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RESUMO	  

	  

O mercado de crédito vem ganhando constantemente mais espaço na economia 

brasileira nos últimos anos. Haja vista isto, o risco de crédito, que tenta medir a 

perda com operações de crédito, tem fundamental importância e, neste contexto, a 

perda esperada é, sem dúvida, tema chave. 

	  

Usualmente, a perda esperada relativa, EL (%), é modelada como o produto dos 

parâmetros de risco PD (probabilidade de default) e LGD (perda dado o default) 

pressupondo a independência dos mesmos. Trabalhos recentes mostram que pode 

haver oportunidade em melhorar o ajuste com a modelagem conjunta da perda, 

além da retirada da forte premissa de independência dos fatores. 

	  

O presente trabalho utiliza a distribuição beta inflacionada, modelo BEINF da classe 

GAMLSS, para o ajuste da perda esperada relativa através de uma base de dados 

reais disponibilizada pela empresa Serasa Experian. 

 

Os resultados mostram que o modelo traz um bom ajuste e que há oportunidade de 

ganhos em sua utilização na modelagem da EL(%). 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Palavras-chave: Risco de crédito, Basileia II, perda esperada, modelagem, 

regressão beta, GAMLSS, BEINF. 
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ABSTRACT 
 

The credit market is constantly gaining more space in the Brazilian economy. Credit 

risk, which attempts to measure the loss on loans, is paramount and in this context, 

the expected loss is undoubtedly key issue. 

 

Usually, the relative expected loss, EL (%), is modeled with the product of the risk 

parameters PD (probability of default) and LGD (loss given default), assuming their 

independence. Recently, studies have showed that could be opportunities to improve 

the fit with the joint modeling of the loss, and the removal of the strong assumption of 

independence of these factors. 

 

This work uses the inflated beta distribution, model BEINF of the GAMLSS class, to 

adjust the relative expected loss through a real database provided by Serasa 

Experian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Credit risk, Basel II, expected loss, modeling, beta regression, GAMLSS, 

BEINF. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A oferta de crédito vem crescendo consistentemente no Brasil nos últimos anos. De 

acordo com o Banco Central do Brasil a participação do estoque crédito bancário em 

relação ao produto interno bruto (PIB) brasileiro já ultrapassou o patamar de 60% em 

2013 (julho/13) enquanto em 2007 esta relação não chegou aos 40%1 mostrando 

sensível incremento da oferta tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. 

No gráfico 1 pode-se observar a  evolução do crédito em relação ao PIB nos últimos 

anos: 

 

Gráfico 1. Evolução do (%) crédito/PIB no Brasil 

 

Fonte: BACEN 
 

Entretanto, quando observamos este indicador em outros países percebemos que, 

apesar da experiência de crescimento da concessão no Brasil, ainda há espaço para 

ampliação do crédito em nossa economia. O Brasil fica em terceiro nos BRICS2 

enquanto países desenvolvidos como Reino Unido e Estados Unidos tem a relação 

(%) crédito/PIB próxima aos 200%3, bem acima da média mundial, justificando a 

importância da concessão de crédito no desenvolvimento de uma nação. O gráfico 2 

mostra o indicador (%) crédito/PIB em algumas economias no planeta, além da 

média mundial: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Dados obtidos através do site http://www.bcb.gov.br/, acesso em set/2013 
2 Em economia, BRICS é um acrônimo que se refere aos países membros fundadores (o grupo BRIC: Brasil, 
Rússia, Índia e China) e à África do Sul, que juntos formam um grupo político de cooperação.  
3Dados obtidos através do site http://www.worldbank.org/ , acesso em set/2013 
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Gráfico 2. Indicador (%) crédito/PIB no mundo 

	  

Fonte: Banco Mundial (2012) e BACEN (2013- até julho) 
 

