
[)ED+ . ..+. =e. ]. - !vic

ll !i l li !:: l il 1 1 1 11 1 1 i l ii
)054'í54

Desenvolvimento e Análise
de Estruturas de Dependência

via Cópulas

ULISSES UX.IBELINO DOS J\NJOST

Tese apresentada

ao

Instituto de XlatelT)ética e Estatíst.ica

da

Universidade de São Pa.talo

para

a obtenção do grau

de

Doiitor en] Estatística.

Xiea. de Concent.ração: Probabilidade e Estatística Apl

Orientador: Nikolai Valtchev Kolev

São Paulo - Junho de 2005

icada

N' 1-11503/2002-5Pt'ociâii(:eiEste traballlo contou com a})oio fillanceiro di\ CiXP(t)( ]



Desenvolvimento e Análise
de Estruturas de Dependência

via (l;ópulas

Este exemplar corresponde à redução final da tese devidamente cor-

rigida e defendida por Ulisses Umbelino dos Anjos e aprovada pela

conlissãojulgadora.

São Paulo, 13 de Junho de 2005

Banco Examinadora

8 Prof. Dr. Nikolai Valtchev l<olev (Orientador

e Prof. Dr. Nelson lthiro Tanaka - IXIE - USP

e Profa. Dra. Beatriz Vaz cle \'leio X.lendes - Docente extenso

8 Prof. Dr. Renato \lartins Assunção - Docente externo

1. T ;...., vnion Filha . T)agente externo

USP13.IE

Alvaro (DiProf 0



A Deus pela vida e oportunidade
de fazer este doutorado aqui no IME-USP;

Aos meus pais pelo amora carinho e apoio
dedicados todos estes anos;

À minha esposa e filho pelo carinho,
amor e compreensão;

Aos meus irmãos que embora distantes
sempre torceram por mlm;

Que Deus abençoe muito as vidas
de todos vocês

Bem aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. S1 1128:]



Agradecimentos

Ao u)eu orientador Prof. Nikolai qne patticipott ativamente deste trabalho

proporcionando-me muitas oportimidades de aprendizagens e troca de experiências

com pesquisadores de nível internacional, a,lém ter sido iun grande conipanheito

nestajornada.

Ao Prof. Nelson Tanaka pelos seios preciosos comentários e contribuições-

.Xo Prof. Roger Nelsen que gentilmente leu parte deste trabalho e [ez va]iosas ob-

servaçoes

Aos meus an)egos e colegas aqui do INIE, em particular ao Alberto, Elmo, Irai e

William que foran} e são grandes companheiros.

l ..+.
seno a qua :to não seria possível



Resumo

Neste trabalho apresentamos vários resultados relacionados com a teoria de cópulas.

E feita unia representação para distribuições bivariadas que utiliza tuna nova medida

de dependência local que denominamos função Spearlna.n e estima.mos filas proprie-

dades. Apresentamos a cópula. associada a estrutura. de dependência de estatísticas

cle ordelll bivariadas, mostramos mina relação de recorrência assim colmo os limites

de Fréchet associados. Finalmente, mostramos alguns result.idos relacionados com

a análise da dependência de vetores aleatórios não sobrepostos, apresentando tuna

adaptação do método de Cohen para cópulas em que deste ll)odo pode-se construir

tuna (ni + n2)-dimensionar cópula C consistente com as cópulas rzi-ditnensional

cópula CI e rz2-dimensionar cópula C2 associadas con as marginais multivaiiadas

dadas. Apresenta.mos também outra ferramenta que utiliza cópulas pa.ra estlldai a

estrutura de dependência de vetores aleatórios não sobrepostos em que a.s marginais

são as distribuições de l<endall associadas a.os \ etoies aleatórios.



Abstract

In this work w:e present severas developmellts concerned with copttla theory. W'e

piopose à representar.ion of bivaiiate distribtitions through a new local n)easiire of
dependence that we call Speannan function and stucly its properties. Algo. we
exhibit tule coptüa associated with bivariate ordem statistics, give a reciurence iela-

tionship betweeii the copttlas of the order statistics as well as theirs related Fréchet

bounds. Fina.lly, in order to describe the dependence stntctttre between nonoverlap-

ping randon) vectors, we present a adapta-tioi] of Colien method for constructing a

(r 1 + ri,2)-din)ensional copula (; consistent with given rii-din)ensional copula C'i a.ncl

iz2-dimensional copttla (:2 associated with tlle given mllltiva.iiate marginais. Algo,

we provide a methocl to use copulas to describe the dependence stntcttu'e between

nonoverla.pping randolTI vectors, where the niaiginals aie l<endall clistriblitions as-

sociated to these nonoverlapping rancloln l,,ectors.



Sumário

l Introdução

2 Preliminares

2. 1 '1Ya,nsformada integral da probabilidade

2.2 CÓPulas

2.3 Transformada de nível

2.4 0 fenómeno da dependência

2.4.1 Comonotonicidade e contra-monotonicidade

2.4.2 b'ledidas de dependência

2.4.3 Concordância e Nledidas de Concordância

4

7

11

13

13

15

17

3 Representação para cópulas bivariadas

3.1 Uma nova representação para cópulas

3.2 Caracterização e propriedades da fiinção Spearman

3.2.1 Caracterização da função Speaiman

3.2.2 Propriedades da função SpeaJlnan

3.3 Representação para cópulas via cópula gatissiana local

3.3.1 Propriedades

21

24

30

30

34

35

37

4 (1)ópula para estatísticas de ordem

4.1 Cópula pa.ra estatísticas de ordem

39

41

l



4.2 Cópula Assintótica

4.3 Relação de recorrência

4.4 Fronteiras de Fréchet

44

48

30

54

58

64

5 Cópulas com marginais multivariadas

5.1 0 método de Cohen para- cópulas

5.2 Cópulas para vetores aleatórios não sobrepostos

Conclusões 71

74

79

79

81

Bibliografia

A Programas

A.l Programa Seção 4.2

A.2 Programa Seção 4.4

ii



Capítulo l

Introdução

Nos últimos anos tem crescido na área de Finanças e Atuária o interesse por

modelos que agreguem mais informações e por conseqiiência atunentou também o

interesse por modelos multivariados. Entretanto, algtms problemas surgem quando

utilizamos tais modelos. Um deles é a escolha da estrutura de dependência mais

adequada. Entender as relações entre variáveis aleatórias é lun problema cen-

tral na ciência Estatística. Por esse motivo a teoria de cópulas tem despertado

tanto interesse pois ela fornece ferramentas que auxiliam a escolha de estruturas

de dependência adequadas e métodos para a coitstrução de novas estruttn'as de de-

pendência. E crescente o número de a.rtigos que tratam de aplicações de cópulas

nos mais variados segmentos de finanças quantitativas, como por exemplo análise

(le risco de mercado, cálculo de risco de uma carteira de seguros, apreçamento de

derivativos, veja por exemplo Cherubini et a1. (2004), Embrechts et al. (2003a)

e Embrechts et al. (2003b). As cópulas iepresentai-n tuna abordagem l-útil para

tnodelar e entendem o fenómeno da dependência entre as variáveis aleatórias pois

elas permitem estudar a dependência entre variáveis aleatórias sem a interferência

da estruttua probabilística das marginais, visto que as cópulas são funções distri-

l



Capítulo l. Introdução 2

buição nltiltiva.dadas citas marginais são sempre tmiformes. Portanto, toda cópula

é uma função distribuição conjiinta, mas nem toda função distribuição conjunta é

ullia cópula.

C) objetivo deste traballlo é desenvolver ferramentas utilizando cópulas que pos'

sam auxiliar na tarefa de escolher estruturas dependência adequadas assim como

métodos que possibilitem a construção de HO'ç as estruturas de dependência.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira

No Capítulo 2 é feita un\a exposição dos principais resultados e definições da

teoria de cópulas que serão pertinentes neste trabalho.

No Capítulo 3 apresentamos \ima representação para cópulas bivariadas utili-

zando uma medida de dependência local que denotamos por pc e chamamos de

função Spearrrian associada à cópula (7. Como veremos, pc é o coeficiente de cor-
. - 1 1 TTTr..'.] n rfi/'"n.]lxa-nana/]'.t'b'.r

rejacão linear entre

(u,u) C lO,il' fixo.

Â.s va.Fiáveis ina.r] V

Na Seção 3.3, Capítulo 3, mostralllos unia outra forma de representação para

cóptllas que faz liso de uma medida de dependência local r'(u, u) e a cópula gaussiana

'}, com coeficiente r' = r(u, u).

No Capítulo 4 exibimos a cópula (JX,.;.,y9:. relacionada. às estatísticas de ordem

.V,:. e ys:. do vetor aleatório (.X., y) com cópula associada C. Na. Seção 4.2, apre-

sentados luT\a aproximação pai'a a- distribuição conjtulta de (X,:n, K:.) ittilizando

a. estrttttua de dependência assintótica das estatísticas de ordem captiuada pela

cópula assintótica. Na Seção 4.3 fornecemos uma relação de recorrência para as

cópulas de estatística (le ordem e na Seção 4.4 apresent.amos sitas respectivas fron-

teiras de Fréchet.



Capítulo l.Introdução 3

No Capítlllo 5 é feita lama revisão sobre os resultados que envolvem o estudo

cla dependência entre vetores aleatórios e em seguida na Seção 5.1 apresentamos

tuna adaptação do método de Cohen, veja Cohen (1984), para cópulas. Na Seção

3.2 mostramos im)a. nova metodologia para estudar a dependência entre vetores

aleatórios não sobrepostos que utiliza a cóptlla das distribuições de l<endall associa-

das aos vetores alem,dórios. A distribuição de Ketldall associada ao vedor (X, y) com

cópula correspondente (7 por exemplo, é a função distribuição associada a variável

aleatória O(U, V).



Capítulo 2

Preliminares

Ul-n resultado básico na teoria de cópulas é a transforn)ada integral da probabilidade.

E esse resultado que faz o elo de ligação entre o espaço das variáveis aleatórias

tulifoimes multivariadas e o espaço das variáveis aleatórias de interesse.

2.1 l:ransformada integral da probabilidade

Na ),'matemática o conceito das transformadas é bem conhecido, e.g. transformada

cle Laplace, de Fourier, etc. A transformada integral da probabilidade sela deõnida

de maneira similar ao das transformadas em geral, pois deste modo será mais fácil

introdtlzir o conceito da transforn)ada de ní'ç'el que pode ser interpretada como uma

extensão da inesina, veja Szczesny (1991.).

Definição 2.1. 1 trens/o-rrz ada integral da proóabí/idade da /? nção dãstríbvlíçãa F

da uaíiáuel aleatóha X é dada por

Z(F)(u)/ /(P(:.),«)ar(")(/'(X),")l, p'"" "C lO,tl,

+00

)c

enl que

.rp'('), «) - I'?,e F'(;«) > «

1 1 se F'(.') $ "-

4



2.1. Transformada 5

Observação 2.1. .4 trans$o,mação Z(F)(u) Jom'ece 'z /unção dístóbuáção da uaóát'eZ

«Ze.tóã« U = -F(X), {.'.,

:Z'(.F)(u) p'" :' C [0, t];

Observação 2.2. Para toda ./Unção disthbuãção F contÍhuíz tem-se;

:Z(f')(u) = P (C/ 5; u) = u, para u c lO, ll.

Portanto se F(n) for contínua, a transjomnação Z(.F)(lu) reter"rtará sempre a junção

dásthbuiçã. -l/o««. e«. 10, il ' «, d'not.d« PO, U(0, 1). O' /ato, .d" X ""'
ua'r'iáuet aleatóüü qualquer e F sua .função disthbuição contínua. Então, para todo

« c lo,il,

Z( /')(u )

+00

/(/'(z) , %)dF'(z)

.r(F(«), u)dF'(«) +
{z: r'(z)Éu}

/(/'(z) , u)df'(:«)
lz: F(z)>u}

IdF' ( :« )

{z: F'(z)$u}
F':(u)

d-F(«) - -F (-F':(«)) - /'(-m) - "

n

Portanto, desde que a função distribuição F da \ ariável aleatória .X seja contínua,

a. transformada. integral da probabilida.de de F sen)pre resultará em tuna. função

clistribttição U(0, 1).

Exemplo 2.1. Sela .K -uma uaháuei aZeatóha, f.aZ qlle.

Í 0 cona probabiZídrlde p

1 1 com probabálídade /-p.
X



2.1. 'H'ansformada integral da probabilidade

portanto,
P«« g C (-m, 0)

p"" ;- c [0, 1)
P«« « C li, m).

A transjoTWLada integral da probabilidade Z(.F)\u) é dada por,

+00
.r (F' (:«) , u)df' (z)

P/(F(o), u) + (l - P).r(F(1), ")

P]'(P, u) + (l - P)-r(l, u),

z( f')(«)

62SSZ'rn,

Ío p.« « c lo,p)

z(f')(«) 'lp p"«. « c b,i)
1. 1 para H = 1. n

Portanto, ten)os tala função distribuição no intervalo 10, 11 mas que não é a

distribtlição uniforme. Desse modo, pode-se dizer que a transformada integral da

probabilidade não é "fechada" no espaço das variáveis tmifonnes no intervalo lO, ll.

Por outro lado, se definirmos a função inversa como segue,

F'-:(u) = inflz : F(:z;) 2 ü} (2.1)

pode-se verificar facilmente o seguinte resultado.

Lema 2.1. Para qualquer oaháueZ aZeató-Ma X cona .função distób7iiçào F e U -

U(0, 1) tens.-se qwe X e F-t(U) têm a mesrJla /u?zção ííÍsthb?lição.

Pro'ücl. De .fato, umü uez que F't (.u) é não-decrescente segue (j'üe,

P(f'': (u) $ J) P(U $ F(.t))
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O tradicional método de simulação de b/fonte Carlo é baseado exatan\ente neste

fato, qtle mina realização E da variável aleatória X com função distribuição F pode

ser obtida a partir de uma quantidade aleatória u gerada de U «' C/(0, 1), e então

fazer z = F-: (u).

2.2 (cópulas

E fato bem conhecido que a dependência entre as variáveis aleatórias Xi, . . . , .Vd

é completamente descrita pela ftmção de distribuição conjunta H. Suponha que

se transforme o vetor aleatório (XI, . . . , Xd) componente a componente para que

ele tenha distribuições marginais uniformes no intervalo 10, 11. Desse modo, o Te

trema. de Sklar, veja Sklar (1959), afirma que existe uma ftmção C, denominada

cópula d-dimensional que relaciona as funções distribuição marginais cona a ftmção

distribuição conjunta.

Existem duas maneiras básicas de se caracterizar uma cópula. A primeira delas

como uma fiação distribuição conjunta e outra como uma função que deve satisfazer

a certas condições.

Definição 2.2. t/ma cól)üZa é uma /unção de dástdbHíção con

C(ul,. .. , u.i) = P(Ui $ ui,..., Uó $ 1'ú),

,ttd) C lO, ljÓ, cujas rl ary na s são fadas ttnll07m.es no iate a/o
H

(«:fadof

lo, tl

Portanto a. condição que caracteriza tuna função distribuição conjtmta como

cópula é que as marginais deven} ser uniformes. Isto implica que toda cópula é

alma ftmção distribiüção conjunta mas nen] toda função distribuição conjtuita é urna

cóptüa.
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Definição 2.3. Uma /unção (.; : lO, lja n 10, 11 é ti-nta cópu/a, se e som.ente se, eZa

satisfaz as seg'pintes condições:

(i) a(ul,..., u{.i,0,ui+t,...,ud) = 0, p'zra l.odo iC {l,...,dl;

(ii) C'(l,...,u:,...,l) Pa«. fodoáCÍI,...,dJ;

(iii) Para todo(at,...,aa),(bi, ...,ba) cl0, 11d para o qua/af $ b: tem-se

: . . >:(-iy'''' '"'':'c'("«- , . . , «.,,) 2 0,
ii=1 {a=l

com uji:: aj e uj2:= bÍ, j C {l,...,d}.

2 2

Algumas propriedades das cópulas

(pl) Invariância sobre transformações estritamente crescentes, i.e., se ai, . . . , aa

são funções estritamente crescentes, então

Co (X ),.-,a,(X,)(UI, . . . , Ud) = C'X.:...,.X.(HI, ... , Ud).

