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Abstract

The subject of this thesis is the study of dependente between random variables.
focusing on application ofthe theory ofcopulas on modeling dependente.

A synthesis of the main concepts and properties ofcopulas will be made, in order
to provide a basic set oftechnical knowledge which will be used along this text.

Some dependente measures will be studied, as well as its properties. In the
sequente will be treated some questions which were flrst proposed by Nelsen et íz/. (2001)
about fünctions of dependent random variables using for it an analysis in terms of copulas.
A generalization ofthe results obtained in this paper will be presented.

A more specinic topic in this text will be the analysis of exchangeable random
variables. The concepts of copulas and generalized binary distributions will be the bases of
this study. The dependente structures of these random variables will be treated with
special attention. An algorithm, which can generate a specinied correlation structure
between these random variables, will be presented. The importante of it is that this
algorithm can generate the whole spectrum of possible correlation structure, including
negative values, what had not received an appropriate treatment until now.

Fina[[y, it wi]] be studied a speciHic probabi]ity distribution fünction of
exchangeable binary random variables, applying on it the concept of superadditive
dependente order, and it will be shown to be the least superadditively dependent
distribution among the distribution fünctions of exchangeable binary random variables,
what was an open problem until now.



Resumo

O objeto dessa dissertação é o estudo da dependência entre variáveis aleatórias. com
um enfoque na aplicação do conceito de cópulas na modelagem do fenómeno de
dependência.

Um resumo dos principais conceitos e propriedades referentes às cópulas será feito,
de modo a propiciar uma base de conhecimentos técnicos que serão aplicados ao longo
deste texto. Também serão estudadas algumas medidas de dependência, bem como suas
propriedades. Em seguida serão tratados alguns problemas levantados por Nelsen et a/.
(2001) a respeito de funções de variáveis aleatórias dependentes, tendo como base a teoria
de cópulas. Uma generalização dos resultados obtidos por este será apresentada.

Um tópico mais específico desse texto será o estudo de variáveis aleatórias binárias
permutáveis. Os conceitos de cópulas e distribuições binárias generalizadas embasarão este
estudo. As formas de dependência entre essas variáveis serão estudadas com maior
profundidade. Será apresentado um algoritmo de geração dessas variáveis aleatórias com
estrutura de correlação especificada, incluindo a possibilidade de valores negativos, o que
até então não havia recebido um tratamento adequado.

Por íim será estudada uma distribuição conjunta de probabilidade específica dessas
variáveis aleatórias, aplicando-se os conceitos de ordem superaditiva de dependência,
mostrando-se ser esta a distribuição menos superaditiva dependente, o que até então
constituía-se num problema em aberto.
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1. Introdução

Consideremos um contrato de seguro coletivo num período (0,T], sendo que usualmente T
é um ano. Sejam Yi, Y2, ..., YN os tamanhos de N sinistros observados.
A suposição básica na teoria clássica é que as variáveis envolvidas são independentes, vqa
Kaas et a/. (2001), ou seja:

(i) N e Yi, Y2, ..., YN são variáveis aleatórias (v.a.'s) independentes;
(ii) Yi, Y2, ... são independentes;
(iii) Yi, Y2, ... têm distribuição comum.

As condições (i) e (ii) de independência mútua entre as v.a.'s são muito
convenientes porque facilitam a análise em termos matemáticos.

Na prática os sinistros (riscos) são dependentes porque eles contêm usualmente
um fator aleatório comum ou estão influenciados pelo mesmo ambiente económico
ou geográfico. Na presença de dependência entre os sinistros (que são v.a.'s), a lei dos
grandes números e o teorema central do limite não são válidos e o risco médio Hlca cada
vez mais imprevisível. Muitos autores têm estudado os modelos com diferentes tipos de
dependência entre os sinistros. Por exemplo, Gerber (1982) estudou o problema da ruína
quando os sinistros consecutivos formam um modelo autoregressivo; Goovaerts e Dhaene
(1996) usam a aproximação Poisson composta para um portfólio de riscos dependentes;
Ambagastipitiya (1 998, 1 999) considerou a distribuição da soma acumulada quando existe
correlação entre o número de sinistros e diferentes classes agrupadas em clusters
independentes; Asmussen (1 989) usou o modelo modulado Markoviano que exibe um tipo
especial de dependência.

O estudo sobre o tipo e grau de dependência entre os sinistros é um tópico central na
área atuarial recentemente. Veja ref. Dhaene et a/. (2000), Goovaerts et a/. (2000),
Embrechts et a/. (2002), Frey et a/. (2001), Kaas et a/. (2001), Simon et a/. (2000), Vyncke
eta/. (2001).

Dhaene et a/. (2002a) apresentam resultados novos para aproximações de somas
aleatórias quando as distribuições marginais são conhecidas, mas a distribuição conjunta
(estrutura estocástica de dependência) é desconhecida ou muito complicada. Eles mostram
que a soma de elementos do vetor aleatório Y - (YI, ..., Y.) tem limite superior quando a
distribuição conjunta do vetor Y é comonotõnica. Isso significa que todos os pares das
possíveis realizações do vetor Y estão ordenados para qualquer par de elementos. No
artigo seguinte, Dhaene et a/. (2002b) apresentam diferentes aplicações do conceito de
comonotonicidade na área financeira e atuarial.

O estudo dos prênüos do tipo "stop-loss" para modelos de dependência toma
atenção de muitos pesquisadores recentemente, veja Dhaene e Goovaerts (1996), Hu e Wu
(1999), A]berts (]999), Wang e Dhaene (1998), Dhaene e Denuit (1999), Kaas et a/.

O objetivo básico da dissertação é estudar estruturas de dependência de vetores
aleatórios substituindo a suposição de independência (ii) por alguma comia de dependência
entre os elementos da seqüência (YI, ..., Y.) de v.a.'s, que neste caso serão permutáveis.
Dessa maneira, esta dissertação tem como objetivo estudar algumas alternativas de modelar
os fenómenos de dependência através de cópulas à ]uz do que foi exposto acima.

(2001)
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Na seção 2 apresentamos os conceitos básicos de cópulas ( ou como utilizado em
alguns textos brasileiros, acoplamento), os principais conceitos de dependência e
finalmente os principais conceitos e resultados da teoria das distribuições binomiais
generalizadas. Nas seções 3 e 4 apresentamos os resultados principais desenvolvidos a
partir dos conceitos teóricos feitos na seção 2. Em especial, apresentamos na seção 3
extensões da "Probability Integral Transform" e algumas aplicações desse conceito para
médias ponderadas de cópulas; e na seção 4 desenvolvemos um algoritmo para geração de
variáveis aleatórias permutáveis com estrutura de correlação especificada. No Hlnal fazemos
uma conclusão a respeito dos resultados obtidos, seguido pelas referências bibliográficas.



2. Aspectos Teóricos

Neste capítulo será apresentado um arcabouço teórico que embasará todos os
desenvolvimentos futuros. Seguindo Embrechts et a/. (2002) serão apresentados as
principais deÊlnições e os mais relevantes teoremas, no sentido de aplicação durante essa
dissertação, de três tópicos que são os seguintes: a teoria de cópulas, os principais conceitos
de dependência e finalmente a teoria das distribuições binomiais generalizadas.

2.1. Teoria de Cópulas

Nesta seção trataremos das principais definições e dos principais resultados a respeito da
teoria de .cópulas, dando uma atenção especial a algumas cópulas especiais, que são os
chamados limites de Fréchet-HoefFding, e à efetiva aplicação de cópulas ao estudo de
variáveis aleatórias. Esta seção serve como base para uma infinidade de aplicações dos
conceitos aqui apresentados que serão feitas nos capítulos seguintes, sendo dessa forma
relevante a apresentação dos conceitos aqui mostrados.

2.1.1. Conceitos Preliminares

A dependência entre as variáveis aleatórias de valores reais
completamente descrita pela ftlnção de distribuição conjunta

Yi, Y. é

F(yi,..., y«) = P[Yi É yi, ..., Y. $ y«]

O coeficiente de correlação linear Corr(Yi,Yj), i# j, é uma medida (paramétrica) de
dependência linear entre as variáveis aleatórias. A correlação linear tem uma certa
deülciência que é ser não-invariante sobre transformações não lineares estritamente
crescentes T: U }U, isto é

Con(T(Yi), T(Yj» :# CorrIYi, Yj]

Outras falhas da correlação linear discutidas por Embrechts et a/. (2002) mostram que
correlação pode facilmente ser mal interpretada.

Existem três importantes medidas da dependência conhecidas como o coeficiente
de Spearman, o coeficiente de Gim e o coeülciente de Kendall que são consideradas como
alternativas não-paramétricas da correlação linear. Estas medidas são baseadas no conceito
decópulas.

Definição 2.1 Uma cópula é definida como a função de distribuição conjunta

C(ul, ..., u«) - P[Ut É ui, ..., U« $ u«], 0 $ ui$ 1, i = 1,2,..., n,

sendo Ui v.a.'s tmifarmes U(0, 1 )



Soam YI, ...,Y. v.a.'s contínuas com distribuições marginais Fv. ,
Denlnição 2.1 temos que

FY. . A partir da

F(yi, ..., y«) C(Fv. (yi), F*. (y«». (2.1)

O teorema de Sklar, vda Joe (1997), dá a existência e unicidade da função C(.) em
(2.1) se as marginais Fv. , ..., Fv. são contínuas. Se algumas das marginais Fv. , ..., FY. são

discretas, a relação (2.1) é válida, mas C(.) não é mais única. As transformações não
lineares estritamente crescentes alteram a distribuição conjunta F(.) e as suas marginais,
mas a forma analítica da cópula C(.) fica a mesma. Esta é uma característica importante e
desejável.

Exemplo 2.1. Sda q) a função distribuição normal tmivariada e seja OR"
distribuição normal padrão multivariada com matriz de correlações R. Então

a função

C(ul, ..., u.) - 0R" ((D''(ui), ..., (D-'(U«»

é a cópula normal n-variada

Os Limites de Fréchet-Hoeffding para Ftmções Distribuição Conjuntas
deHlnidos através das funções M", n", W" definidas em [0, 11" como a seguir:

sao

M"(u)
n"(u)
W"(u)

min(ul, ..., u«),
UI ...Un,

max(ui+ ...+ u« n +1, 0)

As funções M" e lln são cópulas n-dimensionais para todo n > 2, ao passo que a
função W" não é uma cópula para todo n > 3, como é mostrado no exemplo seguinte.

Exemplo 2.2. Considere o n-cubo [y2, ]]" c [0, 11". Sejam (ai,

(bl, ..., b.) -(1,..., 1) . Temos que para xji ' aj e xj2 ' bj,j c {l,
an.

n)
., %Z2 ) e

''" W"(xii.,...,x.:.)- max( l+ ...+l-n+1 ;0)

-n max( iy2 +l+ ...+ l-n+1 ;0)
rn]
l.21 ax(%+iZ2+l+...+l-n+l)

+max(ly2+...+ iy2 -n+l )

1 - n/2 + 0 + ...+ 0

Portanto Wn não é uma cópula para n à 3, uma vez que a desigualdade triangular para
fimções distribuição multidimensionais não está satisfeita.

4



O próximo teotenaa é denominado desigualdade de Fréchet HoefFding

Teorema 2.1. Se C é uma n-cópula qualquer, então para todo u em [0, 11",

W" (u) $ C (u) $ M" (u)

Para maiores detalhes, incluindo interpretações geométricas, ver Mikusinski, Sherwood e
Taylor (1992). Embora o limite inferior de Fréchet-Hoeffding W" não sqa sempre uma
cópu[a, e]e é o me]hor ]imite inferior possível, da seguinte maneira.