A evolução do crédito no Brasil deve-se principalmente à maior estabilidade na 

economia do país se comparada com o período anterior ao Plano Real, aos 

estímulos promovidos pelo governo ao consumo juntamente aos programas sociais 

e também à queda das taxas de juros gradativa nos últimos anos. Mais 

recentemente, houve uma queda mais acentuada dos juros para pessoa física e 

jurídica incentivada pelo governo através dos bancos públicos, o que fez o spread 

bancário sofrer uma sensível queda. Esta movimentação4 é vista no gráfico 3 : 

	  

Gráfico 3. Evolução da taxa de juros no Brasil 

	  

Fonte: BACEN 

 

Fuji e Carvalho (2005) argumentam que a projeção do mercado de crédito brasileiro 

é fruto do crescimento econômico, considerável estabilização política e monetária e 

da redução das taxas básicas de juros. Segundo eles, com essa maior 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Dados obtidos através do site http://www.bcb.gov.br/, acesso em set/2013 
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previsibilidade e estabilização, as instituições financeiras passam a ter como 

principal receita, de forma geral, o crédito à pessoa física e jurídica. 

  

Sendo o crédito peça-chave para o desenvolvimento de uma economia e, 

considerando o grande espaço ainda existente para atingirmos níveis de (%) 

crédito/PIB de países desenvolvidos e a tendência recente de crescimento, espera-

se uma evolução considerável da concessão de crédito no Brasil nos próximos anos. 

Este crescimento fará com que as instituições financeiras fiquem mais expostas ao 

risco de inadimplência por parte de seus clientes o que sugere uma atenção especial 

por parte dos credores na gestão do risco de crédito a fim de obterem melhor 

discriminação de seus clientes, otimizarem a precificação de seus contratos e a 

alocação de capital de seu portfólio de crédito ajustados ao risco de sua exposição. 

Por outro lado, é fundamental que os órgãos reguladores, no caso brasileiro o 

BACEN, preparem-se para ter capacidade de criar regulação adequada e cobrar dos 

bancos um capital alocado suficiente para suportar as perdas possíveis perda com o 

crédito. 

 

Acordos internacionais visando minimizar a possibilidade de colapso no setor 

financeiro exigem maior controle e regulamentação por parte das autoridades 

regulatórias de cada país. Para as instituições financeiras o ciclo envolvendo a 

busca pela discriminação para adequar a concessão do crédito ao seu apetite ao 

risco e melhorar a alocação de capital afim de não impedir a geração de novos 

negócios tornou-se um cenário desafiador. Em 2004, o Comitê da Basiléia (BCBS) 

publicou um documento que ficou conhecido como Basiléia II.  

 

O Acordo de Basileia II não traz apenas um conjunto mais rigoroso de 

recomendações para um padrão internacional sobre os níveis de capital que os 

bancos devem manter guardado para protegerem-se das diversas formas de risco 

financeiro e operacional, mas também requer que esses padrões forneçam uma 

medida mais adequada para a determinação da saúde da instituição financeira tanto 

pelos órgãos reguladores quanto pelos investidores. Semelhante ao primeiro acordo 

(Basiléia I), Basiléia II continua a enfatizar a importância do capital econômico 

(CEA), com uma avaliação mais completa de risco, que incorpore tanto aspectos 

quantitativos quanto qualitativos da empresa sob uma perspectiva de todo o sistema. 
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Diferente da abordagem do capital regulatório (CME), que se concentra basicamente 

em uma série de níveis de capital obrigatórios e não customizados à instituição 

financeira, Basiléia II emprega um conceito de três pilares projetados para 

direcionar, respectivamente, requisitos mínimos de capital, revisão de 

regulamentação e disciplina de mercado e indica três diferentes abordagens, a 

critério de cada instituição, para o gerenciamento do risco de crédito. 

 

O acordo é bastante enfático em relação ao desempenho dos modelos utilizados 

pelas instituições financeiras e cobra que as mesmas tenham documentadas as 

comprovações desta performance. Entretanto, os métodos de desenvolvimento dos 

modelos não são especificados rigidamente. 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 (Pazzoto, 2012).  

