Como

tal, em determinadas condições dos demais argumentos, o contrato justo pode im-

plicar α negativo, o que está, como veremos, fora do escopo de contratos praticáveis.

Sendo tomado como variável dependente, não lhe definiremos um valor de referência.

3. Maturidade do Contrato, T. A regulamentação não estabelece qualquer limite

para a duração T do contrato. De qualquer forma, como foi visto, um contrato de

reversão final está limitado a 5 anos, dado ser este o intervalo máximo posśıvel entre

reversões no peŕıodo de diferimento. No entanto, por forma a avaliar a influência

de T sobre a relação entre g e α e certamente também por ser um parâmetro de

escolha da companhia, assume-se o seguinte universo de maturidades, expressas em

anos:

T = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15}

.

Para este caso o valor de referência foi tomado como 5 anos, dado ser a maturidade

do contrato genérico.

Variáveis Externas:

Para este grupo, dados foram obtidos a partir de séries históricas tomadas entre janeiro

de 1986 e novembro de 2003. Valores máximos, mı́nimos e médios foram tomados, não só

para a extensão integral de cada série, como também para os peŕıodos pré e pós Plano

Real, dadas as diferenças entre esses dois peŕıodos. Com base nesses valores, foram
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então definidos os universos de análise para cada variável. Seguindo a lógica anterior, foi

selecionado, para cada um desses universos, um valor de referência.

1. bf Volatilidade dos Ativos, δS. Para definirmos um intervalo de análise para δS

usamos a série de retornos diários do IBOVESPA, ajustada aos dividendos, entre

janeiro 1986 e novembro 2003. Sobre essa série foi constrúıda uma segunda série de

volatilidades diárias, calculadas para uma janela de 5 anos à frente, por referência

ao tempo do contrato. A série correspondente de volatiliades anualizadas foi obtida

pelo procedimento padrão, considerando o ano de 252 dias, ou seja,

δa
S(t) = δS(t).

√
252

.

onde δa
S(t) é a volatilidade anualizada, e δS(t) a volatilidade diária, ambas calculadas

a partir da mesma data, ou seja, sobre o desvio padrão dos retornos diários entre

o dia t e o dia t + (252.5). Obtivemos assim uma série diária de volatilidades

anualizadas entre janeiro de 1986 e novembro de 1998, pois após esta última data,

a janela seria inferior a 5 anos. Desta série, obtivemos os valores médio, máximo

e mı́nimo. Além disso, dividimos a série em dois peŕıodos: dos contratos que se

iniciaram antes do Plano Real, isto é, entre janeiro de 1986 e julho de 1994; dos

contratos iniciados após o Plano Real, ou seja, a partir de julho de 1994. Valores

médios, máximos e mı́nimos foram igualmente obtidos para os dois segmentos. Note-

se no entanto que todos os contratos, de 5 anos, iniciados a partir de julho de 1989,

têm sua maturidade já no peŕıodo Pós Real. Isso significa que as variáveis externas,

tais como, volatilidades e correlações são progressivamente influenciadas pelo Plano

Real. Por essa razão, tomamos um quarto segmento da série total, referente aos

contratos iniciados e terminados antes do Plano Real, obtendo também os valores

médios, máximos e mı́nimos de δS para tal peŕıodo. Os resultados estão apresentados

na Tabela 4.1:

69



Volatilidade anualizada do IBOVESPA

Total Pré Real Pré Real P. Pós Real

jun 86 jun 86 jun 86 jul 94

nov 03 jun94 jun 89 nov 03

Valor

Máximo 73% 73% 73% 49%

Médio 56% 56% 70% 43%

Mı́nimo 36% 36% 68% 36%

Tabela 4.1: Volatilidade Anualizada do IBOVESPA. Fonte: Economatica

Os dados acima nos dão portanto uma imagem das ordens de grandeza de δS sobre

os peŕıodos considerados. De forma a abranger a amplitude de δS, foi estabelecido

o universo ∆S:

∆S = {20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%}

O valor de referência, δS = 40%, foi selecionado com base na média para o peŕıodo

pós-Real.

2. Volatiliade do Índice de Preços δI . A volatilidade de I foi observada com base

na série de variações mensais do ı́ndice IGP-M, entre junho de 1989 e novembro

de 2003, dispońıvel na base de dados eletrônica do Banco Central do Brasil. De

forma análoga ao caso anterior, foi construida uma série mensal de volatiliades

anualizadas, calculadas sobre uma janela de 5 anos. Foram também considerados os

peŕıodos Pré e Pós Plano Real, embora, neste caso, não tehamos isolado o peŕıodo de

contratos com vida inteiramente contida no peŕıodo Pré Real, por não encontramos

observações dispońıveis. Os resultados estão na Tabela4.2:

Os dados acima ilustram claramente a diferença de ordens de grandeza entre os

peŕıodos pré e pós Real. Por essa razão, além do universo referenciado ao peŕıodo
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Volatilidade anualizada IGP-M

Total Pré Real Pós Real

jun 89 jun 89 jul 94

nov 03 jun94 nov 03

Valor

Máximo 58,32% 58,32% 4,06%

Médio 28,70% 50,54% 3,08%

Mı́nimo 2,66% 19,96% 2,66%

Tabela 4.2: Fonte: Volatilidade anualizada das variações mensais do IGP-M. Fonte: Séries

IGP-M mensal, Banco Central do Brasil

pós Real, foi definido um segundo conjunto baseado nos valores obtidos para o

pré Real, por forma a que se verifiquem comportamentos sobre regimes de alta

volatilidade de I. Assim temos:

∆I1 = {2%, 3%, 4%}

tomando como valor de referência, δI = 3%, a média obtida para o peŕıodo pós

Real. E:

∆I2 = {60%, 50%, 20%}

constrúıdo a partir dos dados máximo, médio e mı́nimo para o peŕıodo pré Real.

Valor de referência, 50%.

3. Correlação ρ. Dado que a variação do IGP-M é dispońıvel em base mensal, o

procedimento consistiu, primeiramente em construir a série paralela de retornos

mensais do IBOVESPA, portanto entre junho de 1989 e novembro de 2003. Tal
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como nos dois casos anteriores, a correlação foi calculada para a série inteira e

também para os peŕıodos pré e pós Real. Os resultados estão na Tabela 4.3

Correlação IBOVESPA IGP-M

Total Pré Real Pós Real

jun 89 jun 89 jul 94

Valor nov 03 jun94 nov 03

Máximo 81% 81% 34%

Médio 45% 59% 27%

Mı́nimo 15% 15% 15%

Tabela 4.3: Correlação entre os retornos mensais do IBOVESPA e as variações mensais

relativas do IGP-M. Fonte: Séries do Banco Central do Brasil

O universo de análise de ρ foi estabelecido também com base nos resultados obtidos,

procurando abranger os peŕıodos pré e pós Real.

ρ = {10%, 30%, 60%, 80%}

Seguindo a lógica acima, o valor de referência de 30% foi estabelecido com base na

média pós Real.

4. R Para as taxas de juro reais, usamos as séries anuais calculadas por (Garcia2004)

e (Miranda and Moinhos2003):

Com base nessa série, o universo de taxas foi definido como:

Ψ = {3%, 6%, 10%, 15%}

Com valor de referência nos 6% dado ser a média do intervalo (4%, 7%) proposto

por (Miranda and Moinhos2003) para a taxa média real de juros no longo prazo.
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Taxas Reais de Juro

Peŕıodo Total 85 - 89 90 - 94 95 - 99

% a.a. 11,94% 5,72% 13,06% 20,25%

Ano 99 00 01 02

% a.a. 14,60% 10,80% 8,90% 5,90%

Tabela 4.4: Taxas Reais de Juro. Fontes: (Moinhos 2003) (Garcia 2004)

Os conjuntos assim estabelecidos para os parâmetros de contrato e para as variáveis

externas compôem o que designaremos daqui por diante de Universo de Análise. Ao

conjunto dos elementos de referência chammos de Combinação Referencial CR. Assim:

4.3 Estrutura de Hipóteses

4.3.1 Hipótese Central

A Hipótese Central é focada na adequabilidade efetiva do modelo ao processo de preci-

ficação de contratos de seguro vida ou previdência. A validade do modelo é verificada com

base na análise do seu comportamento face aos resultados obtidos nos modelos apresen-

tados e a um conjunto de resultados expectáveis, embora não referenciados nos modelos

abordados. Desta forma, a pergunta que se coloca é: o comportamento do modelo é coer-

ente com os principais resultados conhecidos e expectáveis? Precisamente com base nessa

resposta será então posśıvel sugerir se o modelo se mostra ou não adequado, e em que
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Combinação Referencial

T (anos) 5

Volatilidade S 40%

Volatilidade I 3%

Correlação 30%

R 6%

g 3%

Tabela 4.5: Combinação Referencial de Argumentos

condições, ao processo de precificação. Nestes termos estabelecemos a seguinte hipótese

central.

Hipótese Central: No universo de análise definido, o modelo proposto ap-

resenta comportamento coerente com:

1. Os resultados gerais obtidos pelos modelos analisados, ou seja:

• O valor do contrato aumenta pela redução das taxas de juro.

• Existe uma relação inversa entre a taxa mı́nima garantida e o coefi-

ciente de participação, fixas as demais condições .

• Na ausência de risco de crédito, o aumento na volatilidade dos ativos

implica em redução no coeficiente de participação, fixos os demais

argumentos.

• O valor do contrato é relativamente pouco senśıvel à correlação entre

os retornos dos ativos e as taxas de juro.

2. Os seguintes resultados expectáveis, mas não referenciados nos modelos

abordados:
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• O ńıvel de participação é crescente com a maturidade do contrato,

mantidas as demais condições.

• O aumento na volatilidade do ı́ndice de preços aumenta implica em

redução no coeficiente de participação, fixos os demais argumentos.

A aceitação do modelo faz-se assim contingente à aderência do seu comportamento aos

resultados acima sintetizados. Para verificar a Hipótese Central vamos então estabelecer

um conjunto de sub-hipóteses, abragendo os resultados acima descritos, não necessaria-

mente na ordem áı colocada. O levantamento deste conjunto de sub-hipóteses segue um

roteiro genérico de precificação.

4.3.2 Estabelecendo as Sub-Hipóteses

Como já vimos, o problema da precificação do contrato justo é de natureza invertida. No

contexto acima exposto, isso significa que o processo de precificação consiste em escolher

um conjunto de parâmetros de contrato (g, T, α) tal que, dadas uma configuração de

condições de concorrência e de variáveis externas, a condição justa seja garantida. Assim,

ao precificar um produto deste tipo, a companhia deve ser capaz de calibrar os parâmetros

do contrato de forma a refletir não só as expectativas existentes das variáveis externas, mas

também as condições de competição de seu mercado. Nesse processo, torna-se portanto

necessário não só perceber as relações entre os parâmetros, como também a influência de

cada variável externa sobre a configuração justa destes.

Como ponto de partida, tome-se a combinação referencial de variáveis externas e, sem

qualquer perda de generalidade, tome-se um valor de referência para um dos parâmetros.

Um candidato natural, é a própria taxa mı́nima g. Admitindo o mercado segurador como

competitivo, é posśıvel considerar-se g como determinada exogenamente, pelo próprio

mercado, embora a escolha dos demais parâmetros α e T , possa afastar g desse referencial,

mantendo-se o contrato justo. A promessa de uma taxa mı́nima equivale, no entanto, à

emissão de um t́ıtulo de renda fixa e, como tal, seu valor é essencialmente determinado

pelo ńıvel de taxas de juro e pela própria maturidade. De fato, não havendo risco de
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crédito, e num mercado livre de arbitragem, a garantia mı́nima não pode exceder o ńıvel

da taxa de juro na maturidade equivalente. Coloca-se então, desde logo, o problema da

limitação da garantia mı́nima: de fato, abstraindo-se aqui o risco de crédito, num mercado

livre de arbitragem, espera-se que a garantia mı́nima não exceda o ńıvel da taxa livre de

risco da maturidade equivalente. Extamente na mesma lógica, é perfeitamente expectável

que, para uma dada garantia fixa, quanto menor a taxa livre de risco, maior o valor do

contrato, ou seja, menor o ńıvel de participação. Com base nisto estabelece-se a primeira

Sub-hipótese:

Dentro do universo de análise definido, de acordo com o modelo, para

uma dada garantia mı́nima, a redução de taxas de juro implica na redução do

coeficiente de participação, mantidos os demais argumentos.

Dada então uma referência para g, limitada superiormente pela taxa livre de risco do

mercado e, inferiormente, pelo próprio mercado, o passo natural subsequente consiste na

determinação do coeficiente justo de participação α. Surge de imediato, nesse âmbito, a

questão relativa ao comportamento de α em função da variação em g. Em outras palavras,

qual o efeito de uma aumento ou diminuição em g, sobre α justo? Em sintonia com as

conclusões principais, é perfeitamente expectável que a relação entre α e g seja de natureza

inversa. Temos então uma segunda Sub-hipótese:

Dentro do universo de análise, na condição justa do contrato, o modelo

mostra uma relação inversa entre g e α mantidos os demais parâmetros e

variáveis externas.

Contudo, para um dado g referencial, a determinação de α vem associada à escolha

da maturidade do contrato. Aparece naturalmente a questão relativa ao efeito da escolha

de T sobre α, fixo g. De fato, espera-se que o ńıvel de participação justo, para um

dado g, cresça com a maturidade T do contrato. Não há, dentro do universo de modelos

estudados, uma referência relativa ao comportamento do valor do contrato, em função

da extensão da maturidade. Entretanto, da mesma forma que se espera que o valor do

76



contrato cresça com a redução da taxa de juro livre de risco, é expectável que, fixa a

taxa de juros, o aumento da maturidade T , implique na redução do valor do contrato,

ou seja, permita maior ńıvel de participação. Isto se justifica simplesmente porque os

efeitos da taxa de juro e do tempo são, por natureza, intimamente ligados. Na verdade,

deve-se observar que o valor da opção é crescente, quer com a taxa de juros, quer com a

maturidade. Como tal, os efeitos, tanto da taxa de juros quanto da maturidade, sobre o

valor da opção, são contrários aos efeitos sobre o valor da garantia. No que diz respeito

à taxa de juros, o efeito mostra-se portanto dominante na garantia, dado que o valor

do contrato reduz-se com o aumento dos juros. É portanto sobre este argumento que

afirmamos ser expectável que o aumento na maturidade do contrato reduza seu valor.

Assim, a terceira Sub-hipótese:

Dentro do universo de análise, fixas as variáveis exôgenas, para todo g fixo,

o ńıvel de participação α é tanto maior quanto mais longa a maturidade T do

contrato.

Estabelecida uma configuração referencial justa dos parâmetros, surgem então as

questões relativas à influência das demais variáveis externas sobre tal configuração. Se-

gundo as conclusões gerais, e na ausência de risco de crédito, é expectável que o aumento

da volatilidade dos ativos, δS implique na redução de α mantidas as demais condições.

Estabelece-se assim uma quarta Sub-hipótese:

Para um contrato justo, dentro do universo de análise, fixos os demais

argumentos, o aumento da volatilidade do retorno de S implica na redução do

coeficiente de participação α.

No que diz respeito à volatilidade das variações do ı́ndice de preços, tal como no caso

da maturidade, tampouco os modelos analisados trazem referência ao comportamento rel-

ativo a esta variável. No entanto, é preciso observar que, a exemplo da volatilidade dos

ativos, é expectável que, quanto maior a volatilidade do ı́ndice de preços, maior a prob-

abilidade de o resultado financeiro ser negativo, o que, aumentando o valor do contrato,

77



refletir-se-á num menor coeficiente de participação, para o contrato justo. Entretanto, é

também perfeitamente conhecido que o regime de altas volatiliades do ı́ndice de preços no

peŕıodo pré-Real está associado a ńıveis de taxas de juro muito mais altas. Por esse lado,

seria de se esperar, sem dúvida, uma redução no valor do contrato, por mera dominância

do efeito juro no termo garantia. Mas é preciso isolar aqui o problema: não estamos,

neste momento, a tratar dos efeitos de taxas de juro, mas sim da volatilidade do ı́ndice de

preços. Para um dado ńıvel de taxa de juros portanto, afirmamos com base no primeiro

argumento, que é expectável que o aumento da volatilidade de I tenha efeito semelhante

ao da volatilidade de S, sobre o ńıvel de participação, ou seja, implique na redução do

coeficiente de participação. Quinta Sub-hipótese:

De acordo com o modelo proposto, para um contrato justo, dentro do

universo de análise e fixos os demais argumentos, o aumento da volatilidade

da variação relativa de I implica na redução do coeficiente de participação α.