Teorema 2.2. Para qualquer n 2 3 e qualquer u em [0, 1J", existe uma cópu]a C
(que depende de u )talque

C(u)

Prova: ver Ne]sen (] 999) p.42

Nós denotamos por C a função de sobrevivência conjLmta para n variáveis
aleatórias com função distribuição conjunta C, isto é, se ( UI, ..., U.)T tem função
distribuição conjunta C, então C (ui, ..., u«) - P ( Ui > ui, ..., U«> u«).

Definição 2.2. Se Ci e C2 são cópulas, Ci é menor que C2 ( denotado por Ci -< C2 ) se

Ci (u) g C2 (u) e C i(u) É C 2(u),

para todo u em [0, 11"

Note que no caso bivariado

C i(ui, u2) É C 2(ui, u2) e:op 1- ui - u2 + C i(ul, u2) g 1- ui
o CI(ul, u2) g C2(ul, u2).

u2 + C 2(ui, u2)

O limite inferior de Fréchet-HoefFding W2 é menor que qualquer cópula bidimensional, e
qualquer n-cópula é menor que o limite superior de Fréchet-Hoeffding M"

2.1.2. Cópulas e Variáveis Aleatórias

Sejam Xi, ..., X. variáveis aleatórias com funções distribuição contínuas Fi, ..., F.
respectivamente, e função distribuição conjunta H. Então (XI, ..., X.)T tem um única cópula
C, onde C é dada por (2. 1). A representação padrão em termos de cópula da distribuição do
vetor aleatório (XI, ..., X.y é então:

H(x1 ) x«) P ( Xt É xi, ..., X«É x.) (xi), F«(x«) )

5



As transformações Xi F-> Fi( Xi) usadas na representação acima formam uma ferramenta
padrão na metodologia de simulação, e são denominadas, em inglês, por "probability
integral transform''
Uma vez que Xi, ..., X. são independentes se e somente se H( xi, ..., x« ) = FI(xi)... F.(x.)
para todos xi, ..., x. em U , o próximo resultado segue da expressão (2.1) e do teorema de
Sklar,veja Joe(1997).

Teorema 2.3. Seja (XI, ..., X.yr um vetor de variáveis aleatórias contínuas com cópula C,
então Xi, ..., X.. são independentes se e somente se C = ]1"

Um propriedade conveniente das cópulas é que para transfomlações estritamente
monótonas das variáveis aleatórias, as cópulas das varáveis transformadas são invariantes.
ou mudam de maneira simples. Note que se a função distribuição da variável aleatória X é
contínua, e se cl é uma função estritamente monótona cujo domínio contém a imagem de X,
então a função distribuição da variável aleatória a( X ) é também contínua.

Teorema 2.4. Sda (XI, ..., X.)T um vetor de variáveis aleatórias contínuas com cópula C.
Se cti, ..., ct. são estritamente crescentes em Im (Xi), ..., Im (X«), onde Im (.) representa a
imagem de (.), respectivamente, então ( ai(Xi), ..., CE.(X«) )T também tem cópula C.

Prova: Sejam Fi, ..., Fn funções distribuição de XI, ..., X« respectivamente e soam
Gi, ..., G. as funções distribuição de CEi(Xi), ..., CE.(X«) respectivamente. Seja (XI, ..., X.)T
um vetor aleatório com cópula C e seja C. a cópula de ( ai(Xi), ..., CE.(X«) )T. Uma vez que
cEk é estritamente crescente para cada k,

Gk(x) -P(ak(xk) Éx)-P( xkÉ clk''(x))(clk''(x) )

para todo x em U , portanto

C« ( Gi(xi), G.(x«) ) P(al( Xi) $ x], ..., a.( X«) É x«);
P(Xi É cEi'i(xi), ..., X. É cl.'i(x«));
C(Fi(cli''(xi», ..., F.(a.''(x«»);
C (Gi(xi), ..., G.(x«».

Uma vez que Xi,
C« = C em [0,1J".

X.. são contínuas, Im(Gi) :lm(G.) [0, ]]. Segue portanto que

Da expressão (2.1) temos que a função cópula C "separa'' uma função distribuição
n-dimensional a partir de suas funções marginais. O próximo teorema mostrará que existe

também uma função C que separa uma função de sobrevivência n-dimensional a partir de
suas funções de sobrevivência marginais univariadas. Além disso, pode-se mostrar que essa
função é uma cópula e esta cópula de sobrevivência pode ser expressa facilmente em
termos de C e de sua.s marginais k-dimensionais.
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Teorema 2.5. Seja (XI, ..., X.)T um vetor de variáveis aleatórias contínuas com cópula C.
Se cli, ..., a« são estrjlamente crescentes em Im (Xi), ..., Im (X«), respectivamente, e seja
( CEi(XI), ..., oc«(X«) )T um vetor de variáveis aleatórias transformadas com cópula C'
Além disso seja ak estritamente decrescente para algum k. Sem perda de generalidade, seja
k = 1 . Então

C..wo,-,-.WJ( ui,..., u«) - C.:wJ, ,-.WJ( u2, ..., u« )

- Cx.,.:HD,-,-.WJ( l-ui, u2, ..., u« )

Prova: Soam Xi, ..., X. variáveis aleatórias com funções distribuição Fi, ..., F..
respectivamente e sejam ai(Xi), ..., a«(X«) variáveis aleatórias com Rmções distribuição
Gi, ..., G.. respectivamente. Então

C..wo, .-.WJ ( Gi(xi), G.(x«) ) P(ai(Xi) gxi, ..., cl.( X«) É x.);
P(Xi > ctl'i(xi), ..., ct.( X«) g x.);
P(CE2( X2) g x2, ..., a«( X.) K x.) -
P(Xi g cEi'i(xi), ..., cl.( X«) g x«);

C.:wJ, ,-.WJ ( G2(x2), ..., G.(x«) )

Cx.,.:wJ, ,-.WD ( FI(CEI''( xl», G2(x2), ..., G.(x«) );

C.:wo,-,-.wo ( G2(x2), ..., G.(x«) )

Cx.,.:uD, ,-.UJ ( l-Gi(xt), G2(x2), ..., G.(x«) ).

De onde a conclusão segue diretamente

Usando os dois teoremas anteriores recursivamente fica claro que a cópula

C..(X.),. .a.(X.) pode ser expressa em função da cópula Cx.,...,x. e de suas marginais de ordem
mais baixa. Isso é exemplificado no exemplo abaixo.

Exemplo 2.3. Considere o caso bivariado.
estritamente crescente. Então

Sejam cEi estritamente decrescente e c[2

C..HD,":wJ(ul, u2) - u2-Cx.,.:HO(l-ui, u2)

- u2- Cx.,x: (l-ui, u2).

Soam al e c[2 estritamente decrescentes. Então

C«.w.),-:wD(ul, u2) - u2-Cx.,.:u:)(l-ut, u2);

- u2-(l-ui-Cx.,x:(l-ui, l-u2»;

- ui+u2-l+ Cx.,x: (l-ul, l-u2).

7



Aqui C..W.),a:H:) é a cópula de sobrevivência, C , de (XI, X2)T, isto é,

H (xi, x2) - P[Xi>xi, Xz>x2] - C (FI (xi), F2( x2».

Note também que a ftJnÇão de sobrevivência conjunta de n variáveis aleatórias
U(0, 1) cuja função de distribuição conjunta é a cópula C é ti(ui, u2) = ê (l -ul, l-u2).
As derivadas parciais mistas de ordem k de uma cópula C, õkC(u)/ õui ... õuk, existem para
quase todo u em [0, 11". Para ta] u, 0 K õkC(u)/ õui ... 8uk $1 1. Para maiores deta]hes, veja
Nelsen (1999), p. 1 1. Considerando isto, seja

C(u l 9 u«) - Ac(ul, ..., u«) + Sc(ul, ..., u«),

A.ú-, ..., «D - j...I'3;le.ã-C6. ,...,s. )ds....ds. ,
onde

Sc(u1 ) u«) - C(ul, ..., u«)-Ac(ui, ..., u«)

Ao contrário das distribuições multivariadas em geral, as marginais de uma cópula são
contínuas, portanto uma cópula não tem pontos individuais u = (ai, ..., a.)x(bi, ..., b.) em
[0, 1Jn, com ai É bi , i= 1, ..., n, para os quais

2

.: (--ly'' *'" C(xli.,...,x«i.) > 0, com xJi aj e xjz ' bj ,j € {1, ..., n}
i.:l

Se C = Ac em [0, 11", então C é dita abso]utamente contínua. Neste caso C tem densidade
1]

C
Õu i=.ã--c(".,...,".)

Õ"

1]

Se C = Sc em [0, 11", então é dita singular, e

C(u.,...,u.) - 0 em quase todo ponto em [0, 1j". O suporte de uma cópu]a é oM....Õu
complemento da união de todos os subconjuntos abertos A = (ai,
[0, 11" , com ai É bi , i= 1, ..., n, para os quais

u em quase toco ponto em IU, 1 1". U suporte de uma cópula é o

a.)x(bi, b.) de

2

=
it=l

.}.l(-i):'' "':' C(x-.. ,.
l

2

0, com xji aj e xj2 = bj ,j c {l, ..., n}

Quando C é singular seu suporte tem medida de Lebesgue nula e vice-versa

2.2. Conceitos de dependência

Nesta seção tratamos dos conceitos de dependência que serão relevantes para o
desenvolvimento desta dissertação. Uma discussão a respeito do que é intuitivamente a
dependência e sua definição formal serão apresentadas primeiramente.
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Em seguida serão tratadas duas formas específicas de dependência, a saber a concordância
e a dependência perfeita, as quais são fortemente aplicadas no capítulo 3. Finalmente serão
apresentadas algumas medidas de dependência e suas características, que serão também
aplicadas no capítulo seguinte.

2.2.1. Definições e Conceitos Preliminares

Para melhor estniturar o conceito de dependência iremos primeiramente dar deâlnições a
respeito de um outro conceito, o de independência, para podermos contrasta-los e a partir
daí ter mais claro o que significa dependência.
Seja X , X2, ..., X«) um vetor aleatório com distribuição conjunta F' e distribuições
marginais Fi, F2, ..., F. . Dizemos que os componentes de X são mutuamente independentes
se e somente se para x ' (xl, x2, ..., x«):

F(x) - Fi(xi) F2(x2) ...F.( x« )

Em termos coloquiais a independência entre duas variáveis aleatórias X e Y é a
propriedade de a variável X não ter o seu comportamento associado ao comportamento da
variável Y, e vice-versa.

Em termos probabilísticos a dependência está associada ao fato de a probabilidade
condicional de a variável X ser menor que um valor b dado que a variável Y é menor que
um valor a, representado por P( X< b / Y <a ), scr diferente da probabilidade de a variável
X ser menor que o valor b, ou seja, o conhecimento a respeito da variável Y tem
relevância no comportamento probabilístico da variável X.