Este resultado também é vá.lido pa.ia ftu)ções estritamente crescentes quase em

toda parte;

(p2) Para. todo (ui, . . . , tt.i) c lO, lj' tem-se:

o .. ?€1:!!-..:J@ < 1,

para i- l,...,d. veja Nelsen(1999);

(p3) Para. toda. cópula. d-climensional C e pala todo (ui. . . . . il.d) c lO, lja ten)-se:
/' d \

-"axjE:«: a+1,01 $C'(-':,. .,«.)$-"i"("-, ..,«.).
\i=1 /

Estes limites são chamados de timit.es inferior e sitperior de Fréchet e decotados

poi I'l/(?li , . . . , [la) e .b/(ut, . . . . ?]d) iespectivanlente



2.2. Cópulas
9

Observação 2.3. Nâo é d{/üãZ ueri$car qHe M(ul, . - , uó) é uma cópula para todo

d 2. 2, enquanto que W(ul, . . . , uú) é alma cópula apenas para d = 2. []

Observação 2.4. Pode-se ueriPcar também, uda ]VeZsen ('-í99g, Senão 2.5), que se

U e y são u.a. 's anil/ozmes em 10, 11 então;

Se « »nçã. á tÓb. áçã. co«:junt. de (U, }') é MÍu,") então P(U

*e c.se o u.tor (U, b'') é ch«nado com'"atómico;

e

. Se «/u,.ção d{.thZ,nação ««Junt. d' (u, v) é n'íu,«) então P(U - l-y) - l,
e neste ca)o o t;etor (U, y) é chamado contra-comonotóníco. []

Teorema 2.1 (Teorema de Sklar). Sda -H uma .função ddstàbuãção conjunta com

marginais Fx., . . . , Fx.. Então existe uma cópula d-dãmensionül C tat que,

H(z:,...,«.)(«:),...,Fx.('.)). (2.2)

para todo (ni,...,=ó) C l--oo,Doía. Se Fx:,...,Fx, /atem contúuas, então a é

Ú,,''', ".o «nt,á . é uní«m.nte dele««ín«d. - c.«i-to Jm(Fx:) x ''*

Im(.Fx.), onde Im(.Fx.) representa o covtit nto imagem da junção Fx. Portanto ü

cópula d-dàmensâona! C associada a H é dada por

a(u:, . . . ,ua)(":), . . .,/';.1("')). (2.3)

para todo (ul, . . . , ud) c lO, lj', em que r.i' é a ãntier.sa de .IÜ. com.o dePnãdo em

A recíproca do Teorema de Sklar é a seguinte: Seja a tuna função satisfazendo

as condições da Definição 2.3 e .l;\., . . . , .li'x, funções distribuição, então a função

H definida pela relação (2.2) é lama função distribuição conjunta com marginais

F..:- , . . . , .IÜ,, veja Nelsen (1999).
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A recíproca do Teorema de Sklar implica que podemos acoplar distribuições tmi-

variadas, de qualquer tipo, com qualquer cópula, e teremos definido tuna distribuição

nnütivariada válida. Este resultado é útil porque usualmente temos alguma idéia

sobre as distribuições univatiadas, ]-nas nossa intuição raramente indica a escolha

de distribuições multivariadas disponíveis. Outro fato importante é que podemos

dn., n fpnâmipnn de dependência entre as vai'dáveis sem fixar as distribuiçõesestudar o

nlargtnais

A classe de cópillas Arquimedianas provavelmente seja a mais utilizada na prática.

Essa classe de cópulas surgiu inicialmente no estudo de espaços métricos proba-

bilísticos como t-normas (t-nonna vem de norma triangulo) que satisfaziam a pro-

priedade T(%, u) < tt para todo n C (0, 1). No entanto cabe ressaltar que nem toda

f-norma é uma cópula e nem toda cópula é uma t-norma. Para mais detalhes veja

Schweizer e Sklar (1983).

A classe de cópulas Arquimedianas pode ser definida da seguinte tom\a:

Í.p-: (P(u:) + . +P(ua)) s' EÍ:-P(":) $ P(0)
(/'( 'tz,l , . . . , 'üd .l = S

1 0 caso contrário,

onde a hmção p é cha.filada de geradora da respectiva família e deve satisfazer ms

seguintes condições: 'p(1) = 0 e p(t) é decrescente e convexa par' todo t C (0, 1),

i.e., p'(t) < 0 e ç,"(t) 2 0.

Esta clü.sse de cópulas foi exaustivamente estudada ein Genest e Xlackay (1986) e

Geilest e Rivest (1993). Como foi demonst.rodo nestes art.idos, a família de cópiüas

Arquinaedianas possui propriedades interessantes que as tornan} atraentes para a

inferência estatística e para a simulação

.As segttii-ates propriedades para \lma

ã.o válidas pa.ia o caso mtiltivariado:

cópula Arquimediana bival'inda C:

S
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(pl) C é simétrica (permutável), isto é a(H,U) - C(t;,u) para qualquer (u,t;) C

[o,i]';

(p2) C é associativa, isto é, C ((7(u, t;),w) - C' (u,C(t;,w)) para todo u, u, w em

lo,il;

(p3) Se p é a geradora de G, então para alguma constante k > 0 tem-se que kp é

também uma geradora de C

2.3 l:ransformada de nível

O Teorema de Sklar só garante a unicidade da cópula se as ftmções distribuição mar

finais forem contínuas. Recentemente em Kowalczyk (2000) e Niewiadomska-Bugaj

e Kowalczyk (2005), a transforn)ada de nível é utilizada para se obter a unicidade

nlesnlo no caso en] que não ternos hinções distribuição marginais contínuas. A trans-

formada de nível pode ser interpretada comia uma extensão da transformada integral

da probabilidade, e por isso utilizaremos a mesma notação Z'(F)(u).

Definição 2.4. A tens/or'nada de m,dbeZ da ./unção disthbuãção F da t/amável aZeafóha

X. é dado. por

Z(/')(") - .[. /'(/'("),")'Í-F(") - E l/*(Í'(X),")l , p'"" u C 10, tl,
em que

s. F'(«-) > u

.,e /'(z--) 5; « < -F(z)

se F(=) $ u
.r* (-F(;') , «)

F(z-- )U

Note que se F for contínua então F(z--) = F(;c) e portanto

1 0 se f'(.t) > u
.r*(-F("), ") - /(/'(:'), ") - 'Í l :. -F(") 5; "
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Exemplo 2.2 (continuação do exemplo 2.1). -4 /unção dístóbwáçào F da uaháuel

a/eíztóhrz X corztém dois pontos de descorttãnuádade, llm en} X = 0 e outro em .V = 1.

As .sám,

''''',,«,-Í} :i::; - . ''''-,.«,-Í> ;:;::.«-
Deste n\odo

Z(-F)(u)/ -r'(/'(«),")'Zf'(")
J -{)0

P/'(-F(0), %) + (l - P)-r"(-F(1), u)

u) + (l P)-r*(l,u).

Podíinto

P«« u C [0, P)
" p«« u c b, l)

para u = 1.

Z(F)(u) p + (l - p)f3

.Ve.t.s c.ndíçõ«, 2'(F)(u) P(U $ u) u para todo u c lO,ll 0

Fazendo .iso da transformada de nível, a relação (2.3) pode ser reescrita colmo

c'(u-, . . . , «.) ll .r;(rk.(.":), ":)'Z#(": , . . . , .,ó),

d

oo,ool l!

enl que

ÍO se FV. (=:--) > ".

/;(/'x.(=i),ni) = '1 F..(;O-Fx.(,.-) se .f&.(=i $ t'i < /«.(-tí)
1. 1 :« JU,(.':) $ '':.

obra todo d



2.4. O fenómeno da dependência 13

2.4 O fenómeno da dependência

Quando estudamos o fenómeno da dependência é importante tratarmos de dois casos

extremos: comonotonicidade e contra-nlonotonicidade e sobre vetores concorda.ntes

e discordante. Faremos também uma exposição sobre as medidas de dependência

global: coeficientes de lÇendall, Spearnian e Bless.

2.4.1 Comonotonicidade e contra-monotonicidade

Definição 2.5 (Comonotonicidade - caso bivariado). '4s uaháueãs aZeatóhas

.V e y são ditas con\onotõnicas se sào positivamente pe7:feítamente dependentes,

á.e., P(X = y) = 1 e contra-nlonot-l)nucas se são negatãt,a7«,ente per/eáZame?'íe

depende,«te., í.e., P(X = --1') = 1. H

A dependência perfeita. está fortemente relacionada com a noção de comonoto-

ilicidade e contra-n)onotonicidade, introduzidas na Definição 2.5 no caso bivaiiado.

Nas observações 2.3 e 2.4, ressaltamos que os limites inferior W(u, t;) - rnaz(u+

t, -- 1,0) e superior Jb/(u,t;) = mÍn(u,u) de Fréchet são cópulas e configura.n) as

fitnções distribuições conjuntas bivatiadas dos vetores aleatórios (Z./, 1 -- U) e (U, t/)

respectivamente, em que t/ «.' t/(0, 1). Neste caso W' e ]lJ' descrevem as dependências

perfeitas negativa e positiva.

Teorema 2.2 (Embi'eclats et al. (2002)). Sda (-X,y') comi cÓP? /a l,r o.ü .L/

Então ezísten} d'üas .fün.ções ri .o-rzótonüs a, i3 : l--oo, ooJ f-' l--)o, ool e ümíz z;aríáue/

aleüt.ód,ÍL Z tal qlte

(.K, }'') 4 (a(Z), .:3(Z))

crescem.te e
}.ttdtca ?.qlLíildfide ern d.ts Til)ILtç(io e caiu. a'1) '//.
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de (X, y) ter cópula W e c.«» a e /3 crescentes no cas. de (X, y) ter có7"'Ja À/. Á

po/ta do teorema tamzbém é pálida. H

Para estender a noção de comonotonicidade dada na Definição 2.5 para r} 2 2,

recisaremos da seguinte definição de conjunto comonotónãco.

Definição 2.6 (conjunto comonotânico). Um conlwnto em l--oe, ool'i é conlo-

:lotõnico se pa.« todos (zi,...,za) e (yt,...,Z/a) "este "«ju,'to, :«i < yi ámp/íc'

zj $ yj para todo .j C {l, . . . ,d}. Quarzdo a imagem de üm vetar aZeatór'Ío é umz

conjunto comam,otõnico, também o uetor aleütóho e s'üü dàsthbuição são eram.tidos

comonotõnicos. H

Pode-se concluir da definição acima que a comonotonicidade é tuba estrutura. de

dependência positiva muito forte. A comonotonicidade pode ser interpretada como

a extensão do conceito de correlação positiva perfeita.

No seguinte teores)a várias caracterizações equivalentes para comonotonicidade

são dadas.

Teorema 2.3 (Dhaene et al. (2002)). O uetor a/eatóMo (XI, . . , Xó) é coPIo.

notõnico, se e contente se, uma das seg'vintes condições eqqmualentes são satisfeitas

(cl) O velar aZe.zZóào (XI, . . . , X.z) é conzonotÓnáco

(C2) par'z lodos (zi, . . . ,za) € 1--oo, oolÓ Zerrios

«ó) Í',' {.F«: (;«:). , Fx. («.)}

(c3) (X* , x.) :Ê (r'í:(c/): , /'d(o')) p«« p - c/(o, i);
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(C4) E«Í't'«. /Mações nã' d""scentes a: : [-.«,m] -» [-.«,m], { = 1, . .. ,d '

umü uüT"Lavei aleatóhü Z tal que,

(XI, ... , X.) 4(ai(Z),-.., aó(Z))

Portanto, o vetor aleatório X = (XI, . - . , X.) é comonotânico se e somente se

sua distribuição conjunta coincide com o limite superior de Fréchet.

Note que de maneira similar pode-se definir um conjunto contra-lTlonotõnico e

t.ãn fazer sua correspondente caracterizaçãoen

2.4.2 Medidas de dependência

Embora a dependência entre variáveis aleatórias seja completamente descrita pela

sua função distribuição conjunta .ll, a distribuição conjunta t-tão informa especi-

ficam)ente como é essa dependência, nem a n)ensura, i.e., a distribuição conjunta

não mostra explicitamente se as variáveis são por exemplo positivamente ou nega-

tivamente relacionadas. Para podermos coiTlpreender melhor estas características

e outras mais, é que foram desenvolvidas as medidas de dependência, que são ins-

trumentos que quantifican} essas relações. Essa quantificação telTI como base uln

intervalo entre --l e +l, valores que representam respectivanleitte a dependência

perfeita negativa e a dependência perfeita positiva e entre estes dois extremos a

associação enfie as variáveis aleatórias tem uma infinidade de outras formas, por

exemplo dependência linear, quadrático, simétrica, caudal, etc.

As l cedidas de dependência entretanto têm lulla natureza bastante específica e

resumida, i.e., cada medida se destina a captar determinados aspectos da estru-
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Lura dependência em detrimento de outros que as variáveis aleatórias em particular

possam apresentar, corno por exemplo: o coeficiente de correlação linear que mede

tuiicatnente o grau de correlação linea.r entre as vmiáveis, o coeficiente de Kendall e

Spearman que n)eden} o grau de concordância entre as varia'ç'eis. Além disso, alma

medida de dependência fornece unicamente lulla média global. Portanto, muito cui-

dado deve ser tomado na utilização de medidas de dependência desta nattneza, pois

as mesmas podem levar a conclusões e interpretações erróneas. No Capítldo 3 va-

mos voltar a falar sobre estes problemas das medidas globais e mostrar alternativas

a estas medidas que são as medidas de dependência locais. A seguir apresentamos

algumas propriedades das medidas globais de dependência.

Propriedades das medidas de dependência:

Toda. medida de dependência, possui um conjunto de propriedades desejáveis.

Seja õ uma medida de dependência, então:

(pl) õ é simétrica se õ(X, y) õ(y, .K ) ;

(p2) (í é "normalizada"se --l $ d(X, y) $ 1;

(P3) Õ(X,y) = 1 + (X,y) é comonotânico e õ(X,y)

nionotõnico;

(X, }') é contra:

(P4) 5(T(X),y) = '5(X,y), para T c'escente, õ(T(-K),y)

decrescente;

-õ(X, y), pala- T

(P5) Õ(X, y) = 0 0 (X, y) são independentes
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2.4.3 Concordância e Medidas de Concordância

Seja.m (a, y) e (z', y') duas observações do vetar (X, y) de variáveis aleatórias contínuas

Então (z, y) e (z', 3/') são co'acorda'res quando (z (g -- y') > 0 e discar'Za"tes

quando (z -- =')(3/ -- y') < 0.

Teorema 2.4 (Nelsen (1999, P. 127)). Soam (Xi,yl) e (X2,y2) uetores in-

dependentes de uaháueis aleatóhüs contínllas, com funções dãstdbuição conjuvLtas

XI e //2, respectivamente, com maryánaás comuns F rde Xi e X2,) e G rde yt e

y2). Soam O: e C2 as cól)umas de (XI, yl) e (X2,V2) resp'ctãuamente de modo ql'e

H-(z:, y:) = C:(F'(,':), G(3/:)) ' H,(",, Z/,) - Cr,(-F(",), G(Z/,)) S'j" Q . dã/e,'','Ç'

.,'tm «. P,«Z,.báZád.d« 'Í' "nco,daReI« . dds««dânc{« ent« (X:, yl) ' (X2, y2), {st'

é, seja,

Q = Pt(Xi - X2)(yi - y2) > 01 - Pt(XI - X2)(yl - Y2) < 01

e7tfâo,

Q = Q(ai,C,)
l rl

4 1 1 C,Çu,u)dCt(u,t')
0 JO

l

Corolário 2.1 (Nelsen (1999, P. 128)). Soam Ct, G2 e Q como degradas no

Teorema 2.4, então

(i) Q é sí"'ética em se«s aryumen/os se Q(ai, Ca) - Q(C:2,Ci);

(ii) Q é "à' d""'sc.«'' em, "d'; "'yu«..nfo, '.e., « C': -< « . G2 '< (%, .«tà'

Q(C:,C,) $ O(a;,al!). Em q"', « -< C: se a(:',") $ C:(",") p'" t'd'

(u,u) C lO,tl'
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Definição 2.7 (Nelsen (1999, p. 136)). Un}.a medida de dependênc a en re

duras tlúháue s aleíztóóas contáh?las X e y cariz cópula as.socáada (-; é un ü medida

cle concoidã.ncia se e/a saías/az as seguárztes pmphedade.s:

(pl) H está de$nã a para fo.Zo par (.V, }') 'Ze t'a ágeis aZeaíóhas conthüas;

(P2) l $ K.x:y $ 1, xx,x l

(P3)

(p4) Se X e y são índeperzdeníes, enf'ão Hx:y = KH = 0, emz We [l(u, t') - üz' é a

cópula da dependência tantbém coam.ada de cópula produto;

(P5) H-.x,r - "x:-l'' - -':x,}'

(~p6) Se C e C' são cópulas tais que C --{ C' , então KC ';. KC';

(p7) Se {(.K., Yn)} é "":" «qüên.i« de «há«ãs «Ze«tóh« ««tÍ«'"s «m .ÓP«Z..,

Cn, e se {C'«} co'nuerye ponto a ponto para O, e'ntào lin)«-.. nc. = hc

Como conseqiiência da Definição 2.7, se y é quase certamente tuna ftulção cres-

cente de X, ente.o K.y.y = H,çr = 1, e se y é quase certamente tuna função decrescente

de .V, então K.y.y = Klt, = --1. Além disso, se a e -3 são quase certamente funções

crescentes na /rn(X) e /riz(y) respectivamente, então K.(x),JO') ' H-v,}"

Definição 2.8 (Coeficiente de Kendall). Sdíi (X, y) üm. rezo-F alfa/.Óho com.

cópltla ÍLssociada C. Então o coe$ciente de Kendall r(X,V ) do -lletor üteatóN,o

ÇX. Y) em ter"mos da cópula com'espondent.e C é dtiílo por

,(.K: }'') C'(u, .,)'ÍC'(". ") l.
ll

0 n
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A vei'são amostrar Tn de r(X, y) para uma amostra aleatória { (XI, yl), - - . , (X-, Xn) }

é dada por

h''7m

em que c é o número de pares concordantes, i.e., o número de pares para o qual

{Xi $ Xj, X $ }$} ou {Xi > Xj, }: > };} e d é o número de pares discordantes ,

i.e., o número de pares para o qual {Xi $ Xj,}q > }';} ou {Xi > Xi, , y; $ }1}.

