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RESUMO 

 

Com a relevância que o mercado de crédito vem ganhando na economia o presente 

trabalho se propôs a fazer uma revisão conceitual do risco de crédito. Tendo a perda 

esperada como o principal componente do risco de crédito, o trabalho se aprofundou 

nesse tema propondo uma maneira nova para o cálculo da mesma. 

Da maneira que ela é modelada usualmente pressupoem que os parâmetros de PD 

e LGD são independentes. Alguns autores questionam essa pressuposição e que, 

se essa dependência não for levada em conta os cálculos de perda esperada e o 

capital que deveria ser alocado estarão incorretos. 

Uma alternativa para tratar a correlação é modelar os dois componentes 

conjuntamente, ao comparar os resultados do modelo usual com o modelo conjunto 

conclui-se que o erro da estimativa de perda esperada do modelo conjunto foi 

menor. Não se pode afirmar que o menor erro na estimativa de perda se deve a 

correlação entre a PD e LGD, porém ao modelar os parâmetros conjuntamente, 

retira-se essa forte pressuposição. 
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ABSTRACT 

 

With the relevance of the credit market has been gaining in the economy this study 

set out to do a conceptual review of credit risk. Since the expected loss as the main 

component of credit risk, the work proposes a new way to calculate it. 

The way it is modeled usually presuppose that the input parameters PD and LGD are 

independent. Some authors have questioned this assumption and that if this 

dependence is not taken into account calculations of expected loss and capital 

should be allocated will be incorrect. 

An alternative to treat the correlation is modeling the two components together, 

comparing the results of the usual model with the new model the conclusion is that 

the error of estimate of expected loss with the second model has been smaller. We 

can not say that the smallest error in the estimate of loss is because of the 

correlation between PD and LGD, but modeling the parameters together retires this 

strong assumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos um dos principais fatores responsáveis pela manutenção do 

crescimento econômico brasileiro foi a aumento do consumo interno impulsionado 

pela maior oferta de crédito, tanto para pessoa física quanto jurídica. Existem 

diversos fatores que influenciaram essa expansão. Entre os principais podemos citar 

a queda da taxa de juros Selic que saiu de um patamar de 20% ao ano em 2002 

para os valores atuais que estão abaixo de 10%. Essa queda na taxa aliada aos 

estímulos do governo para que os bancos reduzissem os seus juros fizeram com 

que o mercado de crédito ganhasse uma posição de destaque. 

A figura a seguir, retirada de uma apresentação do site do Banco Central (Brasil, 

2012), mostra a evolução do crédito total (% do PIB) desde 2001. 

 

Figura 1 – Evolução do crédito no Brasil. 
Fonte:Banco Central do Brasil 

 

A expansão do crédito trouxe à tona temas como gestão de risco de crédito e com 

isso os modelos de risco. Dessa forma, a utilização de métodos estatísticos de 

modelagem de risco, que já vinham sendo estudados há algum tempo, passaram a 

ter maior importância. Paralelo a isso surgiu a necessidade de um alinhamento 

maior entre as instituições financeiras e um controle cada vez maior do apetite de 

risco dos bancos, tendo o Banco Central como o responsável pela regulação 

nacional. Um dos principais instrumentos de gestão de risco do Banco é o requisito 
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mínimo de capital em que a instituição é permitida trabalhar - esses requisitos foram 

traçados pelo Comitê de Basiléia II. 

 

O acordo de Basiléia II permite que os bancos trabalhem com modelos internos de 

risco que sirvam de base para o cálculo dos requisitos mínimos de capital. A 

implementação do acordo tem sido para muitas instituições financeiras uma das 

iniciativas mais importantes no que diz respeito à gestão de risco, pois gera uma 

vantagem competitiva muito forte em relação às outras instituições (Miu e Ozdemir, 

2009). 

O acordo não especifica como as instituições devem desenvolver os seus modelos 

passo a passo, ele exige que elas mostrem evidências concretas sobre o seu 

desempenho. Os componentes de risco de crédito que compõe a perda esperada, 

que é o quanto a instuição estima perder daquela operação de crédito, e 

consequentemente o capital mínimo regulatório, são: 

A componente Probability of Default (PD) é conhecida como probabilidade de 

inadimplência, informa a probabilidade da contraparte de crédito ir à default (não 

honrar com sua dívida); 

A componente Exposure at Default (EAD) fornece o valor da dívida do cliente em 

caso de default; 

A componente Loss Given Default (LGD) é a proporção que informa o quanto da 

exposição a instituição financeira deverá perder. 

Usualmente os três parâmetros são modelados separadamente, pressupondo a não 

correlação entre eles, e a perda esperada é dada pelo produto dos três. Alguns 

autores questionam essa pressuposição de que os parâmetros de PD e LGD são 

independentes e que, se essa dependência não for levada em conta, os cálculos de 

perdas das carteiras de empréstimos e o capital que deveria ser alocado estarão 

incorretos. 

Uma grande quantidade de estudos foi realizada sobre a estimação do primeiro 

componente, a PD, e existem poucos trabalhos com foco na modelagem do LGD, ou 

que estudam a correlação entre as componentes de PD e LGD. Entre os trabalhos 
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existentes podemos citar o de Altman, Resti e Sironi (2001), que faz uma análise da 

literatura existente das últimas três décadas sobre os diferentes tipos de modelos de 

portfólio, e como eles se comportavam em relação ao LGD, passando pelo modelo 

de Merton até os modelos de capital (Credit Metrics, CreditRisk+ e KMV). Altman et 

al. (2005) também comentam sobre as dificuldades encontradas na modelagem da 

LGD. 

O objetivo deste trabalho é comparar as estimativas de perda esperada modelando 

os parâmetros separadamente, da forma usual, com um modelo que prevê a perda 

esparada final do contrato em um único modelo. Para analisar essa hipótese será 

utilizada uma base de contratos reais fornecida pela Serasa Experian 1  com as 

informações necessárias para o desenvolvimento dos modelos de PD e LGD. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: 

No Capítulo 2, apresentam-se os conceitos dos parâmetros de risco que compõe a 

perda esperada e o capital econômico, realizando uma breve revisão bibliográfica 

sobre cada assunto. No Capítulo 3, apresentam-se as metodologias utilizadas e os 

conceitos dos modelos propostos. No Capítulo 4 serão descritas as informações 

contidas na base de dados disponibilizada pela Serasa Experian. Os resultados dos 

modelos da perda esperada serão apresentados no Capítulo 5, e, na sequência, as 

conclusões e sugestões para próximos trabalhos.  

 

 

2. CONCEITOS 

2.1 Risco de crédito 

O documento elaborado pelo Comitê e Supervisão Bancária da Basiléia (BASEL 

Committee on Banking Supervision – BCBS, 2000) define o risco de crédito como 

                                                           
1
 A Serasa Experian (www.serasaexperian.com.br) é uma das maiores empresas de bureau do 

mundo, com origem em 1968, através de uma ação cooperada entre bancos para suporte às 
decisões de crédito. Hoje é a maior empresa desse ramo no Brasil, com fornecimento de serviços e 
informações para auxiliar no gerenciamento de riscos. 
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sendo o potencial de um tomador ou contraparte não honrar suas obrigações 

previamente acordadas.  

No Brasil, o artigo 2o, constante na resolução 3.721, emitida pelo Banco Central em 

abril de 2009, define o risco de crédito como sendo a possibilidade de ocorrência de 

perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas 

respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, a desvalorização de 

contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, 

a redução de ganhos ou remunerações, as vantagens concedidas na renegociação 

e aos custos de recuperação (Brasil, 2009, art. 2). 

As principais instituições financeiras evoluiram na utilização de modelos estatísticos 

para prever o risco de crédito, principalmente as com grande participação no 

mercado de varejo, devido ao grande volume de contratos. Nos próximos itens 

faremos uma revisão dos princpais parâmetros de risco e dos principais tipos de 

modelos. 

2.2 Modelos de classificação de risco 

Em geral, na análise do risco de crédito são empregados modelos paramétricos, que 

utilizam regressão linear, análise discriminante e regressão logística; e também 

modelos não paramétricos, como as redes neurais e as árvores de decisão. As 

principais diferenças, vantagens e desvantagens desses e de outros métodos 

estatísticos podem ser encontradas de forma mais detalhada em Hayden e Porath 

(2009). 

Para eles, os modelos estatísticos de classificação de risco utilizam variáveis 

explicativas que fornecem robustez e confiabilidade na previsão da deterioração de 

um determinado tomador de empréstimo. Em particular, esses modelos utilizam 

características do contrato do indivíduo e variáveis macroeconômicas coletadas 

historicamente dentro de uma amostra de dados.  

Uma característica comum aos métodos estatísticos de classificação de risco é que 

eles estimam a correlação entre as características de uma amostra de tomadores e 

se esses indivíduos tiveram problemas no pagamento de seus empréstimos no 

passado. Esses modelos têm o intuíto de avaliar a possibilidade de não pagamento 
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dos indivíduos que não possuam qualquer histórico ou performance de crédito 

conhecidos pelo banco. Assim, utilizando suas características pessoais, é possível 

estimar seu comportamento de crédito, ou seja, qual a possibilidade de eles não 

efetuarem o pagamento de suas dívidas. 

Entre os principais modelos de classificação de risco destacam-se os de credit 

scoring, que são aqueles que atribuem riscos diferentes para cada grupo de 

indivíduos com características semelhantes. Essas técnicas de modelagem são 

utilizadas na estimação dos parâmetros de risco descritos no próximo item.  

2.3 Parâmetros de risco 

Os parâmetros de risco que compõe a perda esperada são: a probabilidade de 

default (PD), ou seja, a chance de um default ocorrer em um dado horizonte de 

tempo; a perda dado o default (LGD), que é igual a uma fração da exposição, 

descontadas as recuperações ocorridas, que será perdida; a exposição no default 

(EAD), isto é, a quantidade devida pela contraparte no momento do default. 

Enquanto a PD é bastante descrita e estudada na literatura do risco de crédito, o 

parâmetro LGD ainda tem sido pouco explorado (Altman, 2006). 

Nos próximos itens faremos uma descrição detalhada de cada um dos parâmetros 

bem como a utilização deles em conjunto. 

2.3.1 Probabilidade de default (PD) 

A probabilidade de default (PD) está relacionada a um evento de default. Para 

Basiléia II (Basel..., 2004, § 452), um default ocorre quando um banco considera que 

o devedor não é capaz de honrar parte significante de suas obrigações ou quando o 

devedor está em atraso superior a 90 dias (em algumas situações, o regulador de 

mercado estipula esse limite em 180 dias). São exemplos de modelos utilizados para 

a estimação da PD o Z-score (Altman, 1968) e o modelo KMV desenvolvido pela 

Moody’s KMV, baseado na abordagem de estrutura de capital de Merton (1974). 

Dos três parâmetros de risco a PD é o mais estudado, sendo que a maior parte dos 

trabalhos aborda modelagem de PD utilizando regressões lineares ou logísticas 

tradicionais. 
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2.3.2 Loss given default (LGD) 

O parâmetro LGD abrange o percentual do saldo que entra em default e que não é 

recuperado. Enquanto as entradas de caixa são consideradas recuperações e 

reduzem o saldo em default, as saídas de caixa são os custos incorridos no 

processo de recuperação e aumentam o saldo. 

De acordo com Altman et al. (2005), a componente LGD constitui um dos maiores 

desafios à implantação da abordagem Internal Rating-Based (IRB) avançada nas 

instituições financeiras. 

Basicamente o cálculo do LGD de um contrato utiliza dois componentes, a perda 

principal do contrato e os custos que esse contrato gerou (cobrança, cadastramento 

nos bureaus de apontamentos, etc.).  

Asarnow e Edwards (1995) desenvolveram um dos primeiros trabalhos sobre 

modelagem de LGD na área para empréstimos bancários, analisando seu 

comportamento de operações realizadas no mercado norte-americano. 

2.3.3 Exposure at default (EAD) 

O acordo de Basiléia II define que a EAD, para uma exposição no balanço ou fora do 

balanço, é igual à exposição bruta esperada do produto em caso de default do 

tomador. Para itens no balanço, os bancos devem estimar a EAD igual a pelo menos 

o valor do saque realizado, que será o caso dos contratos deste trabalho.  

Na abordagem avançada, os bancos devem estabelecer procedimentos para a 

estimação do EAD para exposições fora do balanço. Além disso, devem especificar 

as estimativas de EAD para cada tipo de produto, refletindo também a possibilidade 

de saques adicionais pelos clientes até o momento e depois da ocorrência do 

default.  

Conforme Basel... (2006), o valor do EAD não pode ser inferior ao valor do saldo no 

momento da observação. 
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2.3.4 Perda esperada 

A perda esperada (expected loss – EL) de um determinado portifólio de crédito de 

uma instituição financeira é baseada nos parâmetros PD, LGD e EAD, sendo 

calculada da seguinte forma: 

EL = PD × LGD × EAD 

EL (%) = PD × LGD  

Vale ressaltar que a EL por si só não constitui todo risco. Se os valores de perdas 

fossem sempre iguais aos níveis esperados, não haveria incerteza. No entanto, a EL 

deveria ser vista como um custo antecipado para se realizar negócios e incorporada 

ao preço dos empréstimos e provisões de crédito ex ante (Stephanou e Mendoza, 

2005). 

O risco de crédito ocorre também devido às variações dos níveis reais de perdas, 

dando origem às perdas inesperadas (unexpected loss – UL) em uma carteira. 

Estatisticamente, a perda inesperada é igual ao desvio padrão da perda esperada. A 

alocação de capital dos bancos provém da necessidade de se proteger contra a 

volatilidade das perdas - entende-se a UL com certo nível de confiança. 