A dependência entre duas variáveis aleatórias é totalmente definida pela função de
distribuição conjunta dessas variáveis, ou seja, todo o conhecimento a respeito das
características da dependência entre as variáveis está encerrado nesta função. De uma
maneira mais geral, todo o conhecimento a respeito das variáveis X e Y e de suas inter-
relações está contido na função distribuição cona unta.
No entanto a distribuição conjunta não informa especificamente nem como é essa
dependência, nem a mensura. Para isso são desenvolvidas as medidas de dependência, que
são instrumentos que quantificam essa associação. Essa quantinlcação tem como base um
intervalo entre --l c +l, que representam respectivamente a dependência perfeita negativa e
a dependência perfeita positiva. Dessa maneira qualquer associação entre as variáveis pode
ser expressa como algo entre a dependência perfeita negativa e a dependência perfeita
positiva. Como, de maneira análoga ao comportamento das funções, a associação entre
variáveis tem uma infinidade de formas de se manifestar, por exemplo dependência linear,
dependência caudal, entre outras, a mensurabilidade dessa dependência também tem um
caráter bastante específico, ou sda, cada medida de dependência se destina a captar
detemlinadas facetas da dependência, privilegiando as mesmas em detrimento de outras que
a associação em particular apresenta. Isso é um fator importante na hora de se medir e.
principalmente, avaliar o que a medida de dependência informa, no senso que cada medida
de dependência é apropriada a mensurar um aspecto da dependência, e que se aplicada para
mensurar um aspecto diverso pode levar a conclusões e interpretações erróneas.
Apesar da multiplicidade de medidas de dependência, todas elas são norteadas por um
conjunto de propriedades desejáveis para tais medidas.
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Seja 8(.,.) unia medida de dependência, essas propriedades são as seguintes

1)
2)
3)

4)

5)

Simetria ( 8(X,Y) ,X) );
Normalização ( -l g 8(X,Y) É l );
õ(X,Y) -l o X, Y comonotânicos (*);
õ(X,Y) - -l o X, Y contramonotânicos (*);
Para T: U -) H estritamente monótona no intervalo de variação de X
õ(T(X),\') ,Y), T crescente;
õ(T(X),Y)(X,Y), T decrescente;
õ(X,Y) = 0 D X, Y independentes;

4' X e Y são ditos comonotõnicos se são positivamente dependentes perfeitamente
( X - Y quase certamente ) e contramonotõnícos se são negativamente dependentes
perfeitamente ( X = -Y quase certamente).

Observação: As propriedades 4) e 5) são mutuamente excludentes, de modo que nenhuma
medida de dependência tem essas propriedades juntas.

2.2.11 .1. Dependência Perfeita

Para toda n-cópula C nós sabemos pela desigualdade de Fréchet-Hoeffding que

WSCKM

Além disso, para n ' 2 os limites superior e inferior são cópulas e W e M.são as funções
distribuições conjuntas bivariadas dos vetores aleatórios (U, l-U)T e (U, U)T
respectivamente, onde U é uma variável aleatória com distribuição uniforme em [0, 1].
Neste caso W e M descrevem as dependências perfeitas negativa e positiva
respectivamente.

Teorema 2.6. Sda (X, Y)T com cópula W ou M. Então existem duas funções monótonas
CE,l3: U -.> U e uma variável aleatória Z tal que

(X, Y) (CE(Z), l3(Z»,

onde =d indica igualdade em distribuição e com cl crescente e l3 decrescente no caso de
(X, Y)T ter cópula W e ambos cl e IS crescentes no caso de (X, Y)T ter cópula M. A volta do
teorema também é válida.

Prova: ver Embrechts et a/. (2002)

E importante notar que se qualquer uma das distribuições marginais, seja de X ou de
Y, tiver descontinuidades a cópula de X e Y não é única, sendo N/l ou W cópulas possíveis.
No caso de as marginais serem contínua.s uma versão mais forte do teorema pode ser
apresentada:

BIBLIOTECA DO {ME - USP
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C
C

W se e somente se Y
M se e somente se Y

T(X) quase certamente, T
T(X) quase certamente, T

G'i ' (l -F) decrescente,
G'i ' F crescente.

onde o símbolo ' indica fiinção composta

2.2.1.2. Concordância

Sejam (x, y)T e (x', y.)T duas observações de um vetor (X, Y)T de variáveis aleatórias
contínuas. Então (x, y)T e (x', y')T são ditos concordantes se (x-x')(y-y') > 0 e discordantes
se (x-x')(y-y') < 0.

Teorema 2.7. Sejam (X, Y)T e (X', Y')l vetores independentes de variáveis aleatórias
contínuas, com funções distribuição conjuntas H e H', respectivamente, com marginais
comuns F (de X e X') e G (de Y e Y'). Sejam C e C' as cópulas de (X, Y)T e (X' Y')T
respectivamente de modo que H(x, y) (F(x), G(y» e H'(x, y) = C'(F(x), G(y». Seja Qa
diferença entre a probabilidade de concordância e a de discordância de (X, Y)T e (X', Y')T,
isto é, sqa

Q P[(X-X')(Y-Y') > O] Pt(X-X')(Y-Y') < O]

Então

Q Q(c,c') 4 JJc'(u,v)dC(u,v)
[0,1J2

l

Prova

Uma vez que as variáveis aleatórias são todas contínuas

P[(X-X')(Y-Y') < O] 1 - P[(X-X')(Y-Y') > O],

e portanto Q = 2P[(X-X')(Y-Y') > 0] l.Mas

P[(X-X')(Y-Y') > O] P[X > X', Y > Y'] + P[X < X', Y < Y'],

e essas probabilidades podem ser obtidas integrando-se sobre a distribuição de um dos
vetores (X, Y)T ou (X', Y')T. Então

P[X > X', Y > Y'] P[X' < X, Y' < Y];

JfPtX'< x, Y' < yldC(F(x), G(y» ;

Jfc'(r(x), G(y»dc(F(x), G(y»

1 1



Utilizando as transformações u F(x) e v ulta

P[X > X', Y > Y'] .HC'(u, v)dC(u, v)
[o,l]:

De modo similar

P[X < X', Y < v'] JJptx'> x, Y'> y](iC(F(x),G(y»;
932

jjti - F(x) - G(y) + C' (F(x), G(y»]dC(F(x), G(y» ;

u - v + C' (u, v)]dC(u, v)
[o,]J:

Mas uma vez que C é a função distribuição conjunta de um vetor (U, V)T de variáveis
aleatórias U(0, 1), E[U] - E[V] rtanto

P[X <X', Y < Y'] - ]-iy2 -%+ jlc'(u,v)dC(u,v) - JJc'(u,v)dC(u,v)
[o,lj'to,]]

P[X < X', Y < Y']

Assim,

p[(x-x')(v-v') > o] - 2 Jfc'(u, v)dC(u, v) ,
[o,]]'

e a conclusão segue.

Corolário 2.1. Soam C, C' e Q como deHlnidos no teorema anterior, então

1)
2)
3)

Q é simétrica em seus argumentos: Q(C, C') = Q(C', C).
Q é não-decrescente em cada argumento: se C -< C", então Q(C, C') $ Q( C", C').
As cópulas podem ser substituídas pelas respectivas cópulas de sobrevivência em Q,
isto é, Q(C, C')

Definição 2.4. Uma medida real K de dependência entre duas variáveis aleatórias contínuas
X e Y com cópula C é uma medida de concordância se ela satisfaz as seguintes
propriedades:

l
2
3

4

5

6.
7.

K está definida para todo par X, Y de variáveis aleatórias contínuas;
--l É Kx,y g 1, Kx,x = 1 e Kx, -x ' -l;
KX,Y' KY,X;
Se X e Y são independentes, então Kx, Y = K]] = 0;
K-X,Y ' KX,-Y ''KX,Y;
Se C e C'são cópulas tais que C -< C', então KC $ KC';
Se {(X«, Y.)} é uma seqüência de variáveis aleatórias contínuas

cópulas C., e se {Cn} converge ponto a ponto para C, então lim... Kc.

c0111

:Kc
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Seja K uma medida de concordância para variáveis aleatórias contínuas X e Y. Como
conseqüência da deÊlnição acima, se Y é quase certamente uma ftmção crescente de X,
então Kx, Y - KM ' 1 , e se Y é quase certamente uma Rmção decrescente de X, então
Kx, y ' Kw ' -l. Além disso, se CE e Í3 são quase certamente funções crescentes em Im(X) e
Im(Y) respectivamente, onde Im(.) representa a imagem de (.), então K..(X), l3(Y) ' KX, v.

2.2.2.1. Medidas de Dependência

As principais medidas de dependência e suas características são apresentadas a seguir

1) Coeficiente de Correlação Linear ( Pearson )

Definição 2.5. Seja (X, Y)T um vetor de variáveis aleatórias com variâncias positivas
finitas. O coeficiente de correlação linear de (X, Y)T é definido como:

P(X, Y) Cov(X, Y)
rVarÍX]VarIY]

)

onde Cov]X, Y] é a covariância entre X e Y e Var]X], VarÍY] são as variâncias de X e Y
respectivamente.

As principais propriedades do coeficiente de correlação linear são

a) -l É p(X, Y) $ 1;
b) X, Y independentes ::> p(X, Y) = 0;
c) p(cEX+j3,7Y+õ)-sign(ay)p(X,Y), Vct,'y c U\Í0}, Í3,Õ c m,
onde sign (.) é a ftlnção sinal de (.).
d) o coeficiente de correlação linear é uma medida da dependência linear entre as

variáveis, sendo invariante sob transfomiações lineares estritamente crescentes.

Devido à grande popularidade do uso do coeHlciente de correlação, alguns comentários
sobre essa medida de dependência serão feitos, com o objetivo de mostrar os pontos
positivos e negativos do uso desse coeficiente, no sentido de justiülcar o uso de outras
medidas de dependência que serão apresentadas ao longo do texto, que procuram
solucionar alguns dos problemas apresentados pelo coeHlciente de correlação linear, bem
como para caracterizar as situações onde o uso do coeficiente de correlação linear é
apropriado e aquelas onde o seu uso não é adequado. Assim, os pontos positivos são:

6

©

6

facilidade de cálculo, dependendo, no caso de distribuições bivariadas, apenas dos
momentos de ordem 2 dessa distribuição.
correlações são fáceis de se manipular sob transformações lineares.
o coeficiente de correlação é uma medida de dependência natural nas distribuições
nonllais multivariadas, e num contexto mais amplo nas famílias de distribuições
esférica e elíptica.
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Os pontos negativos são

e

e

8

as variâncias das variáveis aleatórias subjacentes devem ser finitas, de modo ao
coeficiente de correlação estar definido, o que restringe bastante o seu uso, uma vez
que não contempla as distribuições de caudas pesadas.
o coeHlciente de correlação não é invariante sob transformações estritamente
crescentes não-lineares, restringindo-se a invariância apenas às transformações
lineares estritamente crescentes.

coeficiente de correlação igual a zero não implica independência, a não ser no caso
de distribuições nomiais multivariadas.

2) Coeficientes de Kendall t, de Spearman p e de Gim y

Nesta subseção nós discutimos três importantes medidas de dependência (concordância)
conhecidas como Kendall t, Spearman p e Gim '. As duas primeiras são talvez as
melhores altemativas em relação ao coeficiente de correlação linear como medidas de
dependência para distribuições não-elípticas, para as quais o coeficiente de correlação
linear não é apropriado e algumas vezes é enganoso ( ver os comentários na seção referente
ao coeficiente de correlação linear). O coeficiente Gim 7 é uma medida de dependência que
tem recebido crescente atenção recentemente, sendo muito aplicada no contexto de estudos
económicos, como por exemplo o grau de desigualdade de renda em uma sociedade.