Definição 2.9 (Coeficiente de Spearman). S©a (X, y) wm vetar a/eatóMo com

cól)uZa associada a. Então o coe$cáente de SZ)eavmart p(X, y) do vetar aZeatóho

(X, y) em te7"mos da cópula comesponde7zte (-; é dado por

p(X,y) = 12 1 1 C(u,uldudu -- 3,

dC

2

l l

00

A versão anlostral p. de p(X, y) e dada por

em q\te .fix. e Rn são os postos de X{ e }Ç respectivamente.

As medidas de dependência não-paranlétricas clássicas de Keladall e de Spear-

man são melhores que o coeficiente de correlação de Pearson r(X, y) - Cm"r'(X, y)

no caso geral quando não temos uma correlação linear entre as variáveis, pois es-

tas medidas sempre existem e assumem seus valores extremos tl quando .Y e y

esta.o em perfeita dependência htncional monótona. Assim, quando consideramos

tina amostra aleatória {(Xi, yl), . . . , (X«, yn)} provenientes de uma distribtüção

desconhecida H cujo suporte é [0,oo)2, os valores dos coeficientes de p(X, y) e de

le o coeficiente cle correlação r'(X, y) só podey) não têm restrições ao passo ql/ SSl



2.4. O fenómeno da dependência
20

cobrir llm intervalo lr.i., r..,..l C [--l, l] cujos limites dependem da escolha das mar-

ginais F e G. Para uin discussão mais detalhada sobre as vantagens das medidas de

dependência baseadas eln postos ver Embiechts et al. (2002)

Notando que os coeficientes de Kendall e Spearman amostrais, p« e Tn, colocam

o inesino peso nas diferenças dos postos Rx. -- RX, l $ á $ n, Bless (2000)

propôs uma medida alternativa de correlação de postos não paramétrica, em que a.s

diferenças nos postos extren)os recebem \nl} peso maior, pois pareceriam ser mais

bicos. e Portanto essas discrepâncias deveriam ser ressaltadas.cr]

Definição 2.10 (Bless (2000)). Sda (X,y) um uetor aieatóho com cópllZa G

associada. Então o coe.$cÍente de BZest, z,(X,y), do uetor aleatóho (X,y) em.

termos da cópula cowespondente C é dado por

«(x,v)-2-t21// (i-«)'"ac(",")
0 JO

l l

A versão amostral do coeficiente de Blest z/«, é dado por,

«« -= -ã$ «* (: - #)'

O coeficiente u. é mais extremo quando os postos coincidem (J?x. - RX) Oll

quando (R.Y. = rz. + 1 -- Rll). Bless (2000) lllostra. que u. pode discrin)mar iria.is

faciliTiente do que os coeficientes p« oil r., ainda que seja altamente correlacionado

com ambos.

A medida P(X, y) não é tuna t-nedida de concorda.ncia, uma vez que em geral

-,'(.K,y) # «(y.-K). Note ent.neta«to q-ie u(.K, --y) - ''(-V, y) (por en"'l"l a

cópula u -- C:(u, 1 -- t;) do par (X, --y)), veja Genest e Plante (2003).



Capítulo 3

R.epresentação para cópulas
bivariadas via medida de
dependêncialocal

Nos últimos anos tem-se observado um grande avanço na teoria de cópulas motivados

pelas várias aplicações em probabilidade, estatística, finanças e atuária. Entretanto,

a. escolha de uma estrutura de dependência, representada pela cópula, não é uma

tarefa fácil. Um dos motivos é que lama cópula não nos informa de maneira explícita

como é a forma da estrutura de dependência.

O objetivo deste capítulo é formular uiTla nova representação em que a função

que representa a dependência mostre explicitamente a estrutura de dependência

escolhida

A idéia básica é representar uma cóplíla utilizando tina itiedida de dependência

local. Ein geral, as medidas de dependência locais são atrativas porque elas fornecem

ul-na radiografia detalhada da estrutura local de dependência, o que não ocorre com

as medidas globais. As medidas de dependência locais são visualmente definidas

io tuna correlação entre X e y dado .K = z e y - y (ou dado .Y $ ;c ec01]

21
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y $ y), veja Bjerve e Doksttm (1993), Dokstun et a1. (1994) Por exemplo, l<lotz

e Nadarajah (2003) propuseram lama nova tnedida local derivada do coeficiente de

correlação linear como segue

,rÍ" - '(.*],'' - ü] [''' - 'o''].* - «)] ) ,
'y(z, y) ' (", y) € [--",w]'.

A medida '(z, g) é mina generalização radical do tlsual coeficiente de correlação

linear de Pearson e caracteriza o efeito de X sobre y dado y = y e o efeito de y

sobre X dado X = z. Kotz e Nadarajah (2003) mostram que este coeficiente de

correlação "condicional" contorna algumas fragilidades que outras medidas locais de

dependência conhecidas possuem, como por exemplo, serem consta.ntes para certas

famílias de distribuição veja Jones (1996, 1998). Em Arnold et a1. (1999) são

expostos outros problemas das medidas de dependência locais.

Entretanto, a medida de dependência local '(=, y) é inflitenciada pela distri-

buições marginais de X e y. Isto significa que pala uma nlesi:na estrutlua de de-

pendência un)a mudança nms distribuições marginais poderá implicar ninlla mudança

no valor da medida. Todavia, pelo Teorema de Sklar sabemos que iuila estrutura

de dependência não é influenciada pelas marginais. Portanto, a medida 'y(#, y) não

é adequada sob o ponto de vista do Teorema de Sklar para descrever uma estrutura

de dependência

Con) o objetivo de contotnal est.e problema, considelen)os nana simples n)odi-

ficação, baseado no fato que o coeficiente de Spearma.n PS de (X,y) é iunlal ao

coeficiente de coi'relação de Pearson entre F(X) e (;(y), i.e.

z([u z«01 [l'''-z(v'')]
'' ' .Z' ./' I''«, o - «l '«~'':
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veja Nelsen (1999, p. 138). Portanto, tina versão alternativa de 'r(z,3/) pode ser

dado por

z( [u - .E(c/]b'' ")] [b'' - z(ç']u - ")]
I's(%,«)

Zlcr - .E(t/l v' : li)I'Zl\'' - E(\''lU - ")I'
(w,u) C lO,ll:

A medida "7S(u,u) pode ser interpretada con\o lun coeficiente de Spea-rinan con-

dicional. Entretanto, apega-l desta medida. ser interessante, não conseguimos unia

representação explícita para cópulas baseada nesta medida, isto é, não conseguimos

cle um modo simples caracterizar uma cópula utilizando esta medida.

Em face do exposto, na Seção 3.1 apresenta.mos tuna ntedida de dependência

local que tem uln representação explícita para cópula.s. A importância desta repre-

sentação é que podeiTlos decompor qualquer cópula em clttas partes: as n)arginais

uniformes e a estruttua de dependência restunida pela medida de dependência local

que pode ser interpretada com um coeficiente de Speairnan "local" (mas nào con-

dicional como 7S). Cha.man)os esta medida de ftmção Spearman e denotamos por

pa. Demonstramos que para toda cópula (; sempre existe uma função Speaiman pc

associada. Deste tnodo, a partir deste resultado podem)os caracterizar uilla cópula

pela caracterização da sua função Speariilan associada e vice-versa. A vantagem é

que pc fornece tuna. informação precisa. e explícita da estrutura. de dependência, o

que não ocorre com a cópula. Com isto pode-se construir critérios baseados nesta

nova medida que poderão atuxiliar na difícil tarefa de escolha da função que n)elhor

representa a estrtittua. de dependência correspondente.

Na Seção 3.2, exibinlos algtiinas propriedades da função Spea.rniati pc e na Seçào

3.3. apresentamos tuna outra lneclida cle dependência local baseada. no coeficiente

de correlação linear que pode ser utilizada em conjtulto com a cópula ga.tossia.na e

exibia-nos algttinas propriecla.des.
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3.1 Uma nova representação para cópulas

A seguir apresentamos a definição da medida de dependência local que denolnina-

remos Função Spearman e denota.mos pc

Definição 3.1 (Função Spearman). Seja (t/, I'') unz uetor aZeatóóo bãuaóado cona

«'.«ryánaás w«z/o«.e. U «. U(0, 1) ' y - U(0, 1) ' /u"Çã. distób irão co"j',.«*a

p(U $ u, \'' 5; u) = C'(u, u). Sda,

z. lÍU' $ u} e Zu

(Ze$nãdas para todo par (u,u) C [0, 11', em que 1{..4} é a /unção ãndácadora do con-

junto A. Então, a .função Speür"ntavt é o coe$ciente de conelação entre Z. e Z., que

é dado por,

p.(«, «) - p,.:,. - -a:g;;lii;:?:a o.u

A seguinte proposição é válida para toda cópula bivariada C e toda hinção

distribuição con.junta .H com marginais F e G

Proposição 3.1. Sega (l; üma cópula. Então erãste %ma 2ílzíca .»nção PC : lO, IJ2 n

1--i, il conta«. a, íaZ que p«ra todo (", u) C 10, il', t'«',-s'

a(u,«) «-'+ PO(u,")V''"''(1 - ") 1- ") (3.2)

EquitPalentevtlente tem-se que, dada umü junção dist.hbuição conjunta H cona m.ar-

gznazs F e C;, e:custe ?lma /unção pfí : l--(x), ool2 p...} 1.1. 11 co-rztz7z a, taZ que para

r.d. (.,, y) C [--'«, m]'

H(:«, y) (Z/) + PW(F'(;«), G(3/))(3'3)
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Se cls ntargãnais F e G .forem contínuas e'ntão Pn é única, caso contráüo será uni-

cümeTtte dele'rmãnüdü sobre o conjunto imagem ImF x ImG. .Além\ do mais, se H

tem cópula associada C então

PH(F(«) , G(3/) ) PC(u,"),

para todo (z, y) C [--'o, m]' taZ qHe u = F'(:') e " - G(3/).

Prova. .4 prova desta proposição decora'e dáretan en.te da .De#náção 3.]- .Desí.e

modo, da relação (3.1) obtemos a representação para cópulas em tenros da .função

ST)eavman f)C,

p. («, «) .«;i(Í-'iÕ{Í:'8

Note que, a junção ST)earman pc é junção somente do par l.u,u) e da cópl !a

associada O(u, u). .4ssim, como C é conta.'a, segue da relação O.]) que pc também

é con,tÍn'üa

A. ralação (3.3) 'para fs'-ções dist'ribuição bhadadas n é com,sequência dãreta do

Teorema de Selar.

Para provar ü unicidade de pc, suponha que pc e pc sejam delas Junções Speíir-

mrin associadas cl mesa.a cópula G. Então de (3.2) tem-se que isto só é possível se

' .temente se pc(u, ") = pb(u,«) p"" t''Zo (",") C 10, tl'. H

Observação 3.1. Pe/a eapres.são r3..1) pode-se concluir que pc é an].a medida de

dependêncá« Zoc«Z qwe /o-ec. p«« '«d. P« (",") c 10, tl' «m.« «'edád' 'd' q"à.

a/a.t.d" "m« cóp«/. C: «tá .Z. cóp. /a a independêncá. n(",u) - " n

Observação 3.2. Á medida de dependência local pc pode interpretado como ?lm.

;l...lu Para nnrlprn}.ns m.ostras a conexão ent,re ü fiinçao Speal'm.an PC e
Speü7-münJP.(}.
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o «e$.ãent. de Sp««m- ps, p'{«.''« -*' que « .«bstát«'«:.. g(u, «) = C:(", ") --

üu, então,

ps - 12 1 1 g(u,u)dudu.

veja Nelsen (1999, p. 138). Portanto, g(u,u) poderia ser wm candidato T)arü a me-

dida de dependência local, entretanto, sua imagem nào é o enter"z/aZo [--l, l]. O /atar

'i;(Í:iÕt.Í':'8 "«.-«..zã«" . .n«çã. g(«, «), í.'., -7 ,« .»«ç''

limitada no ánterl/aZo j--l, 11. Esta "nomzaZÍzação " é {mpodante para que possamos

comparar pc com outras medidas de del)endência que também são nomnalizada.s.

ll

Pode ser ueübcada jüciLmLente q

ps - \2 1 1 pc(u.'u}../'ut,(l -- u)(l -- t)dudu.
JO JO

,4 /unção SZ)eaz'man pc também Z)ode ser esta como um.a uersâo da medida de de-

pendência ZocaZ de q&admnte, ue#a NeZsen r-í99g, p. 253). []

e pc têm a seguinte relação2güe ps

ll

A função Spearman pc também poderia ser chamada de função "Schweizer-

Wolfl" , ou ftmção "Blomqvist" pois pc(1/2, 1/2) = 4C(1/2, 1/2) -- 1 - P, ou função

:HoefTding" (veja (5.3.1) na pg. 171, (5.1.27) na pg. 148 e (5.3.4) napa. 172, respec'

tivamente en} Nelsen (1999)), ou qualquer outro coeficiente baseado na quantidade

C'(u,«) - uu.

IL . ,l

O próximo redil conseaiiência direta da Proposição 3.1

Corolário 3.1. S an} C:: e G, d as cópüm. Se pa.(u,U) = POa(U,2') para lodo

(u, t,) c 10, tl', elztão al(u, t;) = C2(u,t}) par'z todo (t', t') c 10, tl'. H

A seguir damos dois exemplos para melhor compreensão da função Speaiman
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Exemplo 3.1. Consideremos a cópula da /amzaía de F'arZíe-GunibeZ-JI/oryensteÍn,

í.e., C(u,«) = - + 0""(1 -- ")(1 -- "), --1 $ 0 $ 1, «d. NeZ«n r.r999, P. 68). O«

relação (3.]) obtemos ü seguinte junção Speamita'n associada

PC(u,") ov'iRí:iRÍ:'D

para todo (u, u) c lO, llZ. .Neste caso, note qwe pc c [0, 0/41, se 0 > 0, e pc c tí)/4,01

se f? < 0.