A abordagem IRB é baseada nas medidas de perda inesperada (UL) e esperada 

(EL). As funções dos fatores de ponderação de risco produzem requerimentos de 

capital para a porção inesperada das perdas, ou seja, para a UL (Basel..., 2004, § 

212). 

Com isso fechamos a descrição dos principais parâmetros do risco de crédito, sendo 

que uma boa estimação desses parâmetros, e principalmente a segurança de que a 

perda esperada está sendo estimada corretamente, são fatores essenciais para as 

instituições financeiras estarem prevenidas de possíveis perdas. 

Essa sempre foi uma preocupação dos bancos centrais e ela foi refletida nos 

acordos de Basiléia que viriam a regulamentar o apetite de risco dos bancos, tanto 

no primeiro acordo de 1988 quanto na sua revisão em 2004, onde os parâmetros de 

risco descritos acima ganharam um papel central. Detalhes desses acordos e como 

os modelos de risco estão presentes neles será o tema do próximo item. 
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2.4 Acordo de Basiléia II 

Em meados da década de 1980, preocupados com a fragilização dos bancos em 

função de seu elevado grau de exposição, os bancos centrais do G10 demandaram 

do Comitê da Basiléia o desenvolvimento de padrões mínimos de adequação de 

capital. O Comitê desenvolveu, então, um sistema para mensuração e padronização 

dos requerimentos mínimos de capital nos países do G10, que acabou por originar o 

Acordo da Basiléia de 1988 e a instituição da Convergência internacional dos 

mecanismos de adequação de capital. O intuito de tal padronização era reforçar a 

solidez e a estabilidade do sistema bancário internacional e minimizar desigualdades 

competitivas entre bancos. 

Os níveis mínimos de capital seriam uma garantia contra insolvência sendo que em 

situações adversas, os bancos teriam um colchão amortecedor que lhes dariam a 

capacidade de continuar operando. Basicamente os bancos deveriam manter, no 

mínimo, uma taxa de capital total igual a 8% (do capital total) ou 4% (do capital 

principal). Ativos considerados seguros, como títulos do governo, teriam peso de 

risco zero, ou seja, o banco não teria que manter capital em função das posições em 

títulos do governo em sua carteira. Já os empréstimos tradicionais para o setor 

privado, com ponderação de risco de 100%, exigiriam do banco a manutenção de 

8% de suporte de capital. 

Porém, o mercado financeiro passou por transformações desde a publicação do 

primeiro acordo e, aliado a isso, as técnicas de estimação de risco evoluiram. 

Propondo-se incorporar essas mudanças no modo de estimar o risco das 

instituições, em 1998 os principais bancos centrais iniciaram uma revisão do acordo 

que ficou pronta apenas em 2004 e foi chamado de Novo Acordo ou Basiléia II. 

O comitê da Basiléia II tem como principal objetivo fortalecer a estabilidade do 

sistema bancário, requerendo que o capital seja mais sensível ao risco das 

operações. Além disso, o comitê pretende, com esse novo acordo, encorajar os 

bancos a desenvolverem sistemas de gestão de risco internos cada vez melhores e 

mais modernos (Dierick et al., 2005).  

A Basiléia II se baseia em três pilares: 
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O primeiro pilar define as regras para a determinação dos requerimentos de capital 

através das duas abordagens diferentes que podem ser seguidas pela instituição - o 

acordo fornece duas abordagens de cálculo do capital regulatório. A primeira delas é 

conhecida como padronizada (standardized approach) e baseia-se em rating fixado 

pelas agências externas ou em valores fixos de capital. No caso do Brasil, o 

percentual de capital exigido por essa abordagem é de 11%. A segunda abordagem 

é mais sofisticada, conhecida como Internal Rating-Based (IRB) e permite aos 

bancos utilizarem alguns parâmetros estimados internamente para o cálculo dos 

requerimentos regulatórios de capital (Al-Tamimi, 2008). 

Dentro da abordagem IRB, existem outras duas variantes disponíveis aos bancos. 

Na primeira delas, a abordagem fundamental (foundation), os modelos internos são 

parcialmente estimados pela instituição financeira, ou seja, somente o parâmetro 

conhecido como probabilidade de default (PD) deve ser calculado, enquanto os 

outros parâmetros, LGD e EAD, são fixados pelo regulador. Na segunda abordagem 

IRB, a avançada (advanced), os modelos internos são totalmente estimados pela 

instituição financeira, ou seja, além do cálculo de PD, outros três parâmetros devem 

ser estimados: a perda dado o default (LGD), a exposição no default (EAD) e o 

prazo efetivo de vencimento (M – Maturity). Para o cálculo esses componentes, os 

bancos devem possuir uma boa base de dados e sofisticadas técnicas de gestão de 

risco (Al-Tamimi, 2008). 

O segundo pilar do acordo de Basiléia II determina que as instituições financeiras 

sejam responsáveis por avaliar e gerenciar os diversos riscos que elas enfrentam, 

mantendo níveis de capital suficientes para cobrir tanto as perdas esperadas quanto 

as perdas inesperadas. Os reguladores, por sua vez, devem analisar se a alocação 

de capital de cada instituição financeira está em linha com seu perfil de risco e sua 

estratégia de negócios (Dierick et al., 2005). 

O pilar três determina que os bancos publiquem informações focadas nos 

parâmetros chave de seu perfil de negócios, e sua exposição e gestão do risco. 

Tanto as informações quantitativas quanto as qualitativas devem ser divulgadas. 

Para o risco de crédito, os bancos deverão publicar dados de sua estrutura de 

carteiras, dos tipos mais comuns de exposição de crédito, da distribuição geográfica 

e setorial e dos empréstimos deficientes. Além disso, informações sobre as técnicas 
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de mitigação do risco e securitização dos ativos devem ser fornecidas. Os bancos 

deverão também divulgar alguns detalhes de seus modelos de gestão de risco de 

crédito caso utilizem a abordagem IRB (Dierick et al.,2005). 

Em 2004, o Bacen emitiu o comunicado 12.746, em que delineia os procedimentos 

para a implantação do Acordo de Basiléia II. Nele, deixa claro que "não utilizara 

ratings divulgados pelas agências externas de classificação de risco de crédito para 

fins de apuração do requerimento de capital" e que deverá ser aplicada à maioria 

das instituições financeiras a abordagem padrão simplificada, que consiste em um 

aprimoramento da abordagem atual mediante a incorporação de elementos que, a 

exemplo dos instrumentos específicos para mitigação de risco de crédito, 

possibilitem uma melhor adequação do requerimento de capital as características 

das exposições (Brasil, 2004, diretriz ii). 

Já para as instituições de maior porte, com atuação internacional e participação 

significativa no SNF, será facultada a utilização de abordagem avançada, com base 

em sistema interno de classificação de risco, após período de transição, a ser 

estabelecido pelo Banco Central do Brasil, em que deverá ser adotada a abordagem 

padrão simplificada e, posteriormente, a abordagem fundamental (ou básica) de 

classificação interna de riscos (Brasil, 2004, diretriz iii). 

Em resposta à crise financeria de 2008, em novembro de 2009 o Comitê de Basiléia 

publicou o paper Strenghtning the Resilience of the Bancking Sector (Basel..., 2010) 

que ficou conhecido como Acordo de Basiléia III. Esse acordo deve forçar os bancos 

a aumentarem suas reservas de capital para se protegerem de crises além de incluir 

ferramentas regulatórias padronizadas para medir a liquidez, assegurando a 

resiliência dos bancos em um cenário de estresse. 

O capital total mínimo ponderado pelo risco foi mantido em 8%, mas poderá subir 

para 10,5% com um colchão de 2,5% de proteção. Em cima disso será acrescido 

outro colchão, chamado de contra cíclico, que poderá variar de 0% a 2,5% e será 

adotado de acordo com as circunstâncias econômicas de cada país. Na soma total o 

índice mínimo pode chegar a 13%. 
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2.5 Correlação entre a PD e LGD 

Nos itens anteriores passamos por uma breve descrição conceitual dos parâmetros 

e como eles são utilizados na estimativa de risco do banco, onde o produto final, ou 

seja, a estimativa de perda esperada de uma determinada carteira é a principal 

componente de risco. 

É importante relatar que ao utilizar a multiplicação dos parâmetros de PD e LGD 

para compor a perda esperada assume-se que esses dois componentes são 

totalmente independentes. Alguns autores questionam essa pressuposição, 

indicando que se essa dependência não for levada em conta, os cálculos de perdas 

das carteiras de empréstimos e o capital que deveria ser alocado estarão incorretos, 

podendo estar superestimado ou subestimado. 

Esse tema é de extrema importância na construção dos modelos inseridos de 

acordo com a IRB Avançada. Poucos trabalhos foram encontrados que exploram 

essa correlação, entre eles podemos citar Peura e Jokivuolle (2005) que apresentam 

um modelo na área de empréstimos bancários no qual o valor da garantia está 

correlacionado com a PD. O modelo desenvolvido está calcado na estrutura de 

opções de Merton (1974) e relaciona a LGD com o valor do colateral e da PD. Os 

resultados de Peura e Jokivuolle (2005) demonstram que a resposta da LGD a um 

aumento da PD do tomador de recursos é negativa. 

Estudos realizados por Frye (2000) e Hu e Perraudin (2002), mostraram que os 

parâmetros PD e LGD são positivamente correlacionados. Em particular, quando a 

PD é alta, a LGD também é, o que sugere que existe um risco sistêmico afetando 

ambos os parâmetros (Huang, 2008). 

De acordo com Frye (2000), a taxa de default segue um único fator sistêmico – o 

estado da economia – no lugar de diversos parâmetros correlacionados. Esse 

modelo assume que as mesmas condições econômicas que causam o aumento da 

PD causam também a redução da recuperação e o aumento da LGD. Dessa forma, 

a distribuição da recuperação deve ser diferente, em períodos de grande quantidade 

de defaults, da distribuição nos períodos com pequena quantidade de defaults. 
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No Brasil, os trabalhos na área de risco de crédito concentram-se na PD, já que 

essa variável é a única necessária no cálculo da exigência de capital, de acordo com 

a metodologia IRB básica (as demais informações devem ser fornecidas pelo órgão 

regulador). Além disso, a escassez de base de dados com informações boas de 

recuperação de crédito dificulta a realização de estudos sobre a LGD, ou sobre a 

correlação entre a PD e LGD. 

O Acordo de Basiléia II prevê essa correlação e exige que caso ela aconteça a 

instituição deverá utilizar o parâmetro de LGD estressado, chamado de downturn, 

que é o LGD calculado no pior momento de um ciclo econômico. Porém, isso não 

corrige a estimação mais precisa da perda esperada. Essa é uma saída 

conservadora do acordo, que faz com que muitas vezes os bancos aloquem mais 

capital do que o necessário. 

Quanto mais precisa a estimativa de perda esperada melhor o banco estará coberto 

para novas perdas. Além disso, evita a necessidade de um colchão muito grande de 

capital, o que reduziria suas oportunidades de negócio.  

A base de dados que será utilizada nesse estudo não contempla uma série longa de 

meses, tem somente doze meses de referência, assim como grande parte das bases 

com informação de default e recuperação no Brasil. Não faz sentido, portanto, testar 

a correlação entre os dois parâmetros nessa série. O estudo irá considerar que a 

possibilidade de existir uma correlação entre os dois atrapalharia na estimação da 

perda esperada, pois não é possível também mostrar que os parâmetros são 

independentes, e irá propor uma alternativa de modelar a PE direto considerando 

essa interdependência. 
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3. METODOLOGIA (DESENVOLVIMENTO TEÓRICO DO MODELO) 

Neste item apresentaremos as técnicas de modelagem que serão empregadas no 

desenvolvimento dos modelos. 

3.1 Regressão logística 

Neste trabalho utilizaremos a regressão logística para a estimação dos modelos de 

PD, LGD e do modelo conjunto de PE. 

Conforme Rosa (2000), a regressão logística “é a técnica mais utilizada no mercado 

para a previsão de inadimplência”. É um procedimento de análise multivariada, 

apropriada para modelagem da probabilidade de um evento onde a variável resposta 

é binária.  

No caso da PD é mais simples enxergar a variável resposta como sendo binária, é o 

evento do default ou não. No caso da LGD será mostrado no item 4.2.3 que apesar 

da recuperação ser um percentual a distribuição dos valores de LGD se concentram 

nos valores de zero e um, portanto para nesse caso também será considerado uma 

resposta binária. 

O modelo de PE, modelo que considera a PD e LGD conjuntamente, o item 4.2.4 

mostrará que a variável resposta será uma analise conjunta das respostas de PD e 

LGD, portanto também será tratada como binária. 

Utilizar a regressão logística para modelar a PD e LGD considerando respostas 

binárias é comum no mercado, apesar de também se encontrar trabalhos que 

propõe outras metodologias principalmente para o modelo de LGD como árvores de 

decisão. No caso do modelo de PE pode ser questionável a utilização de uma 

regressão, porém o objetivo do trabalho é mostrar que ao modelar os parâmetros 

conjuntamente pode-se ter um ganho na estimação da perda esperada, mesmo 

considerando a mesma metodologia para todos os modelos. 

Conforme Brito e Neto (2007), na regressão logística a variável dependente é 

convertida em uma razão de probabilidades e posteriormente em uma variável na 
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base logarítmica (transformação logística). Os coeficientes da regressão são 

estimados pelo método da máxima verossimilhança. 

A função que caracteriza esse modelo de regressão é dada por: 

, 

Onde “k” representa o número de variáveis explicativas do modelo;  os 

coeficientes associados a elas;  o valor assumido pela variável explicativa j para o 

indivíduo i; e . 