Definição 2.6. A medida Kendall 't para um vetor (X, Y)T é definida como

T(X, Y) P[(X-X')(Y-Y') > O] P[(X-X')(Y-Y') < O],

onde (X', Y')T é uma cópia independente de (X, Y)T

Portanto, o Kendall T para (X, Y)T é simplesmente a medida Q definida na seção
anterior, ou sda, é a diferença entre as probabilidades de concordância e discordância.

Teorema 2.8. Seja (X, Y)T um vetar de variáveis aleatórias contínuas com cópula C. Então
o Kendall 't para (X, Y)T é dado por

T(X, Y) - Q(C, C) - 4 Jfc(u,v)dC(u,v) -l
lo,il:

Note que a integral acima é o valor esperado da variável aleatória C(U, V), onde
U(0, 1) com função distribuição conjunta C, isto é, t(X, Y) - E[C(U, V)] - ].u,v
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7. A medida Spearman p para o vetor aleatório (X, Yy é deHlnido como

P;(X, Y) - 3 { P[(X-X')(Y-Y") > O] - P[(X-X')(Y-Y") < O] }

onde (X, Y)T, (X', Y')T e (X", Y")T são cópias independentes

E importante notar que X' e Y" são independentes.

Teorema 2.9. Seja (X, Y)T um vetor aleatório de variáveis aleatórias contínuas com cópula
C. Então o coeficiente Spearman p para (X, Y)T é dado por

Ps(X, Y) - 3Q(C, 1'1) - 12 JJuvdC(u,v)-3 - 12 JJc(u,v)dC(u,v)-3.
[o,l]:]o,]J:

Portanto, se X - F e Y - G e sendo U = F(X) e V = G(Y), então

ps(X, Y) - 12 JfuvdC(u,v)-3 - 12 E[UV] -3;
lo,il:

E[UV] -ã u, v]
l ./VarrUI./VarrVI

(X),G(Y»

onde p é o coeficiente de correlação linear.

Definição 2.8. A medida Gim ' para o vetor aleatório (X, Y)T é definido como

yc ' 2E]jU + V --l] - ]U-Vj],

onde U - F(X), V - G(Y), com F e G denotando as funções distribuição de X e Y
respectivamente.

Teorema 2.10. Seja (X, Y)T um vetor aleatório de variáveis
cópula C. Então o coeficiente Gim y para (X, Y)T é dado por

'Fc'2 fJ(lu+v-ll-lu-vl)dC(u,v)
[o,]]:

M) + Q(c, w)

Definição 2

9

12

aleatórias contínuas com

)

Prova:

A primeira igualdade é imediata a partir da definição de cópulas e do fato que U e V são
variáveis distribuídas Lmiformemente Cria [0, 1]
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A segunda igualdade vem de que

Q(C, M)-4 JIM(u,v)dC(u,v)-i
lo,il

Mas M(u, v) pode ser escrito como

M(u, v) - (y2)[u+v-]u-v]]

Assim temos que

Q(c, M) : Jl"*«-
[o,]]

u - v jJdC(u, v) -l

Mas JJudc(u,v)
lo,ij:

Portanto temos:

JJvdC(u,v) - %
[o,l]:

Q(C, M)- 1-2 .H u-«jdC(",v).

De maneira análoga, fazendo uso da relação W(u, v) - (%)[u + v --] + ]u + v -]j] chegamos
lo,il:

a

Q(C, W)-2 J.Fu-v-ljdC(u,v)-l
[o,i]

De onde o resultado segue.

No próximo teorema veremos que os coeficientes Kendall T, Spearman p e Gim 7 são
medidas de concordância.

Teorema 2.11. Se X e Y são variáveis aleatórias contínuas com cópula C, então os
coeülcientes Kendall 't, Spearman p e Gim 'r satisfazem as propriedades da definição 2.4
para medidas de concordância.

Prova: ver Nelsen(1999), p. 137

Além das propriedades listadas na definição 2.4 para medidas de concordância, é
importante notar que as medidas Kendall T e Spearman p satisfazem algumas outras
propriedades bastante úteis. Abaixo enunciámos algumas delas. Sda (X, Y)T um vetor
aleatório com cópula C, então

C = M o lc = pc - l,

C = W :s
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O próximo teorema estabelece,
propriedades acima.

com algumas restrições nas hipóteses, a volta das

Teorema 2.12. Soam X e Y variáveis aleatórias contínuas com cópula C, e sqa K a medida
Kendall 't ou Spearman p. Então

1. K(X, Y)
2. K(X, Y) = -1 o C = W

Prova: ver Embrechts, McNeil e Straumann (1 999)

Das definições de Kendall 't e Spearman p segue que ambos são funções crescentes
do valor da cópula considerada. Além disso, para variáveis aleatórias contínuas todos os
valores possíveis ( o intervalo [-1, 1]) das medidas Kenda]] T e Spearman p podem ser
obtidos através de uma mudança adequada da cópula em questão.

2.3. Distribuições Binomiais Generalizadas

O que será feito nesta seção é uma apresentação da teoria de distribuições binomiais
generalizadas, sendo essencialmente mostrados as principais definições e resultados a
respeito desse tópico. A importância dessa seção é no sentido de propiciar um
embasamento teórico a respeito dessas distribuições, uma vez que elas serão extensamente
aplicadas no capítulo 4, sendo a base de todo o desenvolvimento feito para a geração de
variáveis permutáveis com dependência negativa.

2.3.1. Definições e Resultados

As premissas básicas que caracterizam uma distribuição binomial são

a) seqüência de n experimentos.
b) cada experimento tem apenas dois resultados possíveis: sucesso ou fracasso.
c) a probabilidade de sucesso (fracasso) é a mesma para todos os experimentos
d) os experimentos são independentes.

Como nem sempre num problema é possível garantir a validade de todas as quatro
premissas acima, surgiu a abordagem das distribuições binomiais generalizadas, onde
basicamente se substitui a premissa de independência pela premissa de permutabilidade.

Definição 2.9. As variáveis Yi, Y2, ..., Yn são ditas permutáveis se a distribuição de
probabilidades do vetor (Yi. ,Yi: ,...,Y:. ) é idêntica à do vetor (YI, Y2, ..., Yn) para todas
permutações (il, i2, ..., i.) dos subscritos (1, 2, ..., n).
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A premissa de permutabilidade generaliza o uso de distribuições binomiais, uma vez
que permite analisar uma gama maior de casos, sem deixar de contemplar os dados
independentes identicamente distribuídos, já que uma seqüência de variáveis aleatórias
independentes com mesma distribuição é permutável. Em particular permite considerar
muitos casos onde a variabilidade dos dados é maior do que a distribuição binomial pode
explicar, casos estes üeqüentemente encontrados na vida prática.
Uma caracterização mais formal das distribuições binomiais generalizadas e de suas
propriedades é dada a seguir:

Seja Xi, X2, ..., Xn uma seqüência de variáveis aleatórias de tipo Bernoulli
Deâlnimos:

7tn ' P[Xi = 1, X]2 - ], ..., Xn = 1],

com Ho 1 , onde P[A] é a probabi]idade do evento A

A seqüência {nk}, k - 1, 2, ..., n, define unicamente a distribuição de probabilidade
do vetor (XI, X2, ..., Xn). No entanto nem todas as seqüências {nk}, k = 1, 2, ..., n, deHlnem
uma distribuição de probabilidade. Nós mostraremos que para isso ser verdadeiro
{nk}, k - 1, 2, ..., n, deve satisfazer a condição que as diferenças de todas as ordens de
{7tklsqam não-negativas.

Seja Xi, X2, ..., X.. uma seqüência de variáveis aleatórias de tipo Bemoulli. A seqüência é
dita permutável se pala um número inteiro positivo m arbitrário, a função distribuição
conjunta de Xnl, Xn2, ..., X.... é a mesma não importa quais Xni, i= 1, 2, ..., m, são
escolhidos. Isso implica que para todo ei = 0 ou l,

P[Xli :: ei, Xl2 = e2, ..., X]n = en] Plx] eal) X.2 :: ea2, ..., Xn :: ean],

onde (ai, a2, a.) é uma pemtutação qualquer dos inteiros (1, 2, n)

Isso significa que a probabilidade de ocorrência de qualquer seqüência que contenha
exatamente k sucessos em n experimentou é a mesma.

Assim, deHinamos an,k P[Xli = ii, X.2 = i2, ..., X.. k], isto é, an,k é a

probabilidade de uma seqüência qualquer conter exatamente k sucessos em n experimentou,
que é idêntica, como vimos acima, para todas as seqüências de tamanho n que contenham
exatamente k sucessos.

Veremos a seguir que {nk} e {an,k}, k - 1, 2, ..., n, têm uma relação estreita, e que {an,k}
também define unicamente a função distribuição de (XI, X2, ..., X«).
Considerando as probabilidades marginais e a invariância das probabilidades {a,k} em
relação às permutações(ii, i2, ..., i«) de(1, 2, ..., n) temos que dada a seqüência
{an,k}, k - 1, 2, ..., n, a seqüência {nk}, k - 1, 2, ..., n, pode ser obtida e vice-versa.
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Por exemplo, seja n = 2, temos

xl
0
0
l
l

X2

0
]

0
l

PjXi; xi,X2
a2,0

a2,i
a2,i
a2,2

X2]

Além disso temos que

a2,2 :: 'n2}
a2,i + a2,2 ;: 7[i)
a2,0 + 2a2,1 + a2,2 :; no

No caso n = 3 temos

xl
0
0
0
0

]

l
l
l

X2
0

0
l
l
0
0
l
l

X3

0
l
0
l
0

l
0
l

P[Xi xi,X.2
a3,0

a3,1

a3,i
a3,2

a3,i
a3,2

a3,2

a3,3

x2, Xl3 = x3]

Temos que

a393 :: 7t39

a3,2 + a3,3 :: 7t2)
a3,i + 2a3,2 + a3,3 :; li)
a3,0 + 3a3,i + 3a3,2 + a3,3 :: no

Generalizando para dimensões maiores e colocando em forma matricial temos que

'l=1 1TI
. I'J'l

. ::l l.'\l l=l
1= :il l :11 1:.il *

a n,O

a n,l

no

0 0
0 0

0

0
'«,«-- 1 1 'H.--

a.,. l L l,.

Ou mais resumidamente M..A.. n.
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Os valores an,k podem ser usados para se obter a distribuição da variável Z.

que é o número total de sucessos em n experimentos para a distribuição binomial
generalizada. Ou seja

H

r n \
P[Zn = k] = 1 . 1 an.k.LkJ

Além disso, podemos escrever 7tk em ftlnção dos an.k'S.
Assim temos

n -- Jq n,k+jkk:O

De maneira inversa, podemos escrever an.k em
reso[ução do sistema M.A. = r]«, ou sqa,

função das probabilidades nk's pela

An = M.'ir].