Na parte superior da Figura 3.1 tem-se o gráfico e as curvas de nível da hmção

Speaiman dada por (3.4) para 0 - 0.5 e na parte inferior para 0 '

Figiira 3.1: Gráfico da função Spearlllail PC e curvas de nível para a família de cópulas
FGÀ,l.
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Observação 3.3. Do EzempZo 3.1 note qwe para 0 > 0 fem-se PC(u,u) 2 0 e para

0 < 0 te«-« PC(u,«) 5; 0 P«m tod. (u,") C 10, tl'. O''z. «..do, po'í'"'« «,eZA""'

os linl.i.tes infehor OI supeüor de Héchet. Enl. gera! se í)c(.u.u) Z 0 para todo

(u,") € 1O,il', eníà.

uu $ O(u, u) É min(u, u).

pela Proposição 3.1. 4naZoganzente, .$e PC(I', t') $ 0, então

+ u -- 1, 0) $ G(u, t') $ t't;.

iV.[. t«.bém que « ««diçào pa(u,") 2 0 ám7'Zá« qwe a é "Wsãt{« qu«d«nte 'íe-

pendent (PQD)" de modo análogo pc(u, u) $ Q implica que C é "negatãue quadrante

del)endent (NQD)", veja Joe (199'T, p 20) U

Exemplo 3.2. Seca CI' üm} membro da /anl.doía. de cópulas de FrécÃ.ef rÀ/a.relia,),

i.e. C(u,«) (u,«) + (l - " - Z')"" + btV(","), 'm q"' M(u,") - "'i"(","),

}Ç'(u,u) = na (u + u -- 1,0) e os coe$cier,tes a e b .salas/agem a 2 0, b 2 0 e

a-+ b É 1, tleja Nelsen (1999, 1). 12). Dü relação (3.1) obtemos a seguinte função

Speamlan associada tem-se que,

«Jh/(U, «) + (l - " - é')a" + bkl''(u- ") - ""

'u«(1 - «)(1 '')

«À/(u, «) - -" . Z'LV'(«,") ?W.

""U-"Jk- -«; ' V''H«(1 - '')(1 -")
aP.v(u, u) + Z,P\r(n, "),

'z

Pcl.u,u)

aF--- /iÍ--ãli -«)

'u(1 «) /«(1 «)

«(i - ") ' V «(1 - '')

.m os l.i.m.i.te.s i.n.feN.or e süpeH.or de Fréch.et.,

D

P.«(«. «) = ,,'i"

saio as jltnções Speümlun ussoci.ada:

rf.specfíüanl.en/e.
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0.0 02 0.4 a.6 0.8

U

1.0

Figa'a 3.2: Gráfico da fu3
de FYéchet

Speallnan PO e curvas de nível pm'a a faillília de cópulas

Na Figura 3.2 são apresentados o gráfico e as curvas de nível da hinção Spearman

do Exemplo 3.2 para a - 0.3 e b = 0.4. Note que para esta família tem-se uma

dependência positiva para (u, t;) C 10, i:;il2 u l b , ll2 e uma dependência negativa

no espaço restante.

Observação 3.4. O EzempZo 3.2 podeha ser estendido mostrando que se C é um.a

bínaGão conueza de cópulas então o nzesmo é verdadeiro para po. U

Observação 3.5. Um dos problemas relacionados em -Kotz e NadarayaA r2003,1

comi o, medida 'ys é ü dà$culdade em se e'ncontrar alma jomna anctlítica fechada nü

maioha dos casos acém de não o/erecer nz apresentação eJpZt'cela para cóp?lias. À

/unção Spearman pc, como pode-se notar, cont07"7za estes do s problemas. []

Portanto, precisamos agora fornecer as condições para que inlia ftmção pc

lO, lja -., 10, 11 seja liina ftulção Spearman associada a tuna cópula O.
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3.2 Caracterização e propriedades
da função Spearman

Nesta seção apresentamos as condições necessárias e stúcientes pa-ra que tuna função

seja tuna função Spearman e estudamos suas propriedades.

3.2.1 Caracterização da função Spearman

Proposição 3.2. t/nza ./brigão pc : lO, lj2 --} [--l, l] é u-ma .hnçào Spea7'man asse

ciadü a cópula C, se e somente se, ela satisfaz as seguintes condições:

(cl-) Pc(0, u) = Pc(u, 0) = 0

(c2) Pc(l,u) = Pc(u, 1) = 0

(C3) para lodo (ui, ui), (w2, t'2) c lO, ll' faZ g e ui $ u2 e ui $ u2, lem-se

(«.(«,,«a«'«,«,." ",''" -",, -,.;'«,,«:," ",":-- ~. «:,)-

(,.(«:,«D «'«:«,-- - ":''" - ",, - ,.'«:,«-,~.' ":-:-" ' ":'~. ..,) ::
(«: «,)(«, ":)

Prova: Para (cl) obseme que,

p.P,«) - Ç«L-Íll-- - : . p.(«,Q - ÇeS.gL=.-!

assim, pela propHedade (p2,) rza pagara 8 e utáZÍ=ando íz regra de Z'Hospital:

se

obtém.

-0
«(1 - «)(1 - 2u)lim pc (il, u)

u ;0

e
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?

ü(l - u)(1 - 2")

de (p2.) na página 8 e utiliza.ndo a regra deeda

!iUP'(", ") -

Do mesmo modo, pela propd

Z'#ospátaZ, 'em-se para (c2) que

!5 Po(", u) - ' 0

iiH PC(", ") - ' 0'

p«« "'Óp"r (c3) n.t' pó"'e'" que p«« É.d. (":, ":), (",,",) c 10, tl' taJ qw.

ui $ u2 e ui $ u2, tem-se qwe,

('(«,,«D - '(«,,«0)('(«:,«a - '(«:,«0) :'
Pe/a proposição 3.1 e a eq%anão 3.5, fem-se

r.',«, + PC(U,, «,)vã,",(t - ",)( -- u2) -- ",": - PC(",, ":)v",":(1 -- ",)(1 - ":),l --

(«-«,+,.'«:,«aamRÍ:ZÕÕ":a :«: '«:,«JÓ;«:0 - «00 -"0) 1: '.

O. e«p««ã. «im., pod'-" ""'Z«'' P.-« t.d. (":,":), (",,",) C [0, t]' t'J q«e

ui $ u2 e ui 5; u2 que,

(,.(«,, «a .,'aaí::";ÕÜ':a - ,.;'«,, «:, " ", -: --
rPc(u:, «,)V/«:'e(1 -- ',:)( - u2) - PC(":, ",)V/"t":(1 - ":)(1 - ":),l ?
(«: «,)(«, ":)

e

t q

(3.5)

A volta deste resultrzdo é a seguinte: Seja pc anta função satisfazendo as condições

(cl), (c2) e (c3), então exi.ste I'ma cópatla C «ssociada Q pc que satisfaz a seguàv't.e

«/açà. p«a lod. (u, u) € 1O, tl'

C(u,«) (u,")'/"'KI - «) l - ")
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De fato, note que Q junção C de$nida ctcima é uma cópula, pois

1. Du condição (cl) segue que.

a(0,u) = 0u + PC(0, t,) v''i)"(i - 0) 1 - ") - 0
-0

C(0,t;) = uO + Pc(u, 0).«"0(1 -- ") 1 - 0) - 0

(c2) tem-se,

aO, d - « + piSE:B,'«;(Í:Tj(Í:'Ü - «-0

a(0, u) = % + PO(u, 1) V/'"(1 -- ' )(1 -- i) - "
-0

da condição (c3) segue-se que,

I'(«,, «a - '(«,, «o)

e

adição

e

Zm.ente

32

9 '{)a. co

3. Fina

1",«, + p.(«,, «,)v8;i;(í:;aií:i;i
'u;;l-(1 - ",)(1 - ":)l-ü2oi -- PC(u2, ui

':«, + p.(«: , -,,) #;i;i;(Í'-;;i)(ii - «,)

ÇÜiití:-'i;jÍí- ;;)\ -ülul -- PC(ul, tll

z;;;l.í:iãlÍ(r ;;)l -PC(u2,ul'i;;l;Ü - ;i,)(i - ",

;;;}(í - ;; ) l +":",I' - ":Jt" - ",J - p.("-, ":)V'iÚI (i

(Ult;2 -- UIUI) >(U2D2 U2DI

>0

c''«:, «:,l

Pc(u,,.,,)

Ip.(":,'',)

Ip.(«:, «d v/8&(Í:;i.ÍiÍ':iD - p.(«:, «0'«a;;iÍ:-lijiÍ':';ÕI -

lpc("t,t'2)v'"tüa(i -- :'l)tl -- t'21 -- PC(üi,"i)V «i'i\- -- ":/\. «.,l ?o

p«ra lodo (ui, ui), (u2, u2) C 10, il: fa/ q? e u] $ t12 e z'i $ u2
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PortcLvtto, como Q junção C de$nida por pc é uma cópllla, segue (lue pc é a jtinçào

Spearman associada a C. H

Conseqiientemente, para toda ftmção Pc : lO, lj2 }-...} [--l, l] que satisfaça âs

condições cla Proposição 3.2 ten)-se uma. cópula C dada pela- Proposição 3.1 associ-

ada e por conseguinte tuna família de função distribuição conjunta /]' com n)arginais

F e G associada a PH.

A condição (c3) da Prop

e--Pc(u, u)'«uu(i -- u;Li -- 'uJ 2 --l

se existir É!?álg:Ü > 0. Esta condição é mais simples de ser verificada, como demons-

tra.remos nos exemplos seguintes

osição 3.2 pode ser trocada poir
Ç

(3.6)

Exemplo 3.3 (continuação Exemplo 3.1). /Vo Ezemp/o 3.1 obten&os a /Unção

Spea'r"rnan associada com ü cópula da Jamtaia FGM. É faca! uer (I' e rts condições

(cl) e (c2) da Prol'osdçâo 3.2 são s«tás/calas. .4 condição r3.6) é ada por,

2--Pc(u, u)V't't,(l -- t') 1 - u) = 0(1 -- 2?'l(i - 2t;) 2 --l

para todo (u,u) c [0, t]' e ]01 $ 1. []

Exemplo 3.4. C'onsídere íz seg infe /unção,

PC(u.«) [t.«(1 --")(1 --")]' p'"" a C lO.S,«,)

N«'e «.o fem-.« qu. pc(u, 0) = Pc(0, «) = 0, PC(:', 1) - Pc(1, ") - 0 '

"t- - "Jl- -«J loÍ-(i - ")(i - ")i'''":/'l
1/2

. :--(2'-+ 1)'(1 - 2'')(1 -2")

é)2
PC(u, u) V
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q«. é «-«áo, que -l p.m t.d. (u, ") € [0, i]' P'«

i01 $ (.,mm:], lÍ?eLiF-!Etuu(l -- u)(l -- u)I'':/'(1 -- 2u)(1 -- 2u)
D

3.2.2 Propriedades da função Spearman

Apresentamos algumas propriedades da hinção Spealman em hmção da cópula asso-

ciada. Note que as propriedades das medidas de dependência global vistas na Seção

2.4.2 diferem um pouco das propriedades de medidas de dependência locais, pois

estás propriedades são essencialmente locais.

(pl) Para toda hmção pc e todo par (u, u) C lO, lj' tem-se:

Pw(a, u) $ Pc(&, u) .É PAf(u, z'),

ein que PW(u, u) e PÀ/(u, u) são as fiações Spearman associadas aos limites de

Héchet W (u, t;) = max(u + u -- 1, 0) e M (u, u) - min(t', t') dadas no Exemplo

3.2;

(P2) PC(u, t;) = 0 para todo par (u, ti) C lO, lj2, se e somente se a cópula associada

é a cópula daindependência;

rn3) on é sÍmétr+ca se e somente se C: for simétrica, i.e.,

C'(u, u) = C'(u, ");Pc(u, u) = Pa(D, u)

(p4) Denotando por PCx,* a ftmção Speat'man associada a estrutura de dependência

das variáveis aleatórias X e y. Seja a e 0 hinções estritamente crescente e

decrescente respectivamente, ilo siiporte de .V então

PC..,.. .(u, ") = Pc.,, (", u)
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e

Í'cpp.,..,(u, u) - --Pc*,,,(l -- «', tJ)

(p5) Cromo pc é igual ao coeficiente de conelação linear entre as variáveis indica

docas lÍU $ u} e lÍV $ u} para todo (u, u) c [0, 1j2, e portanto pc c j--l, ll

Prova: As propriedades (pl) a (p4) são resultados simples que decorrem direta

mente da Proposição 3.1 e das propriedades das cópulas. H

3.3 Representação para cópulas
via cópula gaussianalocal

Nesta seção apresentamos uma no''.'a medida de dependência local 7'(u, u) que pode

ser interpretada como uma medida da distância entre uma cópula a e a cópula

gaussiana ©,. e exibimos alg\imãs propriedades.

Proposição 3.3. Seja C uma cópula e seja 'D..(@':(u), 'D':(u)) a cóp"Za g'"ssàana

««. «e#cá.nt. 'Ze c.m.Z.çã. Zune« ,. -Ent'' P«« «d. P« (", ") c [0, t]' e"ãst' "m

?Zn.{co ua/or.

'-(", ") - {"/{' : õ,($':("), 'p':(")) 2 c'(",") I' € t-t, tl,
(3.7)

tül que

a(u, ") '>,(«,ü(©':(u), 'D':(")) .(3.8)

Prova: Para provar esta proposição é su#ciente nzostrar q%e para toda cópula C e

rodo P« (u, u) c 10, tl' ezí'te I' C l--t, tl t Z qHe a(u, ") - Q',('b':("), q'':("))

De fato, pdmeãro note que,

G(0,«) (0),®':(«)) (",0) - 'D,('P':("),'b':(0)) -0
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e

c(1, «) ©,(®': (1) , q'': («)) « e G(u, l) (@':(u),'$':(1)) 'Lt

P«. l.do (&, «) C [0, i]' . , C [-l, i]

.4g.«., ./üe (u,u) C (0, 1)', '"tã.,

',@''(«), .':W) - .Z-.., .Z-.'«, =«Í:'P e*- {-e-il" « " } '.@
é '««,« /u«Çào «ntÚ'"'" P"« , C (--1, 1) '

lim, Q',(@': (u), ®':("))r--+--l
«-ax(u+ " 1,0)

e

limo,(@':(u),q' :(")) ».in(u,«)

agora, Q 'partir dos !aios acama e do fato que

m«: (u + u -- 1, 0) $ C(u, u) $ min(", u),

pa,.« lodo (u, u) C 10, il', s'g" q« e«ísle r C [--l, i] f / qwe C'(u, u) - ':>,'('P':(u), ©''(«'))

para to a cópula G e todo par (", t') c lO, ll'. a

Observação 3.6. iVote q71e ü Proposição 3.3 nào aárma que toda cópula C é uma

cópula ga'ussiüna, mas que para cada Tmr (u, tl ) sen'Lpre ehste ILm m.embro da fam.tü a

gaussiaíta cova coe$ciente de correlação r = 1(u,u) t.al que (3.8) é sempre válido.

Note que, l(u, u) de$nãdo em (3.7) é também 1111-bü .medida de deT)endência local que

está relacionada corri o afastamento entra a cópula C e a cópula gaussiuna, de tat

jorna (iue quando lema cóp'üü for llm membro {ía Janl.laia gaussiana com coe$ciente

,,. ......,.";" ,. ..«',i. .,.r.. ,,- = -'' --', ...«./,-.ÍMn .ríu. o\ será ?lrl a fu-rzcào de (u, u).[]
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3.3.1 Propriedades

A seguir damos algumas propriedade de r(u, u), observe que algumas são iguais às

da função Spearman pc, vda Seção 3.2.2.

(PI) Para toda fiação r(u, u) e todo par (u, t;) C 10, il' tem-se:

-l $ '«(u, «) $ 1,

esses casos limites estão associados aos lin)ires de Fréchet W(u, u) - max(u +

u -- 1, 0) e M(u, u) = min(u, u), veja a prova da Proposição 3.3;

r(u, u) = 0 para todo par (u, u) C [0, 1j', se e somente se a cópula associada a

r'(u, u) é a cópula da independência;

I'(u,ü) = r para todo par (n, u) C lO, lj', se e somente se a cópula associada

\ x .... ......h.. da fnmlílin. de cónillas aaussiana com coeficiente dea r('ü,'u) e u

correlação r;

r(u, u) é sámélHccz se e somente se a cópida assoclad

C;(u, «)

a C' for simétrica, i.e.,

(P2)

(P3)

(P4)

1'(%, U) = 7'('D, 'Ü)

(p5) Denotando por T'Cx.., (u, u) a função 7'(u, u) associada a estrutura de dependência

das va.Fiáveis aleatórias .Y e y. Seja a e .(3 hinções estritamente crescente e

decrescente respectivamente, no suporte de X então,

C-.*,.., (u, u) - ''c*.,, (", ")

e

''c,.,...,.., ('', ") - ''a..., ('', ")

enl qwe C.x,v é a cópula da sobrevivência;
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Prova: As propriedades (pl) a (p5) são resultados simples que decorrem direta-

mente da Proposição 3.3 e das propriedades das cópulas. H

Neste capítulo apiesentan)os duas novas medidas de dependência locais sendo

que a. fitnção Spea.rman tem uma simples representação em tem)os de cópulas e a

outra que pode ser interpretada como ilm medida de dependência local que mede

à distancia entre mina cópula (-; e a cópula gaussiana (P,. Todos estes resllltados

ieii) ta.mbém ser encontrados em Anjos e l<olev (2005b) e Kolev et al. (2005).PO



Capítulo 4

Cópula para estatísticas de ordem
de vetores bivariados

Uma dms estruturas de dependência que tem particular importância na estatística

é a estrutura de dependência das estatística de ordem. Entretanto, na literatura

não existem muitos resultados sobre estatísticas de ordem e sita cópula associada.