 

Conceitualmente, para medir o quanto a instituição espera perder com uma 

determinada operação de crédito, ou seja, a perda esperada (EL), a qual 

determinará o capital mínimo exigido para a operação são necessários os seguintes 

parâmetros de risco de crédito: 

 

Probability of Default (PD), que mede a probabilidade da contraparte de crédito ir a 

default, ou seja, inadimplir. 

Exposure at Default (EAD), que mede a exposição do cliente, ou seja, o valor de sua 

dívida no momento do default. 

Loss Given Default (LGD), que mede a proporção da perda em relação à exposição 

do cliente no momento da inadimplência. 

Tanto na literatura como na prática bancária, usualmente, a perda esperada (EL) é 

calculada pelo produto destes três fatores que são modelados separadamente, 

assumida a premissa de não existir correlação entre os mesmos. Questionamentos 

sobre esta premissa vêm surgindo com o avanço das pesquisas sobre o tema e 

trabalhos recentes mostram que pode haver ganho na modelagem conjunta da 

perda esperada relativa (EL%), que usualmente é dada pelo produto da componente 

PD com a LGD. 
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Dentro do contexto disposto, o presente trabalho tem como objetivo testar uma 

metodologia de ajuste que se adeque à modelagem conjunta da perda esperada 

relativa, EL (%). Tomando como base o trabalho de Pazzoto(2012), este estudo 

pretende evoluir com a modelagem da perda esperada utilizando o modelo beta 

inflacionado, BEINF, que pertence à classe de modelos GAMLSS. Para a 

modelagem será utilizada uma base de contratos reais disponibilizada pela área de 

Pesquisas Avançadas da empresa Serasa Experian5 contendo as informações 

necessárias para a modelagem da perda esperada. Contudo, vale ressaltar que as 

informações explicativas disponíveis na empresa são restritas e, possivelmente, 

quando desenvolvidos internamente a uma instituição financeira, com um conjunto 

maior de informações disponíveis, os modelos apresentem melhores resultados. 

 

O trabalho está dividido conforme abaixo: 

 

O capítulo 2 trará o arcabouço teórico com os principais conceitos de risco de crédito 

que servirá de base para a compreensão do texto.  A metodologia aplicada e os 

conceitos dos modelos propostos no presente trabalho serão expostos no capítulo 3. 

No capítulo 4 serão descritas as informações contidas na base de dados utilizada no 

trabalho, que foi disponibilizada pela Serasa Experian. Os resultados obtidos serão 

apresentados no capítulo 5. A conclusão, comentários e próximos passos sobre a 

pesquisa virão, em sequência, no capítulo 6. Nos Apêndices são apresentados 

alguns detalhes técnicos e resultados de suporte aos modelos desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 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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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

No capítulo introdutório foi definido problema de pesquisa do presente trabalho e 

algumas motivações para o desenvolvimento do mesmo. Neste capítulo serão 

abordados os tópicos da teoria necessários para o entendimento do estudo. 

 

2.1 Risco  
 

Risco pode ser definido como incerteza nas escolhas. O gerenciamento de riscos 

deve fazer parte do dia a dia de uma instituição financeira.  

 

Weston e Brigham (2000) definem risco como uma possibilidade de que algum 

acontecimento desfavorável venha a ocorrer. Em seu trabalho,  Bernstein (1997) 

afirma que estudos mais elaborados a respeito de risco começaram no 

Renascimento, quando as pessoas se libertaram das restrições do passado e 

desafiaram abertamente as crenças consagradas. No mercado financeiro, duas 

publicações marcaram o tema. A primeira por Markowitz (1952) que definiu o risco 

na área financeira como sendo a variância ou o desvio em relação a uma média, 

depois Sharpe (1964) apresentou os conceitos do hoje conhecido CAPM (Capital 

Asset Pricing Model), onde o risco de um ativo para um investidor é o risco que este 

ativo acrescenta à carteira de mercado. 

 

2.2 Riscos inerentes à instituições financeiras 
 

Dentre os principais riscos que uma instituição deste tipo pode estar sujeita, 

podemos citar: 

 

• O risco operacional que mede a possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas 

e sistemas, ou de eventos externos. 