Assim, no caso n = 3 teríamos

l

0

0

0

-3
l

0

0 t l:l'1111
Como os a.,k's são probabilidades, devem estar dentro do intervalo [0, 1]. ]sso

implica no f.n.to de nem toda seqüência {nk} definir uma função distribuição. Aplicando
essa restrição no exemplo acima temos:

a3,1 :: n3 à 0;

a3.2 ' n2 ' n3 à 0;
a3,i' ni'2n2 + n3 à 0;

a3,0 ' ao ' 3ni + 3n2 - n3 2 0

Generalizando os fatos acima temos

a.,« - n. à 0 ::> diferença de ordem zero de z. deve ser não-negativa.
a.,«-i - l«.i - n. à 0 a diferença de primeira ordem de n. deve ser não-negativa.
an,n-2 - T«-2 - 2nn-l + nn > 0 ::> diferença de segunda ordem de nn deve ser não-negativa.
an,n-3 - nn-3 ' 37tn.2 + 3nn-l - nn à 0 o diferença de terceira ordem de T. deve ser não
negativa.

a.,o - )l.l '. l(--1)jnj à 0 o diferença de n-ésima ordem de it. deve ser não-negativa.
j

n
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Portanto temos que as diferenças de todas as ordens (de 0 até n) de n. devem ser não-
negativas. Como a seqüência {a.,k}, k - 1, 2, ..., n, define Lmicamente uma distribuição de
probabilidade conj unta temos:

Teorema 2.13. Uma seqüência {nk}, k - 0, 1, ..., n, define uma distribuição binomial
generalizada se e somente se no = 1 e as diferenças de todas as ordens de n. forem
não-negativas.

Prova

Se {7tk}, k - 0, 1, ..., n, satisfaz as condições do teorema, podemos escrever os an.k's em
função dos nk's. Assim, temos pela resolução de M.An = nn, ou equivalentemente de
/Xn :; IVln l ln:

P[z. - k]
r n \

lkJ
Se {7tk}, k - 0, 1, ..., n, não satisfaz as condições do teorema, é fácil encontrar um exemplo
de seqüência {nk}, k = 0, 1,

,«* - :l" i*l.-«'«.*.

-!- v w-.' -'--' +v'vA v'Aa''LL'+> v .lç+ç/.t.L vxivvXil.i C,4,1 LIJ.ll Çü-r/XÇ..rim./itJ

n, a partir da qual os valores a.,k's não são não-negativos.

Exemplos

1) Seja 7tk - pk, onde p € [0,1].
Temos que AJ nk = (1-pypi > 0. Como ao = 1 temos que nk - pk define Lmicamente uma
ftlnção distribuição conjLmta.
Os an,k's são da forma a.,k ' pk(l -p)"'k, correspondendo à distribuição binomial, ou sqa, ao
caso deindependência.

2) Seja xo = le nk - p, onde p c]0,1].
Temos que AJ nk = 0, portanto nk define unicamente uma função distribuição conjtmta.
Os an,k's são da fomla an,k ' 0, k - 1, 2, ..., n-l ; an,n = p e an,0 ' l-p. Esse caso corresponde
ao caso de dependência total dos Xi's.

3) Seja nk - ]3 +(1- 13)a", com a, ]i cÍO,l].
Quando ct - 0 o modelo se reduz ao modelo do exemplo 2), correspondendo ao caso de
dependência total. Quando l3 = 0 o modelo se reduz ao modelo do exemplo l),
correspondendo à distribuição binomial, ou seja, ao caso de independência.
Este exemplo é portanto um caso de mistura entre independência e dependência total.
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Temos que zXJ nk (1- 13)od(l- czy. Além disso temos

(l-j3)a*(l ct)" *, 0$ k g n--l

Í-iy:JiilfiZ-, k=n.

Teorema 2.14. Se {lk} e {vk} são seqüências de probabilidades com no - vo = 1 e para as
quais as diferenças de todas as ordens são não-negativas, então {ank + (l-a)vk}, 0 $ ct $ 1,
também satisfaz as condições acima.

Prova: no - vo = 1 o c[7to + (l -a)yo

"l:* :=1 k ;',",. 'l:l:'d [-*-' o-«)«*] -«-«* -'' o-«)« «** '.

A seguir serão enunciados algtms teoremas acerca da teoria de distribuições
binomiais generalizadas Como esses teoremas não terão uma aplicação mais imediata ao
longo dessa dissertação as provas serão omitidas.

Teorema 2.15. Se {nk} e {vk} são seqüências de probabilidades com no - vo = 1 e para as
quais as diferenças de todas as ordens são não-negativas, então {nk # vk}, onde o símbolo +
indica convolução, também satisfaz essas mesmas condições.

Teorema 2.16. Seja f(x) uma ftlnção satisfazendo
a) f(x) à 0.
b) f(O) - l.
c) fa)(x)$O,j ímpar

ã 0,j par.

Então nk - f(k) é tal que no - l e AJ nk à 0,j
uma função distribuição conjunta.

o, l, .,n. Portanto {nk} define unicamente

Teorema 2.17. Seja f(x) uma função satisfazendo
a) f(x) à 0
b) f(O)
c) fO(x)$O,j ímpar

à 0,j par.
d) fm(x) <0.

Então nk - f(i)(k)/f(t)(0) é tal que no = 1 e AJ lk à 0,j
unicamente uma ftJnÇão distribuição conjunta.

0, 1, ...,n. Portanto {xk} define
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3. Uma Extensão do Conceito de "Probability Integral Transform" e Aplicações para
Médias Ponderadas de Cópulas.

Neste capítulo trataremos do seguinte problema relacionado à teoria de cópulas:
Soam X e Y variáveis aleatórias contínuas com funções distribuição F e G respectivamente
e sejam HI e H2 funções distribuição conjuntas bivariadas tais que suas marginais sejam F e
G. Então Hi (X, Y) é uma variável aleatória. Se a função distribuição conjunta de X e Y é
H2, qual é a função distribuição de Hi (X, Y)?

A relação do problema acima com a teoria de cópulas é imediata, uma vez que
funções distribuições conjuntas podem ser escritas em forma de cópulas, e estas por sua vez
relacionam essas funções distribuição conjuntas com suas respectivas marginais.

A importância de se estudar esse problema reside basicamente no fato de as medidas
de dependência baseadas no conceito de concordância poderem ser escritas na forma de
cópulas, de modo que a resolução do problema descrito acima tem aplicação direta na
análise de dependência entre variáveis aleatórias e entre ftlnções dessas variáveis, o que é
um tema de pesquisa de relevância tanto teórica quanto prática.

Como forma de estruturar o desenvolvimento feito acerca do problema
primeiramente será feita uma introdução teórica dos principais conceitos a serem utilizados
bem como também será introduzida uma notação básica que norteará todo o capítulo. Em
seguida será tratado o problema propriamente dito, com posterior apresentação de
resultados em termos das medidas de dependência Kendall 1, Spearman p e Gim 'r.

3.1. Funções de Distribuição de Cópulas

Ao longo do texto será utilizada uma notação básica que acompanhará todo o
desenvolvimento desse capítulo. Dessa forma, temos que M(.) e W(.) denotarão
respectivamente os limites superior e inferior de cópulas bivariadas, conhecidos como
limites de Fréchet-Hoeffding bivariados. Assim sendo, seja C(u, v) uma cópula bivariada
qualquer, temos que:

W(u, v) max(u+v-1; 0) $ C(u, v) $ min(u, v) M(u, v)

Para variáveis aleatórias contínuas X e Y, sua cópula se escreve como M(u, v) se e
somente se X é quase certamente uma função estritamente crescente de Y. No caso oposto
a cópula de X e Y se escreve com W(u, v) se e somente se X é quase certamente uma
função estritamente decrescente de Y

A cópula de duas variáveis aleatórias independentes se escreve como ]](u, v) = uv.
Convencionaremos ser PH a medida em U' induzida pela função distribuição conjunta
bivariada H, ou em termos de cópula, pc é a medida em [0, 112 induzida pe]a cópu]a C.
Também bica convencionado que õc é a seção diagonal da cópula bivariada C, ou em outras
palavras õc(t) (t, t).
Estabelecida a notação a ser utilizada, vamos passar ao desenvolvimento propriamente dito.
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Definição 3.1. Sejam Hi e H2 ítinções distribuição bivariadas com marginais comlms F e G
Sejam X e Y variáveis aleatórias cuja função distribuição conjunta é H2 e seja
<Hi/H2>(X, Y) a variável aleatória Hi(X, Y). A Hz-função distribuição de Hi, isto é,
F(<Hi/H2>(X, Y» que será denotado por (Hi/H2) é dada por:

(Hi/H2)(t) - P]<Hi/]:l2>(X, Y) É t] - Pn2({(x, y) c U2 / HI(x, y) g t}), t c [0, 1]

Uma definição análoga para cópulas é possível já que uma função distribuição
conjunta pode ser escrita em ternos de cópulas. Dessa maneira, se Ci e C2 forem cópulas
quaisquer e U e V forem variáveis a]eatórias uniformes em [0, ]] com função distribuição
conjunta C2, então <Ci/C2>(U, V) denota a variável Ci(U, V) e a C2-função distribuição de
Ci é dada por:

(Ci/C2)(t) - P]<Ci/C2>(U, V) $ t] - Fcz({(u, v) c]0, 11: / CI(U, v) É t}), t c]0, 1]

Um teorema importante faz a ligação entre a denlnição aplicada às funções
distribuição conjuntas e as cópulas fazendo uso da propriedade mencionada acima. Assim:

Teorema 3.1. Sejam Hi, H2, F, G, X e Y como na definição acima e sejam Ci
cópulas associadas a Hi e H2 respectivamente. Então (Hi/H2) = (Ci/C2).

e C2 as

Prova: para t c [0, 1] temos

(ni/n2)(t) - PH2({(x, y) c m: / nl(x, y) g t}) ({(x, y) c R2 / ci(F(x), G(y» É t}),

fazendo u - F(x) e v (y) temos então

pm({(x, y) c R: / Ci(F(x), G(y» É t}) - pc2({(u, v) c [0, 11: / CI(u, v) É t}) - (ci/c2)(t)

Assim, (HI/H2)(t) i/C2)(t)

Portanto temos que a H2-função distribuição de Hi é idêntica à C2-cópula de Ci.
Pela propriedade de invariância das cópulas sob transformações estritamente crescentes de
X e Y, temos que a H2-função distribuição de Hi também é invariante sob transformações
estritamente crescentes de X e Y, o que será de fundamental importância no cálculo de
medidas de dependência baseadas no conceito de concordância, como por exemplo as
medidas Kendall T e Spearman p.

De modo a ilustrar os conceitos apresentados até o momento veremos alguns exemplos
concementes à teoria apresentada:
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Exemplo 3.1. Sejam U e V variáveis aleatórias uniformes em [0, 1] cuja função
distribuição conjunta é a cópula C.
Temos que para t € [0, ]], (M/C)(t) - 2t - õc(t), onde M é o limite superior de Fréchet-
Hoeffaing e õc(t) é a seção diagonal da cópula C. Esse resultado vem de:

(M/C)(t) pc({(u, v) c [0, 11: / M(u, v) É t});
pc({(u, v) cÍO, 11: / min(u, v) $ t});
1 - pc({(u, v) c [0, 11: / min(u, v) > t});
1 - Pc({(u, v) cl0, 11:/u>t, v > t});
1 [1- C(l, t) C(t, ]) + C(t, t)];
c(l , t) + c(t, 1) - C(t, t );
2t - Õc(t).

Exemplo 3.2. Sejam U e V variáveis aleatórias tmifomles em [0, 1] cuja função
distribuição conjunta é a cópula W, onde W é o limite inferior de Fréchet-Hoeffding.
Temos que para t € [0, 1], (M/W)(t) - min(2t, ]), onde M é a função que representa o
limite superior de Fréchet-Hoeffding. Esse resultado vem de:

(M/W)(t) Hw({(u, v) cl0, 11: / M(u, v) É t});
pw({(u, v) c [0, 11: / min(u, v) g t});
1 - pw({(u, v) c [0, 11: / min(u, v) > t});
1 - Pw({(u, v) cl0, 1J:/u> t, v > t});
1-11- W(l, t) - W(t, 1) + W(t, t)];
w(l, t) + w(t, 1) W(t, t )
max(t; 0) + max(t; 0) max(2t-1 ; 0);
2t - max(2t-1 ; 0);
min(2t; l).