Por exen)plo en) Nelsen (1999, p 25) encontramos os seguintes resultados para as

estatísticas de ordem maz(X, y) e rnin(X, y) do vedor aleatório (X, y),

P(".a:'(X,y) $ t) (F(t),G(t))

e

P(mã"(X,}') $ t)(t)+ G(t) - C(f'(t),G(t))

A relação acimaé generalizada eill George et a1. (2001) como segue: Seja (XI, . . . , .V«)

iun vetou aleat.ório com E(z) = P(Xi $ #) contínua. p'ra i' 1,. .. , rl e cópula

associada C'.. Seja Xr:« a r'-ésin)a estatística de ordem (l $ '1' f; r}) clo vet.or

(XI, . . . , .X«). Então a função distribuição F,:«(t) - p(-K,:« $ t) é dada por

':«.., - $ 1$'-«,'-' (f) x'«''-'*', ,...',,l , (4.1)

39
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-l(«:, . . . , «.) c [o, t]" ] «: ctE(t), i}, ),õ

com dti}(ui) = 1 se u{ = 1, e 0 caso contrário. Da relaçã-o (4-1) tem-se cine

em que )ll: denota a somatório sobre o conjlmtoT l1'eT

k{:}(": ) 7'Z

.F\.:,. {t) (..;n.tDI(t), ... 9 Õlt\tJJ ,

onde G. é a cópula da sobleç'ivência. e Sj(t) = 1 -- -R(t). Note também que a

função distribuição Fn:« de X«:« = 'ma;z;(XI, . . . , X.) é a seção diagonal da cóp\tla

C'. associada ao vetor (XI, . . . , X«), i.e

E.:.(f) = C'« (FI (f): Fn(t))

Pode-se também esta.r interessado em outras est.atísticas que são relevantes eni

confiabilidade, a.llálise de sobrevivência ou análise de risco. Por exemplo, poderíamos

estar interessados em .Y.:. -- .Vi:. OU X,.:. -- .Vre;': para T'1 > '1'2. Entretanto, pai'a

que possamos estudar tais estatísticas precisamos da distribuição conltmta de X,.:«

e X,,:. . No caso em que as variáveis são independentes e identicamelLte distribuídas

Bala.krishnan e Cohen (1991) fornecem expressões mais alnigáx eis para a densidade.

Nelsell (2003) apresenta a cópula C'i,« pai'a .Xt:« e .XI«:n

C':,.(u,«) -tm«.«{(1 «.)i +''{ t,0tl"

No caso geral, uma solução é izsar a. sintttlação de Xlollte Ca.rlo como siigericlo em

Geoige et a1. (2001). Recentemente, Avérotts et a.1. (2005) estiidaiain o grau cle

associação enfie as est.atísticns de ordem de vetores bivariados.

N'este capítillo apresent.alhos algtms iestlltados envolvendo estatísticas cle oideni

e sita cópula associada. Na Seção 4.1 mostram)os a cópula para a r-ésima e s-ésinia

le nt'detti do vetor (X. y) em ilha amostra aleatória de tainanllo n. Naestatísticas (st]b
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Seção 4.2 apresentamos pal'a o caso em que 'l'/'n H ÀI e s/'r} --+ À2 quando T2 --} oo

tal que 0 < Ài, X2 < 1 ou Xi :: 0 e X2 = 1. Na Seção 4.3 mostramos unia relação

cle recorrência para as cópulas de estatísticas de orclel:n apresentadas na Seção 4.1.

Finalmente, na Seção 4.4 apresentamos os limites de Fréchet relacionados com estas

cópulas. Os resultados apresentados são ilustrados com alguns exemplos ntunéricos.

4.1 Cópula para estatísticas de ordem

Seja {(Xi, yl), . . . , (X«, Xn)} lllna amostra aleatória do vedor (X, y), com funções

distribuição n)arginais F e G contínuas, fiinção distribuição conjunta H e cópula

associada (-;. Seja {Xl;«, . . . , X.:.} e {yi:«, . . . , yn:.l} as estatísticas de oi'dei-n as-

sociada a amostra. Nesta seção apresenta.illos a cópula C'x,:.,}'s;. associada com as

estatísticas de ordem X,:. e ys:., colho segue.

R, .rlXi 5; «} e A, /{b y}.
.j-i .j=t

para todo pai (z, y) c [--oo, oo]2, em que /{.A} é a função indicadora do conjiulto

.4. Portanto, R, «., Bín(n,p) e ,f?, «' Bin(n,q), con- 7' = P(X $ :') - -F(:") e

q $ y) = G(y).

n

Denota,nclo

Fazendo a transformação (F(Xi) , G(b)) em cada coordenada cla amostra aleatória

{(Xt, yl), . . . , (X«, }'n)}, obtém-se {(C/l, VI), . . . , (Un, Un)}, ente p'la transfoi'nada

integral da probabilidade sabemos que (Ã «' U(0,1) e H - U(0,1) para todo

Í = 1. . .. ,n, pois F e G sã.o contínuas. Agora note que, lixos .c,y,r' e .s teiTI se

pa.ra todo .o c Q que,

{u:R,(u)2'''l:.V,:«(«')$."} ' {u:R,('') 2 ;l- {w:X.:«(") $y}
(4.2)
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Conseqiientenlente,

{«, : R,(«') 2 ''', R.(w) 2 s} - {«, : X,:«(") $ ",}';:,:(«,) $ "t-

Co-«o a t««sfo:mações r'(Xi) e G(b) são monóto"as

pata todo (u, u) c [0, t]' pala o qual tt = F(E) e u - G(g),

a:.(«') /{q(") $ "} - }- /{xj(") $ .'} - x,(")
.j-t .j=l

a.,(-') /{b('.') $ "} - >1- .rtl')(") $ z/} - a«(")

pa.ra todo o c Q. Portanto.

{w : &.(") 2 '', R«(") ? '} - {'' : R,(") ? ''', R,(") 2- '}

Denotando por {t/l,.,.-',[/n:,,} e {Vl:n,...,Vn:.} as estatística de ordem da

amostra aleatória {(Ui,VI), . . . , (U», Un)} das variáveis Ui = F'(Xi) e K - G(y;)

tem-se de modo análogo a relação (4.2) que,

{u: -h(«,) 2-'''} - {«,: tr,:.(") $ "} ' {w : R«('.;) 2 '} ys:«(") É "}.

consequentemente, fixos ü = F(z), t = G(y), r e .s tem-se.

{U : R.(U) 2 ''': R.(«,) 2 '} - {D : U,;»(U) $ ", ys:«(,') É "}. (4.5)

para todo u € Q. Nestas condições, segue das relações (4.3), (4 4) e (4-5) que.

p(-K,:« $ .t, ys:. $ y) = P(Rr(.o ? I'. Rctü 1? s) - p(u,;« $ F(-t), \'L:« $ G(y)).

oii cle modo selllelhailte,

nãn decrescentes tem-seiieSa

,: $ .,)[.P(u,:« $ "' (.') ) /t, 2 .$)' (T.) P(R.'Z'tP(-V.;.. $ F K:.$ G
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Porá.cinto. para u - /'(:r) e u = G(y) a seguinte ielaçã.o é válida

H*,;.,.l,;. («, 3/) - Hu.:.,'.L:,.(F'(«), G(y))

o qite itnplica C.'x,.;«,}l:. = C.'u,.;.,v;

A f\feição geradora de probabilidades para (Ru, R«) é dada por

n..:«.(t:, t,) - E (tf"tf")

- I' ('Í'"'"':í'"'"')I" -:-:«* : :«
= it + n(t: - l)+"(t, - 1) + C'(",")(t: - l)(t: i)I"

Portanto a função distribuição conjlint.a de (-h, R«) é tina. binolxlial bivariada-

O coeficiente de correlação entre R. e R. é dado por.

,''',':" - -a:S;;\ijil;= - p.(«, «)

de correlação entre R. e R« é igual a ftutção Spearnlan asso-nte

(4.8)

Portanto o coeficie

dada. a. cópula C

Sendo assim, a função distribtüção conjtn

p(tJ,:« $ il, v.:. $ u) = P(R. 2 'r', R:, 2 s)
x\ x:. .. -«!C(u, «)"(u - C(", "))j'"(- - ÇIÇ!:ili)2::=

- 2.- 2- 2.-. In.!(.j -- nl)!(k -- :n})l(n -- .j -- k + ;l2.)!
j=r k=s }'n

x (l - " - '' + C'(u, ''))" j'*'''", (4.9)

ein que in é o nún\ero cle pares (Ui.

max(0..j + k -- r!) $ 11z $ min(j, A;)

tal que Lrf $ r/. e V'l É t:, i :; l '/l. colll

Da e(lttaçã.o (4.7) pode-se obter as ftiitções geradoras de piora.bilidacle clãs mal

finais fazendo fi := 1 e f2 -; 1. Deste illodo. pala R« teu)-se

llK...n..(r:. 1) nn..(f.) - t)I"
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coilseqiientemente

p(K:« $ ") - p(a« p- ') - >ll: l.;)«'(i - «)"'' u'iu

Deriva.ndo a equação (4.10) com relação a u obtéiTi-se a densidade de {/,:«, assim

/u,:.(") - «!!!iiiÍ '':(l - «y"''''"n-:

Deste modo, t/,:. é mina Beta(r, 'n -- 7' + 1). Do mesmo modo, obtém-se que ys:,. é

cima Beta(s, n s+ 1) . Portanto, as distribuições marginais da distribuição conjilnta

P(t,l,.;. $ u, ys:. $ t;) são distribuições Beta. Do mesmo modo, podemos obter a

densidade conjlmta de Ur:., ys:,., calculando

/u.;.,v.:.(u,«)
a'P(tl/,:« $ u, y.:. $ u)

No entanto o cá.óculo desta densidade não resulta em nenhuma distribuição cc-

nhecida. Da equação (4.9) podemos obter a cópula de (C;l,:n, Us:.) e pol' conseguinte

de (X,:«, ys:«). Seja ;3;l.,+:(m) e ,3=;1-,+:(t) as inversas das distribuições Beta, pai'a

w. t c 10, tl, então,

Cx,:.:vs;. (w, t) = Cu.:.:vb:.(w, t) = Hu,:«,vH:.(.8:;l-,+:(u'), J;;l-,+:(t))

..!(j - "')!(k -- ''')!(" -- j - k + m)!

x (oz;l.,...: (w) - c(/3;;1-,...:(«,) , .õ;;l-.....: (t)))I''"

x ( '3;;l.....:(t) - C(g:;l-,...:(w), 0;,1-,...:(t)))'''"

x ( 1 :3=.,.... (w) -- ,:%.,l.,...: (t) + C:(/j;,l-,+i ( "') , i{.;l-,.... (t)))"'j'*''','

4.2 Cópula Assintótica

En) Baiakat (2í)01) propriedades cla. distribuição conjiulta assintótica cle (R«, /t,)

são investigados e colho conseqiiência são obtidas distribilições limites para o vetar
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(X,;., }'.:n) para l $ T', s $ 'rz para cada tipo de tuna de convergência. Ao todo são

apresentados dez casos. Nesta seção, consideremos apenas o caso em que l/n ---} Xi

e s/ll --} X2 quando r} ---> oo tal que 0 < Ài, Àu < 1 ou Xi := 0, À2 ;:= 1, n)as o método

elaborado aqui pode ser utilizado de maneira silnilai no outros casos.

A idéia é simples, extraímos a cópula assintótica, que denotaremos por C', asso-

ciada com a distribuição limite de (R«, R«) e usado-la para determinar tuna apto'

xinlação para a ftmção distribuição conjunta de (X.:n, yl.:.)

O resultado básico é o Teorema 2.2 em Barakat (2001) que fornece as condições

para qtle tenham)os a convergência em distribuição pala a normal bivariada. Consi-

derando as nossas notações o teorelTla fica da seguinte forma.

Teorema 4.1 (Barak-t (2001)). S'ja 'ni-n(« -- '',t') -"' '" ' «i«(" s, s) - '':

quando rl --} oo. .Alem. do mais, sqa r'/n --} Ài e s/rz --} À2 quando rl --} oo taZ qwe

0 < Xi, À2 < 1 ou Xi ;: 0 e À2 = 1. Se

('(u. u) -- llt,

í'«.,«. (R«,-U) "- " p' '7liiKÍ:;Õ{Í':'8
tange /) taZ que lpl $ 1,

'l'' -- 'll't ..-- .. -'- 'r. S --'n'U ?-Z ---+ DO T2)'). ---.} (')0 TI e

""L- - .«; --'---'- ' V''«(1 - ")
é atada 'para co'nstünte 'rl. e T'z Paus, e'rttào

,lJ:i%'H#h,JH%'d#h)-u','«,«,,
Q. é a jlLnç(io di.stübuição da noí'mal biuadüda cona coe$.cient.e de correlaçãoem ql

Sobre as condições do Teoien)a 4.1 e clo fato que C'(to, t) - H(f'''(TO), G':(1))

a cópula assintótica C'' de (/?«, R«) é dado poi

C;'(tu, t) = 'bp('b''(*''), 'D '(f))
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e a correspondente cópula da sobrevivência

ü'(«,, t) = õ,(õ': («,),õ': (t)).

para u', f C 10, 11. Usando a cópitla da sobrevivência assintótica a' podemos deter-

n)inai tuna aproximação para a fitnção sobrevivência de (.l?«, .f?.,) . As distribtüções

tna.rginais de (&., -h) e (U,:«, y.:.) têm a seguinte relação

P(R.2,) e P(R.2') P(t'::« $ u)

Portanto

(;-:(« ,-«: '«,) , ;':(«*-«: '«,»

},'las HU..:.:us;.(a, u) = aa,..,x.(r, s), assim sobre as condições do Teores)a 4.1

que

.H,:..,R. (,, .;) H ®,

segue

«. . «.'«, «, ~ ',(;-:(« -«:'«,),;-'(-*.-«:.«,»

Agora utilizando a conhecida relação C?(w, t) = zo + Í -- 1 + C(l -- m. l

qtle a(to, t) é a cópula da sobrevivência. tem-se

Hu,;.,ys;.(", ") uP,,«-,-.: («) + .;3.,.-,...: («) - 1+

.,(.-:0 ',,«-,.,-:(«», '':0 :«-...-:(«D).

Fina.Imente, cla relação (4.6) obtemos,

H.*,:..*L:.(", y) =.8,,«-,-..: (f'(z)) + .:3.,«-;-.:(G(y)) - l+

'b,(@-:(, - a-.«-.--:(r'("))) , o':(i - j.:«-;....-(CM))) .

t) e":

(4.12)

Exemplo 4.1. CorzsÍdere tln a ízmoslrn a/eülóha c2o tietor (-X, y) qlze len} í/ísth-

bui.ção norntü! b uüdadíi padrão comi coe$ciente de correlação elejam.os

ríz/c?azar P(-X.o:io $ ;z;, ylo:lo $ y). Para .z; :; 1.5 e y = 1.8, fera?.os F'(.z;) - 0.93319..
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G(y) = 0.96406 e C(F(z), G(y)) = 0.897319. O t;azar ezato de P(Xç:io É =' yio:io $

y) pode ser cale /ado Z)e/a equação (4.9), ã.e.

P(X9:io $ .r, ylo:io $ y) = P(U9:to $ "' Vio:io $ u)

= P(U9:io 5; F(z), Vio;io $ G(y))

- 10 x C(F'(«), C(Z/))']C(y) - C;(F(«), G(Z/))]+ C'(F("), G(y)):'

- 0.5902.

Para este caso t.entes,

C'(/'(z), G(y)) -- F'(z)G(y) . .o.0504337
.«Fll;l)Z?(z/Xi -. c(y))(l - p(:'))

Da eq«ração (4.12) oófént-se

"*, ;.:*,;. («, Ü H Õ,(Õ':(P,::.-,.,.: F(«») , Õ':(0:.,...-.-..- ©M)))

- õ, (õ':o.""n,õ':P."«o)
-..""'-.-..""'('-:o "n,'»-:o
- 0.5922.

o.""'')

