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Resumo 

Gosmann, Máris Caroline; Pereira, Fernanda Chaves. Metodologias de 
Precificação de Resseguro para embasar a Formulação  de um Modelo 
Interno com ênfase em Risco de Subscrição e incorpo rando 
Resseguro. Rio de Janeiro, 2009. 122p. Dissertação de Mestrado - 
Departamento de Ciências Atuariais do Instituto de Gestão de Riscos 
Financeiros e Atuariais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Neste trabalho o capital econômico de uma companhia de seguros será 

calculado através de um modelo interno que incorpora as opções usuais de 

programas de resseguro - quota-parte, excedente de responsabilidade, excesso 

de danos por riso e excesso de danos anual. Para tanto, uma revisão dos tipos 

de contrato de resseguros será apresentada assim como as principais 

metodologias de precificação de resseguro, tais como, tarifação por experiência, 

tarifação por exposição e tarifação por modelagem. O modelo interno será 

aplicado aos dados reais de uma seguradora e será implementado via simulação 

de Monte Carlo. A severidade dos sinistros totais foi modelada pela distribuição 

Log-Normal com série temporal de media móvel no parâmetro de escala, e a 

freqüência de número de sinistros foi modelada pela distribuição de Poisson. 

Outras características dos modelos são: horizonte de projeção de dois anos, 

método estocástico de Mack para a estimação das reservas de sinistro e o uso 

do value at risk (VaR) como medida de risco para determinação do capital. 

Diante da recente abertura do mercado de resseguros no Brasil é importante 

notar que os modelos desenvolvidos podem ser aplicados para avaliação destas 

opções de resseguro, através da avaliação de custo de capital de resseguro e 

rentabilidade ótima de capital via RAROC. 

Palavras-chave 
Precificação de resseguro; modelo interno; risco de subscrição; tipos de 

resseguro; capital econômico. 
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Abstract 

Gosmann, Máris Caroline; Pereira, Fernanda Chaves (Advisor). 
Methodologies of Reinsurance Pricing to the Formula tion of an 
Internal Model with emphasis on Underwriting Risk a nd adding 
Reinsurance. Rio de Janeiro, 2009. 122p. MSc. Dissertation - 
Departamento de Ciências Atuariais do Instituto de Gestão de Riscos 
Financeiros e Atuariais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

In this study the insurer’s economic capital will be calculated through 

internal model that incorporates the usual reinsurance program options - quota-

share, surplus, excess of loss per risk and stop loss. For that, a review of the 

reinsurance’s contract types will be presented as the main methods of 

reinsurance pricing, such as, experience rating, exposure rating and modeling. 

The internal model will be applied over a real database from an insurance 

company and will be implemented via Monte Carlo simulation. The total claims 

severity will be modeled by a Log-Normal distribution with moving average time-

series as the scale parameter, and the number of claims frequency will be 

modeled by a Poisson distribution. The other characteristics of the models are: 

time valuation of two years, the Mack’s stochastic method to estimate the claim 

reserves and the use of value at risk as a risk measure to determinate the capital. 

Given the recent opening of the reinsurance market in Brazil is important to note 

that the models developed can be applied to evaluate these options for 

reinsurance, through the assessment of reinsurance’s capital cost and the 

optimal capital profitability via RAROC. 

 

Keywords 
Reinsurance pricing; internal models; underwriting risk; types of 

reinsurance; economic capital. 
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