Exemplo 3.3. Sejam U e V variáveis aleatórias uniformes em [0, 1] cuja Rmção
distribuição conytmta é a cópula M, onde M é o limite superior de Fréchet-Hoeffding
Temos que para t € [0, 1], (rVM)(t) - tl/2, onde ]] é a função que representa a cópula de
independência. Esse resultado vem de:

(n/M)(t) Hm({(u, v) clo, ll: /n(u, v) $t});
FM({(u, v) c [0, 11: / uv É t}).

Como vimos no capítulo referente à teoria de cópulas, U e V têm cópula M se e somente se
U.- V quase certamente. Dessa maneira temos que:

(rUM)(t) Fw({(u, v) c [0, 11: / u: $ t});
HM({(u, v) c [0, 11: / u É t'':});
t
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Exemplo 3.4. Sejam M, ]] e W como convencionado anteriormente. Calculando-se
(Ci/C2)(t) para Ct, C2 c { M, 11, W} temos na tabela 3. 1 um resumo dos resultados.

Tabela 3.1: (CI/C2)(t)

3.2. Aplicações às Médias Ponderadas de Cópulas

A idéia básica é completar a Tabela 3. 1 para médias ponderadas de cópulas.
Soam CI(u, v) uma cópula bivariada qualquer e C2(u, v) uma cópula bivariada tal que
C2(u, v)- CEiM(u,v)+a2n(u, v)+a3W(u,v), OÉcxi,CE2,a3 $ 1 e cli +cc2+c13 ' l.

Temos que

(C i/C2) (t) Pc2({(u, v) c]0, 11:/Ct(u, v) É t}), t €10, 1]

.[FdC:(",") - '-. j]dM(u,") + a: Jfdn(",") +a; JJdW(",");
{Ci(u ,v)Ét} (Ci(u ,V)gt } {Ci(u ,v)Ét) { C.(u,v)$t}

cli(Ci/M)(t) + c[2(CiAI)(t) + c13(Ci/W)(t)

No caso CI(u, v) in(u, v) temos

(C i/C2)(t) (cci + 2cE2) t - a2 t2 + c[3 min(1 ; 2t)

No caso CI(u, v)

(Ci/C2)(t) - cEi t'/: + c[2 t (l-ln(t» + cEI [l- (max(0, 1-4t»'/:]

No caso CI(u, v) max(u + v 1 ; 0) temos

(Ci/C2)(t) - cli (l + t)/2 + c[2 (l (l - t):/2) + c[3

Escolhendo apropriadamente os valores dos coeficientes cli, c12 e c[3 os resultados acima se
reduzem àqueles da tabela 3. 1 do exemplo 3.4.
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A conclusão é que para cópulas C2 expressas como médias ponderadas dos casos de
dependência total positiva, independência e dependência total negativa, a função (CI/C2)(t)
é uma média ponderada de funções (Ci/C')(t), onde C' c { M, 11, W} são as cópulas que
compõe a cópula C2. Essa média ponderada tem os mesmos pesos que as cópulas C' têm na
cópula C2.

No entanto o resultado acima não se restringe aos casos de misturas de dependência
total positiva, independência e dependência total negativa. Como a função distribuição
conjunta é linear, o resultado é válido para quaisquer médias ponderadas. Dessa forma:

Soam CI(u, v) uma cópula bivariada qualquer, C2(u, v) e C2,i(u, v) cópulas bivariadas tais

que: C2(u, v)- )l.CEiC2,i , com 0Éa: $1,i=1,2,....,n e )l:ai =l
n

i:l

Temos que

(C i/C2)(t)
n

}.lct. (C. /C:,: )(t)
i:l

3.3. Medidas de Dependência e Cópulas

Antes de apresentar os resultados que relacionam os conceitos tratados previamente com o
fenómeno da dependência, e mais especificamente com medidas de dependência, é
necessário lembrar o conceito de concordância, uma vez que grande parte das medidas de
dependência utilizadas neste capítulo se apoiam nesse conceito. Assim, dois pares
ordenados (xi, yi) e (x2, y2) de números reais são ditos concordantes se (xi, yi)(x2, y2) > 0 e
discordantes se (xi, yt)(x2, y2) < 0. Serem concordantes significa, em termos intuitivos, que
se x aumenta, y também aumenta e se x diminui, y também diminui, ou seja, x e y
concordam em seus comportamentos.

A ligação entre o conceito de concordância e as funções distribuição de cópulas é
feita no seguinte teorema:

Teorema 3.2. Sejam (XI, YI) e (X2, Y2) vetores aleatórios independentes de variáveis
aleatórias contínuas com funções de distribuição conjLmtas Hi e H2 respectivamente e com
marginais comuns F (referente a Xi e X2) e G (referente a Yi e Y2) e soam Ci e C2 as
cópulas de (XI, Yi) e (X2, Y2). Seja Q a diferença entre as probabilidades de concordância e
discordância de (XI, Yi) e (X2, Y2), isto é, (vda teorema 2.7)

Q P[(Xi-X2)(Yi-Y2) > 0] P[(Xi-X2)(Yi-Y2) < 0]

Então Q é função de Ci e C2 e pode ser escrita como

Q Q(Ci,C2) 3 4 J(cl /c: )(t)dt
0

- 3 - 4 [(C: /C.)(t)dt
0

Prova
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Prova

Como já foi visto na seção respectiva à concordância do capítulo de dependência, podemos
escrever Q como

Q- Q(Ci, C2) -4 JIC-(u,v)dC:(u,v)-i-4 .HC:(u,v)dCi(u,v)-i,
lo,iJ:lo,il:

que é equivalente a

Q - 4 E]<CI/C2>(U2, V2)] - 1 - 4 E]<C2/Ci>(Ui, Vi)] l

onde Ui - F(Xi) e Vi - G(Yi), i= 1 , 2. Mas

(Ci/C2)(t) - Pcz({(u, v) cl0, 11:/ CI(u, v) É t}),

e portanto

Er<Ci/C2>(U2, V2)] - 1 - f(Ci /Cz )(t)dt , de onde o resultado segue
0

Corolário 3.1. Sejam X e Y variáveis aleatórias contínuas com cópula C e soam ,tc, pc e
yc as versões populacionais das medidas de dependência Kendall 't, Spearman p e Gim y
respectivamente. Então

1) 'tc Q(c, c) - 3 - 4 f(C/ C)(t)dt ;
0

2) Pc

3) 'c

3Q(c,n)-9 i2 J(c/rl)(t)dt ;

2Qlc,w) - ' - * I''W)'''''2

Os resultados seguem das definições dos coeficientes em função de Q e da aplicação
imediata do teorema anterior.
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3.4. Aplicações das Médias Ponderadas de Cópulas às Medidas de Dependência

Sejam CI(u, v) uma cópula bivariada qualquer e C2(u, v) uma cópula bivariada tal que
C2(U, v) - cliM(u,v)+ct2]](u, v)+ct3W(u,v), 0É cli,c[2,a3 $ 1 e cEi +cE:+c[3 = 1.

Temos pela linearidade de C2 que

dC2(u, v) ctidM(u, v) + c[2 dn(u, v) + CE3 dW(u, v), então

Q(Ci, C2) - 4 Jfc-(u,v)dC:(u,v)-i;
lO,llZ

4la. JI C.dM(",")+'-: JJc.dn(",")+'-: JIC.dW(",")1-('-. +'-: +'-;);
l [o,i]: [o,ij: [o,i]: J

«.l-..r.."'«,«, :l-:l-..r.--««,«, - :l * «,l-..r.."'«,«, - :l
Portanto

Q(Ci,C2) cll Q(Ci, M) + c[2 Q(Ci, ]]) + CE3 Q(Ci, W)

Sejam agora

cl(u, v) - ai M(u, v) + l3i n(u, v) + 'fi W(u, v) e
C2(u, v) - a2 M(u, v) + l32 n(u, v) + y2 W(u, v).

com 0 g CEi, l3i, yi É 1; cEi + Pi + 'i l ei = 1, 2

Aplicando o resultado anterior e a simetria de Q(Ci, C2) Q(C2, Ci) temos que

Q(Ci,C2) c[2 Q(Ci, M) + l32 Q(Ci, ]]) + Y2 Q(Ci, W);
c[2 Q(M, Ci) + l32 Q(ll, Ci) + '2 Q(W, C]);
c12 [cEi Q(M, M) + Pi Q(M, H) + Yi Q(M, W)] +
[32 [ai Q(rl, M) + ]il Q(n, n) + Yi Q(n, w)] +
'r2 [ai Q(w, M) + pi Q(w, n) + 'i Q(w, w)].

Resumindo temos o seguinte resultado
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Lema 3.1. Sob notações acima, a seguinte relação é válida:

Q(Ci, C2) - c[2 cEi Q(M, M) + l32 l3i Q(11, 1]) + '2 'i Q(W, W) + (c12 l3i + l32 cEi) Q(M, ]']) +
(c12 'i + '2 cEi) Q(M, W) + (l32 't + Y2 l3i) Q(ll, W).

Fazendo uso da relação Q(Ci, C2) - 3 - 4 f(Ci /C2 )(t)dt e dos

exemplo 3.4 temos:

Q(rl, n) - 3 - 4 J(t - t in(t»

Q(M, M) - 3 - 4 Jtdt

Q(W, w) - 3 - 4 Jidt

Q(M, W) - 3 - 4 ]min(1;2t)dt

rmax(0;1 - 4t),Ht - -1/3

Q(M, r1) - 3 - 41(2t-t:)dt - 1/3.

Finalmente obtemos o seguinte resultado:

Corolário 3.1. Sob notações acima temos que:

Q(Ci, C2) -a:a- - 'r:'r. +

Aplicando este resultado no cálculo das medidas de dependência tc, pc e

'c. -,C-)-Q(C-,C2)(.::..,p::'-,'::«-, :)(c-:JtlllP

pc.: 3Q(C.,n) - Q(C-,C:){..-..:',p.:-} ' cl: -'r: .

'r.. - 2Qlc. ,.51tx-l - QK''c01«.:,.:;,'.:.1 ' ': ' ": .

resultados apresentados noS

dt 0

'.

0

yc temos

Q(n, w) - 3
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Esses desenvolvimentos somados aos obtidos no capítulo de aplicações às médias
ponderadas de cópulas nos dão uma clara noção da importância da teoria de funções de
distribuição de cópulas, na medida em que tem uma relação estreita com as medidas de
dependência tc, pc e 'c. Os resultados acima estendem aqueles obtidos em Nelsen et a/.
(2001)
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4. Geração de Variáveis Aleatórias Binárias Permutáveis

Neste capítulo trataremos da geração de variáveis binárias permutáveis. Os resultados
apresentados são inéditos e estendem aqueles apresentados por Nelsen (2001), e são base
para o cálculo de medidas de dependência apresentadas na seção 3.2.

O intuito é apresentar uma maneira sistemática de gerar variáveis binárias
permutáveis, dada uma estrutura particular de correlação. Os métodos propostos até o
momento não são capazes de gerar todo o espectro de correlações possíveis, sendo que
basicamente o caso de correlações positivas é tratado. Dessa maneira, o grande resultado
desse capítulo é fomecer um método unificado capaz de gerar todo o intervalo de
conelações possíveis para o caso de variáveis aleatórias permutáveis.