O termo representa a probabilidade de um contrato ser classificado como bom 

para o indivíduo i. Essa probabilidade é expressa por: 

 

 

 

3.2 Outras técnicas utilizadas 

O algoritmo Chaid foi empregado na categorização das variáveis. O teste de 

Kolmogorov-Smirnov (KS) auxiliará na avaliação da qualidade dos modelos 

estimados. Como metodologia de seleção das variáveis nas regressões, utilizou-se o 

método Stepwise. Tais técnicas são apresentadas com breve descrição no Apêndice 

A, junto com as referências bibliográficas utilizadas. 
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4. APRESENTAÇÃO OS DADOS 

Os modelos serão desenvolvidos a partir de uma base de dados de contratos reais 

fornecida pela empresa de bureau Serasa Experian. Essa base é composta por uma 

carteira de crédito parcelado concedida no ano de 2009. Tais contratos são de 

pessoas físicas e contém todo o histórico de pagamento até o seu encerramento. 

Por motivo de sigilo a empresa não forneceu a informação de origem dos contratos, 

ou seja, qual empresa que concedeu os empréstimos, nem a forma de identificação 

dos clientes, os CPFs foram criptografados. 

As variáveis respostas dos modelos de PD e LGD foram obtidas de forma analítica 

observando o atraso nos pagamentos das parcelas e o percentual pago ao final do 

contrato. As variáveis explicativas foram consolidadas até o momento da concessão 

do produto, contendo informações históricas de acompanhamento do cliente em 

outros produtos de crédito, informações históricas de apontamentos e/ou 

negativações no mercado.  

A base de dados contém 200.236 contratos, sendo que desses 6.478 apresentaram 

duplicação por cliente, ou seja, são clientes que têm mais de uma operação 

contratada no período. Trataremos essas duplicidades como sendo contratos 

independentes. 

Para todos os contratos, além de todo o histórico de pagamentos, parcela a parcela, 

a base contém 65 variáveis candidatas a explicativas dos modelos, ou seja, 

variáveis que tentaram prever o comportamento do contrato. Nos próximos itens 

faremos uma breve descrição dessas variáveis explicativas e da maneira com que a 

variável dependente de cada modelo foi construída. 

4.1 Variáveis explicativas 

As 65 variáveis explicativas possuem informações históricas até a data de 

concessão do produto, ou seja, apontamentos ou negativações que o cliente tinha 

até o instante da contratação. 



25 
 

As descrições de cada variável, assim como o nome original na base disponibilizada, 

são apresentadas do Apêndice B.  

As informações explicativas podem ser agrupadas da seguinte forma: 

 Apontamentos ou restritivos: quantidade de negativações ativas na Serasa 

Experian; histórico de negativações, tempo desde a última negativação, 

tempo em que a negativação ficou em aberto, restritivos financeiros, cheques 

devolvidos, ações judiciais, soma de valores em atraso, protestos etc. 

 Cadastrais: gênero; indicador se o cliente mora em uma cidade capital; três 

primeiros dígitos do CEP em que mora, informação que auxilia na 

identificação de qual região do país o cliente mora. 

 Relacionamento com o mercado de crédito: quantidade de cheques emitidos; 

consultas ao cliente por empresas do ramo de seguradoras, financeiras, 

companhias telefônicas, bancos etc. 

 Informações positivas: quantidade de atrasos resolvidos 2 ; protestos 

resolvidos; ações judiciárias resolvidas etc. 

Algumas informações foram eliminadas dos estudos pelo baixo valor de 

preenchimento. Essas variáveis são apresentadas na Tabela 1: 

Tabela 1 - Variáveis descartadas pelo baixo preenchimento 

Variável Descrição 
Percentual de contratos 

sem informação (%) 

V8EPCR Número de ações busca, apreensão ou executivas 99,96 

V8EPGO Número de ações na justiça federal ou estadual 100,00 

RETRICAO_ACO Quantidade de ações judiciais resolvidas 99,33 

RETRICAO_PIE Quantidade de restrições PIE - específica da Serasa 100,00 

V12EP Número de protestos ativos 99,33 

Fonte: Autoria própria 

                                                           
2
 Como exemplo de informação resolvida pode-se citar a variável “SUM_FLAG_RESOLV” que informa 

a quantidade de negativações resolvidas nos últimos 10 anos. 
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4.2 Variáveis dependentes 

4.2.1 Probabilidade de default (PD) 

A variável dependente PD, variável que será utilizada como resposta para o modelo 

de PD, foi construída nos moldes do novo acordo de capital (Basel..., 2006). Ou 

seja, caso alguma parcela do contrato entrasse em default, conceito de atraso maior 

que noventa dias, marcou-se esse contrato como “mau”. Com a diferença de que ao 

invés de observar uma janela de doze meses para frente e verificar se nesse 

período o contrato foi ou não a default, observou-se o contrato até o final dele, o que 

resulta em uma taxa de default maior. 

O acordo ressalta também que, caso o contrato sofra algum tipo de renegociação 

em suas características, como alteração no prazo ou na taxa, deverá levar a 

marcação de default. Devido ao fato dessa marcação não estar disponível na base 

de dados dos estudos, ela não foi considerada. Isso resulta em uma provável 

diminuição da taxa de maus (PD) em comparação ao que se teria caso os conceitos 

pudessem ser plenamente seguidos. 

 Com tais considerações verificou-se que dos 200.236 contratos disponíveis, 42.321 

contratos foram classificados como maus, gerando uma taxa de inadimplência da 

população igual a 21,14%. O gráfico a seguir mostra essa taxa por safra de 

contratação, onde se observa que tanto a taxa de default quanto a quantidade de 

contratos mês a mês são relativamente constantes nas safras, tendo uma pequena 

sazonalidade no final do ano. 
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Figura 2 – Série de inadimplência da base. 
Fonte: Autoria própria 

 

Essa taxa de default é consideravelmente alta se comparada com o over 90 (saldo 

das operações que estão com mais de 90 dias em atraso sobre o saldo total da 

carteira) divulgado pela Febraban 3 , apesar das duas medidas não estarem no 

mesmo conceito podem servir de base de comparação, evidenciando que a carteira 

possui características de pagamento inferiores à média nacional no período. O 

gráfico a seguir mostra a série de inadimplência (acima de 90 dias) no crédito 

pessoal para pessoa física. Ele foi retirado da uma apresentação disponível no site 

da Febraban (Federação..., 2012). 

 
Figura 3 – Série de inadimplência da Febraban. 
Fonte:Banco Central do Brasil 

4.2.2 Exposure at default (EAD) 

O acordo de Basiléia II define que a EAD, para uma exposição no balanço ou fora do 

balanço, é igual à exposição bruta esperada do produto em caso de default do 

tomador. Para itens no balanço, bancos devem estimar EAD igual a pelo menos o 

valor do saque realizado, que é o caso dos contratos da base de dados deste 

trabalho. Portanto, não se fez necessário um procedimento de estimação do EAD 

para esse caso. 

                                                           
3
 Federação Brasileira de Bancos é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro. 

Foi fundada em 1967, na cidade de São Paulo, com o compromisso de fortalecer o sistema financeiro 
e suas relações com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e 
sustentável do País. 
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As estatísticas descritivas dos valores dos contratos (variável 

PERF_SOMA_VL_PARCELA) são apresentadas nas tabelas 2 e 3. São 

apresentadas também as quebras por quartis e o histograma da variável. Os valores 

são apresentados em reais e nenhuma transformação foi realizada. 

Tabela 2 - Estatísticas descritivas da carteira 

Estatísticas Valor 

Média 1.227,00 

Mediana 711 

Moda 300 

Desvio 
padrão 

2.466 

Variância 6.082.202 

Curtose 1202 

Fonte: Autoria própria 

Tabela 3 - Quartis valores dos contratos em reais 

Quartil (%) Valor (R$) 

99 9.450 

95 3.378 

90 2.380 

75 (Q3) 1.376 

50 (Mediana) 711 

25 (Q1) 360 

10 186 

5 124 

1 53 

Fonte: Autoria própria 

Observa-se que tanto a média quanto a mediana ficam em torno de mil reais e que 

praticamente não existem contratos com valores muito altos, maiores que 10 mil 

reais. A figura a seguir é um histograma mostrando a distribuição dos saldos 

contratados. 
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Figura 4 - Histograma dos valores de contratos 
Fonte: Autoria própria 

Verifica-se através da figura que existe também uma forte concentração de contratos 

com valores inferiores a mil reais, o que mostra que em geral são contratos com 

valores baixos, voltados ao público de mais baixa renda. 

4.2.3 Loss given default (LGD) 

Conforme descrito anteriormente o parâmetro LGD é o percentual do saldo que 

entra em default e que não é recuperado. Basicamente o cálculo do LGD de um 

contrato utiliza dois componentes: a perda principal do contrato e os custos que esse 

contrato gerou (cobrança, cadastramento nos bureaus de apontamentos, etc.). 

Nesse caso, a informação do LGD foi construída utilizando somente a perda 

principal do contrato, sem considerar os custos, pois essa informação não está 

contemplada na base. Poderia ter sido aplicado um custo médio em cada contrato, 

porém, optou-se por não fazê-lo uma vez que um valor médio aplicado em todos os 

contratos não afetaria a discriminação do modelo. Dessa maneira o valor de LGD de 

cada contrato foi dado como sendo um menos o percentual do valor pago do 

contrato. Lembrando que o LGD só pode ser calculado para os contratos que foram 

a default. 
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É importante salientar que o percentual pago foi calculado a partir da divisão da 

soma das parcelas pagas com o valor contratado, e que esse é o percentual pago 

utilizado no cálculo do LGD. Isso significa que a recuperação foi calculada a partir do 

valor contratado e não do saldo que o contrato foi a default, que é mais usual. 

Optou-se assim, pois o objetivo do trabalho é estimar a perda esperada total dos 

contratos no momento da concessão. 

Desse modo foi observado um LGD médio para essa carteira de 58,72% com uma 

distribuição bimodal, conforme a figura a seguir. 

 
Figura 5 - Histograma do LGD 
Fonte: Autoria própria 

 

Através do histograma anterior verifica-se uma distribuição com duas fortes 

concentrações de LGD, uma no zero e outra no um. Os contratos com LGD “zero” 

representam contratos que, mesmo indo a default em algum período, voltam a pagar 

todo o empréstimo. Os contratos marcados com “um” representam contratos onde 

todo o valor contratado foi perdido. 

4.2.4 Perda esperada (PE) 

A construção da variável dependente para o modelo conjunto foi semelhante ao 

modelo de PD, porém nesse caso o contrato considerado “mau” não é mais o 

contrato que foi a default, e sim o contrato que foi a default e não teve nenhuma 

recuperação. Enquanto que o contrato considerado “bom” é tanto o contrato que 
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nunca foi a default quanto o contrato que foi a default,mas que pagou toda a dívida 

após o default (contratos que tem o LGD igual a zero). 

Tabela 4 – variável resposta do modelo de PE 

PD LGD PE 

bom - bom 

mau bom bom 

mau mau mau 

Fonte: Autoria própria 
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5. APLICAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

Uma vez definidas as variáveis dependentes foi dado início ao desenvolvimento dos 

modelos. O primeiro passo foi definir se seria utilizada uma amostra de contratos ou 

a base completa, assim como definir quais contratos seriam utilizados para a 

validação do desempenho dos modelos (contratos fora do desenvolvimento do 

modelo).  

Também foi realizado um estudo das variáveis candidatas a explicativa dos 

modelos, optando por trabalhar com as variáveis categorizadas. 

Com a amostra selecionada e as variáveis explicativas tratadas iniciou-se o 

desenvolvimento efetivo das equações dos modelos. Todos esses pontos serão 

melhor detalhados nos itens a seguir. 

5.1 Definição do público de desenvolvimento 

Como número de contratos na base não era um limitante para rodar as regressões, 

optou-se por trabalhar com a base completa, sem amostras, dividindo ela somente 

em bases de desenvolvimento e validação. 

Antes de iniciar o desenvolvimento do modelo retirou-se da base uma amostra que 

ficará fora do desenvolvimento do modelo. Essa amostra será utilizada para validar a 

qualidade do modelo. Existem duas formas de retirar a população de validação, uma 

chamada de out of sample, que é a retirada de uma amostra de contratos no mesmo 

período que o modelo é desenvolvido, e outra chamada de out of time, que consiste 

em retirar um período especifico do desenvolvimento do modelo. 

No caso deste trabalho optou-se por trabalhar com uma validação out of time, 

deixando os últimos dois meses de contratos para a validação do modelo. É 

importante salientar que essa amostra de validação é retirada de todas as etapas do 

desenvolvimento do modelo. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos contratos safra a safra 
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Safra Quantidade 
 

 

200901 19949 

Desenvolvimento 

200902 15409 

200903 16496 

200904 16582 

200905 17856 

200906 16666 

200907 16704 

200908 16080 

200909 15342 

200910 15507 

200911 14201 
Validação out of time 

200912 19444 

Fonte: Autoria própria 

Tabela 6 - Definição do tamanho das bases de desenvolvimento e validação 

Base de 
desenvolvimento 

Base de validação 

166.991 33.645 

Fonte: Autoria própria 

Desse modo, 16,8% da base será utilizada para validação dos modelos. 

5.2 Categorização das variáveis 

Antes de simplesmente rodar a regressão para todas as variáveis explicativas foi 

realizado um tratamento de categorização nelas com o objetivo de minimizar os 

efeitos de outliers e acomodar melhor eventuais não linearidades.  

A categorização foi feita com o auxilio do algoritmo de Chaid que tem por base o 

teste de Qui-Quadrado, procurando a quebra que possui o maior grau de 

significância com a variável resposta. Sendo uma categorização para cada modelo. 