Por último, segundo as conclusões tiradas do comportamento dos modelos, a correlação

entre a taxa de juros e o ativo de referência não tem efeito relevante sobre o ńıvel de

participação α. Embora não tenhamos explicitamente modelada uma taxa de juros, o

ativo normalizador ou numerário é, como vimos, uma proxy de um depósito bancário que

remunera à taxa real constante mais a inflação, segundo um ı́ndice I. Nesse sentido, com

base nas conclusões , espera-se que o efeito da correlação entre os retornos de S e de

I não seja também relevante. Para podermos estabelecer aqui uma sexta sub-Hipótese,

é necessário conferir-lhe objetividade. Dessa forma vamos referenciar a relevância dos

efeitos de ρ sobre α aos efeitos de δS e δI . Assim definimos a Sexta Sub-hipótese como:

De acordo com o modelo proposto, para um contrato justo e dentro do

universo de análise, fixos os demais argumentos, a variação da correlação entre

S e I, apresenta efeito sobre o coeficiente de participação α, de magnitude

inferior face aos efeitos de variação das volatiliades dos ativos e do ı́ndice de

preços.
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4.4 Plano de Verificação

4.4.1 Processo

O processo de verificação das hipóteses consiste em, através do modelo proposto, estudar

as relações impĺıcitas na função 4.1. Noutras palavras, F assume a forma proposta no

modelo e, nesse âmbito, procurar-se-á então verificar se este responde às questões formu-

ladas de acordo com as hipóteses estabelecidas. O comportamento do modelo é observado

de duas formas:

• Através de um conjunto de gráficos constrúıdos a partir da equação do contrato

justo, sobre o universo definido das demais variáveis.

• Mediante o processo anaĺıtico de derivação impĺıcita, sempre que posśıvel e ou

necessário.

4.4.2 Base de Dados

Os gráficos que descrevem o comportamento do modelo foram constrúıdos a partir de uma

base de dados composta por um conjunto matrizes de valores α justos para os diversos

ńıveis de garantias mı́nimas g ∈ G, e em função de cada um dos argumentos definidos no

universo de análise, mantidos os demais na combinação referencial. Ou seja, o elemento

genérico de cada uma dessa matrizes é da forma:

αg,Q = α(g, Q)Qr

onde a função α nada mais é que a função F , do contrato justo, expĺıcita em α, isto

é, o valor justo de α para g e Q, fixa a combinação referencial dos demais argumentos,

Qr. Ou seja, a matriz de α justo em função de g e do argumento Q, fixo o conjuntos dos

restantes argumentos, Q na combinação referencial, tem a seguinte forma:

79



g Qj
1 Qj

2 Qj
3 ... Qj

k

1% αj
11 αj

12 αj
13 ... αj

1k

2% αj
21 αj

22 αj
23 ... αj

2k

3% αj
31 αj

32 αj
33 ... αj

3k

... ... ... ... .̇. ...

6% αj
61 αj

62 αj
63 ... αj

6k

Tabela 4.6: Matriz Genérica de dados

Os valores de α justo foram calculados com o aux́ılio do algoritmo de busca numérica

Goal Seek do MS Excel, juntamente com uma macro que estende o processo a toda a

matriz.

Cada uma dessas matrizes, constrúıda portanto sobre a combinação referencial dos

argumentos não expĺıcitos, foi então recalculada sobre o espectro de cada um dos argu-

mentos não expĺıcitos do conjunto Q.

As tabelas de dados estão dispońıveis nos Apêndices D1 e D2. Assim, salvo dito

em contrário, todos os gráficos são constrúıdos sobre duas ou três variáveis, e as demais

assumem seus valores na combinação referencial. O uso de referenciais alternativos será

expĺıcito sempre que necessário.
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Caṕıtulo 5

Verificação das Hipóteses

A aceitação da Hipótese Central está naturalmente vinculada à verificação das sub-

hipóteses estabelecidas. Neste caṕıtulo vamos portanto, com base no processo metodológico

estabelecido, explorar a validade de cada delas e, por fim, concluir acerca da capacidade

do modelo em se prestar aos objetivos propostos, e sob quais limitações.

5.1 Análise das Sub-Hipóteses

5.1.1 Primeira Sub-Hipótese

Dentro do universo de análise definido, de acordo com o modelo, para

uma dada garantia mı́nima, a redução de taxas de juro implica na redução do

coeficiente de participação, mantidos os demais argumentos.

Sendo lo valor do contrato justo:

e(g−R)T + α.[N(d1)− e(g−R)T .N(d2)] = 1 (5.1)

d1 =

√
(T )

δZ

(
R +

1

2
δ2
Z − g

)
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d2 = d1 − δZ

√
T

Por facilidade de referência, designaremos o primeiro termo do lado esquerdo de 5.1

por termo de garantia e o segundo, por termo de opção. Neste último, o valor entre

colchetes é de fato o valor de uma opção e, como tal, não negativo. Assim, sempre que

g > R o termo de garantia será superior a 1, implicando num coeficiente de participação

α < 0, a ser mantido o contrato justo. Ora, o coeficiente de participação negativo significa

que a companhia detém uma posição de (1 + α) sobre o resultado financeiro. O que até

faria sentido, pois em um mercado sem risco de crédito, e livre de arbitragem, se a

companhia emitir um t́ıtulo sem risco cujo retorno seja superior à taxa livre de risco, terá

que ser compensada por tal perda certa. Reciprocamente, o segurado terá que compensar

o emissor, neste caso, cedendo à companhia uma posição (α) sobre a opção de resultado

financeiro. Isso, certamente está fora das possibilidades de desenho do contrato. Logo,

de acordo com o modelo, sempre que a taxa garantida no contrato for superior à taxa

real de juro, a companhia estará a emitir um t́ıtulo livre de risco a uma taxa de retorno

não compat́ıvel com um mercado livre de arbitragem. Dado também que um contrato

que ofereça uma participação negativa não será racionalmente1 vendável, o mı́nimo de

participação será zero, para o caso em que g = R. Acima disso, a companhia emitirá um

contrato de valor presente positivo para o segurado, e negativo para si própria. Estará

emitindo um contrato destruidor de valor. Nestes termos, e por referência nas discussões

futuras, podemos aqui designar um contrato em que g < R como contrato racional, no

sentido acima descrito.

Observe-se no entanto que este modelo explicita a taxa real de juros e é em função

dela que determina o ńıvel máximo de g. Ou seja, apresenta de fato o limite superior da

garantia mı́nima, mas enquanto determinado pela taxa real de juros. Trata-se de uma

limitação, dado o modelo não incorporar de forma direta uma modelagem da estrutura a

termo de taxas nominais.

1Admitimos que o mercado é constitúıdo por agentes racionais, aversos ao risco.
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Dada assim uma taxa mı́nima garantida, g < R, é simples observar no gráfico F.1 que,

quanto mais R estiver acima de g maior o ńıvel de α. Isso é perfeitamente expectável, pois

quanto mais abaixo a garantia mı́nima estiver, relativamente à taxa livre de risco, mais

o segurado deverá ser compensado, com participação adicional em resultado financeiro,

para que o valor do contrato seja justo. Caso contrário, seria melhor manter seu capital

numa conta bancária remunerada, sem risco.

Observando os gráficos F.2, F.3, F.4 e F.5, podemos tecer as seguintes observações:

• A maturidade do contrato não afeta a natureza da relação, embora, como esperado,

para dado R, α justo é tanto maior quanto maior for a maturidade. Embora voltemos

à questão espećıfica do efeito de T sobre α, o gráfico antevê portanto que, segundo

o modelo, o aumento da maturidade reduz o valor do contrato, tornando posśıvel

aumentar o ńıvel de participação.

• Ao contrário, tanto a volatilidade de S como a volatiliade de I, embora também

não afetem a relação crescente de α com R, mostram, tal como esperado, seu efeito

expansivo no valor do contrato, que se reflete portanto em ńıveis inferiores de par-

ticipação. Para contratos justos, dado R, quanto maior δS ou δI , menor α mantidos

os demais argumentos.

• O gráfico F.5 dá uma primeira idéia do efeito da correlação entre S e I sobre o ńıvel

de participação. Além de não afetar a natureza da relação em questão, parece não

ter efeito significativo sobre α para qualquer ńıvel de R.

O modelo apresenta portanto o comportamento esperado, embora via taxa real de

juro, ou seja, mostra que o aumento de R reduz de fato o valor do contrato, permitindo

o aumento do ńıvel justo de participação, fixos é claro os demais argumentos. A primeira

sub-hipótese pode assim ser confirmada, mas tendo em conta que o modelo é capaz de

confirmá-la no âmbito das taxas reais.
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5.1.2 Segunda Sub-Hipótese

Dentro do universo de análise, na condição justa do contrato, o modelo

mostra uma relação inversa entre g e α mantidos os demais parâmetros e

variáveis externas.

O gráficos G.1, G.2, G.3, G.4 e G.5, mostram a relação entre g e α para os diferentes

ńıveis de T e das demais variáveis, sempre na combinação referencial dos argumentos não

expĺıcitos.

Dentro portanto do universo de análise definido, o modelo confirma de maneira ev-

idente a relação inversa entre g e α sobre o espectro de cada um dos argumentos. No

Apêndice C, mostramos, por via anaĺıtica, que de fato a relação é inversa. A observação

destes gráficos, suscita entretanto uma série de constatações algumas das quais antevendo

as análises posterores:

• O gráfico G.1 mostra que, para todo g ∈ G, o coeficiente de participação α justo,

cresce com a maturidade do contrato. Observe-se de imediato que, na condição

referencial, R = 6% ≥ g, ∀g ∈ G, estando portanto assegurada a racionalidade dos

contratos como acima descrito. Nessa condição portanto, o gráfico mostra que o

aumento da maturidade do contrato permite à companhia ofecer ao segurado maior

participação no resultado financeiro. De fato, o valor presente do termo de garantia

reduz-se com o aumento da maturidade, deixando espaço para uma parcela maior

do valor da opção, no contrato justo. No entanto, também é preciso notar que o

valor da opção é uma função crescente de sua maturidade. Assim, para que de fato a

participação α aumente, é necessário que o valor da opção cresça a uma taxa menor

que o decréscimo do termo de garantia. O gráfico mostra que, de fato, segundo o

modelo proposto, o efeito de decréscimo do valor presente do termo de garantia é

dominante, pelo menos para R > g. Com efeito, é imediato observar que, se R = g,

o termo de garantia tem valor 1, que implica em α = 0. Nesse ponto, a maturidade

não tem qualquer efeito sobre o ńıvel de α. Para g > R a relação inverte-se mas, de

qualquer forma o contrato não é racional.

84



• O efeito da taxa real de juros R sobre (g, α) é ilustrado no gráfico G.2. Tal como

esperado, quanto maior o ńıvel de R maior o ńıvel de participação oferecido para o

contrato justo. De fato, o efeito é novamente dominante no termo de garantia, dado

que o valor da opção é também crescente com R. Faz todo o sentido. Com efeito,

quanto mais afastado g < R estiver de R, mais o segurado deverá ser compensado

pelo fato de a garantia estar abaixo da taxa real livre de risco. Posto de outra forma,

o valor do contrato reduz-se refletindo-se essa redução no aumento da participação.

Note-se também, novamente, que se g > R α volta ao campo negativo, embora a

relação inversa se mantenha.

• A influência da volatilidade de S é evidente em G.3. Como esperado e antevendo a

confirmação da quarta hipótese , de que para dado g, maior volatilidade dos ativos

implica em menor α. Note-se aqui que quanto mais próximo g for de R, guardado

g < R, menor o efeito da volatilidade. De fato, o termo de de garantia estará mais

próximo de 1 e claro, os efeitos da volatiliade far-se-ão sentir sobre uma parcela mais

e mais pequena do valor justo do contrato.

• O gráfico G.4 mostra um efeito semelhante, da volatilidade do ı́ndice de preços sobre

a relação entre g e α: menor δI , maior α para cada g, sendo o efeito crescente à

medida que g se afastar de R, com g < R. Apenas de ressaltar aqui que o gráfico é

constrúıdo sobre as duas referências de δI , pré e pós Real. Isso porque se levassemos

em conta apenas a referência pós Real, em que δI varia entre 2% e 4%, o gráfico

induziria à constatação de que δI não teria efeito em α qualquer que fosse g. De fato,

como veremos mais abaixo, de acordo com o modelo proposto, os efeitos da variação

nas volatiliades dos ativos e do ı́ndice de preços, são transmitidos à configuração

justa de parâmetros, de forma absolutamente idêntica.

• O gráfico G.5 sugere a irrelevância de ρ sobre o ńıvel de α, para todo g. Uma vez

mais, no entanto, é preciso ter em conta os valores pós Real de δI , sobre os quais

o gráfico foi constrúıdo. Usando os ńıveis de δI pré Real, a influência de ρ mostra-

se mais relevante, mas ainda assim modesta, como pode ser visto no gráfico G.6.
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Mais especificamente, considere-se, na tabela..., os valores de α para T = 5anos e

g = 3%. Para ρ = 10%, o valor de α justo é de 24%. Esse valor desce para 20, 32%

quando ρ = 80%. Ou seja, a influência de ρ é relativamente modesta. Entretanto,

um outro aspecto que deve ser notado é a relação inversa entre o ńıvel de ρ e α

justo. Quanto maior a correlação entre S e I menor a participação. De fato, se a

correlação for maior, a volatilidade do ativo normalizado também o será, trazendo

como resultado, a redução em α justo, já que, mais uma vez, o valor da opção

cresceu e então a participação diminui.

Em śıntese portanto, o comportamento observado do modelo e o sinal da derivada ∂α
∂g

confirmam a hipótese colocada, de que a relação entre g e α é inversa.

5.1.3 Terceira Sub-Hipótese

Dentro do universo de análise, fixas as variáveis exôgenas, para todo g fixo,

o ńıvel de participação α é tanto maior quanto mais longa a maturidade T do

contrato.

O gráfico H.1 mostra a relação entre α e T para todo o universo G, na combinação

referencial das demais variáveis. Note-se que este gráfico relaciona os três parâmetros do

contrato, mostrando, além da relação crescente entre α e T , a natureza inversa da relação

entre g e α. Pode-se perceber também que quanto maior g, menor o efeito da maturidade

sobre o ńıvel justo de α. De fato, para g = 6% a participação é zero e a maturidade não

exerce qualquer efeito sobre o ńıvel de participação. As principais observações são:

• Devemos nos lembrar que o gráfico acima descrito é constrúıdo sobre a combinação

referencial de variáveis, para a qual R = 6%. Ora, para g = 6%, o termo de

garantia é sempre igual a 1, implicando numa participação nula, independentemente

da maturidade que o contrato venha a ter. Na verdade, quanto maior a diferença

entre g e R em g < R, maior o efeito de T , pois é justamente essa diferença que atua

como fator de desconto no tempo. Para R < g já vimos que o termo de garantia
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cresce como tempo, a partir de 1, para T = 0, implicando em participação negativa.

Embora a condição justa do contrato possa ser teoricamente assegurada, o contrato

não é racional. Os gráficos H.2 e H.3 ilustram perfeitamente o que acabamos de

explicar. No segundo gráfico mudamos a referência de g de 3% para 6%. Dessa

forma é posśıvel observar o comportamento de α em função de T para ńıveis de R

superiores e inferiores a g.

• O gráfico H.4 mostra de que forma a volatilidade de S afeta o valor de α justo,

para cada ńıvel de maturidade. Maior volatiliade de S, implica em menor α, o

que é perfeitamente esperado. Qualquer que seja a maturidade, maior volatilidade

significa maior valor para o termo da opção e, portanto menor participação por

simples efeito de base, mantendo-se o contrato justo, e lembrando que o termo de

garantia não é afetado por δS.

• Precisamente o mesmo efeito é esperado com relação à volatilidade de I. O gráfico

ilustra o efeito da volatilidade I sobre α para cada ńıvel de maturidade. O efeito é,

de fato, semelhante ao anterior. No entanto, o gráfico inclui os regimes pré e pós

real. Observe-se que, como antes, para ńıveis baixos de I, pós real, variações de δI

não tem praticamente efeito sobre α, qualquer que seja T . Já para os ńıveis pré real,

o efeito mostra-se significativo e, como esperado, semelhante ao da volatilidade de

S, indicando que para todo T, o aumento de δI reduz o ńıvel justo de participação.

O mesmo efeito base decorrente do aumento do valor da opção, traz associada a

redução do ńıvel de α justo.

• Por último, o gráfico H.6 mostra, para a combinação referencial dos demais argumen-

tos, o efeito esperado da correlação entre S e I, sobre α, para qualquer T . Seguindo

o procedimento anterior, dados os baixos ńıveis referenciais de volatilidade de I o

gráfico H.7 é constrúıdo para o universo I pré real. Novamente, quanto maior a

correlação menor o ńıvel de participação. De fato, é natural que menor correlação

reduza o efeito da volatilidade total do ativo objeto da opção, por simples efeito de

diversificação de risco. No entanto, devemos observar que o efeito é relativamente
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modesto. Vamos analisar de forma mais cuidada o efeito de ρ sobre o ńıvel de α

mais à frente.

O comportamento do modelo confirma portanto a hipótese colocada.