A construção desse método faz uso de muitos dos conceitos tratados nos capítulos
anteriores, de modo que maiores detalhes a respeito de teoremas e definições utilizados
podem ser verificados nos capítulos pertinentes. Algumas deHlnições e resultados serão
repetidos de t-nodo a dar uma maior fluidez ao texto, evitando-se reconer a todo momento a
capítulos passados. Desse modo, antes de apresentarmos os desenvolvimentos obtidos. será
feita uma apresentação desses resultados preliminares que embasam os resultados obtidos.

4.1. Resultados Preliminares

Como foi deíinido no capítulo 2.3, uma seqüência YI, Y2, ..., Y.. de variáveis aleatórias é

dita permutável se a ft)nção distribuição conjtmta do vetor (Y..,Y:, ,...,Y:.) é idêntica
àquela do vetor (Yi, Y2, ..., Y.) para todas as permutações (il, i2, ..., i.) dos subscritos

Um caso particular importante dessa deHlnição é que se Yi, Y2, ..., Yn são variáveis
aleatórias independentes e identicamentc distribuídas então elas são permutáveis.

Se (Yi, Yz, ..., Y.) é uma seqüência de variáveis aleatórias permutáveis com os dois
primeiros momentos de suas distribuições nlnitos, então existe uma correlação entre as
variáveis Yi e Yj

(1 2 n)) >

p ' CorrIYi,YJ], i #j, ij 1, 2, ..., n

No sentido inverso temos que se p 2: -- , com igualdade se e somente se
n

)i.-)i-Ül:fliJ- o, quase certamente,

então p ocorre como correlação em alguma seqüência permutável

Para mostrar isso, seja (RI, R2, ..., R.) uma seqüência de variáveis aleatórias independentes
e identicamente distribuídas com E[Ri] = 0, VarIRi] = 1 e defina

x: Y:-EIY:l
VarÍY. ]

1, 2, ..., n,

para alguma consta.nte d
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Então (XI, X2, X«) é uma seqüência permutável e

P ' EÍxix;] = 1 - ;;ãí:;2d -n ' i :' j. (*)

À medida que d varia, os valores de p variam no intervalol --:.-L.l l.
l n - l l

Em particular, p = --- para d =

(para uma amostra sei-n reposição de uma uma com n elementos, ou se os Xi's tem uma
distribuição multinomial simétrica), e p = 1 fazendo-se com que:
Xi = X2 = ... = X« quase certamente. (d --> .o ).

Note que no caso infinito(quando n -> oo),(*) implica quep = l

n n

l

4.2. Geração de Seqüências Binárias Permutáveis

Agora seja Xi, X2 , ..., Xn uma seqüência de variáveis aleatórias permutáveis
Bemoulli com distribuições comlms P(Xi - 1) = T c [0,1], i= 1, 2, ..., n.
Defina: xo = 1 e

7tk'P(xi-l ,X2=1 ,...,xk=1), k=1,2,...,n.

de tipo

,xk-l), k - 1,2,

Como vimos no capítulo 2.3, uma condição necessária e suficiente para {nk} definir
uma função distribuição própria é que as diferenças de todas as ordens de {nk} sejam
não-negativas. Definamos, assim como no capítulo 2.3, a probabilidade conjunta de uma
seqüência de n variáveis Bernoulli contendo exatamente m sucessos por:

a.,« = P (XI ll, X2 l2, x. i. /E ii = m), m = 0, 1, ..., n

Como já foi visto no capítulo mencionado acima, sob hipótese de permutabilidade
as probabilidades a.,« podem ser determinadas unicamente pelas probabilidadesÍnk}, isto é,

n--m / n--m \

a.,« - )l. l(-i)jn...j,

E no sentido inverso temos que as probabilidades 7[k podetn ser determinadas
unicamente pela seqüência de probabilidades {a.,«}, isto é,

:d r n -- k 'l
7[k 'l>.íl : - an,k+i, k=0, 1,

j J

j

m =0,1,

) .ll.

A partir da estrutura da seqüência {nk} e da pemlutabílidade das variáveis é possível
gerar a função distribuição conjunta do vetor aleatório (XI, X2, ... , xk), tal que

Coar(Xi, Xj) - p, i;'j, ij=1, 2,..., n

com p variando no intervalo l " l ,ll.
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Essa função distribuição terá sua estrutura de dependência caracterizada pelas possíveis
escolhas da seqüência {nk}. Alguns exemplos simples de seqüências {nk} são dados
abaixo:

1) 7to - 1, nk - nk (caso correspondente à independência),
2) lto - 1 , nk - n (caso correspondente à dependência total),
3)nO - 1, nk=cxz+(l-CE) nk, O$cl$1.

Neste caso Corr(Xi, Xi) = ct.
Quando ct = 0, o modelo se reduz ao caso de independência e quando ct = 1, ele se reduz
ao caso de dependência total.
4) To - 1, nk-pK , OgpÉ1, 0ÉaKI.
Quando a =1, o modelo se reduz ao caso independência, e quando a = 0, ele se reduz ao
caso de dependência total.

4.3. Geração de Estruturas de Correlação Negativa

Três modelos são estudados nesta seção. Dois deles são versões do limite inferior de
Fréchet para seqüências binárias pemlutáveis e o terceiro é um caso especial apresentado
em Hu e Wu (]999). O propósito principal dessa seção é fazer uso do limite inferior de
Fréchet e de suas características de modo a construir alguns métodos de gerar seqüências
binárias permutáveis negativamente correlacionadas. Um outro objetivo é mostrar a relação
entre esse terceiro modelo e os outros dois casos.

4.3.1. Modelos com Estrutura de Dependência Negativa

Notação

xl,xl,xl,
comum n.

{ «l}, {xl

«l - p(xl
zl - P(Xll
«'. - p(xl
": - P(xÍ
z: - p( tF

n; - P(XI

xf,Xlf,xl', i 1,2, , n denotam variáveis aleatórias binárias com esperança

}, {ll }, {n: }, {
- i,x! : i,...,xl
- i, R! - i,...,XI
: l,x; : l,...,x*
: l,x: - l,...,x:
: l,Xj - i,...,.R:
- i,x; - i,...,xl

: l),
: l),

: l),

: ] ),

{ n* } denotam seqüências das seguintes probabilidades
k = 0,1,...,n.

k = 0,1,...,n.

k = 0,1,...,n

k = 0,1,...,n.

k = 0,1,...,n

k = 0,1,...,n.

A seguir apresentaremos alguns modelos básicos que falharam a estrutura para um
algoritmo geral de geração de seqüências pemlutáveis.
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Modelo l :

Considere a seqüência XI,Xl!,.
conjunta é a seguinte:

de variáveis binárias, cuja função distribuição

P(XI =0,Xi=0)-0, i;'j, ij=1,2,...,n.
P(XI =1,Xi=0)-1-n, i#j, ij=1,2,...,n.
P(XI XI ..,X: «(l-n).

Pelo fato de serem probabilidades, devem ser positivas, de modo que n 2 -n-J

Esta função distribuição conjunta poderia ser expressa em termos da seqüência { nl: } como

7tl l-n), k=1, 2, ...,n

n

l0

Efácil verqueas marginais stop(Xi= 1) =n, i= 1,2, ..., n.
Esta função distribuição conjunta é equivalente ao limite inferior de Fréchet quando

n à -- (ver condições para o limite inferior de Fréchet configurar uma função

distribuição en] Joe (1 997, capítulo 3»

Agora considere a seqüência .X.l,.Xi:,...,XI de variáveis binárias, cuja função

distribuição conjunta é expressa em termos de uma nova seqüência { iil } definida por:

jil n].]+(l-ct)nk, OgcEgl, k ...,n.

0

Esta estnttura é portanto uma média ponderada do modelo de independência e do limite

inferior de Fréchet (no caso onde n 2 l!--!).
Temos que

n

Co-' ( X.' , iXI)
E[X[X[ ] - E[Xi[ ]E[Xl]

lvarlX l] ,Jvar]lRj]

luas temos também que

E[Xl[ ] - EtXi] ] - n
e

Jt(l -n)
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Além disso, a permutabilidade permite escrever

E[XIXill- X! n: - CE(7t-l):

Resultando que:

c.nal,RI)--«l-!zl, i;'j, i*j

Como ?i' é uma probabilidade e -l$ Coar (Xll , .XI) g l,

correlacionadas.do é possível gerar variáveis binárias

então 0 $ cl $ min
1--n

n

1--n
n

2

)

1, 2,..., n

as quais são negativamente

Lembrete

Agora considere a sequência X.,X;,...,X. de variáveis binárias, cuja função
distribuição de probabilidade é uma média ponderada entre o modelo de dependência total
positiva, o limite inferior de Fréchet e o modelo de independência, expresso em tempos de
uma nova seqüência { n* } definida por:

l eno

71k ' Pino P2('o +(l-Pi-P2)n", k - 1, 2, .,n, 0É pi,p2, 0 gpi+ p2$ 1,n 2
n l

Procedendo de maneira análoga à exposta acima, chegamos a:

con(xl,xj)-p--p2l--l ' j--::L,i , i#j, ij-i,2,k n J In--l' l
A última relação mostra que é possível gerar seqüências binárias com correlação tal que

n.

:- É Corr (X: ,X': ) $ 1
n l

que é o espectro todo de correlações possíveis para variáveis aleatórias permutáveis, como
mostrado na seção 4.3.

Modelo 2:

Considere a seqüência Xl!,X:,...,X: de variáveis binárias, cuja função distribuição
conjunta é a seguinte:

P(Xf=1,Xi=i)-0, i#j, i,j=1,2,...,n.
P(Xf=1,XÍ=0)-n, i;'j, ij=1,2,...,n
p(xf x: ..,x:o,xl : o,...,xl
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Pelo fato de serem probabilidades, devem ser positivas, de modo que T SI

Esta função distribuição conjunta poderia ser expressa em termos de uma seqüência { nÍ }
como:

7tí ' n;

n:= 0, k-2,...,n.

n

l0

E íácil ver que as marginais são P(Xi - 1) - n, i- 1, 2, ..., n. Esta ft)nção distribuição

conjunta é equivalente ao limite inferior de Fréchet quando n É-l (ver condições para o

limite inferior de Fréchet configurar uma função distribuição em Joe (1 997, capítulo 3»

Agora considere a seqüência iXf ,Xij ,..., .Xli de variáveis binárias, cuja ftJnÇão distribuição
conjunta é expressa em termos de uma nova seqüência { íiÍ } definida como:

ãÍ=ctln:l+(l-a)nk, OgcE$1, k= 1, 2, ..., n, nÉ-!

n

2 l0 9

n

Esta estrutura é portanto uma média ponderada do modelo de independência e do

limite inferior de Fréchet (no caso onde n É-l). Calculando -se de modo análogo ao do

modelo l temos que para i #j

Cora(IRIA,.Xl!)--czl --!- 1, i;'j, ij =1, 2, ..., n.
L 1 -- n J

é uma probabilidade e --l É Cora (XIÍ , .Xl! ) É l,

.-';. ' : « ' «:« {«;(T)}
Por este método é possível gerar variáveis binárias as quais são negativamente
correlacionadas.