Sabe-se que, em muitos casos, ao trabalhar com as variáveis de forma contínua 

pode-se ter um ganho na estimativa do modelo, mas estudar esses ganhos não é o 

objetivo do trabalho. 

A tabela a seguir mostra o exemplo de uma variável que foi categorizada para o 

modelo de PD, com a taxa de inadimplência de cada uma das categorias. 
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Tabela 7 – Exemplo de categorização 

Variável Categoria 
Quantidade 
de contratos 

Quantidade de 
contratos que 
foram a default 

% de default 

Consultas ao  
Achei

4
·, nos últimos 30 dias 

não zero e um 2.962 833 28,1 

um 9.170 2.251 24,5 

zero 154.459 32.343 20,9 

 

Essa variável indica quanto maior for o número de consultas ao Achei pior é o 

cliente. 

O resultado das categorizações de todas as variáveis pode ser visualizado no 

Apêndice C. Esse algoritmo foi implementado através do software estatístico SAS, 

versão 9.0, através da macro “%treedisc” 5 .  As macros de implementação do 

algoritmo não foram adicionadas à documentação por serem de grande extensão. 

Devido à limitação computacional para o modelo de PD e de PE a categorização foi 

realizada a partir de uma amostra aleatória de 30 mil casos e posteriormente seu 

resultado foi aplicado na base completa para o desenvolvimento dos modelos. Para 

o modelo de LGD, como partimos somente dos contratos que necessariamente 

foram a default, utilizou-se a base completa. 

5.3 Regressão da PD. 

Conforme descrito no item anterior, foram utilizadas nas regressões somente 

variáveis categorizadas. Portanto, com a variável dependente marcada, a PD e as 

variáveis explicativas devidamente tratadas, utilizou-se o método Stepwise para 

seleção das variáveis finalistas, disponível no procedimento “logistic” do software 

SAS. 

                                                           
4
 Serviço Serasa Experian para consulta de cheques que oferece um relatório atualizado sobre o 

documento pesquisado e dados básicos do cadastro do consumidor, seja ele pessoa física ou pessoa 
jurídica. 
5

 A macro “%treedisc” foi obtida através do site: <http://euclid.psych.yorku.ca/ftp/sas/macros/>, 
acessado em 12/03/2011. Essa macro necessita de outros códigos fonte para seu correto 
funcionamento, códigos esses obtidos diretamente do site da empresa SAS: 
http://support.sas.com/kb/25/addl/fusion25035_1_xmacro.sas.txt. 
Os parâmetros dessa macro permitem definir o nível de significância (alpha), a quantidade mínima de 
registros em cada categoria final (leaf) e a quantidade máxima de níveis de profundidade da árvore 
(maxdepth). 

http://euclid.psych.yorku.ca/ftp/sas/macros/
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Após alguns testes, as variáveis selecionadas, os graus de liberdade de cada 

variável, a estatística de Wald e a significância dada pelo p-valor de cada variável 

são fornecidas na Tabela: 

Tabela 8 – Variáveis modelo de PD 

Variáveis GL 
Wald Chi-

Square 
P-valor 

FLAG_CAPITAL Indica se a cidade do cliente é uma capital 1 94,4626 <.0001 

MAX_FLAG_ATIVO 
Indica se o cliente está com uma negativação 
ativa 

1 46,6127 <.0001 

MAX_FLAG_DECURSO 
Indica que o cliente está negativado, mas 
essa negativação foi há mais de 5 anos 

1 117,7025 <.0001 

c_PERF_MAX_NUPCL 
Quantidade de parcelas do contrato de 
crédito 

5 7787,3956 <.0001 

c_CH365_A Consulta ao Achei nos últimos 365 dias 2 237,797 <.0001 

c_CH60_A Consulta ao Achei nos últimos 60 dias 2 111,4303 <.0001 

c_CONC30_TF_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + 
Credit Bureau entre 0 e 30 dias por empresa 
de telefonia 

1 66,6376 <.0001 

c_CONC90_A 
Quantidade de consultas a crédito entre 1 
dia e 90 dias 

4 705,1351 <.0001 

c_CONC90_SEG_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + 
Credit Bureau entre 0 e 90 dias por empresa 
de seguradora 

1 76,2053 <.0001 

c_CONC90_TF_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + 
Credit Bureau entre 0 e 90 dias por empresa 
de telefonia 

2 63,9992 <.0001 

c_MAXTPNEG 
Maior tempo de ativação de uma 
negativação que foi resolvida 

4 957,82 <.0001 

c_NU_DIAS Dias desde a última negativação 2 103,5584 <.0001 

c_PRT_RES_U2A 
Número de Protestos resolvidos nos últimos 
2 anos 

1 43,1995 <.0001 

c_RETRICAO_CCA 
Quantidade de restrições de ações não 
resolvidas 

1 237,2912 <.0001 

c_Regiao Região 2 1160,9241 <.0001 

c_TOT2_A6M 
Número de ocorrências (Protesto + Refin + 
Pefin + ACAO + CCF) resolvidas antes dos 
últimos 6 meses 

1 22,8983 <.0001 

c_TOT2_U6M 
Número de ocorrências (Protesto + Refin + 
Pefin + ACAO + CCF) resolvidas nos últimos 6 
meses 

1 271,6611 <.0001 

c_V10EP Quantidade de Pefin ativos 2 358,2368 <.0001 

c_V9EP Quantidade de Refin ativos 1 77,1556 <.0001 

Fonte: Autoria própria 
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Observa-se que as variáveis mais importantes para a estimação da probabilidade de 

default dos contratos foram o número de parcelas contratadas 

(c_PERF_MAX_NUPCL), indicando que quanto maior o parcelamento do contrato, 

maior a probabilidade de ele vir a dar default; e a região, mostrando que os contratos 

de São Paulo e da região Sul têm menor probabilidade de vir a dar default. A 

equação final com os pesos de cada categoria pode ser vista no Apêndice D. 

A Figura 6 mostra a ordenação do escore, ou seja, o número 1 representa, de 

acordo com o modelo, os 10% “piores” contratos observados, dos quais 50,5% 

vieram a ser inadimplentes. O decil 10 apresentou apenas 2,2% dos contratos 

inadimplentes, evidenciando a boa separação do modelo. Observa-se também que 

não houve nenhuma inversão aparente de escore, ou seja, o escore foi capaz de 

manter uma ordenação coerente dos melhores para os piores contratos. 

Essas quebras serão utilizadas para associar o escore aos valores de PD, ou seja, 

todos os contratos que estiverem na faixa de escore que quebrou o decil 1 serão 

classificados com uma PD de 50,5%. Todas as quebras com seus respectivos 

valores de PD estão na tabela. 

 

Figura 6 – Ordenação modelo de PD, safras de desenvolvimento 

Fonte: Autoria própria 
 

A Tabela 9 apresenta a volumetria de cada decil gerado pela regressão. 

Tabela 9 – Decis de PD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taxa de default 50,5% 36,7% 28,9% 24,7% 20,9% 17,5% 14,2% 10,7% 6,5% 2,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Ta
xa

 d
e

 d
ef
a
u
lt

Ordenação de PD - desenvolvimento



37 
 

(continua) 

Decil Contratos bons Contratos ruins Total de contratos Taxa de maus (%) 

1 8.248 8.408 16.656 50,48 

2 10.526 6.105 16.631 36,71 

3 11.853 4.820 16.673 28,91 

4 12.550 4.121 16.671 24,72 

5 13.171 3.475 16.646 20,88 

6 13.554 2.871 16.425 17,48 

7 14.472 2.404 16.876 14,25 

8 14.912 1.779 16.691 10,66 

9 15.303 1.059 16.362 6,47 

10 16.551 372 16.923 2,20 

Total 131.140 35.414 166.554 21,26 

Fonte: Autoria própria 

O KS observado desse modelo na base de desenvolvimento (safras de 200901 a 

200910) foi de 33,39%. São valores considerados satisfatórios para modelos de 

credit score.  

Os requisitos de ordenação do modelo e um valor de KS que demonstra que existe 

uma boa discriminação entre os bons e maus pagadores são importantes para 

garantir a qualidade da equação e mostrar ao regulamentador que o modelo que 

será utilizado para gerir seu risco esta adequado. Lembrando que o segundo pilar de 

Basiléia II determina que os bancos sejam responsáveis por avaliar o seu risco 

mantendo um nível adequado de capital, dentre essa avaliação está a garantia de 

um bom modelo. 

Os resultados obtidos para a amostra de validação (safras de 200911 a 200912) são 

apresentados a seguir, observa-se que mesmo para os contratos que ficaram fora 

do desenvolvimento do modelo a equação continuou ordenando. 
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Figura 7 – Ordenação modelo de PD, safras de validação 
Fonte: Autoria própria 

 

O KS observado desse modelo na base de validação foi de 32,88%. O que mostra 

que o modelo também continuou performando mesmo fora das safras de 

desenvolvimento. 

Portanto com os resultados acima se conclui a estimação do parâmetro de PD, que 

posteriormente será utilizado no teste da perda esperada. 

 

5.4 Regressão da LGD. 

O modelo de LGD foi desenvolvido a partir dos contratos que necessariamente 

foram a default e que apresentaram valores de LGD zero ou um. Deste modo 

sobraram onze mil cento e quarenta e dois contratos para o desenvolvimento do 

modelo, respeitando as safras de desenvolvimento até outubro de 2009. 

Conforme mostrado anteriormente na Figura 5, a base apresenta uma concentração 

nos valores de zero e um de LGD. Optou-se, portanto, por estimar o modelo de LGD 

através de uma regressão logística da mesma forma que a PD, inclusive utilizando 

também somente varáveis categorizadas. Nesses casos, porém, categorizadas para 

o modelo de LGD.  

Com a variável dependente marcada, e as variáveis explicativas devidamente 

tratadas utilizou-se o método Stepwise para seleção das variáveis finalistas, 

disponível no procedimento “logistic” do software SAS. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taxa de default 49,0% 34,8% 28,5% 23,6% 18,7% 15,4% 13,0% 11,0% 7,1% 3,7%
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Após alguns testes as variáveis selecionadas, os graus de liberdade de cada 

variável, a estatística de Wald e a significância dada pelo p-valor de cada variável 

são fornecidas na tabela a seguir: 
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Tabela 10 – Variáveis modelo de LGD 

Variáveis GL 
Wald Chi-

Square 
P-valor 

c_CONC90_TF_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + Credit 
Bureau entre 0 e 90 dias por empresa de telefonia 

2 596.758 <.0001 

c_MAX_DIAS_NEGATIVA 
Maior tempo de uma negativação que foi resolvida 
nos últimos 10 anos 

3 1.855.589 <.0001 

c_PERF_MAX_NUPCL Quantidade de parcelas do contrato de crédito 4 2.653.623 <.0001 

c_RETRICAO_CCA Quantidade de restrições de ações não resolvidas 1 395.849 <.0001 

c_RETRICAO_TOT Quantidade total de restrições 1 169.316 <.0001 

c_TOT2_A6M 
Número de ocorrências (Protesto + Refin + Pefin + 
ACAO + CCF) resolvidas antes dos últimos 6 meses 

1 167.073 <.0001 

c_V10EP Quantidade de Pefin ativos 2 1.265.510 <.0001 

c_V9EP Quantidade de Refin ativos 1 242.508 <.0001 

 

Fonte: Autoria própria 

Observa-se que as variáveis mais importantes para a estimação da probabilidade de 

default dos contratos foram o número de parcelas contratadas 

(c_PERF_MAX_NUPCL) e o maior tempo de uma negativação que foi resolvida nos 

últimos 10 dias, o que faz bastante sentido para um modelo de recuperação. A 

equação final com os pesos de cada categoria pode ser vistos no Apêndice D. 

A Figura é semelhante ao modelo de PD, porem nesse caso pode-se observar que o 

range de variação entre o menor valor de LGD e o maior é baixo, vai de 48,6% o 

melhor grupo de LGD para 72,1% o pior grupo. Isso se deve a maior dificuldade de 

encontrar informações que são capazes de explicar o comportamento da 

recuperação. Conforme descrito anteriormente muito autores relacionam a 

recuperação mais ao tipo do bem, se existe ou não garantia, e ao momento 

econômico do que as características do individuo.  

De acordo com Altman et al. (2005), a componente LGD constitui um dos 

maiores desafios à implantação da Abordagem IRB Avançada nas instituições 
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financeiras. Existe também o problema da qualidade da informação para o calculo 

da recuperação. 

.  
Figura 8 – Ordenação modelo de LGD, safras de desenvolvimento 

Fonte: Autoria própria 
 

Assim como no modelo de PD essas quebras serão utilizadas passa associar o 

escore aos valores de LGD, ou seja, todos os contratos que estiverem na faixa de 

escore que quebrou o decil 1 serão classificados com uma PD de 72,05%. Todas as 

quebras com seus respectivos valores de LGD estão na tabela. O total de contratos 

não bate com o utilizado no desenvolvimento do modelo, pois agora foram 

considerados os contratos com valores de LGD diferentes de zero ou um. 