D

A Tabela. 4.1 apresenta iiina comparação entre o valor excito obtido pela eqttaçã.o

(4.9) col:n o valor aproxin)ado obtido pela utilização da cópula assint.ótica. cla.da pela

equação equação (4.12). Para todos os cálculos litilizai:nos, i} = lO, -r' = 4. .s = 6 e.

C'(u.« ?.z,'l,)

P-
V ««(1 ")(1 - :')
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Tabela 4.1 : Col-nparação entre o va.lor exa.to e api'oximaclo de .f/t,-.:m:\ê;in

4.3 Relação de recorrência

No caso univariaclo, existe ]u]] grande número cle relações de recorrência entre as

densidades e os !nonientos de estatísticas cle ordem, veja. Balakiishnan e Cohetl

(1991) e Davicl (1981). Nesta seção iremos apresentar residtados sintilates em

teimou de cópulas clãs estatíst ices de ordem.

Considere os seguinte e'ç'entoa

;4 = {C/r 1:«-1 $ Ü < Ur:«-l, t';:..i $ t'},

/3 = {U, 1:..1 $ tl < U,;. 1, V: 1;..1 $ U < Us:..l}

e

D {U,:« $ ü < U,+i:,.. v;:,: $ 1:}

pala. tz. t' C 10. 11. Então

P(.4) /'(U,-i:«.i $ il, l,'';:,,.t $ i;) P(LÇ:«-i < ló. I' -:,.-i $ r')

C'(u, «)     P Excito XPI'ox.

,naz(n + p -- 1, 0) 0.60 0.40 l 0.11148 0.11148

".«;«(- [o ::+(}: .o:'']'''Jt 0.63 0.38 0.75 0.0925 0.0938

:b -- (- -- "rL!.{11"''') 0.30 0.85 -0.54 0.3408 0.3415

"" + «(l u)(1 - «)
0.45 [).55 o.2Õ L).33b2 IJ.óóíO

  0.35 0.70 0 t). +131 1 tJ.41311

u +u--uu
0.42 0.75 o.25 U.63Ub  

«(+
0.83 0.58   0.58221  

(: -- 1(«-: - ol T el:gtl.   0.58 0.74 0.58222  
l ,,líl!(u. u) l o.õo l o.õo1 1 1 u.:s'rouõ l u.óíüuõ
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P(B) = P(U,-::«.i $ u, y.-::..i $ ü) - P(U,-t:«.t $ u, U.;..t $ u)

-- P(U,:..: .$ it, ys.l:..l $ t;) + P(t/,:«-i $ H. y.:..i 5; t,)

e

P(o) P(U,:« 5; w, y.:. $ t,) P(Ur+l:« $ U, K:. $ U)

Utilizando os resultados da Seção 4.1 obtém-n-se o seguinte,

P(.4) = C'U,..:..-,Vs:..: (a.-:,«-,-:(") , P.,«-.(")l - CU,;..- ,V3:..: (Dr:«-,'("), a.,«-;("))

P(-B) = Cu,.,:..-:vs.::..: (/3,-::«.,.:(u), P.,«-,-:(")) - au,:«.::vs-::..: (P,:«-,("), Õ':«-.-:("))

-- C",--:..-,vs;..: (©,--,«.,., (u) , D.,«-,(")) + Cu,;«., ,vs;..: (D,:«-,'("), P,:«-.("))

P(D) :.:v,:. (.Ó,,«-,--: (") , Õ.:«-,...: (")) - C'u,---;.:v,:. (/3,+::«-,+,(") , P,,«-.+- ("))

Teorema 4.2. C'onsdderando as notações acama, a seguinte reZaçao e uaÉzaa,

«P(.B)C(u, «) + '"P(A)" (4.13)

parra 2 $ r, s $ n -- l, lz 2 2.

Prova. Considere \una. amostra aleatória de tan\at\ho n para a qual o evento D

ocorre. Particionando est.a amostra eln duas sub-amostras. uma de t.an)anho i} -- l

e outra cle tamanho 1. qtle denotaremos de (C/!, H). Seja

E

Então

p(o n z) - P(Zlo)P(o) -ÍiP(o)
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Seja Q,:l e QB os eventos

Í o evento A ocorre para a sllb-amostra de talilanho n -- l 'l
V.4

e

Í o evento B ocorre para a amostra de tamanho n -- l \

\ e {U, $ .«,H $u}. J

Claras:dente, Q.4 e (2B são diquntos, e o evento Z) n Z? ocorre se e somente se Q..l

l (2B ocorre. Deste n)odo,

p(o n E) = !=!:(g} u QB) - P(Q.4) + P(Qa)

+ P(U $ ", }'' 5; t,)P(.B)

+ C(%, «)P(B).

4.4 ]+onteiras de IF'réchet

A fórmula de inclusão-excltlsão afirma que se .41, . . . , .4,. são ?z eventos, e se a pro-

babilida.de de ocorrência de no mínimo r' deles é denotado por P(I'; /z), então

''.;«, - $' «-'(r::)«''«,, .«'. "''«,, - ..::-:...''':::'.,''
veja Feller (1968). Seja Ai = {t/i $ u}, d = 1, . . . ,-n, então pala. a correspondente

estatística. de ordeii\ Lr.:. ten) se que

''":. . «, - g:'-:,«-'('::f) P(nr::ÍU., $ .'}). (4.14)
l $f ] < - . .<i.: 5;lt

Para encontrei' a função distril)iiição con.jllnta. P(U,:« $ u, rs:. 5; u) em tei'Rios

cla. fói'nlttla de inclitsão-exclusão pa.i'a as varia'ç'eis aleatórias clepenctentes U e V,
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teremos que considerar un)a extensão de (4.14) pa-ta o caso de K 2 2 (finito) classes

deeventos.

Seja .,4t, . . . ,À. e -Bt, . . . , .B. duas classes de eventos. Para inteiros 7 e s, l $

-r. s $ n defina

Pjt, s; rll = Ptexata.mente I' .Ai's e exatamente s B{'s ocorrem}

P(r, s; n) = Pino mínimo r 'âi's e no n)mimo s B{'s ocorreml-

Seja

çt''(«, ') n;-:Á', n;.: Bj.)

em que }l: denota a somatório sobre os índices l $ {i < ' ' < {, $ n; l $ ii <

< í, $ n. Em N'leyer (1969) encontramos os seguintes resultados,

'.,,.; «, - ÊÊ '-«,'; «. - ÊÉ'-",:*,-''*''(i : l)(: : 1) «'':,,'
a=r .d=s l=r .7=s

Deste modo, a tolHIa bivariada das desigualdades de Bonferroni para qualquer inteiro

não negativo k 2 0 é dado por

,''">1 ' >1: g(!,j,t) . P(',';'")$')1: >: g(í,j,f), (4'1q
*!;i, í;;t '-,+. í+j-t

em que

,':.', *, - '-,,'-''*''(i : l)(( : 1) ,«':,'',

\eja \leyel (1969). Para 2k ? n -- 1- -- s as fronteiras coincidem.

O objetivo é determinar fronteiras para Gu,.;..tL;. liti\izando (4.13) e para. tanto

precisamos especificar a- fruição }V({, J)-

}t''({,.j)'-,,.;«--Ê E'-:,'-'-'(i
t::r+s {+.j:=t *

(:

e

e
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Considere os eventos

,4i {G $ /3;,l..+:(u')} e -Bi {U $ .0=,1..+:(t)}

pala Zi4, K -, U(0, 1), ã = 1, . . . , n, distribitídos ilim)a znatriz 2 x n. Então,

P(r,S;'n) = P(U,:n $ /3i;l.,+l(w), ys:« É 0;:.,+.(t)) - Cu,;«:vs;.(w,t)-

Os elementos de diferentes coltutas sã.o independentes e cada eles)ento em qual-

quer colina tem a nleslna probabilidade. Então a contribuição para t'V({,j) -

>l:a 7'({, .j; d), deste elementos consiste de d pares '4i n .B: e os restantes são tomados

de diferentes colunas, i.e.,

'':, .; -, -(=) '''«'-,*.'«,, ":.,*:''"''
*(T : 3) '«:-,*:'«":-' *(; : 5) '«J.,*:'*"'-',

veja Galambos (1975). A equação (4.15) pode parecer con)plicada, entretanto seu

cálctüo não é difícil. por exemplo, para k = 0 em (4.15) obtém-se as se8üntes

fronteiras

(4.16)

n'(',',') '''w(, + i, ') .sl'L'(r, .s + :l ) $ Cu,:.,v (w,t) $ }y(r, s)

Para. ilustrar a metodologia, damos dois exemplos numéricos.

Exemplo 4.2. Para os dados do eram.Z)Zo 4.1 caZcüZanLos lo :: 0.8394; t = 0.6936

e o t;azar e:ralo CIL'.::n:\\.:..(20, t) = 0.5902. Z)e.ste rll.odo, encontrun7.0s as seguírztes

frontes.ras:

0.5902 $ C'L',:.o:\'ln:..,(?t;, t) $ 3.6361

0.5902 $ Gt,:,::o:\'-':..,(IU. i) $ 0.5902

".«,/i.«n,« «r,«ç.io pod' .«r oZ,lida p'/o """iene. d' k .«. (4.15)
D
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Exetnplo 4.3. (;on,sá(detemos o.s segwám.tes valores; rl, r' = 2, .s = 3 to = 0.1405798

e É = 0.9980501. O uaZor ea;ato de aU,:.o,}h;io(w,t) é 0.1398483 e as /rorzteiras cde

Fréchet sào os segue.ates:

Í1.1255057 $ C'U2::.:\'':..(tO, f) -$ 0.3034248

0.1398175 f; (l:bb:m,Çh::.(W, t) .$ 0.1406579

0.1398482 5; C'u,;..,U,:..(w, t) É 0.1398491

0.1398483 $ C'b,:in,VI,;..(W, t) $ 0.1398483

e n.enhuma c07veção pode ser obtida pelo 'aumento de k em (4.15)
D

Neste capítulo apresentamos alguns resultados relacionados com a estrutura de

dependência entre estatísticas de ordem cle vetores bivariados (-V, y) que resultara.m

nos seguintes artigos Anjos et a1. (2004b) e Kolev et a1. (2005).



(capítulo 5

Cópulas com marginais
multivariadas

A teoria de cóptdas é fundamentada no Teorema de Sklar e nos fornece ferram-nentas

para constnürmos famílias de distribuições nltlltivariadas a partir de iun conjtmto de

funções distribuição univariadas conhecidas. A teoria de cópulas porta-nto, nos for-

nece várias ferramentas pa.ia que possamos estudar a. estruttua. de dependência entre

variáveis aleatórias. Entretanto, se desejarmos estudar a estrutura de dependência

enfie vetores aleatórios, não encontramos nenhuiJla ferramenta tão geral e efetiva

quanto a.teoria de cópulas.

fila.ndo as marginais são mdtivariadas, i.e., qitando temos vetores aleatórios,

as pesquisas ténl sido direcionadas principalmente para o estiido da compatibili-

dade entre as distribuições nlttltivariadas de vetores que possuem variáveis en] co-

inlim, veja Joe (1997, Capítulo 3). Por exen)plo pala. rl = 3. considere a classe

H(HV..x,, H.v:.V,) com marginais t)ivaiiadas fixas oil conhecidas Hx:-V, e Hx--y,,

neste caso. asstunimos qiie a variável em comiam é -Vi, portanto H.x..v':(.,oo) =

H.Y-X.(., oo) = F\'. (.). Esta classe é sempre não vazia pois ela contém distribiiições

tiivariaclas t.ais que .X2 e .X3 são coitclicionallTlel\t.e independentes dado -Yt: i.e.. senl-

34
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pre é possível encontrar a distribuição conjunta

EI

H(zl, .r2, ;r3) =/ Hx,lx. (z2lz)H.v,lx. (n3lz)dF'v-(z)-
0G

s casos os limitantes de Frécl-tet,Além disso note cllie em tallltl

nlinÍF.x.(=i), Fx,(=2), FX,(=3)} e laiaxÍFx.(=i) + FXa(=2) + FXa(=3)

podell) ser melhorados, veja Joe (1997). A relação (5.1) pode ser estendida para. nula

distribuição n-variada, dada duas (n -- l)-dimensional marginais, contendo (TZ -- 2)

variáveis em comum.

Se consideram-nos a classe 7{(Hx:x, , .17x:x, , Hx,x,) com marginais bivariadas fi-

xas ou conhecidas .fJ'.v.x, , .llX,X, e .HXaXa , então as condições de compatibilidade são

obtidas considerando duas das três marginais arbitrárias e a terceira n)arginal biva-

riada tendo restrições dadas pelas outra duas marginais. As condições de unicidade

e compatibilidade são discutidas em Joe (1997), veja tambérll Dali'Aglio (1972)

para algumas condições necessárias.

Portanto, não pode-se simplesmente selecionar uma família para-métrica de ftulções

e espetar que elas geren} iria nova distribuição m\iltidinlensional válida. De uin

modo geral, alma família de distribuições multivariadas pode ser constrilída utili-

zando métodos tais como mishtras, representações estocásticas, etc, veja Joe (1997,

Capítulo 4).

A teoria. de cópulas, entretanto, é devotada ao estudo de classes de distribuições

rz-valiaclas H(Fx:, . . . , FY.), eln que as i-rlalginais fixas oii conhecidas são tulivari-

adas F'v., . . . , Fv.. Portanto, as cópulas são Rima das ferramentas mais úteis para

lidar com clistribiiições mttltivariadas colei marginais inlidin)ensionais fixas ou co-

illieciclas
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A insuficiência das cópulas pala lidar com distribuições inttltivatiadas cujas mar-

ginais fixas ou conhecidas são multivariadas é ilustrada ]-lo paradoxo da cópula de

Nutshell discutido em Genest et a1. (1995). Eles mostram que a. única possibilidade

para.que,

H(zl, . . . , "«: , =«:+i "..+.,) = C(-H«: (:«:, ««:) , H«.(z«.--: , , '":*,::))

cleíina uma distribuição (ni + n2)-din)ensional válida, rli + n2 2 3, para todo H«:

e -H«, (com dimensões rzi e lz2, tespectivainente) é C(u,u) - tlt;, i.e. cópula da

independência.

As dihciüdades de se consentir uma distribuição n)arginal cona marginais nlult.i-

va.dadas fixas ou conhecidas são bem conhecidas. Alguns aspectos deste problema

são discutidos em Dali'ASIlo (1972). O problema da existência foi resolvido en)

l<ellerer (1964a) mias a solução é essencialmente teórica, e leão permite o uso dos

resultados na ltlaioria dos casos práticos. Os casos que peilniten} uma. construção

simples são classificados ein Kellerer (1964b). Um exemplo típico é quando nllla

distribuição pode ser constrllída como uma. distribuição de uma. cadeia de Nlarkov.

N:barco e juiz-Rivas (1992) estudalxl o seguinte problen a: dado d possíveis

distribtüções marginais associadas a vetoies que não possuem termos em comum

//i, . . . , .fl'Ó de dimensões rzi, . . . , nd, respectivamente, quais as condições para que

iulla função d-dimensional Ch deve satisfazer pa.ra que CÓ(Ht, . - - , .Ha) sda uma

ftutção distribuição Ol:É::i rli)-dilnensional- Neste nlesn)o artigo encontra.lhos lun

procedimento para se constnür tal função.

Cttaclias (1992) fornece llm método para const.niir distril)\tições inttltivariadas

ein que ambas as marginais liiultivariadas e a. matriz cle correlação são dadas. Este

1. n«n l .7 --«in fnnlílin rle flirt.ribiiicões arie são tot.allnente i'egressivas linear'es eméto
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podem ser úteis para gerar modelos para testes estatísticos, e.g. modelos estruturais

eln que a estruttua de covariáncia é dada inms a distribuição de probabilidade é

diferente da normal n)altiva.nada

Li et a1. (1996) introdtizirain unia nova fenaittenta, cltainada "linkage" (baseado

em distribuições condicioi-tais), que é útil para lidar com distribuições nlultivariadas

cujas marginais especificadas não são univariadas. Esta ferramenta é particular-

mente interessa.nte quando nem todas as relações entre as variáveis são ignialnlente

importantes, mas somente as relações entre os vetores aleatórios são relevantes. Em

Li et al. (1999) os autores fazem uma extensão da função "linkage" para "lin-

kage" dinâmica, que pode ser usada pa-ra modelar distribuições multivariadas de

variáveis aleatórias não negativas, com a vantagem cle leva.r em conta a dinâmica

temporal dos tempos de vida associados, i.e. esta modelagem leva em conta a ordem

temporal em que os eventos acorrem.