Como xj

Lembrete

Agora considere a seqüência X. , X: ,...,X. de variáveis binárias, cuja ftJnÇão distribuição
de probabilidade é uma média ponderada entre o modelo de dependência total positiva, o
limite inferior de Fréchet e o modelo de independência, expresso em termos de uma nova
seqüência { 1. } definida como:

nk' pino p2(7tk) + (l-pi-p2)Tk, k = 1, 2, ..., n, 0Épi,pz, O$pi+ p2$11

l eno
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piuuçuiiiiçiitu uc c;aic;Luu anteriormente aesenvolvl(lo c.negados a:

A última relação mostra que é possível gerar seqüências binárias com conelação tal que:

i.T É C''r (XI,Xj) $ 1

que é o espectro todo de coivelações possíveis para va
mostrado na seção 4.3

Modelo 3:

Considere a seguinte função distribuição de probabilidade:

rn'l''
Q -- 1 - -)1 r l

/' \ -l

Cora (Xi ,Xj) - pt-p2

P(Xi-ÕI,X2 ..., X« (nn-r)

1--n
T

.::

À,- , i;'j, ij = 1, 2,..., n

Repetindo oe

C

>

dáveis aleatórias permutáv

r+l

elS, COITIO

\J) \#aD\J b\lilu (u ILJ

onde r é um inteiro tal que r g nn < r+l, e õl, ..., õ. assume valores 0 ou l

E possível expressar a função distribuição de probabilidade mencionada acima em
termos da seqüência {nk} fazendo uso dos seguintes fatos:

1) As variáveis aleatórias Xi, X2, ..., X« são permutáveis e uma vez que apenas o número
total de sucessos é relevante podemos escrever:

r n \
(r+l- nT)l ll r l

/'' n )''

'"'''L.*:J ''«,«-.

an,k ' 0, k # r, r+l.

2) Como visto na seção 3.3 podemos escrever nk em função dos an.k's
n-k n k

an,k+j , k = 0, 1, ..., n

an,r
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Segue que a seqüência {xk} pode ser expressa como

I' * ":Y::r"''l,k -0 ,l,..., r

(nn -,l*= :1,l
k =r+l

k = r+ 2,r+ 3,...,n.

No caso onde n à -9.--- , {nk } tem a seguinte estrutura:n
k = 0, 1,..., n,

0

nk' I'k(l-n),

a qual é a mesma estrutura do modelo 1. Portanto quando n 2 !!-:! a distribuição

apresentada é o limite inferior de Fréchet
Bernoulli permutáveis.

da família de distribuições multivariadas

No caso onde n É-.L , {7tk } tem a seguinte estrutura:
n

xo=1;
nl' n;
nk' 0, k - 2,3, n.

que é a mesma estrutura do modelo 2. Portanto quando 7t É-! a distribuição apresentada é o

limite inferior de Fréchet da família de distribuições multivariadas Bemoulli permutáveis.

nl-nH'ln -- < " '''

que não é necessário desenvolver conexões entre esse limite e a distribuição apresentada.

n

ln
n n o limite inferior de Fréchet não é uma função distribuição, de modo

4.3.2 Algoritmo de Geração de Variáveis Aleatórias Binárias Permutáveis

Apresentaremos agora um algoritmo de geração de variáveis binárias permutáveis. Este
algoritmo é baseado nos modelos apresentados na seção anterior, e tem como característica
mais relevante cobrir todo o espectro possível de correlações que essas variáveis aleatórias
podem apresentar.

Sejam Xi, X2, ..., X. variáveis aleatórias binárias permutáveis com esperança comum l.
Além disso, identiíicaremos com um inteiro j, satisfazendo 0 É j É 2" --], a seqüência
binária de tamanho n que é a representação binária do inteiro j.
Assim, se n = 3, o inteiro 0 identifica a seqüência 000, o inteiro l a seqüência 001, o inteiro
2 a seqüência 010 e assim por diante.
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Além disso, para 0 Kj É 2" --1 , sda Pj a probabilidade

Pj P[Xi X2 -j2, ..., X«

onde a seqüência (l i, j2, ..., j«) é a representação binária do inteiro j.
Podemos escrever a probabilidade Pj em ftlnção da seqüência {an,k}, k
forma temos que:

1, 2, ..., n. Dessa

Pj - an,k, onde k

Mas a seqüência {a.,k}, k - 1, 2, ..., n, pode ser escrita em função da seqüência
{ltk}, k - 1, 2, ..., n, como visto na seção 2.3.

Aqui faremos uso dos modelos desenvolvidos na seção anterior para gerarmos
seqüências com estruturas de correlação especificada. Assim sendo, temos que

,« * -$1" i*l'-»'«;**

Temos que no caso n 2
n .l

a seqüência { ltk }, k - 1, 2, , n se escreve como

n.= 1;
n*- pino p2(l -k(l -n» +(l-pi-p2)I", k - 1,2, .,n, 0Épi,p2, 0K pi+ p2ÉI.

No caso it É -l a seqüência { nk }, k - 1, 2, ., n se escreve como:

n.= 1;

n*- piz+ p2nl(k - l)+ (l-pi-p2)lk,
onde 1(.) representa a função indicadora.

k - 1,2, .,n, Ompi, 0Ép2, 0g Pi+ P2$1,

n --l
Assim, temos que para n ã

P - '«,k - =jn j kl(-i)jn;.k ;

51Ín--kl({i(k = 0)+1(k c {1,2,..,n})[pin+p2(l--k(]--a»+(]--pt --p2)n*]},
i=o \ J ,/

ondek =
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Neste caso temos

Corr (Xi,Xj) - pi-p2l''li l c l-;l:l.li-,ll , i#j, ij = 1, 2, ..., n.

E no caso n É l.
n

}ll'i*l.
j=o \. J ,/Siijn--k'l({l(k = 0)+1(k c {1,2,..,n})[pin+p2n](k - ]) +(] --pi -- p2)n*]},

ondek

Neste caso temos

Corr (xi,xj)-pi-pZlí::;l c 1:;1::;,11, i#j, ij = 1, 2, ..., n.

Assim, um algoritmo geral é o seguinte

l Defina zo, zi,
zo= 0,
zi - zj-i + I'j, j = 1, 2

Gerar uma amostra U de uma variável com distribuição uniforme em [0, 1]
Retornar a seqüênciaj tal que zi É U < zj+i.

lZ9:

, z2- por

2

3.

Assim, calculando-se os valores Pj, levando-se em conta se n 2 ]!:] ou n É -- , temos

toda a informação necessária para gerar as seqüências com estruturas de conelação
especificadas a partir dos pesos pi, p2. Com essa estrutura, podemos gerar todo o espectro
possível de correlações a partir da definição adequada desses pesos.

n n

4.4. Ordem de Dependência Superaditiva

Nesta seção utilizaremos o conceito de ordem de dependência superaditiva e
apresentaremos alguns dos principais resultados acerca deste tópico. Em seguida,
aplicaremos esses conceitos nos modelos estudados no capítulo anterior e apresentaremos,
por meio de um teorema, algumas conclusões sobre a ordenação superaditiva desses
modelos.
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Definição 4.1. Uma função real O definida em U" é dita ser superaditiva se

q)(x ,'~ y) + (D(x v y) à (D(x) + ®(y), Vx, y cU'

onde ,«. ev denotam, respectivamente, o máximo e o mínimo componente a componente.
Uma função O(xl, x2, ..., x«) é superaditiva se e somente se, para qualquer i;'j, com as
outras variáveis fixas, Q(..., xi, - , xj, ...) é superaditiva em (xi, xj).
Se Q tem derivadas parciais de segunda ordem, então O é superaditiva se e somente se

» 0,paratodo IÉi#j $ n.&;& J

Definição 4.2. Sejam Z e W dois vetores aleatórios reais n-variados os quais pertencem a
H.(Fi, F2, ..., F.), onde H.(FI, F2, ..., F.) denota a família das funções distribuição
n-variadas com marginais Fi, F2, ..., F..

W é dito ser mais superaditivamente dependente que Z (denotado por W 2...,Z) se
E[(D(W)] à E[(D(Z)], para todas as funções superaditivas O para as quais a esperança existe.
Se pelo menos uma das condições acima não for satisfeita, então usaremos a notação
111 q r7

sa

Teorema 4.]. Sejam Z' e W' dois vetores aleatórios reais n-variados os quais pertencem a
H.(G, G, ..., G), onde G é a função distribuição de uma variável aleatória Bernoulli com
esperança n. Seja Z' com função distribuição de probabilidades idêntica à do modelo 3.
Então

a) para n É-- e T 2 -: , w:
n

n--l
, w' z:, z'

à Z9sa

< n
n

b) quando ]-< n <

Prova

a) Como mostrado no modelo 3, a função distribuição ( ** ) é equivalente ao modelo l

quando 1 > :=-1 . De maneira análoga, é equivalente ao modelo 2 quando n $-!
n

Está provado em Hu e Wu (1999, teorema 4.3) que nos casos onde!-:J. É n e n KI.
quando Z' tem função distribuição como nos modelos l e 2 respectivamente, W' à:. Z'

Assim, para --É n É-: , W' 2., Z'

n n

11
2..Z'

b) Para mostrar que quando <:!.-1, W' Z. Z' é suficiente apresentar um contra

exemplo
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Contra-exemplo:

Sda n -3, Q(CEI,cl:,CE;) = 10;.lai e n ' 0,5.

Neste caso temos: W' =Fwi', w2' , w3'] e Z' =]zi', z2', z3'].

É fácil ver que ®(.) é uma função superaditiva a partir de que

para todo l$ i#j É n, com n 0.5 neste caso. Então

--< n <-!] '1 . Como deíinido no modelo 3, r é um inteiro tal que r$na<r+l . Neste caso

temos r = 1 .

No caso especial onde wi'= w2' = w3' - 0, quase certamente, temos que E[O(W')] = 0.
Se Z' é distribuído como(**), temos

r. 3 ) r3 .l
I''il li

E[0(Z')] - -X-rlifz-LO(i,0,0) -'' 'b(0,j n\ -'' Q(0,0,1)] ' -\ijTZfo(U,o) + o(l,o,l) + o(o,U)] .

L.J L;J
E[O(Z')]

Assim, para --< T <-!i 'l , W' Z., Z'.n n

3

i:l
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Conclusão

Nesta dissertação estudamos vários conceitos e desenvolvemos algtms resultados a respeito
do fenómeno da dependência. Os resultados mais importantes que foram obtidos foram'

1) A extensão de alguns resultados da teoria da "Probability Integral Transform" e a
aplicação desses resultados a médias ponderadas de cópulas. A importância desse
resultado está relacionada com a ligação dos mesmos à estrutura de algumas
medidas de dependência, a saber as medidas de dependência baseadas no conceito
de concordância (veja Lema 3.1 e Corolário 3.1).

2) O desenvolvimento de um algoritmo de geração de sequências pemiutáveis com
estrutura de correlação especiHlcada, incluindo o caso de correlações negativas. A
importância desse resultado está no fato que até então não havia um método
sistemático capaz de gerar todo o espectro possível e de modo especinlcado de
correlações para as seqüências pelmutáveis (veja Modelo 1, 2, 3 e seção 4.3.2).

3) A prova que uma distribuição de probabilidade conjunta específica (veja teorema
4.1) é a menos superaditiva dependente dentro da classe da distribuições binárias
permutáveis. A importância desse resultado reside no fato que até então a questão se
essa distribuição era a menos superaditiva dependente dentro da classe da
distribuições binárias permutáveis era um problema em aberto.

Os resultados nesta dissertação propiciam uma base e uma oportunidade para estudar outros
relevantes tipos de dependência de variáveis aleatórias multidimensionais que sejam quase-
permutáveis, m-dependentes, por exemplo.
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