5.1.4 Quarta Sub-Hipótese

Para um contrato justo, dentro do universo de análise, fixos os demais

argumentos, o aumento da volatilidade do retorno de S implica na redução do

coeficiente de participação α.

O gráficos I.1, I.2 e I.3 apresentam o comportamento de α como função de δS, para

os diferentes ńıveis de T , g e R, respectivamente, mantidos os demais argumentos na

combinação referencial.

Tal como esperado, o ńıvel de participação α mostra-se decrescente com o aumento

da volatilidade dos ativos. Já vimos que, do ponto de vista do modelo, isso se deve ao

fato de que, não sendo o termo de garantia afetado, o valor crescente do termo de opção

aumenta a base sobre a qual a participação é calculada, e portanto o coeficiente α reduz-

se naturalmente, mantido o contrato justo. Do ponto de vista econômico financeiro, a

relação tem também todo o sentido. Com efeito, quanto maior a volatilidade dos ativos,

maior a probabilidade de que o resultado financeiro seja negativo e, portanto, maior o risco

para a companhia seguradora, que o absorve, em T . Mas note-se que é também maior a

probabilidade de que o segurado receba um retorno mais alto, sem que, contudo, tenha

sua garantia mı́nima afetada. Ou seja, o risco aumenta somente para a companhia. Por

essa razão, a manter-se o contrato justo, é natural que o ńıvel de participação se reduza,

de forma a compensar a companhia pelo risco adicionado. Em outras palavras, o efeito

do aumento da volatilidade dos ativos faz-se sentir de forma assimétrica. A redução da

participação aparece aqui portanto como o mecanismo de distribuição de risco, de forma

a manter a condição justa do contrato. É preciso salientar ainda que aqui, diferentemente

do modelo de (Briys and De Varenne1994), não é considerado o risco de crédito. Por essa

razão, a ambiguidade da relação entre volatilidade de ativos e participação, desaparece.
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De fato, não estando exposto ao risco de crédito, o segurado tem apenas a posição longa

na call de participação e não mais a posição curta na put de responsabilidade limitada.

O aumento de volatilidade não afeta aqui o risco de crédito da companhia. Logo, não

se coloca o dilema de volatilidade. Ou seja, o aumento da volatilidade, não afetando o

segurado em termos do risco de crédito da companhia, não exigirá participação adicional.

Vejamos agora os efeitos dos demais argumentos sobre a relação entre α e δS:

• Os efeitos de g e T são vistos agora sob o prisma da relação entre α e δS, e absoluta-

mente coerentes com as constatações anteriores, ou seja, para todo δS, maior g im-

plica em menor participação e, ao contrário, quanto maior T , maior a participação.

Quanto a R, o mesmo de passa. Nesta variável, vale observar-se o comportamento

numa referência na qual g = 6% de forma a que a situação R < g apareça. No

gráfico I.4, o comportamento para a taxa real inferior à garantia mı́nima torna-se

evidente. O modelo mostra neste caso, como esperado, uma participação negativa,

embora aqui, crescente com o aumento da volatilidade. De fato, o valor positivo

da opção, crescente com a volatilidade, implicará, para o contrato justo, neste caso,

uma participação negativa, mas superior. O modelo mostra-se portanto coerente.

• Na construção do gráfico I.5 fizemos δI variar nos dois espectros definidos, ou seja,

pré e pós Real. Note-se que, nos baixos ńıveis de δI pós Real, não há qualquer

influência relevante sobre α. Mas o gráfico mostra que isso se deve à diferença de

ordens de grandeza entre as duas volatilidades, pois δI varia entre 2% e 4% enquanto

δS, entre 20% e 70%. Basta perceber que, no espectro de valores pré Real, já de

ordem de grandeza semelhante a δS, a influência se mostra evidente. Para todo δS,

o ńıvel de α justo é decrescente com δI . Outra constatação evidente é que o ńıvel de

δI amortece o efeito de δS sobre α. Ou seja, à medida que a volatilidade do ı́ndice

de preços cresce, o efeito da volatiliade dos ativos sobre o ńıvel justo de participação

torna-se menos relevante. Repare-se ainda que a influência de δI é tanto menor

quanto maior for o ńıvel de δS.
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Estas observações podem ser explicadas pela relação entre os ńıveis de volatilidade

de S e de I. O valor da opção é função da volatilidade δZ , do ativo normalizado, que é

expressa por:

δZ =
√

δ2
S + δ2

I + 2δSδIρ (5.2)

e, pelas regras normais de derivação impĺıcita:

dα

dδS

= −
∂F
∂δS

∂F
∂α

(5.3)

onde

∂F

∂δS

=
∂F

∂δZ

.
∂δZ

∂δS

o mesmo valendo para δI . Mas, pela expressão acima de δZ , as volatilidades de S e I

afetam de modo semelhante o ńıvel de α, ou seja:

∂δZ

∂δS

=
δS + δI .ρ

δZ

∂δZ

∂δI

=
δI + δS.ρ

δZ

As variações de δS e δI afetam portanto o valor da opção pelo seu impacto em δZ .

Ora, pelas duas expressões acima é fácil ver que se δI for pequeno relativamente a δS,

quando δS varia no intervalo mostrado gráfico, o valor de δZ é afetado fundamentalmente

pela variação de δS. Já, à medida que δI cresce, a mesma variação de δS terá um impacto

relativo menor sobre δZ e, portanto, sobre o valor da opção e, finalmente, sobre α. E por

isso, que quanto maior δI menor o impacto relativo de δS sobre α. O mesmo racioćınio

se aplica a δI , o que também se encontra espelhado no gráfico. Uma outra forma de se

mostrar este efeito, consiste em provar que o sinal da derivada segunda:

∂2δZ

∂δI∂δS
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é negativo2. Isso se confirma de fato, para ρ 6= 1.

O efeito de ρ é ilustrado nos gráficos I.6 e I.7. Note-se que na combinação referen-

cial pós Real, o efeito de ρ é praticamente inexistente, mostrando alguma relevância no

referêncial pré Real. Para que se entenda isso, basta lembrar que ∂δZ

∂δS
é função de ρ na

seguinte forma:

∂δZ

∂δS

=
δS + δI .ρ

δZ

ou seja, o efeito de ρ depende de δI . Se este for pequeno, o efeito é efetivamente

despreźıvel. Para os ńıveis pré Real, ainda assim, ao ńıvel de δI médio nos 50%, o gráfico

mostra que o efeito da variação de ρ, entre 10% e 80%, não excede aproxmadamente 5%

de redução em α, qualquer que seja o ńıvel de δS.

Concluindo, a quarta hipótese é confirmada, ou seja, o modelo comporta-se precisa-

mente como esperado, descrevendo uma relação inversa entre o coeficiente de participação

e a volatilidade dos ativos. Por derivação impĺıcita é simples provar que 5.3 tem sinal neg-

ativo3, confirmando também que α é decrescente, quer portanto com δS, quer com δI .

As considerações acima são igualmente válidas na análise da quinta hipótese.

5.1.5 Quinta Sub-Hipótese

De acordo com o modelo proposto, para um contrato justo, dentro do

universo de análise e fixos os demais argumentos, o aumento da volatilidade

da variação relativa de I implica na redução do coeficiente de participação α.

A análise anterior evidencia a natureza semelhante e também a complementaridade

dos efeitos de δS e δI sobre o ńıvel de α justo. Os gráficos J.1, J.2, J.3, J.4, J.5 e J.6

ilustram de fato efeitos análogos de T , g e R, no efeito de δI sobre α, mostrando que:

• O modelo descreve o comportamento esperado, ou seja, de que o ńıvel de partic-

ipação é decrescente com δI . Apenas chama-se, uma vez mais, a atenção para a

2Ver apêndice
3Derivação no Apêndice
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diferença nas ordens de grandeza das volatilidades referenciais, pós Real, entre δS

e δI . Aparentemente, os efeitos são mais ńıtidos em δS mas, como já foi visto, isso

ocorre simplesmente porque o espectro de valores considerados para δI é substan-

cialmente mais estreito. Precisamente por essa razão foram também considerados

os valores de volatilidade do ı́ndice de preços referentes ao peŕıodo pré-Real.

• Os comportamentos de α em função de δI para os diferentes ńıveis de δS e ρ são

apresentados nos gráficos J.7, J.8, J.9, J.10. O efeito rećıproco de δS sobre o com-

portamento de α pela variação de δI é evidente.

• Quanto a ρ, é de se esperar que ρ determine a influência de δI sobre os efeitos de

δS e vice versa. No entanto, e a exemplo do caso simétrico, para qualquer ńıvel de

volatilidade de I, a uma variação de ρ de 10% para 80% corresponde uma redução

de α em torno dos 5%.

A quinta hipótese é, de forma inteiramente análoga à quarta, confirmada pelo com-

portamento do modelo proposto.

5.1.6 Sexta Sub-Hipótese

De acordo com o modelo proposto, para um contrato justo e dentro do

universo de análise, fixos os demais argumentos, a variação da correlação entre

S e I, apresenta efeito sobre o coeficiente de participação α, de magnitude

inferior face aos efeitos de variação das volatiliades dos ativos e do ı́ndice de

preços.

As análises anteriores deixam antever que, de acordo com o comportamento apresen-

tado pelo modelo, ρ não mostra de fato, influência significativa sobre os ńıveis de α. Os

gráficos K.1, K.2 e K.3 refletem esse comportamento, quer para as diferentes taxas garan-

tidas g, quer para as diferentes maturidades, ou quer ainda para as diversas taxas reais

de juro. Como vimos, ρ mostra ter alguma influência nos efeitos relativos de δS e δI sobre

os ńıveis de α. Além disso, tendo em conta a expressão para δZ , podemos escrever que:
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∂δZ

∂ρ
=

δIδS

δZ

para os universos considerados de δS e δI é claro que ∂δZ

∂ρ
< ∂δZ

∂δS(I)

ou seja, a influência de ρ sobre α, que é sempre transmitida através de δZ será sempre

inferior às de δS ou δI .

Assim, o comportamento do modelo confirma também esta hipótese, tal como esta-

belecida. Deve ser aqui salientado que o grau da não relevância do efeito de ρ sobre α

é apenas relativo aos demais efeitos. Isto é, a análise feita não nos permitiria simples-

mente afirmar que ρ tem efeito irrelevante. A própria hipótese foi colocada em termos de

relevância relativa, de forma a que tivesse objetividade.
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Caṕıtulo 6

Conclusão e Apreciação

6.1 Principais Conclusões

Dentro portanto do universo definido de análise, e sob as limitações apresentadas, a con-

firmação das hipóteses acima implica portanto na própria confirmação da hipótese central.

Essa confirmação permite, por sua vez, sugerir que o modelo proposto se mostra de fato

adequado, nas condições acima, à precificação dos contratos de seguro vida e previdência.

Além de apresentar portanto um comportamento coerente com o conjunto de resultados

expectáveis, o modelo permite:

1. Identificar, com base na expectativa da taxa real de juro, o limite máximo da garan-

tia mı́nima a ser oferecida, ou seja, acima da qual o contrato destrói valor à com-

panhia.

2. Dentro do intervalo racional de garantias mı́nimas, identificar, para cada maturidade

selecionada, o ńıvel justo de participação , para diferentes expectativas de taxas reais

de juros, volatilidades dos ativos e do ı́ndice de preços, bem como da correlação entre

eles.

3. A possibilidade de uma análise de sensibilidade a diferentes condições expectáveis,

permitindo balizar a escolha dos diferentes parâmetros.
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De uma forma mais genérica, satisfaz aos objetivos aos quais se propunha:

1. Identificar, sob condições espećıficas, o conjunto de relações entre a taxa mı́nima

garantida, o percentual de participação nos resultados e a própria maturidade, para

as quais o valor dos contratos seja justo.

2. Explicar, mais uma vez sob condições espećıficas, o comportamento deste conjunto

de relações em função de mudanças nas variáveis externas, nomeadamente, as taxas

de juro, as volatilidades dos ativos e de um ı́ndice de preços genérico, bem como da

correlação entre ambos.

6.2 Limitações

Para o uso deste modelo num processo de precificação, deve no entanto ser levada em con-

sideração, uma série de limitações, que são aqui divividas em duas categorias principais:

De abrangência do objeto:

1. O modelo não leva em consideração o risco atuarial. Este é inerente à preci-

ficação quer do seguro vida, quer da previdência. Vimos na análise do modelo

de Brennan e Schwartz uma forma de tratar o aspecto atuarial. A inclusão

neste modelo dessas variáveis será certamente uma extensão importante de

pesquisa.

2. O modelo não cobre algumas caracteŕısticas dos produtos, tais como os resgates

antecipados, os prêmios periódicos, os coeficientes de participação variáveis.

Embora tenhamos determinado equações que levem em consideração a reversão

periódica, também ressaltamos que tal mecanismo não seria racionalmente ex-

ercido pela companhia seguradora, fora dos prazos máximos de 5 anos. As

equações são de qualquer forma, plenamente adaptáveis a tal versão. O es-

tudo formal da racionalidade do mecanismo de reversão é portanto uma das

95



extensões mais úteis deste modelo. Também é preciso mencionar que o modelo

não levou em consideração as despesas de gestão e de carregamento.

Do próprio modelo:

• Trata-se de um modelo que considera expĺıcitas apenas as taxas reais de juro,

assumindo-as constantes. O ńıvel de taxas de juro nominais é impĺıcito no

próprio numerário, um t́ıtulo que remunera à taxa real acrescida de inflação,

modelada através de um movimento browniano geométrico. Sem dúvida, neste

âmbito, uma extensão natural consiste em considerar explicitamente um mod-

elo mais adequado para a estrutura a termo das taxas de juro, usando por

exemplo, (Vasicek1977), (Hull and White1993), ou (Heath et al.1992).

• Outra limitação neste âmbito consiste no ativo genérico, considerado também

como evoluindo de acordo com um movimento browniano geométrico. Sem

dúvida, nesse sentido poder-se-ia implementar o modelo incorporando ao ativo

outros tipos de risco.

• Tal como concebido, na versão de reversão única, este modelo é unipeŕıodo,

ou seja, não leva em conta variação das variáveis externas ao longo da vida

do contrato. Um modelo de avaliação para a versão de reversão periódica

deverá, obrigatoriamente, levar em consideração a dependência de trajetória

de tais variáveis. Não significa isso, que não tenham sido criadas equações de

dinâmica do valor do contrato ao longo do tempo, mas sim que seu valor, tal

como modelado, depende apenas dos valores das variáveis nos momentos final

e de avaliação.

6.3 Conclusão Final

O problema da precificação de contratos de seguro vida ou previdência, com garantias é,

essencialmente um problema de avaliação de riscos. Riscos que, via de regra, não têm

sido refeletidos no valor de mercado para os produtos. Riscos encobertos num processo de
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precificação de bases normalmente conservadoras, mas que acabam por ser facilmente des-

mascarados, cada vez que algum tipo de crise econômica afeta de modo mais severo alguma

das fontes de incerteza que governam os processos ativos representativos de responsabili-

dades. Foi o caso da crise dos Savings & Loans no fim da década de 80, relativamente às

obrigações com risco de credito; foi também o caso do ińıcio do século XIX, com relação

à queda abrupta e generalizada dos principais ı́ndices de ações, associada a um baixo

ńıvel de taxas de juro. A demanda por modelos de avaliação que permitam identificar e

controlar esses riscos está a tornar-se uma exigência, no âmbito de vários organimsmo de

regulamentação internacional do IASB. Além da avaliação econômico financeira se con-

stituir num mecanismo de prevenção, ela é simultâneamente, e no mesmo processo, um

poderoso mecanismo de competitividade, na medida em que permite ao emissor estabele-

cer limites de preços, em termos de garantias, maturidades e participações. Na medida,

sobretudo, em que permite à companhia seguradora minimizar, de forma competitiva, a

sua probabiliade de insolvência.

O modelo aqui apresentado, e que se mostrou portanto adequado - dentro é claro de

suas limitações e no universo definido - vem contribuir precisamente nesse sentido, ou

seja, de permitir dar subśıdio à precificação competitiva do seguro vida ou do produto de

previdência. Essa é a contribuição fundamental deste trabalho. Trata-se de um modelo

simples, mas que procura tornar claras não só as relações entre os parâmetros de contrato,

sob o controle da companhia emissora, como também as influências de variáveis externas

sobre estas relações.

Mas, além disso, procurou-se aqui trazer este tema à tona ou, de alguma forma,

provocar o tema no Brasil. A própria quantidade de limitações inerentes ao modelo e sua

abrangência ilustram sem dúvida as inúmeras extensões posśıveis do tema, que aliadas à

crescente complexidade e demanda por produtos de poupança de longo prazo, o tornam

de importância vital num processo saudável de formação de poupança.
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Apêndice A

Demonstração da mudança de escala

temporal

A PTEF é remunerada diariamente pelo retorno do FIE, e o resultado financeiro é-lhe

creditado, ou debitado, no final de cada mês. Seu saldo, se positivo, é então revertido à

PMBC, numa dada periodicidade, que assumimos aqui como anual. A conta At coin-

cidirá, no fim de cada ano, e após a reversão do saldo positivo PTEF , com a PMBC.