Tabela 11 – Decis de LGD 

Decil 
Contratos 

bons 
Contratos 

ruins 
Total de 

contratos 
Taxa de maus 

(%) 

1 985 2.541 3.526 72,05 

2 735 1.408 2.143 65,71 

3 1.848 3.108 4.956 62,71 

4 1.978 2.746 4.724 58,13 

5 1.011 1.424 2.435 58,49 

6 1.476 1.995 3.471 57,48 

7 1.532 1.903 3.435 55,40 

8 1.582 1.931 3.513 54,98 

9 1.753 1.946 3.699 52,60 

10 1.812 1713 3.525 48,60 

Total 14.712 20.715 35.427 58,47 

Fonte: Autoria própria 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LGD 72,1% 65,7% 62,7% 58,1% 58,5% 57,5% 55,4% 55,0% 52,6% 48,6%
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O KS observado desse modelo na base de desenvolvimento (safras de 200901 a 

200910) foi de 26,32%. Nas safras de validação o KS se manteve em 24,35%. Isso 

mostra que o modelo LGD não tem a mesma capacidade do PD para separar os 

bons dos maus, dado a dificuldade em encontrar informações relacionadas à 

recuperação do cliente. 

5.5 Perde esperada com os modelos separados 

Com os dois primeiros parâmetros estimados pode-se realizar o primeiro testa da 

perda esperada. Conforme descrito no item 2.3.4 a perda esperada será a 

multiplicação dos parâmetros de PD e LGD com o EAD (que no caso desse estudo é 

o próprio saldo).  

A comparação da perde esperada sempre será feita com a perda observada, que é 

quanto o cliente deixou em aberto após a finalização do contrato, incluindo o período 

de recuperação. É o valor que efetivamente foi perdido. 

A tabela a seguir mostra as estimativas de perda comparado com a perda 

observada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 – Comparação perda esperada com perda observada com o modelo 
usual. 

Safra 
Saldo 

contratado (R$ 
MM) 

Perda 
estimada (R$ 

MM) 

Perda 
observada (R$ 

MM) 
Erro (%) 
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200901 32,246 4,831 4,814 0,4 

200902 19,802 2,901 2,837 2,3 

200903 21,707 3,205 3,042 5,4 

200904 19,925 2,923 2,737 6,8 

200905 22,309 3,272 2,823 15,9 

200906 21,038 3,076 2,726 12,8 

200907 19,937 2,960 2,563 15,5 

200908 18,743 2,853 2,421 17,8 

200909 18,605 2,814 2,463 14,2 

200910 17,960 2,715 2,469 9,9 

200911 14,950 2,162 2,076 4,1 

200912 18,496 2,772 2,530 9,6 

Total 245,719 36,483 33,502 8,9 

Fonte: Autoria própria 

Observa-se que em todas no geral a perda estimada superestima a observada em 

8,9%, sendo 9,1% no período de desenvolvimento de 8,9% no período de validação. 

Isso mostra que caso esses modelos estivesses sendo utilizados para o calculo de 

capital da instituição ela estaria superestimando a perda e, portanto com excesso de 

capital. 

5.6 Modelo conjunto de perda esperada 

Até o item anterior foi mostrado com é desenvolvido usualmente o calculo de perda 

esperada de uma determinada carteira, ou seja, estimando um modelo para a PD, 

um para a LGD e um para o EAD, sendo que a multiplicação desses três parâmetros 

resulta na perda esperada. Este item ira mostrar uma maneira de modelar direta a 

multiplicação da PD e LGD a fim de ter uma estimativa mais precisa da perda 

esperada final da carteira. 

Assim como no modelo de PD e LGD foi realizado uma categorização separado para 

o modelo de PE, mudando a variável resposta, detalhes de sobre a variável resposta 

encontra-se no item 4.2.4. Também nesse caso utilizou-se o método Stepwise para 

seleção das variáveis finalistas, disponível no procedimento “logistic” do software 

SAS. As variáveis selecionadas, os graus de liberdade de cada variável, a estatística 

de Wald e a significância dada pelo p-valor de cada variável são fornecidas na 

Tabela: 
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Tabela 13 – Variáveis modelo de PE 

Variáveis GL 
Wald Chi-

Square 
P-valor 

MAX_FLAG_ATIVO Indica se o cliente está com uma negativação ativa 1 81,31 <.0001 

c_PERF_MAX_NUPCL Quantidade de parcelas do contrato de crédito 3 1.190,63 <.0001 

c_CH365_A Consulta ao Achei nos últimos 365 dias 1 274,26 <.0001 

c_CONC90_TF_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + Credit 
Bureau entre 0 e 90 dias por empresa de telefonia 

2 429,97 <.0001 

c_DIF_EM60 
Número de empresas diferentes que consultaram 
o mesmo CPF entre 0 e 60 dias 

2 254,04 <.0001 

c_MAXTPNEG 
Maior tempo de ativação de uma negativação que 
foi resolvida 

4 1.062,50 <.0001 

c_RETRICAO_REF 
Quantidade de restrições de Refin (restritivos 
financeiros) 

1 100,59 <.0001 

c_Regiao Região 2 602,1 <.0001 

c_V10EP Quantidade de Pefin ativos 2 310 <.0001 

c_V9EA 
Quantidade de Refin resolvidos nos últimos 6 
meses 

2 144,6 <.0001 

Fonte: Autoria própria 

Mais uma vez observa-se que as variáveis mais importantes para a estimação da 

probabilidade de default dos contratos foram o número de parcelas contratadas 

(c_PERF_MAX_NUPCL), o que demonstra que essa é uma variável importante para 

estimava do risco do contrato mostrando que quanto maior for o número de parcelas 

maior a chance de perda, e o maior tempo de ativação de uma negativação que foi 

resolvida, o que faz mais sentido para separar os clientes costumam atrasar porem 

depois de um certo período voltam a pagar. A equação final com os pesos de cada 

categoria pode ser vistos no Apêndice D. 

A Figura 9 mostra a ordenação do escore, ou seja, o número 1 representa, de 

acordo com o modelo, os 10% “piores” contratos observados, dos quais 30,1% 

vieram a ser inadimplentes. O decil 10 apresentou apenas 3,3% dos contratos 

inadimplentes, evidenciando a boa separação do modelo. Observa-se também que 

não houve nenhuma inversão aparente de escore, ou seja, o escore foi capaz de 

manter uma ordenação coerente dos melhores para os piores contratos. 
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Figura 9 – Ordenação modelo de LGD, safras de desenvolvimento 

Fonte: Autoria própria 
 

Essas quebras serão utilizadas para associar o escore aos valores de PE, ou seja, 

todos os contratos que estiverem na faixa de escore que quebrou o decil 1 serão 

classificados com uma PE de 30,1%. Todas as quebras com seus respectivos 

valores de PE estão na tabela. 

Tabela 14 – Decis de PE 

Decil 
Contratos 

bons 
Contratos 

ruins 
Total de 

contratos 
Taxa de 

maus (%) 

1 11.672 5.037 16.709 30,15 

2 13.263 3.351 16.614 20,17 

3 13.906 2.622 16.528 15,87 

4 14.925 2.369 17.294 13,70 

5 14.668 1.892 16.560 11,43 

6 14.613 1.627 16.240 10,02 

7 16.931 1.521 18.452 8,24 

8 13.884 958 14.842 6,45 

9 16.015 794 16.809 4,72 

10 15.998 545 16.543 3,29 

Total 145.876 20.715 166.591 12,43 

Fonte: Autoria própria 

O índice Kolmogorov-Smirnov (KS) observado desse modelo na base de 

desenvolvimento (safras de 200901 a 200910) foi de 30,7%%. Nas safras de 

validação o KS se manteve em 35,02%. Note-se que nesse caso o KS do período de 

validação é maior que no desenvolvimento, o que não é muito comum, porém 

demostra a boa estabilidade do modelo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PE 30,1% 20,2% 15,9% 13,7% 11,4% 10,0% 8,2% 6,5% 4,7% 3,3%
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Ao multiplicar a PE em percentual estimada pelo modelo com o EAD temos as 

seguintes estimativas de perda esperada comparado com a perda observada. 

Tabela 15 – Comparação perda esperada com perda observada com o modelo 
proposto. 

Safra 
Saldo contratado 

(R$ MM) 
Perda estimada 

(R$ MM) 
Perda observada 

(R$ MM) 
Erro (%) 

200901 32,246 4,564 4,814 -5,19 

200902 19,802 2,667 2,837 -5,98 

200903 21,707 2,962 3,042 -2,63 

200904 19,925 2,697 2,737 -1,47 

200905 22,309 3,017 2,823 6,88 

200906 21,038 2,868 2,726 5,23 

200907 19,937 2,754 2,563 7,44 

200908 18,743 2,590 2,421 6,98 

200909 18,605 2,580 2,463 4,77 

200910 17,960 2,494 2,469 1,00 

200911 14,950 2,001 2,076 -3,61 

200912 18,496 2,540 2,530 0,38 

Total 245,719 33,735 33,502 0,70 

 Fonte: Autoria própria 

Observa-se que em todas, no geral, a perda estimada superestima a observada em 

apenas 0,7%, bem abaixo dos 8,9% quando os parâmetros foram modelados 

separadamente. 
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6. CONCLUSÕES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Dado a relevância que o mercado de crédito vem ganhando na economia, o 

presente trabalho se propôs a fazer uma revisão conceitual do risco de crédito, 

tendo a perda esperada como o principal componente, levantar os riscos de ter uma 

estimativa errada da perda e mostrar que uma boa estimativa dessa componente e 

consequentemente uma boa estimativa de capital é fundamental para a gestão de 

risco dos bancos.  

Da maneira que ela é modelada usualmente, multiplicação dos parâmetros de risco 

PD, LGD e EAD pressupoem que os parâmetros de PD e LGD são independentes. 

Alguns autores questionam essa pressuposição e que, se essa dependência não for 

levada em conta os cálculos de perda esperada e o capital que deveria ser alocado 

estarão incorretos. A proposta do trabalho foi comparar as variáveis dos modelos de 

PD e LGD modelados separadamente e propor uma alternativa de modelar as duas 

componentes em conjunto com o intuito de ter uma melhor estimativa de perda 

esperada, ao final foi realizada a comparação entre as duas estimativas. 

Ao comparar a perda esperada modelada usualmente com a perda observada os 

modelos superestimaram a perda em 8,9%. O que consequentemente faria com que 

a instituição tivesse um capital de reserva maior do que o necessário. Modelando os 

dois parâmetros conjuntamente a estimativa de perda esperada supertimou a 

observada somente em 0,7%. 

Não se pode afirmar que o menor erro na estimativa de perda se deve a correlação 

entre a PD e LGD, pois como a base não tem uma série longa não foi possível testar 

essa hipótese. Porém, ao modelar os parâmetros conjuntamente, retiramos essa 

pressuposição que é forte. 

Poucos trabalhos foram econtrados que exploram essa correlação, entre os 

trabalhos encontrado nenhum deles faz a comparação entre as variáveis dos dois 

modelos, eles focam mais em comparar a séria histórica da PD e LGD observados. 

A contribuição desse trabalho foi fazer uma comparação mais focada nos modelos e 

não na série, analisando as variáveis explicativas de cada parâmetro e mostrando 

que apesar de não conseguir provar a hipótese de correlação algumas variáveis 
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explicativas de PD também explicam a LGD, o que mostra que existe um risco de 

correlação. 

Além de estudar os modelos separados o trabalho propôs uma alternativa de 

modelar os parâmetros conjuntamente, a ideia não foi escolher qual a melhor 

metodologia para esse novo modelo e sim comparar com a mesma metodologia, no 

caso a regressão logística, as diferentes estimativas de perda esperada. 

O ideal seria fazer um estudo mais detalhado entre a correlação das duas 

componentes antes do desenvolvimento dos modelos, porém, para isso a base 

deveria ter uma série longa de meses para comparar qual é o comportamento da 

LGD em períodos de variação da PD. No caso deste trabalho a base apresentava 

apenas doze meses de safras. Existe uma dificuldade grande de conseguir 

informações confiáveis para esse teste no mercado brasilleiro, a maior parte das 

informações estão restritas nas instituições financeiras, principalmente as que 

possibilitam o cálculo da LGD. 

Outra alternativa que é utilizada pelo mercado financeiro para tratar a dependência 

de duas variáveis é a cópula. A ideia principal é que uma distribuição conjunta, no 

caso a perda esperada, pode ser fatorada em distribuições marginais (PD e LGD). 

Cherubini; Luciano e Vecchiato (2004) argumentam que essa função tem ganhado 

cada vez mais popularidade entre acadêmicos e praticantes na área de finanças 

principalmente devido ao inteso aumento na volatilidade e comportamento errático 

dos mercados financeiros.  
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7. APÊNDICE 

7.1 Apêndice A - Algoritmo Chi-Squared Automatic Detection (Chaid) 

O algoritmo Chaid tem por base o teste de Qui Quadrado de Pearson, no caso da 

variável resposta ser contínua, o teste de Fisher, no caso de resposta nominal ou 

verossimilhança, para variável resposta ordinal. Esse algoritmo constitui um método 

estatístico frequentemente utilizado, e eficiente na seleção ou categorização de 

variáveis. Neste trabalho ele será utilizado na categorização de variáveis explicativas 

para estimação dos parâmetros de PD e LGD. 

A técnica gera uma árvore de decisão para cada variável explicativa, analisando as 

partições de acordo com o teste do  das categorias e procurando aquela quebra 

que possui o maior grau de significância. Uma nova análise é feita dentro de cada 

subgrupo resultante da partição anterior, estudando novamente a influência das 

variáveis independentes. Dessa forma tem-se uma escolha hierárquica de variáveis. 

Os agrupamentos formados são homogêneos internamente, apesar de 

apresentarem heterogeneidade entre si. Quando selecionada apenas uma variável 

esse método pode ser utilizado para sua categorização. Quando colocadas mais de 

uma variável o método pode ser utilizado para seleção de variáveis ou até na 

predição de perdas em uma carteira de crédito, conforme Rosa (2000).  