Cohen (1984) sugere um procedimento que fornece distribuições conjuntas para

dadas marginais multivariadas especificada.s para o caso em que os vet.ores aleatórios

associados a estas distribtüção não possltem tem)os em colnilm. Na Seção 5.1 adap-

ta.mos o método de Cohen para cópulas.

Na Seção 3.2 apresentamos imla nova ferramenta que é coiJlpletanlente diferent.e

las metodologias sugeridas até o tnoinento. A proposta é fornecer lim método sim-

ples, baseado na distribuição de lÇendall veja Nelsen et al. (2003) , a fim de modelar a

estrutura. de dependência entre d vetoies aleatórios (-ri , . . . , .X,«. ) , . . . , (X«...+l ,

lizando ilha cópllla d-din)ensiona1 (2 $ d $ rl)rl uti.v«,) c01'1'1 '1?),(/l
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5.1 O método de Cohen para cópulas

Cohen (1984) a.piesenta. un) n)étoclo simples pala obter unia densidade conjunta

/z. do vet.or aleatório (XI,. . . ,X«.+«:) a. qual ten) densidades marginais fixas ou

conhecidas hi de(.Kt, . . . ,.K«:) e/!2 de(-V«.+i, . . . , .V":+.). Considera-se ape:'as os

casos eni que os vet.odes não têlxl x-ariáveis em con)um.

Apresentamos a seguir o método de Cohen adaptado para cópulas. Suponha

que conhecemos as cópulas C'i e C2 associados aos xetores aleatórios (-XI, . . . , .X«:)

e (.X«:+l, . . . , .X"l+«:), respectivamente. Deseja-se obter a cópula C' associada. ao

vetar (XI, . . . , X..+.) collsistente caIU as marginais nntltivariadas dadas, i.e.,

C': («: , . . . , u.. ) u«: , l, . . . , l) (5.2)

e

G2 (u ,, :+ l "":...,) l,u«,+i,...,u":+,.:) (5.3)

Para t.anão. escolhe-se Rima fitnção C'P que pode ser lida cópula absolutamente

contínua ou qualquer outra função que satisfaça

co(wi, . . . ,u".+.) = l

ll

a"-+"'C'o(ai,...."".+«,)'' '

fornecerá. a estntttua de clepencléilcia. entre os vetores (.VI .

eito ('iiie

-X«:) e (X«,+: .v" :+ «, )

t'in número in6lnito cle est.rttt.tiras (le dependência satisfazeilclo as condições (5.2)
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e (5.3) podem ser gerado da seguinte forma

t&ni +n2 C:(,.: , . . . , u«:)0,(u«:--:, . . . , "":...,.,)
UI /'Un l +n2

cl 1 ... 1 cl(ul,...,u«,)cz(u.«+:'
0 JO

x ã(w:,. . ., '".:+«,)d": ' ' ' 'i''":+",'

(5.4)

u..+«,)

en} que

a":C: (u:, . . . , u,. )

.: («:, . . . , "«J - '-ãii":E'õÚ

P

. a"'G,(u«.+:, . . . ,u«.+.)
.,(««:--:, . . . , ««---«J -

são as densidades dms cópulas CJt e C:2 respectivas)ente,

«,, (ui, . . . , u«:), á = 1, . . , n:

«,: =w:(H«:+:,...,"..+.,), á '": +l,...,'": +'",

e

Õ(wl, w.:+.,) = 'o(wl, . . . , w.:+«,) -- 'o(w:,

- .o(«,«.+:, . . . , w......,) + l.

w«: )

Na relação (5.4) os argumentos wí's são deteiminaclos em felinos de ui's de tal forma

que o jacobiano da transformação satisfaça. JI - ci(ui, . , l&«. ) pa-ra i' 1, . . . , ni e

J2 :: C2(Un.+l, ' ' . , Uni+n2) para i= 'nl + 1, . . . , Tll + n2. tTm& possível transfoi'mação

(lue satisfaz estas condições é a seguinte:

É)nl-'Ct(ui:...,u..) f)"i''C! {!!==!:!i2
?ll;;lÊilll?!ã i. . . . . n, - 2

'": ' ã5:igL!!n-Jd c: (u:+-, . . . , ««.)
aui+l'.'álIBI

(5.5)
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Z)n2 --íC2(ui,. ..,un l +n2 ) gl:l:::o!!!:===!!!iÜIZ )
aui+l'''uunl +n2 auj+j-'au=1+n2

"'' (u:+: , . . . , u":+.)
aDieI-'aunt+,:2

i :: ni + l , ,,: +n,-2 (5.6)

e
se z

l-zn: se z
gg!!!-J:":!:!!-:L=d se i

aunt+n2

Nestas condições, segue que

é)C(un[ --i:un] ) nl l

nl
'rzi + 'rle -- l

'lZI + 'lZ2

(5.7)

se z

pa-ra J < i

portanto o jacobiano da tra.nsformação será o produto dos elelTlentos da diagonal

(5.8)

e

J2
aUni+l aUni+2

U; n. i+17 2
X (5.9)

Das relações (5.5), (5.6) e (5.7) obtém-se,

í =á=: :lü
1 1

:- .(««: -- , ..«. )

se { = 1, ,'nl

lSe Z == 7ZI

se z :: 'J'z],

(5.10)

e

C2(Ui+l,.-,"n.+n,)

'(u«.+«-: , "".+,.:)
l

2se z

se 2,

se z

ni+l
rle -- l

'lZ2

111 + 'n2

(5.11)

Stibstitiiindo as relações (3.10) e (5.11) em (5.8) e (5.9)

x !11:%!!=Zl!!Z!:!=!!d x .:(««: -: , «..)
.-(,',. . -: , ..,, . )

- .:(.'-. . . . . «,,.)

segue que

[t«.)

(3.12)
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e

X (UrU+,l2--l,Unl+r}2)
., (u« :+«,-: , u": +«, )

- .,(«,::*:, . . . , "..*.:) (5.13)

A partir dessas condições, verifica-se que

.(«: «.:)- l ... l .:("*,...,«..).,@«:*-,...,"..*..)
0 JO

x li + «Õ(.«:, .

ll

'".: -.«,)ldu « : -- :

, ««:,[Ê

du«:+«,

= cl(ul, /' .,("«:*:

««.)l i+

J

, "«:+«, )d"«. +: (Ítln l+n 2

l

+a C2(U,.+l, , u".-..,)Õ(«,: , , '"«: --«, )d'« dUn:+ne
0 '0

.(«:, . . . , ««:) - ': («:,
l

+a C2(U«.+l, "« : .-«,)co(w: , '"« : --« :) du« . + : du,:+«,

l

« .-(«- , . . . , «,.. )
0

".:.....,)du«.+: (Ítln l+n2

"«,+.)co(",«:+-, . . . , «,«:+.)'Í"«,+: . . 'Zu":+"

l
l

a
l

C2 (U« . +] ,

l

+a
0

l

C2 (U« . +l
'0

,".:*...)-««.--: ."""--..«l
:1
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Das relações (5.9) e (5.13) tet-n-se pa.ia a integral .4i o seguinte,

.' .z: .z:..'"':,...,".:--.,'"' * '"' * ...* ""'""«,--:

.o(«,: , . . . , "'".+«,)'í'"«:+: - . . 'í'""-+",
0 JO

= co(w:, . . . , «,.:)

l l

dH.:+«,

e para .42

l

0
l

0

1.

x gW!;1:2:'Z"«:...: - . . ~""---",

A partir destes fatos, segue que C'(ul, . . , ü..) - C'l(ul, - . . , u«:). Similarmente, das

relações (5.8) e (5.12) verifica-se também q-ie C(u«:+l, . . . , u..+.,) - C2(t'«-+l, . . . , "..+«,)

O que prova que a cópula C' é consistente com as marginais especificadas C'i e C2. A

constant.e a é tal que c(ui,..-, u«:+.,) 2. 0 para todo tli C 10, il,Í = 1,..., n1 + ll.2,

e portanto a c [--a;i,aÍi], onde --ai e a2 são o mínimo e o n)áximo absolutos de

Õ(,«:, . . . , "'.:....,).

Exemplo 5.1. Seja C'l(ul, 112) e C2("3, u4) as cóp?i/as associadas aos pares (UI, Uz) e

(t/3, i./4), respectáuam.onze. Sqa co(Hll, w2, ür3, [u4) :: 2+uliu12 }3ül4 comi 'n1 :; l}2 :: 2.

E fácil uer que

l rl
co(.«- , ",,, «'3, «,-)d";,d";,d«;3'Zt.-

n }l\ l n

l

e

'D(W-, «;,)

l rl
24U;lUr2U;3Ür.ld'lL13(Z?U.l = 4?(/1 ll:2

'0 JO

.o(«';, "'- )
l rl

2't iol if;2tz:3?t:4(Z?ili (Ztl:2 = 4zt:3 rl:'i

co (w«.+l ,   X
atl/nl+2 . .
a?l«:+2

l      
co(w« .+l, "'. : .. ...) dw« :+:   dm..+«:

n      
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Düs relações (5.5) e (5.6) seglLe qxe

aC:(":, ",) aC''(!yL!!J. ' '".
u/l =: - â?z2 2 = u21 ?u3 =: (7u.l

{.SSi7r}

5(l i,to2, I''s,l«4) = co(toi,w2, i"3,loa) -- co(wi, to2) l«4) +l

= lco(wi, '';2) -- talco("'3, to.) l

::= 14wiw2 -- ljj4?uaw4 ll.

Então a densidade íle cópula c associ,ada ao vetar \t.Jt. Ua. US, Ua) é dada por

.('«:, H,, "3, '"') = ':(":, ",)':('"3, '".)

* {, * « P«,"qP - «] P«,"eP - «]

dependerá dü trünslovmílção escolhida da junção CD e das cópulas[e a

n
{ con,otan.

(.:l e CJ2.

Exemplo 5.2. Seja Cro ü cóp?i.Za da index)en,dên.cÍa, {.e., (7o(wi, tl}2, u3, tL4) := tlll o2wsto4

en.fão â(wl,w2,?P3.to4) = 0. C'onsáderundo as mes17?.a.s /uniões loi,m2,wa e ml do

í'a. e-mpla anterior, segue qlte

C'(u: , «,, u3, "-) G: (": , «,)G,("s, "-)

Note q\Le reste caso u cóptLla CD Jortlece elas.a-nl.en,t.e u estntttn"a de (Lepell.ílê-nc-i.n

er /ip os uefores (UI, Ua) e (C/S, U4), o q?le no caso ger'z{ n.ào é uer?$carZo. []

t;tilizaiiclo a versão lniiltivariacla clo coeficiente cle l<endall. ve.ia Nelseil (20021

tem-se para o caso en} que os *'etores (.X].-.., -X.,,.) e( X«-+i,. ... .K".+«,) são in'le
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pendentes, i.e., àl.wl, w2,m3, w4) = u o seg

,, - «J- ['«'*«' /" - . . /: ''«:

«J= [,«'*''/' . . ./: ':'«:, .

l rl
x/ .../ C2(u«,--:,...,u":+.)0,(u«:+:

unte

00

". :+.,)dC(u: ,

««: )d6': (u: , . . . , '.«. )

"..--.) - "I
Portanto se os vetores (.KI,

não implicará rs :: 0.

.K«:) e (X«:+:, .X,':+,.,) rolem independentes

5.2 (cópulas para vetores aleatórios
não sobrepostos

Considere o seguinte conjunto de variáveis aleatórias Xt, . . . , X. com hmções distri-

buição marginais univariadas contínuas .IÜ:(=1), . , Fx.(=-). Supondo que estão

separadas em d aglomerados 2 $ d 5; n, e seja o Z-ésimo aglomerado contendo rzi

x:aria.vens Xz = (X,«...+i,...,.V,«,) com mz = )ll:j.i rzj, mo = 0, Z = 1,...,d, e

rz -: ni + . . + nd. Supomos que os aglomerados podem ser incltusive independentes.

Assumindo que conhecemos a função distribuição cona tinta de cada. aglomerado

Hz (z«. .:+i, , .t«,) = P(X«...+i $ --«.,.:+i .v«. $.'«,)

e sita cópula associada

("'..ÍF*. . .(;t,.. ...). . .. ,.IK...(.z;,.,)) = nz(z,«..-+l,
r ]

pat'a / ,d. Pela transfoi'nada integral cla probabilidade temi-se (ltie U,«.

Fv,,..(.X«,) '"- U(0,1), pala t.odo { = 1, ..,n. Sda q'i - Hi(K,«.--+t,-..,.V«.)
/', /rr lr \ «Pctç,ç rnnrlieàps RemIR alce a fttncão clist.t'ibttição cle ©l é cla(la

1+
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poi

/{z ($z ) P(qí $ V'z)

P(H-(X«...+:,. .. , X,«.) $ '$'')

P(CH,(Um,.:+t,...,U«.) $ @'l), @l C lO,il,

em que KZ(@z) é nestas condições contínua e é chatiiada de hnlção distribuição de

Kendall, veja Nelsen et al. (2003). Portanto, Wz = -Kz({Pz) - U(0,1) para Z'

dl )

A distribuição de Kendall KZ é hmção somente da cópula (;Hr associada a HZ

e portanto, Ki é um resilmo ttnidimensional da estrutura de dependência dada pol

C'H.. Note qtle se nz = 1 para algum Z ;: 1, . . . , d, tem-se

.r(Z(@Z) = P(Ü'l $ 'Pi) = P(Um.-:+l $ @Z) - 'ÜZ, 'PZ € [0, 1]

Como .l(z's são contínuos, de acordo com o Teorema de Sklar existe tuna única cópula

d-dimensional (IJa que é a função distribuição do vedor (T'ri, . . . , Wd), i.e.

ad(«,l, ..,wa) = P(W: $'"i,...,WÓ $ wa)
(5.14)

....\ . rn tla Cntn hnse nestes resultados a seguinte proposição é
pala (ml,

válida

Proposição 5.1. Se$anz .Xi,...,XÓ, d tietores aZeatóhos, com Hi,...,.fJ'd .sua.s

funções dista'iblLição conjlLnta. Seja (l;NI . . . } eIRa üs suas coplttas col'respondem.-

les e K\l.@t), . . . , Ka(üa) sitas disthbuições de Kendüll associadas. Seja G a jtinçào

.ZisÍMb«ãçã. c.«j«ní« de (q':, . . . , q'd). Enfã' .ã.te ««'' ú«á.. .ÓPuZ. d-dí«.en.áo-Z

/... . ,...P Fn'r"nprp n. Pst.ntt.-tLrü de ílependencia ent.re os aglonterados X\, . . . ,xd.
l
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Pa.ra ilustrar a Proposição 5.1 consideremos três exen\pios. Para todos eles,

considere o vedor aleatório (XI, X2, Xa, X4), colei marginais bivariadas com-tecidas

.f/l(zi,z2) = p(Xt $ :z;l, X2 $ =2) e //2(=3,z4) :: P(X3 $ =3, X4 $ =4) e cópulas

associadas Ci e C2 respectivamente. Sqa. G a dist.ribuição conjllnta clãs varia.vens

al..tórias q't = C'H,(UI, U2) e q'2 = C'm,(Us, U4), i-e. G('/'i, V'2) - P(Wi $ 'PI, q'a $

Ü2) e Ca sua cópula associada.