Mais espećıficamente:

At = PMBC+
t = PMBC−

t + max[(PTEFt), 0]

onde PMBC−
t consiste no valor da PMBC em t antes da reversão do saldo positivo

da PTEF . Da mesma forma PMBC+
t , é o valor do saldo da PMBC em t e após a

reversão. Observe-se que, no momento de reversão, o saldo eventualmente negativo da

PTEF é incorporado à conta da companhia, ou seja, no instante após a reversão o saldo

da PTEF é nulo. Nesse mesmo instante, a PMBC coincide portanto com a conta At. A

partir de então, durante o ano que áı se inicia, t + 1, o saldo da conta At+1,i ao final de

cada mês i, consiste na soma do saldo da PMBCi,t+1 que é o saldo At remunerado à taxa

mı́nima e atualização garantidas, e do saldo positivo da PTEFi,t+1. Ilustrando, seja um

ano t qualquer, que se inicia com os seguintes saldos:

102



At−1,12 = At0 = PMBCt0

PTEFt0 = 0

Ct0 = Ct−1,12

No instante t1, fim do mês 1 do ano t, teremos:

PMBCt1 = PMBCt0(1 + gm)(1 + θt1)

PTEFt1 = αPMBCt0[(1 + δt1)− (1 + gm)(1 + θt1)]

em que gm é a taxa garantida equivalente mensal e θt1 a taxa de inflação observada

no mês 1 do ano t. Se a reversão se desse nesse instante, o saldo de At1 seria:

At1 = PMBCt1 = PMBCt0(1 + gm)(1 + θt1) + max[PTEFt1, 0]

ou seja,

At1 = PMBCt0(1 + gm)(1 + θt1) + α.max[(1 + δt1)− (1 + gm)(1 + θt1), 0]

A variação no saldo de C consistirá na diferença entre a variação do saldo da conta de

ativo ∆Xt1 = Xt1 −Xt0 e a variação no saldo de A, ∆At1 = At1 − At0.

Ct1 = Ct0 + [∆Xt1 −∆At1]

Após a reversão, o saldo da PTEF volta a ser nulo. Caso não houvesse reversão em

t1, no instante, t2, fim do mês 2 do ano t, ter-se-iam os seguintes saldos para PMBC e

PTEF :
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PMBCt2 = PMBCt1(1 + gm)(1 + θt2) = PMBCt0(1 + gm)2(1 + θt1)(1 + θt2)

PTEFt2 = PTEFt1(1 + δt1) + αPMBCt1[(1 + δt2)− (1 + gm)(1 + θt2)]

Substituindo recursivamente PTEFt1 e PMBCt1 e rearranjando as expressões é ime-

diato que:

PTEFt2 = αPMBCt0[(1 + δt1)(1 + δt2)− (1 + gm)2(1 + θt1)(1 + θt2)]

Havendo reversão em t2, os saldos de A e C serão:

At2 = PMBC+
t2 = PMBC−

t2 + max[PTEFt2, 0]

At2 = PMBCt0.[(1 + gm)2(1 + θt1)(1 + θt2)]

+ PMBCt0α.[(1 + δt1)(1 + δt2)− (1 + gm)2(1 + θt1)(1 + θt2)]

Ct2 = Ct1 + [∆Xt2 −∆At2]

É simples mostar, num processo indutivo, que:

At = At−1

{
(1 + gm)12.

12∏

i=1

(1 + θti) + α.max

[
12∏

i=1

(1 + δti)− (1 + gm)12.
12∏

i=1

(1 + θti), 0

]}

Ct = Ct−1 + [∆Xt −∆At]

onde t e t − 1 indicam respectivamente os finais dos anos t e t − 1. O processo

acima desenvolvido permite concluir que, se considerarmos apenas os finais de ano após

as reversões, podemos simplesmente eliminar a conta PTEF do modelo. Ou seja, podemos
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tomar apenas os momentos de reversão, considerados aqui como anuais e simplesmente

ignorar a evolução mês a mês da PTEF considerando apenas a reversão de seu saldo

positivo no final de cada ano. Assim, no fim de cada ano a conta A corresponderá

ao respectivo saldo do ano anterior remunerado à taxa mı́nima e atualização, acrescido

do percentual do resultado financeiro positivo. Isso equivale a considerar-se que, numa

escala temporal em que a unidade é o ano e em que a reversão se dá no fim de cada ano,

a remuneração de A pode ser expressa como:

At = At−1.(1 + g) + α[(1 + δt)− (1 + g)(1 + θt)]
+

g, δt e θt indicam a taxa mı́nima anual, o retorno do FIE e a taxa de inflação no ano

t, respectivamente. Para um ano genérico t:

At = X
t∏

j=1

{
[(1 + g).(1 + θj)] + α[(1 + δj)− (1 + g)(1 + θj)]

+
}

(A.1)

Ct = X




t∏

j=1

(1 + δj)


− At (A.2)

em que portanto a unidade temporal é o ano, indicado por j.

Note-se que estas equações abrangem os casos V RGP e V AGP , onde para este último,

g = 0.
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Apêndice B

Mudança de Numerário

A técnica de mudança de numerário pode ser interpretada como uma generalização do

processo de avaliação neutra a risco ou, posto de maneira mais ampla, uma generalização

do conceito de avaliação relativa. Embora já usada anteriormente, a idéia foi formalizada

principalmente por (Geman et al.1995). (Benninga and Bjørk2002), apresentam a técnica

de mudança de numerário de forma bastante concisa, ilustrando a abrangência de sua apli-

cabilidade. Outras referências no tema são (Bjørk1998), (Musiela and Rutkowski1998)mas

também, embora num ńıvel mais simplificado porém igualmente ilustrativo, (Hull2003)

Vamos seguir aqui o desenvolvimento feito Bjork Benninga e Wiener.

Assim, seja uma opção cujo preço depende de vários fatores de risco. O roteiro para

sua avaliação pode ser estabelecido como:

1. Considerar um t́ıtulo que incorpore uma das fontes de incerteza e tomá-lo como

numerário ou ativo normalizador, isto é, o ativo em cujas unidades o derivativo vai

ser avaliado.

2. Expressar todos os preços de mercado em unidades de numerário, ou seja, criar um

sistema de preços relativos, em unidades de numerário.

3. Neste sistema relativo, o numerário é, em si, o ativo livre de risco. Assim é reduzida

uma das fontes de risco.
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4. Derivar o preço a opção ou do derivativo, em termos do numerário.

5. Por último, transformar novamente o valor do derivativo para o numerário moeda,

obtendo-se então o preço da opção em termos monetários.

Premissa 1: Seja um processo estocástico de dimensão k + 1:

X = (X1, X2, X3, ..., Xk+1)

em que, por definição,

Xk+1 = r(t)

Assume-se que, sob a medida neutra ao risco, Q, a dinâmica dos fatores é dada por:

dxi = µi(t,X(t))dt + δi(t,X(t))dWQ(t)

para i = 1, 2, 3, ..., k + 1 e onde W = (W1,W2,W3, ...,Wd) é um precesso de Wiener de

dimensão d. Além disso, δi = (δi1, δi2δi3...δid) é um vetor linha. A dinâmica do ativo livre

de risco é dada por:

dB(t) = r(t)B(t)dt

As componentes de X são os fatores de risco da economia. Não são feitas premissas a

priori para o mercado, ou seja, se um dado componente Xi é ou não o preço de um ativo

transacionado no mercado, depende da aplicação particular.

Premissa 2: Considere-se um conjunto fixo de processos de preços:

S0(t), S1(t), ..., Sn(t)

cada qual sendo o preço livre de arbitragem para algum ativo que paga dividendos.

Sob a medida Q, neutra ao risco, as dinâmicas S têm a seguinte forma:

dSi(t) = r(t)Si(t)dt + Si(t)
d∑

j=1

σij(t,X(t))dWj(t)
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O preço do ativo n é dado por Sn(t) = B(t) que corresponde à equação acima para

i = n com σnj = 0 para j = 1.

Consideremos agora um ativo qualquer como numerário. Sem perda de generalidade

assuma-se que seja S0. Podemos expressar os preços dos demais ativos em termos do

numerário S0, obtendo o vetor de preços normalizados,

Z = (Z0, Z1, ...; Zn)

onde

Z(i) =
Si(t)

S0(t)

Podemos assim referir-nos a duas economias. A economia S, onde os preços são

expressos em moeda local, e a economia Z, onde os preços são expressos em termos do

numerário S0. (Benninga and Bjørk2002), apresentam o seguinte teorema:

Teorema B.1 Seja o numerário S0 o processo de preços para um ativo transacionado

com S0(t) > 0,∀t. Então, existe uma medida de probabilidade Q0, com as seguintes

propriedades:

1. Para todo o derivativo Y , de vencimento em T , o preço livre de arbitragem corre-

spondente Π(t, Y ) na economia S é dado por:

Π(t, Y ) = S0(t).Π
Z

(
t,

Y

S0(T )

)

onde ΠZ é o preço livre de arbitragem na economia Z. S0(t) nada mais é que a

retransformação em unidades monetárias.

2. Para todo o derivativo Y , de vencimento em T , Ỹ = Y
S0(t)

, por exemplo, seu preço

livre de arbitragem na economia Z é dado por:

ΠZ(t, Ỹ ) = E0
t,X(t)[Ỹ ]
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onde E0 é a esperança matemática relativa à medida Q0. A formula acima pode

então ser escrita como:

ΠZ(t, Ỹ ) = E0
t,X(t)

[
Y

S0(T )

]

3. A dinâmica Q0 do processo Z é dada por:

dZi = Zi[σi − σ0]dW 0 (B.1)

para i = 1, ..., n. Também,

σi = (σi1, ..., σid)

4. A dinâmica Q0 dos processos de preços é dada por:

dSi = Si(r + σiσ
′
0)dt + SiσidW 0 (B.2)

5. A dinâmica dos processos X é dada por

dXi = (µi + δiσ
′
0)dt + δidW 0 (B.3)

6. A medida Q0 usada depende da escolha do numerário S0, mas a mesma medida é

usada para todos os derivativos, independentemente de seus vencimentos.
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Apêndice C

Derivadas Impĺıcitas Selecionadas

C.1 A Relação Inversa entre α e g

Pelas regras normais de derivação impĺıcita, temos:

dα

dg
= −

∂F
∂g
∂F
∂α

(C.1)

Uma relação inversa entre α e g implica em sinal negativo para a derivada C.1. Sendo:

F = e(g−R)T + α[N(d1)− e(g−R)T N(d2)]− 1

então,

∂F

∂α
= [N(d1)− e(g−R)T N(d2)]

que é exatamente o valor da opção, que é sempre positivo. Assim, basta provar que o

sinal da derivada no numerador de C.1 é também positivo. Nesse caso dα
dg

terá portanto

sinal negativo. Assim:

∂F

∂g
= Te(g−R)T + α

∂N(d1)

∂g
− αe(g−R)T ∂N(d2)

∂g
− αTe(g−R)T N(d2) (C.2)

agrupando termos,
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∂F

∂g
= Te(g−R)T [1− αN(d2)] + α[

∂N(d1)

∂g
− e(g−R)T ∂N(d2)

∂g
] (C.3)

tendo em conta que:

dN(x)

dx
= N ′(x) =

1√
2π

.e
−d2

1
2

e que:

∂d1

∂g
=

∂d2

∂g
= −

√
T

δZ

obtemos facilmente

∂N(d1)

∂g
= N(d1)

′.
∂d1

∂g
= N(d1)

′[−
√

T

δZ

] (C.4)

∂N(d2)

∂g
= N(d2)

′.
∂d1

∂g
= N(d2)

′[−
√

T

δZ

] (C.5)

Substituindo em C.3:

∂F

∂g
= Te(g−R)T [1− αN(d2)]− α.

√
T

δZ

[
N(d1)

′ − e(g−R)T N(d2)
′] (C.6)

mas

[
N(d1)

′ − e(g−R)T N(d2)
′] =

1√
2π

[
e−

d2
1
2 − e(g−R)T .e−

d2
2
2

]
(C.7)

substituindo as expressões de d1 e d2 chegamos a que:

[
N(d1)

′ − e(g−R)T N(d2)
′] = 0 (C.8)

Como Te(g−R)T [1 − αN(d2)] > 0, o numerador será portanto positivo e o sinal da

derivada negativo, provando-se assim o resultado desejado.
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C.2 O Sinal da derivada ∂C
∂δZ

O valor da opção é crescente com δZ . Senão vejamos:

∂C

∂δZ

=
∂

∂δZ

[
N(d1)− e(g−R)T N(d2)

]

ou

∂C

∂δZ

=
∂

∂δZ

N(d1)− ∂

∂δZ

[
e(g−R)T N(d2)

]

se ∂C
∂δZ

= 0, então:

∂

∂δZ

N(d1) =
∂

∂δZ

[
e(g−R)T N(d2)

]

ou,

∂
∂δZ

N(d1)
∂

∂δZ
N(d2)

= e(g−R)T

Logo,

ln

(
∂

∂δZ

N(d1)

)
− ln

(
∂

∂δZ

N(d2)

)
= (g −R)T

Por outro lado, sabemos que:

∂

∂δZ

N(d1) = N(d1)
′
[√

T (
g −R

δ2
Z

+
1

2
)

]
=

√
T√
2π

.

[
g −R

δ2
Z

+
1

2

]
e
−d2

1
2

e, analogamente

∂

∂δZ

N(d2) = N(d2)
′
[√

T (
g −R

δ2
Z

+
1

2
)

]
=

√
T√
2π

.

[
g −R

δ2
Z

− 1

2

]
e
−d2

2
2

Assim, chamando Φ1 =
√

T√
2π

.
[

g−R
δ2
Z

+ 1
2

]
, e Φ2 =

√
T√
2π

.
[

g−R
δ2
Z
− 1

2

]
podemos escrever que:

−−d2
1

2
+ lnΦ1 − [−d2

2

2
+ lnΦ2] = (g −R)T

ou,
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−−d2
1

2
+ lnΦ1 +

(d1 − δZ

√
T )2

2
− lnφ2 = (g −R)T

desenvolvendo e sibstituindo os valores de d1 e d2 chegamos facilmente a:

(g −R)T + ln




g−R
δ2
Z

+ 1
2

g−R
δ2
Z
− 1

2


 = (g −R)T

logo, a derivada será positiva, se

ln




g−R
δ2
Z

+ 1
2

g−R
δ2
Z
− 1

2


 > 0

e de fato, como a fração em logaritmo é sempre maior que 1, ln(.) será não negativo,

o que implica em que a derivada é sempre positiva. O mesmo racioćınio é válido para os

argumentos de δZ .
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Apêndice D

Matrizes de Dados - Parte I
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Coeficiente de Participa��o ( alpha )

Volatilidade (I) 3%

Volatilidade (S) 40%

Correla��o 30%

R

T g 3% 6% 10% 15%

3                     0.00% 27.71% 47.78% 66.24% 80.56%

1.00% 19.45% 41.80% 62.34% 78.27%

2.00% 10.25% 35.13% 58.00% 75.73%

3.00% 0.00% 27.71% 53.16% 73.00%

4.00% -11.42% 19.45% 47.78% 69.75%

5.00% -24.15% 10.25% 41.80% 66.24%

6.00% -38.33% 0.00% 35.13% 62.34%

5                     0.00% 34.61% 57.32% 75.96% 88.44%

1.00% 24.66% 50.78% 72.23% 86.60%

2.00% 13.20% 43.26% 67.94% 84.47%

3.00% 0.00% 34.61% 63.00% 82.03%

4.00% -14.96% 24.66% 57.32% 79.21%

5.00% -32.72% 13.20% 50.78% 75.96%

6.00% -52.93% 0.00% 43.26% 72.23%

7                     0.00% 39.93% 64.02% 82.01% 92.62%

1.00% 28.79% 57.30% 78.57% 91.15%

2.00% 15.61% 49.34% 74.51% 89.41%

3.00% 0.00% 39.93% 69.71% 87.35%

4.00% -18.50% 28.79% 64.02% 84.90%

5.00% -40.44% 15.61% 57.30% 82.01%

6.00% -66.47% 0.00% 49.34% 78.57%

9                     0.00% 44.32% 69.15% 86.16% 95.10%

1.00% 32.31% 62.42% 83.05% 93.94%

2.00% 17.72% 54.25% 79.28% 92.53%

3.00% 0.00% 44.32% 74.70% 90.81%

4.00% -21.54% 32.31% 69.15% 88.71%

5.00% -47.74% 17.72% 62.42% 86.16%

6.00% -79.65% 0.00% 54.25% 83.05%

11                   0.00% 48.13% 73.26% 89.16% 96.67%

1.00% 35.42% 66.62% 86.38% 95.76%

2.00% 19.63% 58.37% 82.92% 94.62%

3.00% 0.00% 48.13% 78.61% 93.18%

4.00% -24.43% 35.42% 73.26% 91.40%

5.00% -54.85% 19.63% 66.62% 89.16%

6.00% -92.80% 0.00% 58.37% 86.38%

13                   0.00% 51.49% 76.65% 91.42% 97.63%

1.00% 38.23% 70.16% 88.94% 96.99%

2.00% 21.39% 61.93% 85.78% 96.06%

3.00% 0.00% 51.49% 81.76% 94.88%

4.00% -27.11% 38.23% 76.65% 93.36%

5.00% -61.89% 21.39% 70.16% 91.42%

6.00% -106.13% 0.00% 61.93% 88.94%

15                   0.00% 54.49% 79.50% 93.15% 98.40%

1.00% 40.80% 73.21% 90.95% 97.84%

2.00% 23.04% 65.06% 88.08% 97.02%

3.00% 0.00% 54.49% 84.35% 96.12%

4.00% -29.95% 40.80% 79.50% 94.83%

5.00% -68.92% 23.04% 73.21% 93.15%

6.00% -119.75% 0.00% 65.06% 90.95%

Figura D.1: Matriz α(g,R)T .
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Maturidade 5