 

• O risco de mercado que mede a possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes da variação dos valores de mercado de posições mantidas no 

portfólio de uma instituição financeira. 
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• O risco de crédito que mede o risco de default do cliente ou de reduções no 

valor de mercado causada por trocas na qualidade do crédito do emissor ou da 

contraparte. O risco de default por sua vez é tema principal na gestão e 

precificação do risco de crédito e existem várias frentes na academia e no 

mercado a fim de encontrar metodologias para sua modelagem. 

Neste trabalho vamos nos ater ao risco de crédito e de forma mais detalhada no 

cálculo da perda esperada que estima o quanto é esperado perder com uma dada 

operação de crédito. 

 

Para o Comitê de Supervisão Bancária de Basiléia (BASEL Committee on Banking 

Supervision – BCBS, 2000) o risco de crédito é o potencial de um tomador ou 

contraparte não honrar suas obrigações previamente acordadas. 

 

McNeil et al. (2005) afirma que o risco de crédito é o risco de mudança do valor de 

uma carteira devido a mudanças inesperadas na qualidade de crédito do emissor ou 

parceiro comercial.  

Em resolução, o BACEN (Brasil, 2009, resolução 3.721, artigo 2O) define o risco de 

crédito como o que mede 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. 

  

Uma carteira de operações de crédito tem densidade de probabilidade para perdas 

como exemplificada na figura 1.  
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Figura 1. Distribuição de perdas de uma carteira de empréstimo 

	  
Fonte: adaptação de Prado et al. (2000) 
 

Tal função densidade permite determinar a probabilidade das perdas com crédito 

ultrapassarem um dado nível definido, ou seja, o valor de capital em risco do 

portfólio. 

 

Em seu trabalho, Prado et al. (2000), argumenta que as perdas esperadas ilustradas 

na Figura 1 podem ser interpretadas como o impacto financeiro antecipado de 

perdas com crédito. Já as perdas inesperadas estão ligadas à incerteza em relação 

às perdas com crédito e podem ser contempladas, em determinado nível, no CEA 

(Capital Econômico Alocado). Em geral e, como sugerido por Basiléia II (BCBS 

2006), este nível de contemplação chega ao percentil 99,9%. 

 

Dentre as dificuldades para a mensuração do risco de crédito pode ser citada a não 

normalidade dos retornos de crédito que, distintamente dos retornos de mercado, 

apresentam uma distribuição assimétrica que possui caldas pesadas. Tal diferença 

pode ser notada na figura 2. 

 

 

 

 

 30

A definição de CEA é importante quando associada à administração de risco 

de crédito. A Figura 4 exibe a função de densidade de probabilidade para perdas de 

crédito de um portfólio. Esta função de densidade permite a computação da 

probabilidade das perdas com crédito excederem a um nível escolhido, isto é, o valor em 

risco da carteira. 
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Figura 4 - Distribuição de perdas de uma carteira de empréstimos. 

Fonte: Prado et al. (2000) 
 

As perdas esperadas ilustradas na Figura 4 podem ser entendidas como o 

impacto financeiro antecipado de perdas com crédito. Perdas esperadas podem também 

ser vistas como o custo previsível de conceder crédito. As perdas esperadas devem ser 

cobertas pela provisão para devedores duvidosos. 

Perdas inesperadas, por outro lado, estão associadas à incerteza em relação 

às perdas com crédito. Um objeto de interesse para metodologias de medição de risco de 

crédito é a estimação das perdas inesperadas. Conforme pode ser visto na Figura 4, as 

perdas inesperadas são aquelas além das perdas esperadas. Fixando-se um nível de 

significância (D), a taxa de insolvência objetivada equivale ao nível máximo de perdas 

(perdas esperadas mais perdas inesperadas) cuja probabilidade acumulada não exceda o 

nível de significância adotado. Dessa forma, o CEA pode ser definido como o montante 

de patrimônio líquido necessário para cobrir qualquer valor de perda entre as perdas 
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Figura 2. Comparação da distribuição de retornos de mercado e de crédito 

	  

	  

	  

	  

	  

 

Fonte: Adaptado de CreditMetrics 
 

As instituições financeiras no Brasil e em todo o mundo, com o intuito de  

mitigar e reduzir o risco de suas exposições de crédito e, ao mesmo tempo, atender 

às exigências dos reguladores de mercado, utilizam técnicas matemáticas e 

estatísticas através de modelos de previsão de risco de não pagamento dos 

empréstimos por parte dos tomadores e da mensuração das perdas incorridas. 