Para limitar o crescimento da árvore são utilizados alguns filtros, como significância 

da categoria, analisada através do p-valor, dimensão da raiz, dimensão da folha e o 

número máximo de níveis que a árvore pode ter. O processo de quebra da variável 

continua até que não existam mais quebras significativas ou até que os filtros 

estabelecidos impeçam o crescimento. Santos e Oliveira (2007) fornece detalhes de 

cada passo desse algoritmo. 

7.1.1 Teste de Kolmogorov-Smirnov 

Kolmogorov-Smirnov (KS) é uma técnica não paramétrica utilizada para determinar 

se duas distribuições de probabilidades diferem uma da outra. O nome é uma 

referência aos matemáticos russos Andrey Kolmogorov e Vladimir Ivanovich Smirnov. 

No caso dos modelos de PD propostos neste trabalho, o teste será utilizado para 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Andrey_Kolmogorov
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Ivanovich_Smirnov&action=edit&redlink=1
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avaliação da capacidade de separação entre clientes maus (que dão default) e 

clientes bons (não dão default). 

Para tal avaliação, é analisada a distribuição de escores acumulados 

separadamente para cada subpopulação. De acordo com Gonçalves (2005), divide-

se então cada subpopulação em intervalos iguais de escore e para cada uma é 

determinada a frequência acumulada. Em cada intervalo calcula-se a diferença entre 

as frequências das populações. A saída do teste é o maior valor entre essas 

diferenças. 

Ou seja, 

 

sendo  a função acumulada da subpopulação i com escores inferiores a   

variando do menor ao maior escore. O modelo com melhor separação é então 

aquele que apresentar maior valor nessa estatística. 

7.1.2 Método Stepwise  

O método Stepwise foi realizado pela primeira vez por Norman e Stoker (1991). 

Muito utilizado em regressões lineares e logísticas, baseia-se no teste F quando os 

erros possuem distribuição normal e no teste da Razão de Verossimilhança quando 

erros seguem distribuição binomial (regressão logística).  

É um processo iterativo que busca a cada passo a variável mais importante, em 

termos estatísticos, dentre as disponíveis. Ou seja, aquela que gerar a maior 

mudança no logaritmo da verossimilhança em relação ao modelo que não a contém. 

Esse procedimento foi adotado para otimização dos modelos neste estudo, tanto na 

modelagem de PD quanto na de LGD. 

O procedimento inicia calculando o log da verossimilhança para modelos contendo 

apenas uma variável explicativa. É construído um modelo para cada variável e o que 

fornecer o menor valor-p entre todos os testes da Razão de Verossimilhança, é 

selecionado. 
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O passo seguinte é verificar se as variáveis que restaram são importantes, a um 

certo nível de significância, para o modelo ajustado. Se alguma variável entrar no 

modelo, é verificada se a saída de alguma outra variável gera um desempenho final 

melhor no modelo. 

O processo iterativo acaba quando a entrada de uma dada variável não promove um 

aumento significativo na eficiência do modelo, ou quando sobram apenas variáveis 

que apresentam correlação indesejada com a eficiência. 

7.2 Apêndice B – Descrição das variáveis 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

COUNTCPF 
Números fictícios de identificação. No entanto, o indicador é o mesmo se o CPF original 
é o mesmo 

DT_T0 Data de início do contrato de crédito 

CH180_A Consulta ao Achei nos últimos 180 dias (informação de utilização de cheque) 

CH30_A Consulta ao Achei nos últimos 30 dias 

CH365_A Consulta ao Achei nos últimos 365 dias 

CH60_A Consulta ao Achei nos últimos 60 dias 

CH90_A Consulta ao Achei nos últimos 90 dias 

CONS_30_F_A Consultas entre 0 e 30 dias feitas por empresas do ramo de 'financeira' 

CONS_365_F_A Consultas entre 0 e 365 dias feitas por empresas do ramo de 'financeira' 

CONS_60_F_A Consultas entre 0 e 60 dias feitas por empresas do ramo de 'financeira' 

CONS_90_F_A Consultas entre 0 e 90 dias feitas por empresas do ramo de 'financeira' 

MAX_FLAG_ATIVO Indica se o cliente está com uma negativação ativa 

FLAG_CAPITAL Indica se a cidade do cliente é uma capital 

MAX_FLAG_DECURSO Indica que o cliente está negativado, mas essa negativação foi há mais de 5 anos 

MAX_FLAG_RESOLV Indica se o cliente esteve negativado alguma vez, mas essa negativação já foi removida 

CEP_3DIG Primeiros 3 dígitos do CEP. O primeiro é uma aproximação de Estado 

MAXTPNEG Maior tempo de ativação de uma negativação que foi resolvida 

MAX_DIAS_EXCLUSAO Máximos de dias desde a última exclusão das bases da Serasa  nos últimos 10 anos 

MAX_DIAS_INCLUSAO Máximo de dias desde a última inclusão nas bases da Serasa  nos últimos 10 anos 

MAX_DIAS_OCORRENCIA Maior tempo de atraso na instituição financeira  nos últimos 10 anos 
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VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

MAX_DIAS_NEGATIVA Maior tempo de uma negativação que foi resolvida nos últimos 10 anos 

MIN_DIAS_OCORRENCIA Menor tempo de atraso na instituição financeira  nos últimos 10 anos 

MIN_DIAS_EXCLUSAO Mínimo de dias desde a última exclusão das bases da Serasa  nos últimos 10 anos 

MIN_DIAS_INCLUSAO Mínimo de dias desde a última inclusão nas bases da Serasa  nos últimos 10 anos 

MIN_DIAS_NEGATIVA Menor tempo de uma negativação que foi resolvida nos últimos 10 anos 

NU_DIAS Dias desde a última negativação 

DIF_EM91 Número de empresas diferentes que consultaram o mesmo CPF entre 0 e 180 dias 

DIF_EM30 Número de empresas diferentes que consultaram o mesmo CPF entre 0 e 30 dias 

DIF_EM60 Número de empresas diferentes que consultaram o mesmo CPF entre 0 e 60 dias 

DIF_EM90 Número de empresas diferentes que consultaram o mesmo CPF entre 0 e 90 dias 

TOT2_A6M 
Número de ocorrências (Protesto + Refin + Pefin + ACAO + CCF) resolvidas antes dos 
últimos 6 meses 

TOT2_U6M 
Número de ocorrências (Protesto + Refin + Pefin + ACAO + CCF) resolvidas nos últimos 
6 meses 

V8EPCR Número de ocorrências de ações de busca, apreensão ou executivas ativas 

V8EPGO Número de ocorrências de ações na justiça federal ou estadual ativas 

V12EP 
Número de ocorrências de Protestos ativos. Protestos são menos restritivos do que 
negativações, são feitos em cartórios e não expiram em 5 anos 

PRT_RES_U2A Número de Protestos resolvidos nos últimos 2 anos 

RETRICAO_CCA Quantidade de restrições de ações não resolvidas 

RETRICAO_ACO Quantidade de restrições de ações resolvidas 

RETRICAO_PEF Quantidade de restrições de Pefin (impeditivos financeiros) 

RETRICAO_PIE Quantidade de restrições de PIE - Restrição específica da Serasa 

RETRICAO_PIN Quantidade de restrições de PIN - Restrição específica da Serasa 

RETRICAO_PRT Quantidade de restrições de Protesto 

RETRICAO_REF Quantidade de restrições de Refin (restritivos financeiros) 

RETRICAO_TOT Quantidade total de restrições 

CONC180_A Quantidade de consultas a crédito entre 1 dia e 180 dias 

CONC30_A Quantidade de consultas a crédito entre 1 dia e 30 dias 

CONC365_A Quantidade de consultas a crédito entre 1 dia e 365 dias 

CONC60_A Quantidade de consultas a crédito entre 1 dia e 60 dias 
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VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

CONC90_A Quantidade de consultas a crédito entre 1 dia e 90 dias 

CONC30_SEG_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + Credit Bureau entre 0 e 30 dias por empresa 
de seguradora 

CONC30_TF_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + Credit Bureau entre 0 e 30 dias por empresa 
de telefonia 

CONC60_SEG_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + Credit Bureau entre 0 e 60 dias por empresa 
de seguradora 

CONC60_TF_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + Credit Bureau entre 0 e 60 dias por empresa 
de telefonia 

CONC90_SEG_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + Credit Bureau entre 0 e 90 dias por empresa 
de seguradora 

CONC90_TF_A 
Quantidade de Consultas ao Concentre + Credit Bureau entre 0 e 90 dias por empresa 
de telefonia 

V7EPAN CCF - refere-se à quantidade de cheques sem fundos retornados 

V10EP Quantidade de Pefin ativos 

V10EB Quantidade de Pefin resolvidos antes dos últimos 6 meses 

V10EA Quantidade de Pefin resolvidos nos últimos 6 meses 

V9EP Quantidade de Refin ativos 

V9EB Quantidade de Refin resolvidos antes dos últimos 6 meses 

V9EA Quantidade de Refin resolvidos nos últimos 6 meses 

SEXO Gênero 

SUM_FLAG_ATIVO Soma de negativações ativas do cliente 

SUM_FLAG_DECURSO Soma de decursos (negativações com mais de 5 anos) 

SUM_FLAG_RESOLV Soma de negativações resolvidas 

SUMAR_VALOR Soma dos valores das negativações nos últimos 10 anos 

PERF_MAX_ATRASO Máximo de dias em atraso nas parcelas do contrato 

PERF_MAX_NUPCL Quantidade de parcelas do contrato de crédito 

PERF_MAX_VL_PAGO Maior valor pago de uma parcela do contrato 

PERF_MAX_VL_PARCELA Maior valor de uma parcela do contrato 

PERF_MIN_VL_PAGO Menor valor pago de uma parcela do contrato 

PERF_MIN_VL_PARCELA Menor valor de uma parcela do contrato 

PERF_NUM_PARC_NPAG
AS 

Quantidade de parcelas não pagas 

PERF_PERCENT_VL_PAG
Percentual de valor pago 
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VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

O 

PERF_SOMA_VL_PAGO Soma do valor pago de todas as parcelas do contrato 

PERF_SOMA_VL_PARCEL
A 

Soma do valor de todas as parcelas do contrato 

PERF_PRI_DTVENC Primeira data de vencimento de uma parcela do contrato 

PERF_ULT_DTVENC Última data de vencimento das parcelas do contrato 

Fonte: Autoria própria 

7.3 Apêndice C – Categorização das variáveis  

7.3.1 Modelo de PD: 

Variável Categoria qtdade qtdade_def % de default 

Consultas ao Achei nos 
últimos 30 dias 

não zero e um 2962 833 28,1% 

um 9170 2251 24,5% 

zero 154459 32343 20,9% 

Consultas ao Achei nos 
últimos 60 dias 

não zero e um 6127 1552 25,3% 

um 12352 2950 23,9% 

zero 148112 30925 20,9% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 90 dias por empresa 
de telefonia 

não zero e um 2651 959 36,2% 

um 8787 2476 28,2% 

zero 155153 31992 20,6% 

RETRICAO_PR 

não zero e um 4384 1446 33,0% 

um 5400 1524 28,2% 

zero 156807 32457 20,7% 

Quantidade de Pefin ativos 

não zero e um 5145 1278 24,8% 

um 6848 1719 25,1% 

zero 154598 32430 21,0% 

Quantidade de Refin 
resolvidos nos últimos 6 
meses  

não zero e um 10299 3208 31,1% 

um 11952 3412 28,5% 

zero 144340 28807 20,0% 

Soma de negativações 
resolvidas 

não zero e um 71081 17753 25,0% 

um 20303 4328 21,3% 

zero 75207 13346 17,7% 

Consultas ao Achei nos 
últimos 180 dias (informação 
de utilização de cheque) 

. -0 133995 28196  

não 0 32596 7231  

Consultas ao Achei nos 
últimos 365 dias 

. - 0-2 151138 32422 21,5% 

3-5 8980 1829 20,4% 
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6 - high 6473 1176 18,2% 

Consultas ao Achei nos 
últimos 90 dias 

. -0 143525 29985 20,9% 

não 0 23066 5442 23,6% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 180 dias 

. -0-1 119904 23316 19,4% 

2 19117 4182 21,9% 

3-4 16248 4166 25,6% 

5 - high 11322 3763 33,2% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 30 dias 

. - 0 130403 25680 19,7% 

1 24772 5907 23,8% 

2 6968 2056 29,5% 

3 - high 4448 1784 40,1% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 365 dias 

. - 0 53462 11068 20,7% 

1-2 60904 11803 19,4% 

10- high 6872 2172 31,6% 

3-4 25788 5574 21,6% 

5-6 11889 2784 23,4% 

7-9 7676 2026 26,4% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 60 dias 

. - 0 115274 22232 19,3% 

1 31211 6965 22,3% 

2 10793 2883 26,7% 

3 4487 1429 31,8% 

4 - high 4826 1918 39,7% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 90 dias 

. - 0 103924 19902 19,2% 

1 34905 7424 21,3% 

2 13729 3399 24,8% 

3-4 9421 2844 30,2% 

5 - high 4612 1858 40,3% 

Consultas entre 0 e 30 dias 
feitas por empresas do ramo 
de 'financeira' 

. - 0 137675 27684 20,1% 

1 - high 28916 7743 26,8% 

Consultas entre 0 e 365 dias 
feitas por empresas do ramo 
de 'financeira' 

. - 0 37 13 35,1% 

0-2 128619 26206 20,4% 

3-4 20689 4517 21,8% 

5 - high 17246 4691 27,2% 

Consultas entre 0 e 60 dias 
feitas por empresas do ramo 
de 'financeira' 

. - 0 124814 24694 19,8% 

1 - high 41777 10733 25,7% 

Consultas entre 0 e 90 dias 
feitas por empresas do ramo 
de 'financeira' 