Exemplo 5.3. Sda CH.(ul, ü2) = min(t'l, t'2) e CH,(u3,n4) - min(u3, t14). Seja

GG(t,l, t,2)) = t;iu2 + 0t;lu2(l t;l)(l -- t'2),

ü cópula associada a estrlitura de dependência entre os aglon?.arados (XI, X2) e

(X3, X4). 4 distúbuáção de Ã'elzdaZJ associada clo vetar (XI, -V2) é;

/{l(Úi) = P(@i $ 'Üi) = p(CH-(U:, U2) $ 'Pi) - P(min(UI, U2) $ 'Pt)

= 1 -- P(min(t/t, U2) > d'i) = 1 -- P(t/t > d'i, U2 > "P:)

- 1 -- [1 -- P(Ut -É 'Pi, U2 É 1) - P(t/t $ 1, U2 5; 'Pt)

+ P(U: É d':, U2 $ '@:)]

c('p:. i) - c(i, '@:) + c'(ú: '&:)l

= 1 -- (1 -- d'i -- @i + min(V'i, 'PI))

= 1- (1-2'Pi+@l) =V't, d'i C lO,tl

do m.esmo ntodo tem.os que ü disthbui.ção de Kendall associada ao veto-r ÇXa,X+) é

dado por K2(V'2) = ç'2, d'2 € 1O, 1l. .4ssám, a dásZn.bllição cona?lata c2o tiefor aZeafóho

(q'l, q'2) é 'i''da por

G(@i, Ü2) = Ca(Ã'i(@i), K2(d'2)) - tÉ'iV/2 + 0Ü'iW2(1 )(1 -- d'2),



q
67

o?l equáuízZen.temente,

G(C'H. (ui , uz) , C'H,(tt3, u4)) - miai(ui , tla)riu'r}(ua, t'4) + 0'rnin(t'i , ua)

x ,nÍ'«(u;, ".)[i - ,"i'«(":, '',)]tt - '',,{'»(-':, "')l
n

Exetnplo 5.4. Sela aH.(ul,u2) - uluz e Cn.(u3,u4) - usu4 .4 dástMbwição de

Ã'e«.í«JZ «.,«i.d« « «to, (X:, .V2) é;

Ã.'i(@i) = P(q'i $ 'Üi) = P(CH:(t/t, U2) $ 'Pi) - P(UiU2 $ d't)

P(UiU, $ '@:lU2 + / ' P(U:U2 $ 'P:lU2 ' ")'Í"

du + l p(Ut $ }b-\Ua = u'ldu
0 u'üi

.ó: ..... /l: ü.a« - @: + @: t«wl..
v;l ''

@: - @: in(V':), «/'- C [0, t]

d. ""',,.. «..d. t'm« que « dãsthZ,uãçào de K'nd«ZZ «««ã.d" « «to, ('K3, -X-')

é dado por Ã2(V'2) = 'P2 -- @2ln('@2), 'P2 C lO,tl. Se OG(ul,U2) - rlzin(ui,u2)

é « .ÓPuZ. «.«oc{.d. « est«..t«.« de d'p'"'íên.{. e«tm os .gZom.e«d« (X:, X2) '

;*,=i'.' ,::;. «..'., ''«:, «,, - '.'«:'«:', ",'«,,, - «'-« (« -',: -«'",:', «',-

ü,2 in(@2) 1, ou

G(C'H- (": , t12), C'H, (-'s, "')) - '"i" Ç":'

0 l

'tll 't{22 1:-(":"2) , :'3", - «au- l«("s"')) .

0

Colho já foi dito anteriormente, a clistribttição de lÇenclall é um resumo cla es-

ttttttu'a cle dependência clo vedor aleatório. E clamo que, qtta.ndo resttinimos t.oda

Informação en] tina clip-nensão menor (lue a original, isto pode implicam mima perda

(le informação. O próximo exemplo (demonstra este fato.
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Exemplo 5.5. Sd« CH.(ul, z12) = min(ul, u2) e CIH:(uS, u4) = niax(t's + t'4 -- 1, 0)

Erifào, ü dãst Z)wáçào de Á.endcz/Z as-saciada íl cóptl/íz (.;H. é Ã'l(üi) = Úi, d'i C lO, ll

Dela Ele:m.l)to 5.3 e u dist'N.blúç.ào (Le Kendat.l, associ.u(Lu u cóplttu CH. é dudít por:

/f2(#'2) = P(@2 $ tó2) = P(C'H,(U3, U4) $ ti'2) = P(inax(U3 + U] -- 1, 0) $ ti'2)

-x(U3 + u- - i' o) $ 'Ó,lu3 + Ua ' l)P(Us + u] - i)
+ P(max(Ua + Ua - 1, 0) $ u'2ÍU3 + Ua # l)P(U3 + Hó # l)

+g',-a -'' qu., P«« (U3, U4) con,/«nçào dãst'ãbuíçã. C'("3, "-) = ":ax("3+"- 1, 0)

,enz-se q. e P(Ua + UÜ = 1) = 1 po't.«r.to P(U3 + U4 # 1) = 0, ü'ja .Veben r]99g).

Desde n}.odo,

Ã',(«Z',) (U3 + CC] - :'0) $ 'Ó,Im + U4 - 1) PJ19j g!- l)

+ P(m:"(Ua + U, - 1, 0) $ d',IUs + U, # 1) P(U3 + ({!{ 12

l
l

0

- 1

5e

C.'G(«:,«,) -',+ 0',--,:(1 - ":)(1 ';:).

é a cópula associada a est.mltura de dependência en.tre os veto-res aleatórios (X\ , X.z)

e (.X.3, .V4), enfio

G(Ü'i : d'2) C'a(/t'- (Ü-). K,(@:)) : + oü:(1 «'-)(1 1 )

oll eqltiuulertt e m.en te

G(C'H: (ui: l.2), (,'n, (1'3. 1-.])) ,«i«(«1, «2)

D
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Como pode-se notar, a distribuição de l<lendall associada a cópula C'm, (u3, u4) -

rnaz(us + u4 -- 1, 0) é tuna distribuição degenerada, isto implica ateste caso que

foi perdida toda a informação sobre a estrutura de dependência de (X3, X4) Por-

tanto, a f\ração distribitição conjunta do vetou (qrl, tP2) é função somente de ÜI e

conseqiienteinente depende somente de nl e u2.

Na Figura 5.1 mostramos a função distribuição conjunta G(C(ui, u2), t13) cona

cópula associada C(u, u) = i:i::=i do vedor aleatório (UI, U2) com a variável aleatória

U3 com tÃ «. U(0, 1) { = 1, 2, 3, considerando primeiro que (UI, U2) tem ftmção dis-

tribllição CI(ul, t12) = min(ul, u2) e depois (72(ul, u2) - uiu2 desta forma a distri-

buição de Kendall associada a Ci é Ki('@i) - V't e a C2 é K2(V'2) - V'2 in(V'2),

enl que tPi = min(Ui, U2) e 'P = t/iU2, veja Nelsen et a1. (2001). Deste modo, a

distribuição conjunta do vetar aleatório (tPi, U3) é

G:(@:,u3) (K:('Ü-),"s)
VJitts

@l+ U3 @lZÓ3

lllin(ul, u2)u3

hiÚ(ut, u2) + u3 -- -:'in(u1, "2)"s

clo mesmo modo, para o vedor aleatório (@2, U3) tem-se

G,(V,2, ,'3) = C'(Ã'2(@,), "s)

«,:(l - in(@,))u;

(O2)) + t'3 -- V'i(l -- in(V'2))tLa

t':«2«3(l -- I"(u:u:))
iÍ;;iÍ:'Í;;il;;lÍ;:;5H- i3 -- ": «2"3( 1 -- 1"(''1 "2))

à n)etodologia apresentada nesta seção fornece ferramentas pala que possamos

(le tuna maneira simples estimar a estrutura de dependência entre 'çetores aleatórios.

Por exemplo, dado (lue conhecemos a estntttua de (lepencléncia. das margina.is iepre'

sentadas pelas sitas respectivas cópulas GH., . . . , C'H, então dada tuna amostra de



70

Fiatu'a 3.1: Comparação elltre as funções distribuição conjullta de (WI, Ua) e (W2, Us)
con)]nesnla cópula associada.

tamanho rl} do vedor aleatório (XI, . . . , X.) pode-se detenninat {(V'ti, . . . , V'd-): - . - ,

(l/'l«, . . . , @d.)} e ent.ão utilizar algtuna metodologia não paramétrica para deter-

minar as distribuições de Kendall associadas aos vetores ,fÍt, . . . , .l(a pala depois

ti....Hn õ. .«ptndnlogiâs de cópulas esttldar a estrutura. de dependência entre osutilizando

vetores

Neste ca.pítulo apresentam-nos duas ferraiTlentas que podem ser litilizadas para se

estudar a. estrutura cle dependência ent:re vetores aleatórios. Estes traballlos tanlbén)

l í20í)4a.). Autos e l<olev (2005a) e Anjos e
pocleul ser enconti

l<olev (2005c)

idos enl Anjos et al



Conclusões

Neste trabalho apresentamos algtms resilltados na teoria de cópulas que poderão

contribuir para novos desenvolvimentos da área. Ein particular, no Capítulo 3 foi

apresentado unia representação para cópulas em que a estrutura de dependência

agora é condensada em lama fiinção que denominamos fiinção Spearn)an pc associada

a cópula (; que é uma medida de dependência local "normalizada" i.e., pc : [0, 1j2 r--->

j--l, 11. A relação (3.3) na Proposição 3.1 pode ser vista como uma alternativa

bivariada ao Teorema de Sklar, pois afirma de n)aneira altáloga que para toda função

distribuição conjunta .f] existe uma função Spearman PH associada e que portanto

permite a sita respectiva caracterização. Na Seção 3.3 exibimos unia medida de

dependência local I'(u, u) que permite uma associação "local" entre uma cópula (;

e alma cópula gaussiana Or. Este resultado pode ser útil na formulação de un)a

família de cópulas cuja a especificação das estruturas de dependêitcia bivariadas

especificam totalmente a cópula n-variada, iz 2 2. Na prática isto implica que

se por exemplo tivermos (XI, X2, Xa) poderemos especificar as cópulas bivariaclas

C .Vi:.X2) CIX]..X3] C.Xz,.Yn e a copula ('xi,Xz,Xa estará automaticamente determinada.

De iun tnodo geral para (XI, . . . , X.) tem-se o seguinte:

C.'Y.....,.v.(«:, . .. , «.) (".), .. . , 'P-:("«))

71
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enl que

l ''',v.,x.(u:,",)
''.x,,x:(«,,u:) l

'' v:,x. (u: , "« )

"X,:.Y. ("2, U«)

''.Y.,.Y.(u«, t'i) 'r'.v«:x:('-«, z'2) ' ' ' l

'"- que .....:.:.r, (":, "j) - '.x,,x. ("i, ":) - {".f{.. : $,('b':(":), @':("j)) 2 0.x',x, (":, "j)

e Cx.:xj é a estrnttua de dependência. entre Xi e Xj. Note que a cópula. gaussia.na é

lim caso particular desta família qua.ndo temos r constante para todo (ni, . - , ti.) C

lO, lj". O problema nesta definição é determinar quais são as condições que deveu)os

ter sobre as cópulas bivariadas O.x.,x, para que C'x::...,x. seja \una cóptüa. além da

restrição óbvia que r deve ser uma matriz positiva definida. Todos os resultados

deste capítulo também podem ser encontrados nos segtüntes artigos: Alljos e Kolev

(2005b) e Kolev et a1. (2005)-

No Capítillo 4 apresentamos resultados relacionados com as estatísticas de ordeiTI

t.ais colmo cópula associada, relações de recorrência que podem ser litilizaclas pa-la

calcular momentos associados assim como sitas fronteiras de Fréchet associadas. Os

resultados deste capítulo resultaram nos seguintes artigos: Anjos et al. (2004b) e

l<olev et a1. (2005).

No Ca.pítulo 5 mostramos as ciificuldacles que se apresentam quando tentamos

constrllir distriblüções cujas marginais especificadas são milltivaiiadas e fornece-

mos GIRas iiletoclologias para se estudar a clepencléncia entre vetores aleatórios. imla

baseada. aluna. simples adaptação do método proposto em Cohen (1984) e otttia

totalmente nova baseada na clistribtüção de lÇendall associada. Estes resilltados

ta.nll)ém podem ser vistos em An.ios et a1. (20(]4a), Anjos e l<o]ex (2(]05a) e Anjos

e [<olev (2005c)

1. .1... -..;,. f-; t-..,t9d- n nrnl)lenta da inferência. Est.a é iuila etapa. a seiNeste tra (
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feita no futuro em que iremos avaliar o potencial das ferramentas apresentadas. Por

exentplo, como podemos utilizar a função Spealman na escollla da tnelhor cópula.

Um outro problen)a é o seguinte: Dado unia carteira de ativos, suponha que con-

sigamos cli'ç'idir os ativos em três grupo por exemplo, e embora não mail)nulos qual

a estrttttlra de dependência dentro de cada grupo, sabemos qual a estrutura entre

os grupos. Qual será a perda máxima esperada desta carteira'? Os resllltados do

Capítulo 5 podem ser utilizados na. determinação desta fronteira«
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Apêndice A

Programas

A.l Programa Seção 4.2

Programas utilizando S-Paus 6.1

#88# 8ç#### lo CASO: ++$c4'### ## ### #

u « -..h Gu« a;'(u+«-1,0)

++88#'p'kH'l'l' 2' caso: #'kl'+ +++#++'R

ü = 0.63; u = 0.37; teta = 1.1; rh :: --0.752;

C'uu = ln-(0, 1 -- ((1 -- ")beta) + (l -- u)beta))(l/tet«))

+8++'k+'p#l' 3' caso: +81'4'+ ++++#+#'

rl = 0.30: tJ = 0.85 ; tela = 10; r/} = --0.544;

C'.«, -Zog(l+((«;P(-f't"* «) - l)*(e"p(-Éet'* «) - l)/('."P(-Í't«) - l)))/t't"

79
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+++88'ki' 4' caso: I'+l'i'+#++q'++++i'+

t :: 0.45; u :;: 0.55; rh = --0.247; C;u

# # $ 8 8 5o CASO: $$ 8 $8# ##:i

-ü :; 0.35; u = 0.70; 'r'h :: 0; C'uu :: zz + u

+++++i'l'#++ 6' caso: I'i'++++

ü = 0.42; 'u = 0.75; 'r'/l = 0.25; C'u'u = tt # 'u

###+##l'+H'i' 7' caso: I'++ã'#+ ##1'1'4'

zi :: 0.83; ti :: 0.58; Zela = 3; r/z = 0.51;

C'" ;«P(-((-Zog(u))«''') +(-Z'g(«))«'''))0/''''))

$$ $ 8o CASO: ++##'K+ # #

ü = 0.71; z; -- 0.58; lata = 5; l/z = 0.74;

C'ztu = (1 +((u(':) 1)(*''')+(u('i) l)(''''))0/'''.))('i)

8+8#+':l'++l' 9' caso: I'#+++ +##++l'+

« « 5; -./: C'u'o nlr'(",u)

- « * -, * (1 - «) * (1) == 1.z + 't

/(u + « -- u * u)

«)

Cálculo lesando a cópula assintótica 1'4'i'+++++#

,. ,. 4;- /,Ó.f«(",',,'-, +1);f-/'óef«(",',"-.+1)

.'/: (c'"., ..*«:)/.'q','t(«* :' * (i -") * (i - "I)

/JT'srz = lt, + t -- l + /)r7z2''rio'i«rlt(c(qrloi«ll}(1 -- 11/), q'rzo'l"nz.(l -- t)), r'/zo = i'/})
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A.2 Programa Seção 4.4

81

n = 10; r=2; s=3; u=pnorm(-1.5); v = pnorn'(-1); w - pbeta(u, i

t = pbeta.(v, s, n-s+l);

Cttv = pmvnoinl(c(qnorm(u),qnorrn(v)), rho--0.5)

iw = m-trix(0,n, n) it = arras(c(0, 0, 0), dim - c(n,n,n))

Cálculo das fronteiras

n-r+l )

talk = 0; k = 10;

for (tl in (r+s):(r+s+k))

{ for (i in r : min(n,(tl-s)))

{j=tt i

if (J <= 'lz)

{ li = max(0,(i+j-n)) is = min(i,j) Wij = 0

for (d in li:ls )

{ Tijd = (galTlma(n+l)/ (gan)ma(d+ l)*gamlna(i-d+l)*ga.mula(j-d+l)*gamina(n-

i-j+d+l))yp C'ituó u(i-d) + u(j-Ó)

wij - wi.i + rija

it.li.j,dt = Tijd

}

íi i . í.l \«i-'-d4'(aamma(i)*gainma(j))/ (gan)ma(r)*gainma(s)*gainma(i-r+l)l\\
gainnia(j
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s+ l)) *Wij

tallk = tallk + (--1)«:'''d*(gamlnal.i)*gainma(j))/ (galllma(r)*galnlna(s)*gamma(i

i+l)+gamn)a(j-s+ l)) *W ii

} } }

+':##++++':++ Valor excito +++#4'++ #+#+#+++'k

talk = 0

tor (i in r:n)

{

for (j in s:n)

{

li nx(0,(i+j-::))

Is = ]nin(i,j)

wi.i-o

for l,d in \i:ls )

Ti.icl =(ga:n-tla(n+l)/(ganha(d+ l)*gamma(i-d+l)*g"-n:a(j-d+l)*

gamba(n-i-j+d+l)))* C'uuÓ + (u -- Cuu)(''ú) + (u -- C'üu)(j'a)+

(l TI -- tl + C?tt:)(n'í'j+d)

{

tt'ij - W:ij + Vi.jd

}

talik

}

}

t.ailk + Wij