 

2.3 O Acordo de Basiléia II 
 
Com o objetivo de fortalecer a estabilidade do sistema bancário e exigir uma 

alocação de capital que seja mais sensível ao risco das operações de cada 

instituição financeira, o Comitê da Basiléia (BCBS) publicou, em 2004, o documento  

“International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A 

Revised Framework” que ficou conhecido como Acordo de Basiléia II. Este novo 

acordo é mais amplo que Basiléia I (BCBS 1988), pois, além dos riscos de crédito e 

mercado, trata também do risco operacional. Outra importante diferença é a 

possibilidade que Basiléia II dá aos bancos para que os mesmos escolham entre 

abordagens padronizadas e modelos internos, com maior sensibilidade ao risco de 

seus portfólios. 

 

Como já citado no capítulo de introdução, Basiléia II emprega um conceito de três 

pilares projetados para direcionar, respectivamente, requisitos mínimos de capital, 

revisão de regulamentação e disciplina de mercado: 

Típico	  
retorno	  de	  mercado	  

Típico	  
retorno	  de	  crédito	  

Ganhos	  Perdas	  
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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 

para cálculo do capital regulatório. A primeira delas é conhecida como padronizada 

(standardized approach) e  a segunda abordagem é chamada de Internal Rating-

Based (IRB) (Al-Tamimi, 2008).  

O pilar dois 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 último pilar 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 

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 conformidade com o primeiro pilar do Acordo de Basiléia II, são definidas 

diferentes abordagens para o gerenciamento do risco de crédito, onde para cada 

portfólio, fica a critério da instituição financeira, escolher uma das abordagens que 

seguem: 

 

• Método padrão: semelhante ao que define as regras presentes no Acordo de  

Basiléia I, possui definições simplificadas e totalmente externo à instituição do 

ponto de vista de métricas e diretrizes de classificações de risco. Tais 

informações são pré-fixadas pelo órgão regulador, no caso brasileiro, o BACEN. 

 

• Método IRB (Internal Rating-Based) Fundamental: tal abordagem já permite a 
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utilização de modelos internos pela instituição financeira e não mais atribuições 

definidas pelo BACEN, o que torna a gestão do risco de crédito mais sofisticada, 

customizada e sensível ao risco do portfólio do banco. Contudo, tal permissão é 

válida apenas para o cálculo da probabilidade de default (PD) de sua carteira, 

para os demais parâmetros, as diretrizes ainda são dadas pelo regulador. 
 

• Método IRB (Internal Rating-Based) Avançado: nesta abordagem 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 

base de dados de qualidade e sofisticadas técnicas de gestão de risco e 

modelagem (Al-Tamimi, 2008). 
 

Visconti (2011) alerta que a abordagem pelo método IRB Avançado é de 

implantação mais complexa, necessitando de uma grande interação entre áreas de 

negócio do banco (políticas, tesouraria, modelagem e validação) e acarreta em uma 

maior sensibilidade do volume de capital ao risco intrínseco das carteiras. 

 

Nos próximos tópicos serão detalhados os conceitos e revisão de literatura para os 

parâmetros de risco já mencionados na introdução do trabalho. 