Volatilidade (I) 3.0%

Correla��o 30.0%

R

Volatilidade(S) g 3% 6% 10% 15%

20.00% 0.00% 55.36% 80.30% 93.63% 98.59%

1.00% 41.55% 74.07% 91.51% 98.07%

2.00% 23.53% 65.95% 88.72% 97.38%

3.00% 0.00% 55.36% 85.07% 96.46%

4.00% -30.77% 41.55% 80.30% 95.24%

5.00% -71.07% 23.53% 74.07% 93.63%

6.00% -124.00% 0.00% 65.95% 91.51%

30.00% 0.00% 42.50% 67.06% 84.52% 94.17%

1.00% 30.84% 60.31% 81.44% 92.89%

2.00% 16.83% 52.22% 77.37% 91.34%

3.00% 0.00% 42.50% 72.69% 89.47%

4.00% -20.23% 30.84% 67.06% 87.23%

5.00% -44.58% 16.83% 60.31% 84.52%

6.00% -73.91% 0.00% 52.22% 81.44%

40.00% 0.00% 34.61% 57.32% 75.96% 88.44%

1.00% 24.66% 50.78% 72.23% 86.60%

2.00% 13.20% 43.26% 67.94% 84.47%

3.00% 0.00% 34.61% 63.00% 82.03%

4.00% -15.20% 24.66% 57.32% 79.21%

5.00% -32.72% 13.20% 50.78% 75.96%

6.00% -52.93% 0.00% 43.26% 72.23%

50.00% 0.00% 29.39% 50.18% 68.81% 82.76%

1.00% 20.70% 44.03% 64.92% 80.57%

2.00% 10.95% 37.13% 60.56% 78.12%

3.00% 0.00% 29.39% 55.67% 75.36%

4.00% -12.29% 20.70% 50.18% 72.27%

5.00% -26.10% 10.95% 44.03% 68.81%

6.00% -41.61% 0.00% 37.13% 64.92%

60.00% 0.00% 25.73% 44.86% 63.01% 77.65%

1.00% 17.98% 39.19% 59.12% 75.27%

2.00% 9.44% 32.74% 54.82% 72.64%

3.00% 0.00% 25.73% 50.09% 69.74%

4.00% -10.42% 17.98% 44.86% 66.54%

5.00% -21.92% 9.44% 39.19% 63.01%

6.00% -34.64% 0.00% 32.74% 59.12%

70.00% 0.00% 23.06% 40.82% 58.35% 73.23%

1.00% 16.03% 35.41% 54.52% 70.75%

2.00% 8.40% 29.50% 50.34% 68.04%

3.00% 0.00% 23.06% 45.79% 65.08%

4.00% -9.27% 16.03% 40.82% 61.86%

5.00% -19.09% 8.40% 35.41% 58.35%

6.00% -29.97% 0.00% 29.50% 54.52%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura D.2: Matriz α(g, R)δS .
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Maturidade 5          

Volatilidade (S) 40%

Correla��o 30%

R

Volatilidade(I) g 3% 6% 10% 15%

2.00% 0.00% 34.84% 57.61% 76.25% 88.65%

1.00% 24.83% 51.06% 72.52% 86.82%

2.00% 13.09% 43.52% 68.24% 84.71%

3.00% 0.00% 34.84% 63.30% 82.28%

4.00% -15.04% 24.83% 57.61% 79.48%

5.00% -33.03% 13.09% 51.06% 76.25%

6.00% -53.46% 0.00% 43.52% 72.52%

3.00% 0.00% 34.84% 57.32% 75.96% 88.44%

1.00% 24.83% 50.55% 72.23% 86.60%

2.00% 13.09% 43.09% 67.94% 84.47%

3.00% 0.00% 34.84% 63.00% 82.03%

4.00% -15.04% 24.83% 57.32% 79.21%

5.00% -33.03% 13.09% 50.55% 75.96%

6.00% -52.93% 0.00% 43.09% 72.23%

4.00% 0.00% 34.49% 57.00% 75.67% 88.22%

1.00% 24.58% 50.55% 71.92% 86.36%

2.00% 13.09% 43.09% 67.62% 84.22%

3.00% 0.00% 34.49% 62.68% 81.76%

4.00% -15.04% 24.58% 57.00% 78.92%

5.00% -32.70% 13.09% 50.55% 75.67%

6.00% -52.40% 0.00% 43.09% 71.92%

20.00% 0.00% 29.91% 50.92% 69.58% 83.41%

1.00% 21.09% 44.72% 65.70% 81.25%

2.00% 11.17% 37.75% 61.34% 78.83%

3.00% 0.00% 29.91% 56.43% 76.10%

4.00% -12.57% 21.09% 50.92% 73.03%

5.00% -26.72% 11.17% 44.72% 69.58%

6.00% -42.67% 0.00% 37.75% 65.70%

50.00% 0.00% 22.65% 40.18% 57.59% 72.50%

1.00% 15.73% 34.83% 53.78% 70.00%

2.00% 8.20% 28.99% 49.62% 67.28%

3.00% 0.00% 22.65% 45.10% 64.32%

4.00% -8.93% 15.73% 40.18% 61.10%

5.00% -18.67% 8.20% 34.83% 57.59%

6.00% -29.27% 0.00% 28.99% 53.78%

60.00% 0.00% 20.96% 37.55% 54.42% 69.32%

1.00% 14.51% 32.44% 50.68% 66.78%

2.00% 7.54% 26.93% 46.64% 64.04%

3.00% 0.00% 20.96% 42.27% 61.08%

4.00% -8.16% 14.51% 37.55% 57.88%

5.00% -16.98% 7.54% 32.44% 54.42%

6.00% -26.52% 0.00% 26.93% 50.68%

Coeficiente de Participa��o ( alpha )

Figura D.3: Matriz α(g, R)δI .
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Coeficiente de Participa��o ( alpha )

Volatilidade (I) 3%

Volatilidade (S) 40%

Maturidade 5

R

_ g 3.00% 6.00% 10.00% 15.00%

10.00% 0.00% 34.99% 57.81% 76.43% 88.79%

1.00% 24.95% 51.25% 72.72% 87.07%

2.00% 13.36% 43.70% 68.43% 84.87%

3.00% 0.00% 34.99% 63.50% 82.45%

4.00% -15.42% 24.95% 57.81% 79.66%

5.00% -33.24% 13.36% 51.25% 76.43%

6.00% -53.82% 0.00% 43.70% 72.72%

30.00% 0.00% 34.64% 57.23% 75.96% 88.44%

1.00% 24.70% 50.74% 72.23% 86.60%

2.00% 13.36% 43.26% 67.75% 84.47%

3.00% 0.00% 34.64% 62.86% 82.03%

4.00% -15.42% 24.70% 57.23% 79.21%

5.00% -32.90% 13.36% 50.74% 75.96%

6.00% -52.93% 0.00% 43.26% 72.23%

60.00% 0.00% 34.29% 56.66% 75.20% 87.94%

1.00% 24.45% 50.23% 71.51% 86.05%

2.00% 12.96% 42.83% 67.07% 83.89%

3.00% 0.00% 34.29% 62.23% 81.41%

4.00% -14.89% 24.45% 56.66% 78.42%

5.00% -32.00% 12.96% 50.23% 75.20%

6.00% -51.68% 0.00% 42.83% 71.51%

80.00% 0.00% 33.95% 56.09% 74.84% 87.60%

1.00% 24.20% 49.73% 71.07% 85.70%

2.00% 12.96% 42.40% 66.75% 83.51%

3.00% 0.00% 33.95% 61.61% 81.01%

4.00% -14.89% 24.20% 56.09% 78.13%

5.00% -31.68% 12.96% 49.73% 74.84%

6.00% -51.16% 0.00% 42.40% 71.07%

Figura D.4: Matriz α(g, R)ρ.
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Coeficiente de Participa��o (alpha)

Volatilidade (I) 3.00%

Correla��o 30.00%

Volatilidade (S) 40.00%

R g 1 3 5 7 9 11 13 15

3.00% 0.00% 16.87% 27.71% 34.61% 39.93% 44.34% 48.13% 51.49% 54.49%

1.00% 11.59% 19.45% 24.66% 28.79% 32.31% 35.42% 38.23% 40.80%

2.00% 6.28% 10.25% 13.20% 15.61% 17.72% 19.63% 21.39% 23.04%

3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00% -5.99% -11.42% -15.20% -18.50% -21.54% -24.43% -27.22% -29.95%

5.00% -13.10% -24.15% -32.72% -40.44% -47.74% -54.85% -61.89% -68.92%

6.00% -20.29% -38.33% -52.93% -66.47% -79.65% -92.80% -106.13% -119.75%

6.00% 0.00% 30.90% 47.78% 57.32% 64.02% 69.15% 73.26% 76.65% 79.50%

1.00% 26.50% 41.80% 50.78% 57.30% 62.42% 66.62% 70.16% 73.21%

2.00% 21.83% 35.13% 43.26% 49.34% 54.25% 58.37% 61.93% 65.06%

3.00% 16.87% 27.71% 34.61% 39.93% 44.34% 48.13% 51.49% 54.49%

4.00% 11.59% 19.45% 24.66% 28.79% 32.31% 35.42% 38.23% 40.80%

5.00% 5.97% 10.25% 13.20% 15.61% 17.72% 19.63% 21.39% 23.04%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.00% 0.00% 46.02% 66.24% 75.96% 82.01% 86.16% 89.16% 91.42% 93.15%

1.00% 42.58% 62.34% 72.23% 78.57% 83.05% 86.38% 88.94% 90.95%

2.00% 38.92% 58.00% 67.94% 74.51% 79.28% 82.92% 85.78% 88.08%

3.00% 35.03% 53.16% 63.00% 69.71% 74.70% 78.61% 81.76% 84.35%

4.00% 30.90% 47.78% 57.32% 64.02% 69.15% 73.26% 76.65% 79.50%

5.00% 26.50% 41.80% 50.78% 57.30% 62.42% 66.62% 70.16% 73.21%

6.00% 21.83% 35.13% 43.26% 49.34% 54.25% 58.37% 61.93% 65.06%

15.00% 0.00% 60.28% 80.56% 88.44% 92.62% 95.10% 96.67% 97.70% 98.40%

1.00% 57.87% 78.27% 86.60% 91.15% 93.94% 95.76% 96.99% 97.84%

2.00% 55.17% 75.73% 84.47% 89.41% 92.53% 94.62% 96.06% 97.09%

3.00% 52.30% 72.90% 82.03% 87.35% 90.81% 93.18% 94.88% 96.12%

4.00% 49.26% 69.75% 79.21% 84.90% 88.71% 91.40% 93.36% 94.83%

5.00% 46.02% 66.24% 75.96% 82.01% 86.16% 89.16% 91.42% 93.15%

6.00% 42.58% 62.34% 72.23% 78.57% 83.05% 86.38% 88.94% 90.95%

Figura D.5: Matriz α(g, T )R.
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Coeficiente de Participa��o (alpha)

Volatilidade (I) 3.00%

Correla��o 30.00%

R 6.00%

Volatilidade (S) g 1 3 5 7 9 11 13 15

0.2 0.00% 51.11% 71.70% 80.30% 85.58% 89.06% 91.50% 93.28% 94.62%

1.00% 44.90% 64.62% 74.07% 79.96% 84.03% 87.01% 89.28% 91.06%

2.00% 38.07% 56.39% 65.95% 72.24% 76.80% 80.29% 83.06% 85.30%

3.00% 30.04% 46.30% 55.36% 61.66% 66.45% 70.27% 73.42% 76.06%

4.00% 21.19% 33.91% 41.55% 47.16% 51.63% 55.35% 58.53% 61.30%

5.00% 11.22% 19.21% 23.53% 27.28% 30.41% 33.13% 35.54% 37.71%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.3 0.00% 38.56% 57.34% 67.06% 73.47% 78.11% 81.66% 84.46% 86.72%

1.00% 33.35% 50.80% 60.31% 66.83% 71.72% 75.56% 78.68% 81.28%

2.00% 27.71% 43.28% 52.22% 58.58% 63.51% 67.51% 70.85% 73.70%

3.00% 21.60% 34.63% 42.50% 48.33% 52.99% 56.89% 60.24% 63.17%

4.00% 14.97% 24.67% 30.84% 35.58% 39.51% 42.89% 45.87% 48.55%

5.00% 7.79% 13.25% 16.83% 19.73% 22.21% 24.41% 26.41% 28.24%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.4 0.00% 30.90% 47.78% 57.32% 64.02% 69.15% 73.26% 76.65% 79.50%

1.00% 26.50% 41.80% 50.78% 57.30% 62.42% 66.62% 70.16% 73.21%

2.00% 21.83% 35.13% 43.26% 49.34% 54.25% 58.37% 61.93% 65.06%

3.00% 16.87% 27.71% 34.61% 39.93% 44.34% 48.13% 51.49% 54.49%

4.00% 11.59% 19.45% 24.66% 28.79% 32.31% 35.42% 38.23% 40.80%

5.00% 5.97% 10.25% 13.20% 15.61% 17.72% 19.63% 21.39% 23.04%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.5 0.00% 25.79% 41.03% 50.18% 56.98% 62.29% 66.73% 70.51% 73.76%

1.00% 22.01% 35.60% 44.03% 50.41% 55.60% 59.99% 63.80% 67.15%

2.00% 18.03% 29.67% 37.13% 42.92% 47.74% 51.95% 55.59% 58.90%

3.00% 13.85% 23.19% 29.39% 34.32% 38.52% 42.23% 45.57% 48.63%

4.00% 9.46% 16.13% 20.70% 24.43% 27.68% 30.62% 33.32% 35.84%

5.00% 5.31% 8.42% 10.95% 13.07% 14.96% 16.70% 18.33% 19.89%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.6 0.00% 22.16% 36.08% 44.86% 51.59% 57.10% 61.79% 65.86% 69.44%

1.00% 18.84% 31.12% 39.19% 45.35% 50.58% 55.11% 59.13% 62.72%

2.00% 15.38% 25.79% 32.74% 38.31% 43.08% 47.29% 51.09% 54.55%

3.00% 11.77% 20.04% 25.73% 30.54% 34.45% 38.12% 41.49% 44.62%

4.00% 8.01% 13.85% 17.98% 21.45% 24.64% 27.38% 30.03% 32.55%

5.00% 4.09% 7.18% 9.44% 11.37% 13.13% 14.86% 16.35% 17.87%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.7 0.00% 19.73% 32.33% 40.82% 47.53% 53.18% 58.08% 62.41% 66.26%

1.00% 16.77% 27.78% 35.41% 41.56% 46.85% 51.52% 55.72% 59.53%

2.00% 13.69% 22.95% 29.50% 34.93% 39.67% 43.95% 47.87% 51.48%

3.00% 10.48% 17.84% 23.06% 27.54% 31.54% 35.21% 38.63% 41.85%

4.00% 7.13% 12.33% 16.03% 19.32% 22.32% 25.12% 27.78% 30.32%

5.00% 3.64% 6.39% 8.40% 10.18% 11.86% 13.46% 15.01% 16.52%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Figura D.6: Matriz α(g, T )δS .
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Coeficiente de Participa��o (alpha)