. - 1 146759 29559 20,1% 

2 - high 19832 5868 29,6% 

Número de empresas 
diferentes que consultaram o 
mesmo CPF entre 0 e 30 dias 

. - 0 124149 24415 19,7% 

1 - high 42442 11012 25,9% 
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Número de empresas 
diferentes que consultaram o 
mesmo CPF entre 0 e 60 dias 

. - 0 107640 20808 19,3% 

1 36872 8179 22,2% 

2 - high 22079 6440 29,2% 

Número de empresas 
diferentes que consultaram o 
mesmo CPF entre 0 e 90 dias 

. - 0 95883 18442 19,2% 

1 40583 8728 21,5% 

2 - high 30125 8257 27,4% 

DIF_EM9 

. - 0 72869 14233 19,5% 

1 44964 9135 20,3% 

2 22153 4978 22,5% 

3 - high 26605 7081 26,6% 

Maior tempo de ativação de 
uma negativação que foi 
resolvida  

1194-hig 17295 6278 36,3% 

276-1193 23728 6609 27,9% 

27120 29258 5282 18,1% 

75-275 17787 3967 22,3% 

low-3 78523 13291 16,9% 

Dias desde a última 
negativação 

1-222 32751 9201 28,1% 

223-high 44924 11156 24,8% 

low-0 88916 15070 16,9% 

Quantidade de parcelas do 
contrato de crédito 

1-3 9660 175 1,8% 

11 - hig 52842 17117 32,4% 

2-3 17395 1600 9,2% 

4-5 26955 3735 13,9% 

6 21221 3934 18,5% 

7-10 38518 8866 23,0% 

Soma do valor de todas as 
parcelas do contrato 

212-331 16932 2565 15,1% 

2295 - h 19255 5452 28,3% 

332-707 44403 8851 19,9% 

708-2294 65849 16694 25,4% 

low-211 20152 1865 9,3% 

Quantidade de restrições de 
ações não resolvidas 

0 139883 29222 20,9% 

1 - high 26708 6205 23,2% 

Quantidade de restrições de 
Pefin (impeditivos financeiros)  

0 89979 15689 17,4% 

1 21473 4896 22,8% 

2 - high 55139 14842 26,9% 

Quantidade de restrições de 
Refin (restritivos financeiros) 

0 111040 21614 19,5% 

1 - high 55551 13813 24,9% 

Quantidade total de restrições 

1-3 41659 9185 22,0% 

4 -high 54996 14470 26,3% 

low-0 69936 11772 16,8% 
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Soma de negativações ativas 
do cliente 

0 145199 29463 20,3% 

não 0 21392 5964 27,9% 

Soma de decursos 
(negativações com mais de 5 
anos) 

0 149055 29158 19,6% 

não 0 17536 6269 35,7% 

Soma de negativações 
resolvidas 

0 75207 13346 17,7% 

1-2 33147 7333 22,1% 

3 - hig 58237 14748 25,3% 

Número de ocorrências 
(Protesto + Refin + PEFIN + 
ACAO + CCF) resolvidas 
antes dos últimos 6 meses 

. 0 103664 19288 18,6% 

não 0 62927 16139 25,6% 

Número de ocorrências 
(Protesto + Refin + Pefin + 
ACAO + CCF) resolvidas nos 
últimos 6 meses 

. 0 123641 22603 18,3% 

não 0 42950 12824 29,9% 

Quantidade de Pefin 
resolvidos nos últimos 6 
meses 

. 0 141980 27753 19,5% 

não 0 24611 7674 31,2% 

Quantidade de Pefin 
resolvidos antes dos últimos 6 
meses 

. 0 125889 24334 19,3% 

não 0 40702 11093 27,3% 

Máximo de dias desde a 
última exclusão das bases da 
Serasa  nos últimos 10 anos 

1 - hig 94492 23093 24,4% 

não excl 72099 12334 17,1% 

Máximo de dias desde a 
última inclusão nas bases da 
Serasa  nos últimos 10 anos 

1-1026 28430 6588 23,2% 

1027-183 34834 6803 19,5% 

1834- hi 33389 10264 30,7% 

não incl 69938 11772 16,8% 

Maior tempo de uma 
negativação que foi resolvida 
nos últimos 10 anos 

388-high 41862 12933 30,9% 

40-387 30062 6376 21,2% 

low-39 94667 16118 17,0% 

Maior tempo de atraso na 
instituição financeira  nos 
últimos 10 anos 

26299 64649 13625 21,1% 

1973-hig 32006 10030 31,3% 

low-0 69936 11772 16,8% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 30 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 1782 362 20,3% 

zero 164809 35065 21,3% 

#N/D 
não zero 4889 1704 34,9% 

zero 161702 33723 20,9% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 60 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 2972 536 18,0% 

zero 163619 34891 21,3% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 90 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 3947 703 17,8% 

zero 162644 34724 21,3% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 90 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 3947 703 17,8% 

zero 162644 34724 21,3% 
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Quantidade de restrições de 
PIN - Restrição específica da 
Serasa 

não zero 12974 3899 30,1% 

zero 153617 31528 20,5% 

CCF - refere-se à quantidade 
de cheques sem fundos 
retornados 

não zero 3654 767 21,0% 

zero 162937 34660 21,3% 

Quantidade de Refin ativos 
não zero 4321 1009 23,4% 

zero 162270 34418 21,2% 

Quantidade de Refin 
resolvidos antes dos últimos 6 
meses 

não zero 34329 8648 25,2% 

zero 132262 26779 20,2% 

Soma de negativações 
resolvidas 

não zero 91384 22081 24,2% 

zero 75207 13346 17,7% 

Número de Protestos 
resolvidos nos últimos 2 anos 

não teve para 
resolver 

160499 33392 20,8% 

outros 6092 2035 33,4% 

Região 

regiões 1 90951 17678 19,4% 

regiões 2 68831 15744 22,9% 

sem info 6809 2005 29,4% 

Fonte: Autoria própria 

7.3.2 Modelo de LGD: 

Variável Categoria qtdade qtdade_def % de lgd 

Consultas ao Achei nos 
últimos 180 dias (informação 
de utilização de cheque) 

. -0 9039 6872 76,0% 

não 0 2103 1517 72,1% 

Consultas ao Achei nos 
últimos 365 dias 

. - 0 10426 7932 76,1% 

3 - high 716 457 63,8% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 180 dias 

. -0- 8857 6743 76,1% 

3 - high 2285 1646 72,0% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 365 dias 

. - 0 3812 3004 78,8% 

1-5 5902 4397 74,5% 

6 - high 1428 988 69,2% 

Consultas entre 0 e 30 dias 
feitas por empresas do ramo 
de 'financeira' 

. - 0 8812 6710 76,1% 

1 - high 2330 1679 72,1% 

Consultas entre 0 e 365 dias 
feitas por empresas do ramo 
de 'financeira' 

. - 0 4779 3759 78,7% 

1-4 5090 3763 73,9% 

5 - high 1273 867 68,1% 

Consultas entre 0 e 60 dias 
feitas por empresas do ramo 
de 'financeira' 

. - 0 7877 6018 76,4% 

1 - high 3265 2371 72,6% 

DIF_EM9 

. - 0 4670 3593 76,9% 

1 - 3 5267 3953 75,1% 

4 - high 1205 843 70,0% 

Maior tempo de ativação de 143 - 2107 1579 74,9% 
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uma negativação que foi 
resolvida  

844-high 2619 2136 81,6% 

low-1 6416 4674 72,8% 

Dias desde a última 
negativação 

1-877 4867 3516 72,2% 

878-high 1348 1110 82,3% 

low-0 4927 3763 76,4% 

Quantidade de parcelas do 
contrato de crédito 

1-6 3956 3306 83,6% 

10 1254 834 66,5% 

11-12 2959 2236 75,6% 

13 - 1598 1001 62,6% 

7-9 1375 1012 73,6% 

Quantidade de restrições de 
Pefin (impeditivos financeiros)  

0 9358 7126 76,1% 

1 - high 1784 1263 70,8% 

Quantidade de restrições de 
Refin (restritivos financeiros) 

0 6990 5349 76,5% 

1 - high 4152 3040 73,2% 

Quantidade total de restrições 
4 -high 4383 3208 73,2% 

low-3 6759 5181 76,7% 

Soma de negativações ativas 
do cliente 

0 8921 6492 72,8% 

não 0 2221 1897 85,4% 

Soma de decursos 
(negativações com mais de 5 
anos) 

0 9147 6786 74,2% 

não 0 1995 1603 80,4% 

Soma de negativações 
resolvidas 

1 5841 4550 77,9% 

2-4 2093 1553 74,2% 

5 - -high 3208 2286 71,3% 

Número de ocorrências 
(Protesto + Refin + Pefin + 
ACAO + CCF) resolvidas 
antes dos últimos 6 meses 

. -0- 7811 6004 76,9% 

2 - -high 3331 2385 71,6% 

Quantidade de Pefin 
resolvidos antes dos últimos 6 
meses 

. -0- 9306 7073 76,0% 

2 - -high 1836 1316 71,7% 

Máximo de dias desde a 
última inclusão nas bases da 
Serasa  nos últimos 10 anos 

1-67 4072 3130 76,9% 

1690- -high 3785 2932 77,5% 

68-1689 3285 2327 70,8% 

Maior tempo de uma 
negativação que foi resolvida 
nos últimos 10 anos 

0 4138 3211 77,6% 

1 -13 1940 1246 64,2% 

137-841 2037 1515 74,4% 

842-high 3027 2417 79,8% 

Maior tempo de atraso na 
instituição financeira  nos 
últimos 10 anos 

1784-high 3779 2951 78,1% 

18-1783 3434 2416 70,4% 

low-1 3929 3022 76,9% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 30 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 56 36 64,3% 

zero 11086 8353 75,3% 
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Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 30 dias por empresa 
de telefonia 

não zero 687 596 86,8% 

zero 10455 7793 74,5% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 60 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 99 58 58,6% 

zero 11043 8331 75,4% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 90 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 145 86 59,3% 

zero 10997 8303 75,5% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 90 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 145 86 59,3% 

zero 10997 8303 75,5% 

Quantidade de restrições de 
PIN - Restrição específica da 
Serasa 

não zero 1192 947 79,4% 

zero 9950 7442 74,8% 

CCF - refere-se à quantidade 
de cheques sem fundos 
retornados 

não zero 379 354 93,4% 

zero 10763 8035 74,7% 

Quantidade de Refin ativos 
não zero 497 462 93,0% 

zero 10645 7927 74,5% 

Quantidade de Refin 
resolvidos antes dos últimos 6 
meses 

não zero 2588 1883 72,8% 

zero 8554 6506 76,1% 

Soma de negativações 
resolvidas 

não zero 6624 4851 73,2% 

zero 4518 3538 78,3% 

Consultas ao Achei nos 
últimos 30 dias 

não zero e um 234 177 75,6% 

um 689 516 74,9% 

zero 10219 7696 75,3% 

Consultas ao Achei nos 
últimos 60 dias 

não zero e um 412 288 69,9% 

um 902 681 75,5% 

zero 9828 7420 75,5% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 90 dias por empresa 
de telefonia 

não zero e um 400 356 89,0% 

um 819 662 80,8% 

zero 9923 7371 74,3% 

Quantidade de restrições de 
Protesto 

não zero e um 442 338 76,5% 

um 497 374 75,3% 

zero 10203 7677 75,2% 

Quantidade de Pefin ativos 

não zero e um 597 562 94,1% 

um 695 604 86,9% 

zero 9850 7223 73,3% 

Quantidade de Refin 
resolvidos nos últimos 6 
meses  

não zero e um 986 742 75,3% 

um 1048 795 75,9% 

zero 9108 6852 75,2% 

Soma de negativações 
resolvidas 

não zero e um 5301 3839 72,4% 

um 1323 1012 76,5% 
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zero 4518 3538 78,3% 

Número de Protestos 
resolvidos nos últimos 2 anos 

não teve para 
resolver 

10476 7875 75,2% 

outros 666 514 77,2% 

Região 

regiões 1 5575 4023 72,2% 

regiões 2 4735 3716 78,5% 

sem info 832 650 78,1% 

 

7.3.3 Modelo de PE: 

Variável Categoria qtdade qtdade_def % de pe 

Consultas ao Achei nos últimos 
30 dias 

não zero e um 2363 177 7,5% 

um 7608 516 6,8% 

zero 132335 7696 5,8% 

Consultas ao Achei nos últimos 
60 dias 

não zero e um 4987 288 5,8% 

um 10304 681 6,6% 

zero 127015 7420 5,8% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 90 dias por empresa 
de telefonia 

não zero e um 2092 356 17,0% 

um 7130 662 9,3% 

zero 133084 7371 5,5% 

RETRICAO_PR 

não zero e um 3380 338 10,0% 

um 4373 374 8,6% 

zero 134553 7677 5,7% 

Quantidade de Pefin ativos 

não zero e um 4464 562 12,6% 

um 5824 604 10,4% 

zero 132018 7223 5,5% 

Quantidade de Refin resolvidos 
nos últimos 6 meses  

não zero e um 8077 742 9,2% 

um 9588 795 8,3% 

zero 124641 6852 5,5% 

Soma de negativações 
resolvidas 

não zero e um 58629 3839 6,5% 

um 17298 1012 5,9% 

zero 66379 3538 5,3% 

Consultas ao Achei nos últimos 
180 dias (informação de 
utilização de cheque) 

. -0 133995 28196 21,0% 

não 0 32596 7231 22,2% 

Consultas ao Achei nos últimos 
365 dias 

. - 0-1 172663 36814 21,3% 

2 - high 27573 5507 20,0% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 180 dias 