	  

2.4 PD – Probability of Default 
 

A probabilidade de default está relacionada ao evento da inadimplência do tomador 

de crédito. Segundo documento de Basiléia II (Basel..., 2004, § 452), o evento 

default ocorre quando um banco considera que o devedor não é capaz de honrar 

parte significante de suas obrigações, quando o devedor está em atraso superior a 

90 dias (existem situações nas quais o regulador de mercado estipula esse limite em 

180 dias) ou ainda quando o contrato sofre algum tipo renegociação por parte do 

tomador. No presente trabalho, por falta da informação de renegociação, foi 

marcado como default (ruim) o contrato que apresentou alguma de suas parcelas 

com mais de 90 dias em atraso. 
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Nos trabalhos que abordam modelagem da PD a regressão logística é tida como a 

metodologia mais usual (Thomas, 2011). Como exemplos de exceções podemos 

citar o trabalho de Regis (2008) que aplica em uma carteira de cartões de crédito o 

modelo multiestado de Markov gerando modelos de escore para previsão do default 

e o trabalho de Visconti (2011) que, mesmo no contexto da regressão logística, 

considera distribuições assimétricas, pouco abordadas na literatura.  

 

Dos parâmetros de risco utilizados para o cálculo da perda esperada, a PD é onde 

se concentra a maioria das pesquisas nacionais, por ser a componente necessária 

segundo a abordagem IRB Fundamental para o cálculo de capital pelos bancos (as 

demais informações devem ser fornecidas pelo órgão regulador). Contudo, alinhada 

à literatura internacional, a utilização da metodologia IRB-Avançada pelas 

instituições financeiras brasileiras para o cálculo da exigência de capital para risco 

de crédito deve motivar novos estudos na área de LGD e EAD, parâmetros 

apresentados nas próximas seções.   

 

2.5 EAD – Exposure at Default 
 
Segundo o documento do acordo de Basiléia II (BCBS, 2004, § 474), para uma 

exposição no balanço ou fora do balanço, a EAD é igual à exposição bruta esperada 

do produto no evento de inadimplência. No caso de itens contidos no balanço, as 

instituições financeiras devem estimar a EAD maior ou igual ao valor do saque 

realizado. De acordo com abordagem IRB - Avançada, os bancos também devem 

estabelecer procedimentos para a estimação do EAD para exposições fora do 

balanço. Além de especificar as estimativas, claras e não ambíguas 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. 

 

Exemplificando essa diferença na estimativa de EAD podemos tomar a 

segmentação de produto parcelado, como financiamento de veículos ou imobiliário, 

e produto rotativo, como cartão de crédito ou cheque especial. Ambos exemplos são 

produtos comumente oferecidos às pessoas físicas e jurídicas por instituições 

financeiras sendo que, nos primeiros, o valor da estimativa de EAD é o próprio saldo 

contábil enquanto nos últimos, a estimativa deve levar em conta o valor do limite não 



	   24	  

utilizado que poderá contribuir no valor da exposição no momento do default. 

 

Para itens no balanço, o valor de EAD é igual ao saldo contábil no momento de 

default. Para os itens fora do balanço e linhas de crédito aprovadas, além do valor já 

sacado em uma linha de crédito (DCL – drawn credit lines), é necessário estimar 

valores para a parcela que não foi retirada pelo tomador (UCL – undrawn credit 

lines). O percentual da UCL que ainda será utilizado até o momento do default é 

conhecido como fator de conversão de crédito (CCF – credit conversion factor). A 

expressão do valor não utilizado da linha de crédito, EAD não utilizado, é dada por 

Gruber e Parchert (2009): 

 

EAD não utilizado =UCL×CCF   [1] 

 

Já a EAD total, no horizonte de tempo de doze meses, é igual ao valor utilizado da 

linha de crédito somado ao valor que será utilizado até o momento do default. O que 

implica na seguinte formulação para o EAD total: 

 

EAD total =DCL + UCL×CCF  [2] 

 

Segundo a abordagem IRB - Avançada, o CCF deve ser estimado através de 

modelos internos, para cálculo do uso potencial de uma linha de crédito. Em seu 

trabalho, Jacobs Jr. (2008) investigou através de dados empíricos os determinantes 

da EAD e construiu um modelo econométrico para previsão desse parâmetro. Na 

literatura de modelagem do parâmetro EAD existem ainda aplicações de modelos 

não paramétricos como a utilização de árvores de decisão para a estimativa. 