Volatilidade (S) 40.00%

Correla��o 30.00%

R 6.00%

Volatilidade (I) g 1 3 5 7 9 11 13 15

2.00% 0.00% 31.12% 48.07% 57.61% 64.31% 69.43% 73.53% 76.90% 79.73%

1.00% 26.70% 42.06% 51.06% 57.58% 62.70% 66.89% 70.43% 73.46%

2.00% 22.00% 35.37% 43.52% 49.61% 54.52% 58.65% 62.20% 65.32%

3.00% 17.00% 27.91% 34.84% 40.17% 44.59% 48.39% 51.74% 54.75%

4.00% 11.68% 19.60% 24.83% 28.98% 32.52% 35.63% 38.44% 41.02%

5.00% 6.02% 10.33% 13.30% 15.72% 17.85% 19.76% 21.53% 23.19%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.00% 0.00% 31.12% 48.07% 57.32% 64.02% 69.15% 73.26% 76.65% 79.50%

1.00% 26.70% 42.06% 50.55% 57.30% 62.42% 66.62% 70.16% 73.21%

2.00% 22.00% 35.37% 43.09% 49.34% 54.25% 58.37% 61.93% 65.06%

3.00% 17.00% 27.91% 34.84% 39.77% 44.34% 48.13% 51.49% 54.49%

4.00% 11.68% 19.60% 24.83% 28.98% 32.19% 35.28% 38.23% 40.80%

5.00% 6.02% 10.33% 13.30% 15.72% 17.85% 19.76% 21.53% 23.19%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00% 0.00% 31.12% 47.59% 57.00% 63.71% 68.86% 72.98% 76.39% 79.26%

1.00% 26.70% 41.64% 50.55% 56.99% 62.12% 66.33% 69.89% 72.95%

2.00% 22.00% 35.01% 43.09% 49.05% 53.96% 58.09% 61.65% 64.79%

3.00% 17.00% 27.63% 34.49% 39.77% 43.89% 47.87% 51.22% 54.23%

4.00% 11.68% 19.60% 24.58% 28.70% 32.19% 35.28% 37.85% 40.57%

5.00% 6.02% 10.33% 13.30% 15.57% 17.67% 19.56% 21.32% 22.95%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.00% 0.00% 26.31% 41.72% 50.92% 57.66% 63.01% 67.42% 71.15% 74.36%

1.00% 22.46% 36.22% 44.72% 51.11% 56.30% 60.67% 64.45% 67.77%

2.00% 18.41% 30.21% 37.75% 43.66% 48.40% 52.56% 56.24% 59.52%

3.00% 14.15% 23.64% 29.91% 34.88% 39.10% 42.82% 46.16% 49.21%

4.00% 9.67% 16.46% 21.09% 24.86% 28.14% 31.09% 33.80% 36.32%

5.00% 5.36% 8.60% 11.17% 13.31% 15.23% 16.98% 18.63% 20.19%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00% 0.00% 19.04% 31.74% 40.18% 46.89% 52.57% 57.51% 61.88% 65.78%

1.00% 16.14% 27.25% 34.83% 40.97% 46.27% 50.97% 55.21% 59.06%

2.00% 13.13% 22.47% 28.99% 34.40% 39.15% 43.45% 47.38% 51.03%

3.00% 10.02% 17.38% 22.65% 27.10% 31.10% 34.77% 38.21% 41.44%

4.00% 6.80% 11.95% 15.73% 19.00% 21.98% 24.78% 27.44% 30.00%

5.00% 3.70% 6.16% 8.20% 10.00% 11.67% 13.27% 14.82% 16.33%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00% 0.00% 17.28% 29.29% 37.55% 44.28% 50.07% 55.19% 59.77% 63.88%

1.00% 14.62% 25.08% 32.44% 38.56% 43.93% 48.76% 53.16% 57.18%

2.00% 11.88% 20.62% 26.93% 32.27% 37.05% 41.42% 45.47% 49.25%

3.00% 9.05% 15.90% 20.96% 25.34% 29.32% 33.03% 36.53% 39.86%

4.00% 6.13% 10.91% 14.51% 17.70% 20.65% 23.45% 26.14% 28.74%

5.00% 3.29% 5.61% 7.54% 9.28% 10.92% 12.51% 14.06% 15.58%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Figura D.7: Matriz α(g, T )δI .
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Coeficiente de Participa��o (alpha)

Volatilidade (I) 3.00%

Volatilidade (S) 40.00%

R 6.00%

T anos

Correla��o g 1 3 5 7 9 11 13 15

10.00% 0.00% 31.26% 48.26% 57.81% 64.51% 69.62% 73.70% 77.07% 79.89%

1.00% 26.83% 42.24% 51.25% 57.78% 62.89% 67.08% 70.60% 73.63%

2.00% 22.11% 35.27% 43.70% 49.80% 54.71% 58.83% 62.38% 65.49%

3.00% 17.09% 28.04% 34.99% 40.33% 44.76% 48.56% 51.91% 54.92%

4.00% 11.74% 19.69% 24.82% 29.11% 32.65% 35.77% 38.59% 41.17%

5.00% 5.63% 10.38% 13.36% 15.80% 17.93% 19.85% 21.62% 23.28%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00% 0.00% 31.26% 47.77% 57.23% 63.86% 69.15% 73.26% 76.65% 79.50%

1.00% 26.83% 41.81% 50.74% 57.20% 62.26% 66.62% 70.16% 73.21%

2.00% 22.11% 35.27% 43.26% 49.30% 54.16% 58.24% 61.93% 65.06%

3.00% 17.09% 27.76% 34.64% 39.93% 44.31% 48.07% 51.39% 54.37%

4.00% 11.74% 19.69% 24.82% 28.82% 32.33% 35.42% 38.20% 40.75%

5.00% 5.63% 10.38% 13.36% 15.80% 17.75% 19.65% 21.41% 23.05%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00% 0.00% 30.37% 47.30% 56.66% 63.22% 68.46% 72.53% 76.05% 78.94%

1.00% 26.56% 41.39% 50.23% 56.63% 61.64% 65.95% 69.46% 72.48%

2.00% 21.89% 34.57% 42.83% 48.80% 53.62% 57.66% 61.31% 64.41%

3.00% 17.09% 27.48% 34.29% 39.53% 43.86% 47.59% 50.88% 53.82%

4.00% 11.74% 19.10% 24.24% 28.53% 32.00% 35.06% 37.82% 40.35%

5.00% 5.63% 10.38% 12.96% 15.34% 17.57% 19.45% 21.19% 22.82%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00% 0.00% 30.37% 46.82% 56.09% 62.87% 68.04% 72.21% 75.66% 78.58%

1.00% 25.74% 40.98% 49.73% 56.06% 61.30% 65.53% 69.12% 72.22%

2.00% 21.67% 34.22% 42.40% 48.32% 53.08% 57.30% 60.88% 64.04%

3.00% 16.35% 27.21% 33.95% 39.14% 43.43% 47.12% 50.37% 53.50%

4.00% 11.74% 19.10% 24.00% 28.25% 31.68% 34.71% 37.44% 39.94%

5.00% 5.63% 9.93% 12.96% 15.34% 17.40% 19.26% 20.98% 22.59%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Figura D.8: Matriz α(g, T )ρ.
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Coeficiente de Participa��o (alpha)

Volatilidade (I) 50.0%

Volatilidade (S) 40.0%

R 6.0%

T anos

Correla��o g 1 3 5 7 9 11 13 15

10.00% 0.00% 20.42% 33.67% 42.26% 48.98% 54.57% 59.40% 63.62% 67.38%

1.00% 17.33% 28.97% 36.72% 42.91% 48.17% 52.79% 56.92% 60.64%

2.00% 14.13% 23.94% 30.65% 36.12% 40.87% 45.12% 48.99% 52.55%

3.00% 10.79% 18.55% 24.00% 28.54% 32.56% 36.23% 39.62% 42.81%

4.00% 7.33% 12.78% 16.72% 20.07% 23.09% 25.90% 28.56% 31.09%

5.00% 3.74% 6.61% 8.74% 10.59% 12.30% 13.92% 15.47% 16.98%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00% 0.00% 19.04% 31.74% 40.18% 46.89% 52.57% 57.51% 61.88% 65.78%

1.00% 16.14% 27.25% 34.83% 40.97% 46.27% 50.97% 55.21% 59.06%

2.00% 13.13% 22.47% 28.99% 34.40% 39.15% 43.45% 47.38% 51.03%

3.00% 10.02% 17.38% 22.65% 27.10% 31.10% 34.77% 38.21% 41.44%

4.00% 6.80% 11.95% 15.73% 19.00% 21.98% 24.78% 27.44% 30.00%

5.00% 3.74% 6.16% 8.20% 10.00% 11.67% 13.27% 14.82% 16.33%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00% 0.00% 17.44% 29.51% 37.79% 44.51% 50.30% 55.40% 59.95% 64.05%

1.00% 14.76% 25.28% 32.66% 38.78% 44.14% 48.96% 53.34% 57.34%

2.00% 11.99% 20.79% 27.11% 32.46% 37.23% 41.60% 45.64% 49.40%

3.00% 9.14% 16.04% 21.11% 25.49% 29.47% 33.18% 36.68% 39.99%

4.00% 6.19% 11.00% 14.62% 17.81% 20.77% 23.57% 26.25% 28.85%

5.00% 3.32% 5.66% 7.60% 9.34% 10.98% 12.57% 14.12% 15.65%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00% 0.00% 16.59% 28.33% 36.52% 43.27% 49.12% 54.32% 58.99% 63.19%

1.00% 14.03% 24.23% 31.52% 37.64% 43.05% 47.94% 52.40% 56.50%

2.00% 11.39% 19.91% 26.13% 31.46% 36.25% 40.67% 44.77% 48.61%

3.00% 8.67% 15.34% 20.32% 24.66% 28.65% 32.39% 35.93% 39.29%

4.00% 6.13% 10.50% 14.05% 17.20% 20.15% 22.96% 25.67% 28.30%

5.00% 2.98% 5.40% 7.29% 9.01% 10.64% 12.23% 13.78% 15.32%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Figura D.9: Matriz α(g, T )ρcomδI = 50%.
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Correla��o 30.0%

R 6.0%

Volatilidade (I) 3%

Volatilidade (S)

Maturidade g 20% 30% 40% 50% 60% 70%

3                     0.00% 71.32% 57.34% 47.78% 41.03% 36.08% 32.33%

1.00% 64.62% 50.80% 41.80% 35.60% 31.12% 27.78%

2.00% 56.39% 43.28% 35.13% 29.67% 25.79% 22.92%

3.00% 46.30% 34.63% 27.71% 23.19% 20.04% 17.73%

4.00% 33.91% 24.67% 19.45% 16.13% 13.87% 12.20%

5.00% 18.70% 13.20% 10.25% 8.42% 7.18% 6.30%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5                     0.00% 80.30% 67.06% 57.32% 50.18% 44.86% 40.82%

1.00% 74.07% 60.31% 50.78% 44.03% 39.10% 35.41%

2.00% 65.95% 52.22% 43.26% 37.13% 32.74% 29.50%

3.00% 55.36% 42.50% 34.61% 29.39% 25.73% 23.06%

4.00% 41.55% 30.84% 24.66% 20.70% 17.98% 15.98%

5.00% 23.53% 16.83% 13.20% 10.95% 9.41% 8.25%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7                     0.00% 85.58% 73.47% 64.02% 56.92% 51.59% 47.53%

1.00% 79.96% 66.83% 57.30% 50.41% 45.35% 41.56%

2.00% 72.24% 58.58% 49.34% 42.92% 38.31% 34.93%

3.00% 61.45% 48.33% 39.93% 34.32% 30.39% 27.54%

4.00% 47.16% 35.58% 28.79% 24.43% 21.45% 19.32%

5.00% 27.28% 19.73% 15.61% 13.07% 11.37% 10.18%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9                     0.00% 89.06% 78.11% 69.15% 62.29% 57.10% 53.18%

1.00% 84.03% 71.72% 62.42% 55.60% 50.58% 46.85%

2.00% 76.80% 63.51% 54.25% 47.64% 43.08% 39.67%

3.00% 66.45% 52.99% 44.32% 38.52% 34.45% 31.54%

4.00% 51.63% 39.50% 32.31% 27.68% 24.54% 22.32%

5.00% 30.28% 22.21% 17.72% 14.96% 13.13% 11.86%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11                   0.00% 91.50% 81.66% 73.26% 66.73% 61.79% 58.08%

1.00% 87.01% 75.56% 66.62% 59.99% 55.11% 51.52%

2.00% 80.29% 67.51% 58.37% 51.91% 47.29% 43.95%

3.00% 70.27% 56.89% 48.13% 42.23% 38.12% 35.21%

4.00% 55.35% 42.89% 35.42% 30.62% 27.38% 25.12%

5.00% 33.13% 24.41% 19.63% 16.60% 14.78% 13.46%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13                   0.00% 93.28% 84.46% 76.65% 70.51% 65.86% 62.41%

1.00% 89.28% 78.68% 70.16% 63.80% 59.13% 55.72%

2.00% 83.06% 70.85% 61.93% 55.59% 51.09% 47.87%

3.00% 73.42% 60.24% 51.49% 45.57% 41.49% 38.63%

4.00% 58.53% 45.87% 38.23% 33.32% 30.03% 27.78%

5.00% 35.54% 26.41% 21.39% 18.33% 16.35% 14.95%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15                   0.00% 94.62% 86.72% 79.50% 73.76% 69.44% 66.26%

1.00% 91.06% 81.28% 73.21% 67.15% 62.72% 59.53%

2.00% 85.30% 73.70% 65.06% 58.90% 54.55% 51.48%

3.00% 76.06% 63.17% 54.49% 48.63% 44.62% 41.85%

4.00% 61.30% 48.55% 40.80% 35.84% 32.55% 30.32%

5.00% 37.71% 28.24% 23.04% 19.89% 17.87% 16.52%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura D.10: Matriz α(g, δS)T .
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Correla��o 30.0%

Maturidade 5         

Volatilidade (I) 3%

Volatilidade (S)

R g 20% 30% 40% 50% 60% 70%

3.00% 0.00% 55.41% 42.50% 34.61% 29.39% 25.73% 23.06%

1.00% 41.55% 30.84% 24.66% 20.70% 17.98% 16.03%

2.00% 23.53% 16.83% 13.20% 10.95% 9.50% 8.36%

3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00% -30.77% -20.23% -15.20% -12.29% -10.42% -9.13%

5.00% -71.07% -44.58% -32.72% -26.10% -21.92% -19.09%

6.00% -124.00% -73.91% -52.93% -41.61% -34.64% -29.97%

6.00% 0.00% 80.30% 67.06% 57.32% 50.18% 44.86% 40.82%

1.00% 74.07% 60.31% 50.78% 44.03% 39.10% 35.41%

2.00% 65.95% 52.22% 43.26% 37.13% 32.74% 29.50%

3.00% 55.36% 42.50% 34.61% 29.39% 25.73% 23.06%

4.00% 41.55% 30.84% 24.66% 20.70% 17.98% 16.03%

5.00% 23.53% 16.83% 13.20% 10.95% 9.44% 8.36%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.00% 0.00% 93.63% 84.52% 75.96% 68.81% 63.01% 58.35%

1.00% 91.51% 81.27% 72.23% 64.92% 59.12% 54.52%

2.00% 88.72% 77.37% 67.94% 60.56% 54.82% 50.34%

3.00% 85.07% 72.67% 63.00% 55.67% 50.09% 45.79%

4.00% 80.30% 67.06% 57.32% 50.18% 44.86% 40.82%

5.00% 74.07% 60.31% 50.78% 44.03% 39.10% 35.41%

6.00% 65.95% 52.22% 43.26% 37.13% 32.74% 29.50%

15.00% 0.00% 98.59% 94.17% 88.44% 82.76% 77.65% 73.23%

1.00% 98.07% 92.89% 86.60% 80.57% 75.27% 70.75%

2.00% 97.38% 91.34% 84.47% 78.12% 72.64% 68.04%

3.00% 96.46% 89.47% 82.03% 75.36% 69.74% 65.08%

4.00% 95.24% 87.23% 79.21% 72.27% 66.54% 61.86%

5.00% 93.63% 84.52% 75.96% 68.81% 63.01% 58.35%

6.00% 91.51% 81.27% 72.23% 64.92% 59.12% 54.52%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura D.11: Matriz α(g, δS)R.
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Correla��o 30.0%

Maturidade 5         

R 6.0%

Volatilidade (S)

Volatilidade (I) g 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2% 0.00% 80.92% 67.49% 57.61% 50.39% 45.02% 40.94%

1.00% 74.75% 60.74% 51.06% 44.23% 39.24% 35.51%

2.00% 66.66% 52.63% 43.52% 37.31% 32.87% 29.59%

3.00% 56.05% 42.87% 34.84% 29.54% 25.83% 23.13%

4.00% 42.15% 31.13% 24.83% 20.96% 18.06% 16.09%

5.00% 23.92% 17.01% 13.30% 11.01% 9.48% 8.39%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3% 0.00% 80.11% 66.82% 57.32% 50.18% 45.02% 40.94%