1 47061 9256 19,7% 

2 22754 5000 22,0% 

3 - high 32260 9176 28,4% 

Quantidade de consultas a . - 0 157179 30750 19,6% 
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crédito entre 1 dia e 30 dias 1 - high 43057 11571 26,9% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 365 dias 

. - 0 65914 13543 20,5% 

1 - 4 103855 20782 20,0% 

5- high 30467 7996 26,2% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 60 dias 

. - 0 139426 26738 19,2% 

1 37139 8291 22,3% 

2 - high 23671 7292 30,8% 

Quantidade de consultas a 
crédito entre 1 dia e 90 dias 

. - 0-1 167586 32859 19,6% 

2 - high 32650 9462 29,0% 

Consultas entre 0 e 30 dias 
feitas por empresas do ramo de 
'financeira' 

. - 0 166097 33255 20,0% 

1 - high 34139 9066 26,6% 

Consultas entre 0 e 365 dias 
feitas por empresas do ramo de 
'financeira' 

. - 0 82916 17329 20,9% 

01/abr 97512 19654 20,2% 

5 - high 19808 5338 26,9% 

Consultas entre 0 e 60 dias 
feitas por empresas do ramo de 
'financeira' 

. - 0 151058 29776 19,7% 

1 - high 49178 12545 25,5% 

Consultas entre 0 e 90 dias 
feitas por empresas do ramo de 
'financeira' 

. - 0 139506 27357 19,6% 

1 - high 60730 14964 24,6% 

Número de empresas diferentes 
que consultaram o mesmo CPF 
entre 0 e 30 dias 

. - 0 149729 29245 19,5% 

1 - high 50507 13076 25,9% 

Número de empresas diferentes 
que consultaram o mesmo CPF 
entre 0 e 60 dias 

. - 0 130309 25028 19,2% 

1 43930 9759 22,2% 

2 - high 25997 7534 29,0% 

Número de empresas diferentes 
que consultaram o mesmo CPF 
entre 0 e 90 dias 

. - 0 116418 22243 19,1% 

1 48366 10423 21,6% 

2 - high 35452 9655 27,2% 

DIF_EM9 
. - 0-1 142771 28166 19,7% 

2 - high 57465 14155 24,6% 

Maior tempo de ativação de 
uma negativação que foi 
resolvida  

0 91042 15368 16,9% 

1 - 21 19580 3174 16,2% 

1036-hig 23990 8456 35,2% 

22-359 44461 9378 21,1% 

360-1035 21163 5945 28,1% 

Dias desde a última negativação 
7-high 93670 24318 26,0% 

low-6 106566 18003 16,9% 

Quantidade de parcelas do 
contrato de crédito 

1 - 2 17860 781 4,4% 

11 - hig 62188 19952 32,1% 

3  - 5 47323 6069 12,8% 

6 - 10 72865 15519 21,3% 

Soma do valor de todas as 201-526 53239 9108 17,1% 
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parcelas do contrato 527-high 124196 31096 25,0% 

low-200 22801 2117 9,3% 

Quantidade de restrições de 
Pefin (impeditivos financeiros)  

0 107849 18682 17,3% 

1 25855 5878 22,7% 

2 - high 66532 17761 26,7% 

Quantidade de restrições de 
Refin (restritivos financeiros) 

0 133240 25830 19,4% 

1 - high 66996 16491 24,6% 

Quantidade total de restrições 

0 83932 14071 16,8% 

1 23677 4813 20,3% 

2 - high 92627 23437 25,3% 

Soma de negativações ativas do 
cliente 

0 174306 35150 20,2% 

não 0 25930 7171 27,7% 

Soma de negativações 
resolvidas 

0 90303 15949 17,7% 

não 0 109933 26372 24,0% 

Número de ocorrências 
(Protesto + Refin + Pefin + 
ACAO + CCF) resolvidas antes 
dos últimos 6 meses 

. 0 124258 23031 18,5% 

1 - 4 52883 12878  

5-high 23095 6412 24,4% 

Número de ocorrências 
(Protesto + Refin + Pefin + 
ACAO + CCF) resolvidas nos 
últimos 6 meses 

. 0 148270 26979 27,8% 

não 0 51966 15342 29,5% 

Quantidade de Pefin resolvidos 
nos últimos 6 meses 

. 0 170476 33160 19,5% 

não 0 29760 9161 30,8% 

Quantidade de Pefin resolvidos 
antes dos últimos 6 meses 

. 0 150908 29055 19,3% 

não 0 49328 13266 26,9% 

Máximo de dias desde a última 
inclusão nas bases da Serasa  
nos últimos 10 anos 

1-2065 85362 18454 21,6% 

2066-hig 30938 9794 31,7% 

não incl 83936 14073 16,8% 

Maior tempo de uma 
negativação que foi resolvida 
nos últimos 10 anos 

1 - 22 18927 3024 16,0% 

23-385 44097 8965 20,3% 

386 -hig 50636 15586  

low-0 86576 14746 17,0% 

Maior tempo de atraso na 
instituição financeira  nos 
últimos 10 anos 

1632-234 32919 7729 23,5% 

2346-hig 26983 8525 31,6% 

7-1631 56399 11995  

low-6 83935 14072 16,8% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 30 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 1476 36 2,4% 

zero 140830 8353 5,9% 

CONC30_TF_A1 
não zero 3872 596 15,4% 

zero 138434 7793 5,6% 

Quantidade de Consultas ao não zero 2535 58 2,3% 
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Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 60 dias por empresa 
de seguradora 

zero 139771 8331 6,0% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 90 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 3389 86 2,5% 

zero 138917 8303 6,0% 

Quantidade de Consultas ao 
Concentre + Credit Bureau 
entre 0 e 90 dias por empresa 
de seguradora 

não zero 3389 86 2,5% 

zero 138917 8303 6,0% 

Quantidade de restrições de 
PIN - Restrição específica da 
Serasa 

não zero 10267 947 9,2% 

zero 132039 7442 5,6% 

CCF - refere-se à quantidade de 
cheques sem fundos retornados 

não zero 3266 354 10,8% 

zero 139040 8035 5,8% 

Quantidade de Refin ativos 
não zero 3809 462 12,1% 

zero 138497 7927 5,7% 

Quantidade de Refin resolvidos 
antes dos últimos 6 meses 

não zero 28269 1883 6,7% 

zero 114037 6506 5,7% 

Soma de negativações 
resolvidas 

não zero 75927 4851 6,4% 

zero 66379 3538 5,3% 

Número de Protestos resolvidos 
nos últimos 2 anos 

não teve para 
resolver 

137583 7875 5,7% 

outros 4723 514 10,9% 

Região 

regiões 1 78848 4023 5,1% 

regiões 2 57822 3716 6,4% 

sem info 5636 650 11,5% 
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7.4 Apêndice D 

7.4.1 Regressão da PD: 

Parâmetro Estimativa Desvio padrão 
Wald Chi-

Square 
P-valor 

      

Intercept  -0.0122 0.0847 0.0207 0.8856 

FLAG_CAPITAL 0 0.1474 0.0152 94,4626 <.0001 

MAX_FLAG_ATIVO 0 -0.1827 0.0268 46,6127 <.0001 

MAX_FLAG_DECUR
SO 

0 -0.2938 0.0271 117,7025 <.0001 

c_PERF_MAX_NUP
CL 

1-3 -3.9234 0.0824 2266,6572 <.0001 

c_PERF_MAX_NUP
CL 

11 - high 0.4634 0.0159 846,416 <.0001 

c_PERF_MAX_NUP
CL 

2-3 -1.1812 0.0300 1545,9505 <.0001 

c_PERF_MAX_NUP
CL 

4-5 -0.6693 0.0222 910,9643 <.0001 

c_PERF_MAX_NUP
CL 

6 -0.2897 0.0222 169,9364 <.0001 

c_CH365_A . - 0-2 0.6361 0.0451 199,1321 <.0001 

c_CH365_A 3-5 0.3067 0.0473 42,0666 <.0001 

c_CH60_A não zero e um 0.4307 0.0432 99,4597 <.0001 

c_CH60_A um 0.1492 0.0258 33,5735 <.0001 

c_CONC30_TF_A não zero 0.3711 0.0455 66,6376 <.0001 

c_CONC90_A . - 0 -0.8177 0.0361 512,9873 <.0001 

c_CONC90_A 1 -0.7313 0.0370 390,0758 <.0001 

c_CONC90_A 2 -0.5821 0.0398 214,453 <.0001 

c_CONC90_A 3-4 -0.3718 0.0410 82,2286 <.0001 

c_CONC90_SEG_A não zero -0.4044 0.0463 76,2053 <.0001 

c_CONC90_TF_A não zero e um 0.3924 0.0530 54,7581 <.0001 

c_CONC90_TF_A um 0.1747 0.0329 28,256 <.0001 

c_MAXTPNEG 1194-high 0.6180 0.0319 376,1115 <.0001 

c_MAXTPNEG 276-1193 0.4094 0.0256 256,5953 <.0001 

c_MAXTPNEG 4 -74 -0.1996 0.0244 66,8311 <.0001 

c_MAXTPNEG 75-275 0.0723 0.0274 6,989 0.0082 

c_NU_DIAS 1-222 0.2697 0.0387 48,6742 <.0001 

c_NU_DIAS 223-high 0.3107 0.0308 101,8097 <.0001 

c_PRT_RES_U2A 
não teve para 

resolver 
-0.2228 0.0339 43,1995 <.0001 

c_RETRICAO_CCA 0 0.3147 0.0204 237,2912 <.0001 

c_Regiao regiões 1 -1.021 0.0304 1128,8835 <.0001 

c_Regiao regiões 2 -0.8617 0.0309 775,9701 <.0001 

c_TOT2_A6M . 0 0.1166 0.0244 22,8983 <.0001 

c_TOT2_U6M . 0 -0.4165 0.0253 271,6611 <.0001 
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c_V10EP não zero e um 0.8719 0.0532 268,5859 <.0001 

c_V10EP um 0.6353 0.0433 215,1141 <.0001 

c_V9EP não zero 0.4946 0.0563 77,1556 <.0001 

 

7.4.2 Regressão LGD 

Parâmetro Estimativa 
Desvio 
padrão 

Wald Chi-
Square 

P-valor 

Intercept  0.8445 0.1214 48,4081 <.0001 

c_CONC90_TF_A não zero e um 1.038 0.1653 39,4664 <.0001 

c_CONC90_TF_A um 0.4550 0.0954 22,7466 <.0001 

c_MAX_DIAS_NEG
ATIVA 

0 -0.5173 0.0793 42,5454 <.0001 

c_MAX_DIAS_NEG
ATIVA 

1 -136 -0.9903 0.0740 179,315 <.0001 

c_MAX_DIAS_NEG
ATIVA 

137-841 -0.4885 0.0722 45,7663 <.0001 

c_PERF_MAX_NUP
CL 

1 – 6 0.5686 0.0769 54,7083 <.0001 

c_PERF_MAX_NUP
CL 

10 -0.2794 0.0881 10,0585 0.0015 

c_PERF_MAX_NUP
CL 

11 - 12 0.1340 0.0769 3,0404 0.0812 

c_PERF_MAX_NUP
CL 

13 - high -0.4704 0.0827 32,3754 <.0001 

c_RETRICAO_CCA 0 0.4590 0.0730 39,5849 <.0001 

c_RETRICAO_TOT 4 -high -0.3193 0.0776 16,9316 <.0001 

c_TOT2_A6M . -0-1 0.2892 0.0708 16,7073 <.0001 

c_V10EP não zero e um 1.770 0.1882 88,5121 <.0001 

c_V10EP um 0.8602 0.1217 49,9628 <.0001 

c_V9EP não zero 0.9632 0.1956 24,2508 <.0001 

 

7.4.3 Regressão PE 

Parâmetro Estimativa Desvio padrão 
Wald Chi-

Square 
P-valor 

            

Intercept   -1,5251 0.0829 338,5245 <.0001 

MAX_FLAG_ATIVO 0 -0.3988 0.0442 81,3144 <.0001 
c_PERF_MAX_NUPC

L 1-2 -1,5483 0.0586 698,9855 <.0001 
c_PERF_MAX_NUPC

L 11 - high 0.3285 0.0270 147,7349 <.0001 
c_PERF_MAX_NUPC

L 3-5 -0.2491 0.0317 61,6044 <.0001 

c_CH365_A . - 0-1 0.6998 0.0423 274,2588 <.0001 

c_CONC90_TF_A não zero e um 1,1313 0.0630 322,0242 <.0001 

c_CONC90_TF_A um 0.5179 0.0443 136,7095 <.0001 

c_DIF_EM60 . - 0 -0.5725 0.0359 253,7718 <.0001 

c_DIF_EM60 1 -0.4233 0.0391 117,4898 <.0001 
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c_MAXTPNEG 0 -0.6561 0.0430 233,1719 <.0001 

c_MAXTPNEG 1-21 -0.9324 0.0576 261,687 <.0001 

c_MAXTPNEG 1036-high 0.3612 0.0405 79,587 <.0001 

c_MAXTPNEG 22-359 -0.5711 0.0410 193,7878 <.0001 

c_RETRICAO_REF 0 0.3648 0.0364 100,5942 <.0001 

c_Regiao regiões 1 -1,1792 0.0481 600,3037 <.0001 

c_Regiao regiões 2 -1,0099 0.0485 433,1659 <.0001 

c_V10EP não zero e um 1,1097 0.0669 274,943 <.0001 

c_V10EP um 0.8133 0.0624 170,0154 <.0001 

c_V9EA não zero e um 0.4782 0.0488 95,9758 <.0001 

c_V9EA um 0.4578 0.0469 95,1049 <.0001 
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