 

A base de dados utilizada no presente trabalho contempla apenas produtos 

parcelados. Sendo assim, pelo exposto acima, não seria necessária criação de 

modelos afim da estimação do parâmetro. 

 

2.6 LGD – Loss Given Default 
 

Conforme o documento do Acordo de Basiléia II, o parâmetro de risco Loss Given 

Default (LGD) é definido como sendo a perda econômica ocorrida após o evento da 
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inadimplência e sua mensuração deve levar em conta todos os fatores relevantes, 

como descontos e custos diretos ou indiretos de cobrança. (BCBS, 2004, § 460) 

 

Conforme notação utilizada em (Fernandes e Tomazella, 2013), o LGD possui a 

seguinte formulação: 

 

𝐿𝐺𝐷(!) = 𝑚á𝑥 !"# ! ! !"#(!! ! !!! ! )
!
!!!

!"#(!)
, 0      [3] 

 

Onde o 𝐸𝐴𝐷 !  é a exposição do banco no momento do default com o i-ésimo cliente 

e  𝑁𝑃𝑉(. ) é a função de desconto para trazer a valor presente (𝑡 = 0). Na equação 

[3] a recuperação bruta é dada como 𝑅! ! − 𝐶! ! , ou seja, a diferença entre os 

pagamentos feitos pelo cliente 𝑖 no tempo 𝑡 , 𝑅! ! , e os custos diretos no mesmo 

período, 𝐶! ! . O período de observação da perda varia 𝑘 meses após o evento de 

default, período chamado de workout do LGD. Embora tal formulação, os autores 

alertam a possibilidade de o LGD observado ser negativo em determinados casos 

devido à altos custos de cobrança. 

Jankowitsch (2008) afirma que os parâmetros de risco mais centrais de empréstimo 

são a probabilidade de default (PD) e a perda dado o default (LGD). Uma década 

atrás, o foco da pesquisa acadêmica e prática bancária foi principalmente na 

estimação da PD, entretanto, mais recentemente, um esforço substancial foi 

colocado na modelagem de LGD. Uma razão para isso é a exigência de Basileia II/III 

para os bancos fornecerem suas próprias estimativas de LGD ao usarem os ratings 

internos (IRB-Avançada). Em adição ao requisito regulamentar, previsões precisas 

de LGD são importantes para a tomada de decisão baseada no risco, por exemplo, a 

precificação de empréstimos ajustada ao risco, cálculos de capital econômico, e os 

preços de títulos lastreados em ativos e derivativos de crédito.  

	  

A modelagem do LGD tem bastante espaço para desenvolvimento e o tema tem sido 

alvo de intenso debate pela indústria financeira tanto no Brasil quanto no exterior. As 

mensurações e estimativas da LGD não representarão tarefa simples para as 

instituições financeiras que adotarem a metodologia da Abordagem IRB-Avançada 

(Resti e Sironi, 2004). Enquanto para a mensuração da PD a regressão logística é 
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tida como a metodologia de modelagem mais usual (Thomas, 2011), o parâmetro de 

LGD não possui um método definitivo. Na verdade, conforme apontado por Altman 

et al. (2005), a própria definição e cálculo da LGD na prática apresenta dificuldades 

de implementação (Fernandes e Tomazella, 2013). 

 

Dentre os fatores que dificultam a modelagem do LGD podemos citar o histórico de 

dados necessário conforme o Acordo de Basiléia II (par. 460, 468 a 473) que é de 

cinco anos para carteiras de varejo. Tal dificuldade reflete-se no fato de que em 

muitas instituições financeiras este período retrata uma carteira muito diferente da 

atual, limitando a robustez dos modelos desenvolvidos, ou ainda um passo atrás, 

porém não raro, a instituição não possui dados devidamente armazenados para a 

construção das bases para a modelagem. 