1.00% 74.00% 60.14% 50.55% 44.23% 39.24% 35.51%

2.00% 65.99% 52.10% 43.09% 37.31% 32.87% 29.59%

3.00% 55.49% 42.44% 34.84% 29.54% 25.83% 23.13%

4.00% 41.73% 31.13% 24.83% 20.75% 18.06% 16.09%

5.00% 23.92% 17.01% 13.30% 11.01% 9.48% 8.39%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4% 0.00% 79.63% 66.82% 57.00% 49.96% 44.57% 40.70%

1.00% 73.26% 59.86% 50.55% 43.79% 38.85% 35.16%

2.00% 65.33% 51.58% 43.09% 36.93% 32.54% 29.30%

3.00% 54.93% 42.02% 34.49% 29.24% 25.57% 23.13%

4.00% 41.31% 30.82% 24.58% 20.75% 18.06% 16.09%

5.00% 23.11% 16.84% 13.30% 11.01% 9.48% 8.39%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20% 0.00% 65.70% 57.53% 50.92% 45.72% 41.64% 38.43%

1.00% 58.95% 50.99% 44.72% 39.89% 36.15% 33.24%

2.00% 50.92% 43.45% 37.75% 33.44% 30.15% 27.62%

3.00% 41.33% 34.77% 29.91% 26.30% 23.59% 21.52%

4.00% 29.91% 24.78% 21.09% 18.47% 16.42% 14.92%

5.00% 16.27% 13.27% 11.17% 9.80% 8.58% 7.76%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50% 0.00% 45.72% 42.87% 40.18% 37.79% 35.70% 33.93%

1.00% 39.89% 37.27% 34.83% 32.66% 30.79% 29.20%

2.00% 33.44% 31.13% 28.99% 27.11% 25.50% 24.14%

3.00% 26.30% 24.40% 22.65% 21.11% 19.81% 18.71%

4.00% 18.41% 17.10% 15.73% 14.62% 13.68% 12.90%

5.00% 9.67% 8.90% 8.20% 7.60% 7.09% 6.67%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60% 0.00% 41.64% 39.56% 37.55% 35.70% 34.07% 32.64%

1.00% 36.15% 34.26% 32.44% 30.79% 29.32% 28.06%

2.00% 30.15% 28.50% 26.93% 25.50% 24.24% 23.16%

3.00% 23.59% 22.24% 20.96% 19.81% 18.79% 17.92%

4.00% 16.42% 15.44% 14.51% 13.68% 12.96% 12.34%

5.00% 8.61% 8.04% 7.54% 7.09% 6.70% 6.37%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura D.12: Matriz α(g, δS)δI .
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Volatilidade (I) 50.0%

R 6.0%

Maturidade 5         

Volatilidade (S)

Correla��o g 20% 30% 40% 50% 60% 70%

10.00% 0.00% 80.74% 67.40% 57.56% 50.36% 45.00% 40.93%

1.00% 74.55% 60.65% 51.01% 44.20% 39.23% 35.50%

2.00% 66.44% 52.54% 43.48% 37.28% 32.85% 29.58%

3.00% 55.84% 42.79% 34.80% 29.51% 25.82% 23.13%

4.00% 41.97% 31.07% 24.80% 20.79% 18.05% 16.08%

5.00% 23.80% 16.97% 13.28% 11.00% 9.47% 8.35%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00% 0.00% 80.30% 67.06% 57.32% 50.36% 45.00% 40.93%

1.00% 73.80% 60.04% 50.78% 44.20% 39.23% 35.50%

2.00% 65.78% 52.01% 43.48% 37.28% 32.85% 29.58%

3.00% 55.28% 42.79% 34.80% 29.51% 25.82% 23.13%

4.00% 41.97% 31.07% 24.80% 20.79% 18.05% 16.08%

5.00% 23.80% 16.97% 13.28% 11.00% 9.47% 8.35%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00% 0.00% 79.03% 66.09% 56.74% 49.65% 44.55% 40.51%

1.00% 72.70% 59.44% 50.27% 43.53% 38.83% 35.14%

2.00% 64.53% 51.49% 42.63% 36.68% 32.52% 29.28%

3.00% 53.98% 41.67% 34.07% 28.93% 25.30% 22.89%

4.00% 39.95% 29.87% 24.00% 20.38% 17.69% 15.92%

5.00% 22.53% 16.43% 13.01% 10.89% 9.38% 8.35%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00% 0.00% 78.25% 65.43% 56.18% 49.16% 44.11% 40.31%

1.00% 71.98% 58.85% 49.77% 43.10% 38.45% 34.79%

2.00% 63.89% 50.98% 42.21% 36.32% 32.20% 28.99%

3.00% 53.44% 41.25% 33.73% 28.93% 25.30% 22.67%

4.00% 39.95% 29.87% 24.00% 20.38% 17.69% 15.92%

5.00% 22.53% 16.43% 13.01% 10.89% 9.38% 8.35%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura D.13: Matriz α(g, δS)ρ.
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Volatilidade (I) 50.0%

Maturidade 5          

R 6.0%

Volatilidade (S)

Correla��o g 20% 30% 40% 50% 60% 70%

10.00% 0.00% 47.49% 44.93% 42.26% 39.73% 37.45% 35.45%

1.00% 41.53% 39.16% 36.72% 34.42% 32.35% 30.56%

2.00% 34.89% 32.79% 30.65% 28.64% 26.85% 25.30%

3.00% 27.51% 25.77% 24.00% 22.35% 20.90% 19.65%

4.00% 19.30% 18.01% 16.72% 15.52% 14.47% 13.57%

5.00% 10.17% 9.45% 8.74% 8.09% 7.52% 7.03%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00% 0.00% 45.72% 42.87% 40.18% 37.79% 35.70% 33.93%

1.00% 39.89% 37.27% 34.83% 32.66% 30.79% 29.20%

2.00% 33.44% 31.13% 28.99% 27.11% 25.50% 24.14%

3.00% 26.30% 24.40% 22.65% 21.11% 19.81% 18.71%

4.00% 18.41% 17.01% 15.73% 14.62% 13.68% 12.90%

5.00% 9.67% 8.90% 8.20% 7.60% 7.09% 6.67%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00% 0.00% 43.51% 40.42% 37.79% 35.58% 33.74% 32.23%

1.00% 37.86% 35.04% 32.66% 30.67% 29.03% 27.69%

2.00% 31.65% 29.18% 27.11% 25.40% 23.99% 22.84%

3.00% 24.82% 22.80% 21.11% 19.73% 18.60% 17.67%

4.00% 17.32% 15.84% 14.62% 13.63% 12.82% 12.16%

5.00% 9.07% 8.26% 7.60% 7.06% 6.63% 6.28%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00% 0.00% 42.26% 39.10% 36.52% 34.43% 32.74% 31.36%

1.00% 36.72% 33.84% 31.52% 29.65% 28.14% 26.91%

2.00% 30.65% 28.14% 26.13% 24.52% 23.22% 22.18%

3.00% 24.00% 21.95% 20.32% 19.02% 17.98% 17.15%

4.00% 16.72% 15.23% 14.05% 13.12% 12.38% 11.78%

5.00% 8.74% 7.93% 7.29% 6.79% 6.39% 6.08%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura D.14: Matriz α(g, δS)ρcomδI = 50%.
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Apêndice E

Matrizes de Dados - Parte II
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Volatilidade (S) 40.0%

Correla��o 30.0%

R 6

Volatilidade (I)

Maturidade 0.02 0.03 0.04 0.2 0.5 0.6

3                     0.00% 48.07% 47.78% 47.49% 41.72% 31.74% 29.29%

1.00% 42.06% 41.80% 41.52% 36.22% 27.25% 25.08%

2.00% 35.37% 35.13% 34.88% 30.21% 22.47% 20.62%

3.00% 27.91% 27.71% 27.51% 23.64% 17.38% 15.90%

4.00% 19.60% 19.45% 19.30% 16.46% 11.95% 10.91%

5.00% 10.33% 10.25% 10.16% 8.60% 6.16% 5.61%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5                     0.00% 57.61% 57.32% 57.00% 50.92% 40.18% 37.55%

1.00% 51.06% 50.78% 50.48% 44.72% 34.83% 32.44%

2.00% 43.52% 43.26% 42.99% 37.75% 28.99% 26.93%

3.00% 34.84% 34.61% 34.37% 29.91% 22.65% 20.96%

4.00% 24.83% 24.66% 24.47% 21.18% 15.73% 14.51%

5.00% 13.30% 13.20% 13.09% 11.17% 8.20% 7.54%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7                     0.00% 64.31% 64.02% 63.71% 57.66% 46.89% 44.28%

1.00% 57.58% 57.30% 56.99% 51.11% 40.97% 38.56%

2.00% 49.61% 49.34% 49.05% 43.57% 34.40% 32.27%

3.00% 40.17% 39.93% 39.68% 34.88% 27.10% 25.34%

4.00% 28.98% 28.79% 28.59% 24.86% 19.00% 17.70%

5.00% 15.72% 15.61% 15.49% 13.31% 10.00% 9.28%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9                     0.00% 69.43% 69.15% 68.86% 63.01% 52.57% 50.07%

1.00% 62.70% 62.42% 62.12% 56.30% 46.27% 43.93%

2.00% 54.52% 54.25% 53.96% 48.36% 39.15% 37.05%

3.00% 44.59% 44.32% 44.04% 39.10% 31.10% 29.32%

4.00% 32.52% 32.31% 32.10% 28.14% 21.98% 20.65%

5.00% 17.85% 17.72% 17.59% 15.23% 11.67% 10.92%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11                   0.00% 73.53% 73.26% 72.98% 67.42% 57.51% 55.19%

1.00% 66.89% 66.62% 66.33% 60.67% 50.97% 48.76%

2.00% 58.65% 58.37% 58.09% 52.56% 43.45% 41.42%

3.00% 48.39% 48.13% 47.87% 42.82% 34.77% 33.03%

4.00% 35.63% 35.42% 35.20% 31.09% 24.78% 23.45%

5.00% 19.76% 19.63% 19.49% 16.90% 13.27% 12.51%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13                   0.00% 76.90% 76.65% 76.39% 71.15% 61.88% 59.77%

1.00% 70.43% 70.16% 69.89% 64.45% 55.21% 53.16%

2.00% 62.20% 61.93% 61.65% 56.24% 47.38% 45.47%

3.00% 51.74% 51.49% 51.22% 46.16% 38.21% 36.53%

4.00% 38.44% 38.23% 38.00% 33.80% 27.44% 26.03%

5.00% 21.53% 21.39% 21.25% 18.63% 14.73% 14.06%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15                   0.00% 79.73% 79.50% 79.26% 74.36% 65.78% 63.88%

1.00% 73.46% 73.21% 72.95% 67.77% 59.06% 57.18%

2.00% 65.32% 65.06% 64.79% 59.52% 51.03% 49.25%

3.00% 54.75% 54.49% 54.23% 49.21% 41.44% 39.86%

4.00% 41.02% 40.80% 40.57% 36.32% 30.00% 28.74%

5.00% 23.19% 23.04% 22.90% 20.19% 16.33% 15.58%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura E.1: Matriz α(g, δI)T .
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Volatilidade (S) 40.0%

Correla��o 30.0%

T 5

Volatilidade (I)

R g 0.02 0.03 0.04 0.2 0.5 0.6

3.00% 0.00% 34.84% 34.61% 34.37% 29.91% 22.65% 20.96%

1.00% 24.83% 24.66% 24.47% 21.09% 15.73% 14.51%

2.00% 13.30% 13.20% 13.09% 11.17% 8.20% 7.54%

3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00% -15.34% -15.20% -15.06% -12.57% -8.93% -8.16%

5.00% -33.03% -32.72% -32.41% -26.72% -18.67% -16.98%

6.00% -53.46% -52.93% -52.38% -42.67% -29.27% -26.52%

6.00% 0.00% 57.61% 57.32% 57.00% 50.92% 40.18% 37.55%

1.00% 51.06% 50.78% 50.48% 44.72% 34.83% 32.44%

2.00% 43.52% 43.26% 42.99% 37.75% 28.99% 26.93%

3.00% 34.84% 34.61% 34.37% 29.91% 22.50% 20.96%

4.00% 24.83% 24.66% 24.47% 21.09% 15.73% 14.51%

5.00% 13.30% 13.20% 13.09% 11.17% 8.20% 7.54%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.00% 0.00% 76.25% 75.96% 75.67% 69.58% 57.59% 54.42%

1.00% 72.52% 72.23% 71.92% 65.70% 53.78% 50.68%

2.00% 68.24% 67.94% 67.62% 61.34% 49.58% 46.64%

3.00% 63.30% 63.00% 62.68% 56.43% 45.10% 42.27%

4.00% 57.61% 57.32% 57.00% 50.92% 40.18% 37.55%

5.00% 51.06% 50.78% 50.48% 44.72% 34.83% 32.44%

6.00% 43.52% 43.26% 42.99% 37.75% 28.99% 26.93%

15.00% 0.00% 88.65% 88.44% 88.22% 83.41% 72.50% 69.32%

1.00% 86.82% 86.60% 86.36% 81.25% 70.00% 66.78%

2.00% 84.71% 84.47% 84.22% 78.83% 67.28% 64.04%

3.00% 82.28% 82.03% 81.76% 76.10% 64.32% 61.08%

4.00% 79.48% 79.21% 78.92% 73.03% 61.10% 57.88%

5.00% 76.25% 75.96% 75.67% 69.58% 57.59% 54.42%

6.00% 72.52% 72.23% 71.92% 65.70% 53.78% 50.68%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura E.2: Matriz α(g, δI)R.
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Maturidade 5          

Correla��o 30.0%

R 6

Volatilidade (I)

Volatilidade (S) g 0.02 0.03 0.04 0.2 0.5 0.6

20.00% 0.00% 80.92% 80.30% 79.63% 65.70% 45.72% 41.64%

1.00% 74.75% 73.94% 73.34% 58.95% 39.89% 36.15%

2.00% 66.66% 65.71% 65.43% 50.92% 33.44% 30.15%

3.00% 56.05% 55.04% 54.23% 41.33% 26.30% 23.59%

4.00% 42.15% 41.21% 40.57% 29.91% 18.41% 16.42%

5.00% 23.92% 23.27% 22.90% 16.27% 9.67% 8.58%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00% 0.00% 67.49% 67.06% 66.61% 57.53% 42.87% 39.56%

1.00% 60.74% 60.31% 59.86% 50.99% 37.27% 34.26%

2.00% 52.63% 52.22% 51.78% 43.45% 31.13% 28.50%

3.00% 42.87% 42.50% 42.11% 34.77% 24.40% 22.24%

4.00% 31.13% 30.84% 30.52% 24.78% 17.01% 15.44%

5.00% 17.01% 16.83% 16.64% 13.27% 8.90% 8.04%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

40.00% 0.00% 57.61% 57.32% 57.00% 50.92% 40.18% 37.55%

1.00% 51.06% 50.78% 50.48% 44.72% 34.83% 32.44%

2.00% 43.52% 43.26% 42.99% 37.75% 28.99% 26.93%

3.00% 34.84% 34.61% 34.37% 29.91% 22.65% 20.96%

4.00% 24.83% 24.66% 24.47% 21.09% 15.73% 14.51%

5.00% 13.30% 13.20% 13.09% 11.17% 8.20% 7.54%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00% 0.00% 50.39% 50.18% 49.96% 45.72% 37.79% 35.70%

1.00% 44.23% 44.03% 43.82% 39.89% 32.66% 30.79%

2.00% 37.31% 37.13% 36.94% 33.59% 27.11% 25.50%

3.00% 29.54% 29.39% 29.23% 26.30% 21.11% 19.81%

4.00% 20.81% 20.70% 20.58% 18.41% 14.62% 13.68%

5.00% 11.01% 10.95% 10.88% 9.67% 7.60% 7.09%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00% 0.00% 45.02% 44.86% 44.70% 41.64% 35.70% 34.07%

1.00% 39.36% 39.19% 39.00% 36.15% 30.79% 29.32%

2.00% 32.87% 32.74% 32.61% 30.15% 25.50% 24.24%

3.00% 25.83% 25.73% 25.62% 23.59% 19.81% 18.79%

4.00% 18.06% 17.98% 17.90% 16.42% 13.68% 12.96%

5.00% 9.48% 9.44% 9.39% 8.61% 7.09% 6.70%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

70.00% 0.00% 40.94% 40.82% 40.70% 38.43% 33.93% 32.64%

1.00% 35.51% 35.41% 35.29% 33.24% 29.20% 28.06%

2.00% 29.59% 29.50% 29.40% 27.62% 24.14% 23.16%

3.00% 23.13% 23.06% 22.98% 21.52% 18.71% 17.92%

4.00% 16.09% 16.03% 15.97% 14.92% 12.90% 12.34%

5.00% 8.44% 8.40% 8.36% 7.76% 6.67% 6.37%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura E.3: Matriz α(g, δI)δS .
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Maturidade 5         

Volatilidade (S) 40.0%

R 6

Volatilidade (I)

Correla��o g 0.02 0.03 0.04 0.2 0.5 0.6
g

10.00% 0.00% 57.95% 57.81% 57.65% 53.13% 42.26% 39.34%

1.00% 51.39% 51.25% 51.10% 46.80% 36.72% 34.07%

2.00% 43.82% 43.70% 43.56% 39.63% 30.65% 28.33%

3.00% 35.09% 34.99% 34.87% 31.50% 24.00% 22.11%

4.00% 25.03% 24.95% 24.85% 22.29% 16.72% 15.34%

5.00% 13.41% 13.36% 13.31% 11.84% 8.74% 7.99%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00% 0.00% 57.61% 57.23% 57.08% 50.92% 40.18% 37.55%

1.00% 50.87% 50.74% 50.59% 44.72% 34.83% 32.44%

2.00% 43.38% 43.26% 43.12% 37.75% 28.99% 26.93%

3.00% 34.74% 34.64% 34.52% 29.91% 22.65% 20.96%

4.00% 25.03% 24.70% 24.61% 21.09% 15.73% 14.51%

5.00% 13.41% 13.36% 13.31% 11.17% 8.20% 7.54%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00% 0.00% 57.04% 56.66% 56.08% 48.19% 37.79% 35.48%

1.00% 50.60% 50.23% 49.60% 42.17% 32.66% 30.58%

2.00% 42.95% 42.83% 42.18% 35.46% 27.11% 25.32%

3.00% 34.39% 34.29% 33.68% 27.99% 21.11% 19.67%

4.00% 24.78% 24.45% 23.94% 19.66% 14.62% 13.58%

5.00% 13.28% 12.96% 12.79% 10.36% 7.60% 7.04%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

80.00% 0.00% 56.81% 56.09% 55.52% 46.66% 36.52% 34.39%

1.00% 50.09% 49.73% 49.10% 40.76% 31.52% 29.61%

2.00% 42.95% 42.40% 41.76% 34.21% 26.13% 24.49%

3.00% 34.39% 33.95% 33.34% 26.94% 20.32% 18.99%

4.00% 24.53% 24.20% 23.70% 18.88% 14.05% 13.10%

5.00% 13.28% 12.96% 12.79% 9.93% 7.29% 6.78%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura E.4: Matriz α(g, δI)ρ.
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Volatilidade (I) 3%

Volatilidade (S) 40.0%

R 6.0%

Correla��o

Maturidade g 10% 30% 60% 80%

3                     0.00% 48.26% 47.78% 47.10% 46.67%

1.00% 42.24% 41.80% 41.16% 40.76%

2.00% 35.52% 35.13% 34.57% 34.21%

3.00% 28.04% 27.71% 27.24% 26.94%

4.00% 19.69% 19.45% 19.10% 18.88%

5.00% 10.38% 10.25% 10.06% 9.93%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5                     0.00% 57.81% 57.32% 56.60% 56.15%

1.00% 51.25% 50.78% 50.10% 49.66%

2.00% 43.70% 43.26% 42.64% 42.24%

3.00% 34.99% 34.61% 34.07% 33.73%

4.00% 24.95% 24.66% 24.24% 23.98%

5.00% 13.36% 13.20% 12.96% 12.81%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7                     0.00% 64.51% 64.02% 63.32% 62.87%

1.00% 57.78% 57.30% 56.60% 56.16%

2.00% 49.80% 49.34% 48.69% 48.27%

3.00% 40.33% 39.93% 39.35% 38.98%

4.00% 29.11% 28.79% 28.34% 28.05%

5.00% 15.80% 15.61% 15.34% 15.17%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9                     0.00% 69.62% 69.15% 68.48% 68.04%

1.00% 62.89% 62.42% 61.73% 61.30%

2.00% 54.71% 54.25% 53.59% 53.16%

3.00% 44.76% 44.32% 43.68% 43.27%

4.00% 32.65% 32.31% 31.83% 31.52%

5.00% 17.93% 17.72% 17.43% 17.24%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

11                   0.00% 73.70% 73.26% 72.62% 72.21%

1.00% 67.08% 66.62% 65.96% 65.53%

2.00% 58.83% 58.37% 57.72% 57.30%

3.00% 48.56% 48.13% 47.53% 47.14%

4.00% 35.77% 35.42% 34.92% 34.60%

5.00% 19.85% 19.63% 19.32% 19.12%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13                   0.00% 77.07% 76.65% 76.05% 75.66%

1.00% 70.60% 70.16% 69.53% 69.12%

2.00% 62.38% 61.93% 61.29% 60.88%

3.00% 51.91% 51.49% 50.88% 50.49%

4.00% 38.59% 38.23% 37.71% 37.39%

5.00% 21.62% 21.39% 21.07% 20.86%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

15                   0.00% 79.89% 79.50% 78.94% 78.58%

1.00% 73.63% 73.21% 72.61% 72.22%

2.00% 65.49% 65.06% 64.44% 64.04%

3.00% 54.92% 54.49% 53.89% 53.50%

4.00% 41.17% 40.80% 40.28% 39.95%

5.00% 23.28% 23.04% 22.71% 22.49%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura E.5: Matriz α(g, ρ)T .
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Volatilidade (I) 3.0%

Volatilidade (S) 40.0%

Maturidade 5

Correla��o

R g 10.0% 30.0% 60.0% 80.0%

3.00% 0.00% 34.99% 34.61% 34.07% 33.73%

1.00% 24.95% 24.66% 24.24% 23.98%

2.00% 13.36% 13.20% 12.96% 12.81%

3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00% -15.42% -15.20% -14.89% -14.69%

5.00% -33.24% -32.72% -32.00% -31.54%

6.00% -53.82% -52.93% -51.68% -50.89%

6.00% 0.00% 57.81% 57.32% 56.60% 56.15%

1.00% 51.25% 50.78% 50.10% 49.66%

2.00% 43.70% 43.26% 42.64% 42.24%

3.00% 34.99% 34.61% 34.07% 33.73%

4.00% 24.95% 24.66% 24.24% 23.98%

5.00% 13.36% 13.20% 12.96% 12.81%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

10.00% 0.00% 76.43% 75.96% 75.28% 74.84%

1.00% 72.72% 72.23% 71.53% 71.07%

2.00% 68.43% 67.94% 67.22% 66.75%

3.00% 63.50% 63.00% 62.27% 61.81%

4.00% 57.81% 57.32% 56.60% 56.15%

5.00% 51.25% 50.78% 50.10% 49.66%

6.00% 43.70% 43.26% 42.64% 42.24%

15.00% 0.00% 88.79% 88.44% 87.94% 87.60%

1.00% 86.97% 86.60% 86.05% 85.70%

2.00% 84.87% 84.47% 83.89% 83.51%

3.00% 82.45% 82.03% 81.41% 80.97%

4.00% 79.66% 79.21% 78.56% 78.13%

5.00% 76.43% 75.96% 75.28% 74.84%

6.00% 72.72% 72.23% 71.53% 71.07%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura E.6: Matriz α(g, ρ)R.
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Volatilidade (I) 3.00%

Maturidade 5

R 6.00%

Correla��o

Volatilidade (S) g 10% 30% 60% 80%

20.00% 0.00% 81.18% 80.30% 79.04% 78.24%

1.00% 75.03% 74.07% 72.71% 71.85%

2.00% 66.95% 65.95% 64.54% 63.65%

3.00% 56.34% 55.36% 53.98% 53.13%

4.00% 42.41% 41.55% 40.36% 39.62%

5.00% 24.09% 23.53% 22.76% 22.28%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30.00% 0.00% 67.74% 67.06% 66.09% 65.48%

1.00% 60.99% 60.31% 59.35% 58.74%

2.00% 52.87% 52.22% 51.29% 50.71%

3.00% 43.09% 42.50% 41.67% 41.15%

4.00% 31.31% 30.84% 30.17% 29.76%

5.00% 17.11% 16.83% 16.43% 16.18%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

40.00% 0.00% 57.81% 57.32% 56.60% 56.15%

1.00% 51.25% 50.78% 50.17% 49.66%

2.00% 43.70% 43.26% 42.64% 42.24%

3.00% 34.99% 34.61% 34.07% 33.73%

4.00% 24.95% 24.66% 24.24% 23.98%

5.00% 13.36% 13.20% 12.96% 12.81%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00% 0.00% 50.55% 50.18% 49.65% 49.31%

1.00% 44.37% 44.03% 43.54% 43.22%

2.00% 37.44% 37.13% 36.69% 36.40%

3.00% 29.64% 29.39% 29.01% 28.77%

4.00% 20.89% 20.70% 20.42% 20.24%

5.00% 11.06% 10.95% 10.79% 10.69%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00% 0.00% 45.14% 44.86% 44.46% 44.20%

1.00% 39.49% 39.19% 38.75% 38.49%

2.00% 32.97% 32.74% 32.42% 32.21%

3.00% 25.91% 25.73% 25.46% 25.28%

4.00% 18.12% 17.98% 17.78% 17.66%

5.00% 9.51% 9.44% 9.33% 9.26%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

70.00% 0.00% 41.03% 40.82% 40.51% 40.31%

1.00% 35.60% 35.41% 35.12% 34.94%

2.00% 29.67% 29.50% 29.25% 29.10%

3.00% 23.20% 23.06% 22.86% 22.73%

4.00% 16.13% 16.03% 15.89% 15.79%

5.00% 8.46% 8.40% 8.30% 8.24%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura E.7: Matriz α(g, ρ)δS .
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Maturidade 5

Volatilidade (S) 40.0%

R 6.0%

Correla��o

Volatilidade (I) g 10% 30% 60% 80%

2.00% 0.00% 57.95% 57.61% 57.12% 56.81%

1.00% 51.39% 51.06% 50.60% 50.29%

2.00% 43.82% 43.52% 43.09% 42.81%

3.00% 35.09% 34.84% 34.47% 34.23%

4.00% 25.03% 24.83% 24.54% 24.36%

5.00% 13.41% 13.30% 13.13% 13.03%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.00% 0.00% 57.95% 57.32% 56.55% 56.24%

1.00% 51.39% 50.55% 50.09% 49.79%

2.00% 43.82% 43.09% 42.66% 42.39%

3.00% 35.09% 34.84% 34.12% 33.88%

4.00% 25.03% 24.83% 24.30% 24.12%

5.00% 13.41% 13.30% 13.13% 13.03%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4.00% 0.00% 57.65% 57.00% 55.99% 55.68%

1.00% 51.10% 50.55% 49.59% 49.04%

2.00% 43.38% 43.09% 42.24% 41.67%

3.00% 35.09% 34.49% 33.78% 33.24%

4.00% 25.03% 24.58% 24.06% 23.61%

5.00% 13.41% 13.30% 13.00% 12.60%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20.00% 0.00% 53.13% 50.92% 48.19% 46.66%

1.00% 46.80% 44.72% 42.17% 40.76%

2.00% 39.63% 37.75% 35.46% 34.21%

3.00% 31.50% 29.91% 27.99% 26.94%

4.00% 22.29% 21.09% 19.66% 18.88%

5.00% 11.93% 11.17% 10.36% 9.93%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

50.00% 0.00% 42.26% 40.18% 37.79% 36.52%

1.00% 36.72% 34.83% 32.66% 31.52%

2.00% 30.65% 28.99% 27.11% 26.13%

3.00% 24.00% 22.65% 21.11% 20.32%

4.00% 16.72% 15.73% 14.62% 14.05%

5.00% 8.74% 8.20% 7.60% 7.29%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

60.00% 0.00% 39.34% 37.55% 35.48% 34.39%

1.00% 34.07% 32.44% 30.58% 29.61%

2.00% 28.33% 26.93% 25.32% 24.49%

3.00% 22.11% 20.96% 19.67% 18.99%

4.00% 15.34% 14.51% 13.58% 13.10%

5.00% 7.99% 7.54% 7.04% 6.78%

6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Coeficiente de Participa��o (alpha)

Figura E.8: Matriz α(g, ρ)δI .
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Apêndice F

Gráficos α(R)
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Figura F.1: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Taxa Real de Juro R,

variando-se g. T = 5anos, δS = 40%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura F.2: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Taxa Real de Juro R, variando-se

T . g=3%, δS = 40%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura F.3: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Taxa Real de Juro, R, variando-se

δS . g=3%, T = 5anos, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura F.4: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Taxa Real de Juro, R, variando-se

δI . g=3%, T = 5anos, δS = 40%, ρ = 30%.
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Figura F.5: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Taxa Real de Juro, R, variando-se

ρ. g=3%, T = 5anos, δS = 40%, δI = 3%.
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Apêndice G

Gráficos α(g)
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Figura G.1: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Garantia Minima, g, variando-se T .

R=6%, δS = 40%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura G.2: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Garantia Minima, g, variando-se R.

T = 5anos, δS = 40%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura G.3: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Garantia Minima, g, variando-se

δS . T = 5anos, R = 6%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura G.4: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Garantia Minima, g, variando-se δI .

T = 5anos, R = 6%, δS = 40%, ρ = 30%.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1 2 3 4 5 6 7

g

10%

30%

60%

80%

Figura G.5: Coeficiente de Participação α (alpha) como função da Garantia Mı́nima, g, variando-se ρ.

T = 5anos, R = 6%, δS = 40%, δI = 3%.
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Figura G.6: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Garantia Minima, g, variando-se ρ.

T = 5anos, R = 6%, δS = 40%, δI = 50%.
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Apêndice H

Gráficos α(T)
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Figura H.1: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Maturidade T , variando-se g.

R = 6%, δS = 40%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura H.2: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Maturidade T , variando-se R.

g = 3%, δS = 40%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura H.3: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Maturidade T , variando-se R.

g = 6%, δS = 40%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura H.4: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Maturidade T , variando-se δS .

g = 3%, R = 6%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura H.5: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Maturidade T , variando-se δI .

g = 3%, R = 6%, δS = 40%, ρ = 30%.
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Figura H.6: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Maturidade T , variando-se ρ.

g = 3%, R = 6%, δS = 40%, δI = 3%.
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Figura H.7: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Maturidade T , variando-se ρ.

g = 3%, R = 6%, δS = 40%, δI = 50%.
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Apêndice I

Gráficos α(δS)
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Figura I.1: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de S δS , variando-se T .

g = 3%, R = 6%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura I.2: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de S δS , variando-se g.

T = 5anos, R = 6%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura I.3: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de S δS , variando-se R.

T = 5anos, g = 3%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura I.4: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de S δS , variando-se R.

T = 5anos, g = 6%, δI = 3%, ρ = 30%.
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Figura I.5: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de S δS , variando-se δI .

T = 5anos, g = 3%, R = 6%, ρ = 30%.
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Figura I.6: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de S δS , variando-se ρ.

T = 5anos, g = 3%, R = 6%, δI = 3%.
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Figura I.7: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de S δS , variando-se ρ.

T = 5anos, g = 3%, R = 6%, δI = 50%.
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Apêndice J

Gráficos α(δI)
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Figura J.1: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de I δI , variando-se T .

g = 3%, R = 6%, δS = 40%, ρ = 30%.
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Figura J.2: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de I δI , variando-se T .

g = 3%, R = 6%, δS = 40%, ρ = 30%.
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Figura J.3: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de I δI , variando-se g.

T = 5anos, R = 6%, δS = 40%, ρ = 30%.

155



-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1 2 3

Volatilidade I

0.00%

3.00%

6.00%

Figura J.4: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de I δI , variando-se g.

T = 5anos, R = 6%, δS = 40%, ρ = 30%.
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Figura J.5: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de I δI , variando-se R.

g = 3%, T = 5anos, δS = 40%, ρ = 30%.
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Figura J.6: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de I δI , variando-se R.

g = 3%, T = 5anos, δS = 40%, ρ = 30%.
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Figura J.7: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de I δI , variando-se δS .

g = 3%, T = 5anos, R = 6%, ρ = 30%.
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Figura J.8: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de I δI , variando-se δS .

g = 3%, T = 5anos, R = 6%, ρ = 30%.
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Figura J.9: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de I δI , variando-se ρ.

g = 3%, T = 5anos, R = 6%, δS = 40%.
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Figura J.10: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Volatilidade de I δI , variando-se ρ.

g = 3%, T = 5anos, R = 6%, δS = 40%.
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Apêndice K

Gráficos α(ρ)
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Figura K.1: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Correlacao ρ, variando-se g. T =

5anos, R = 6%, δS = 40%, δI = 3%.
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Figura K.2: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Correlacao ρ, variando-se T . g = 3%,

R = 6%, δS = 40%, δI = 3%.
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Figura K.3: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Correlacao ρ, variando-se R. g = 3%,

T = 5anos%, δS = 40%, δI = 3%.
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Figura K.4: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Correlacao ρ, variando-se δS . g = 3%,

T = 5anos%, δI = 3% ρ.
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Figura K.5: Coeficiente de Participacao α (alpha) como funcao da Correlacao ρ, variando-se δI . g = 3%,

T = 5anos%, δS = 40% ρ.
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