 

Na literatura, os trabalhos de estimativas de LGD para empréstimos bancários 

geralmente são baseados em fluxos de caixa descontados de recuperação, levando 

em conta o workout de LGD. Para estimar o LGD de forma analítica, os passos 

iniciais foram dados em estudos empíricos para as diferentes categorias de fatores 

de influência no LGD. Estudos mais recentes analisam variáveis que explicam o 

LGD através de regressões lineares, regressões log e regressões log-log. Como 

exemplos, Bellotti e Crook (2012) e Loterman (2012) comparam o desempenho de 

diferentes modelos construídos como combinações de diferentes algoritmos de 

modelagem e diferentes transformações da taxa de recuperação. Já Bastos (2010) 

propõe a LGD modelada com árvores de regressão não paramétricas e não lineares. 

Em recente trabalho, Fernandes e Tomazella (2013) desenvolvem um comparativo 

sobre diversas técnicas para modelagem do LGD, através de abordagem 

paramétrica e também por métodos binários, utilizando o indicador de correlação de 

Spearman para comparação dos modelos. 

 

2.7 EL – Expected Loss 

 

A perda esperada (EL – expected loss) de uma operação de crédito pode ser 

interpretada com o custo previsível daquela concessão e deve estar coberta pela 

provisão para crédito de liquidação duvidosa (PCLD), também chamada provisão 

para devedores duvidosos (PDD). 
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Em geral, a modelagem da perda esperada (EL), é dada pelo produto dos três 

parâmetros de risco, PD, LGD e EAD. Já a perda esperada relativa EL (%), pela 

formulação usual, é obtida como o produto entre os parâmetros PD e LGD.  

 

Segundo Schuermann (2004), a perda esperada para um horizonte de doze meses 

em um portfólio de crédito com certa maturidade M é baseada nos parâmetros PD, 

LGD e EAD de acordo com as seguintes expressões: 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷  𝑥  𝐿𝐺𝐷  𝑥  𝐸𝐴𝐷 (expressa como um valor numérico)  [4] 

𝐸𝐿   % =   𝑃𝐷  𝑥  𝐿𝐺𝐷 (expressa como percentual da EAD)  [5] 

Em seu trabalho, Jorion (2007) expressa a perda esperada com operações de 

crédito através das seguintes formulação (adaptada): 

 

𝐸𝐿 =    𝑓(𝑏,𝐸𝐴𝐷, 𝐿𝐺𝐷)(𝑏  𝑥  𝐸𝐴𝐷   𝑥  𝐿𝐺𝐷)𝑑𝑏 𝑑𝐸𝐴𝐷 𝑑𝐿𝐺𝐷    [6] 

 

Na expressão acima, 𝐸𝐿 é a perda esperada com o crédito. O termo b é uma 

variável aleatória de valor igual a 1 se ocorre o evento de default, com uma 

probabilidade de default (PD) igual a p ∈ (0,1), sendo 𝑓 sua função densidade. No 

caso em que essas variáveis aleatórias são independentes, (Jorion, 2007) utiliza 

outra formulação, dada por: 

 

𝐸𝐿 =    𝑓 𝑏 𝑏 𝑑𝑏 [𝑓 𝐸𝐴𝐷 𝐸𝐴𝐷 𝑑𝐸𝐴𝐷] [𝑓 𝐿𝐺𝐷 𝐿𝐺𝐷 𝑑𝐿𝐺𝐷]    [7] 

 

com os parâmetros definidos da mesma forma que na equação [6]. 

 

É importante ressaltar que a perda esperada, por si só, não constitui o risco. Se os 

valores de perdas fossem sempre iguais aos níveis esperados, não haveria 

incerteza. Contudo, 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). A fim de protegerem-se da volatilidade das 

perdas os bancos alocam um colchão capital que deveria cobrir a perda inesperada 

(UL – unexpected loss), dado certo nível de confiança que conforme citado na seção 

2.2, por recomendação de Basiléia, comumente é adotado em 99,9% pelas 
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instituições financeiras. 

 

2.8 Correlação entre a PD e o LGD 

 

Dada a modelagem usual da EL (%), apresentada anteriormente, através da 

multiplicação dos parâmetros de PD e LGD, assume-se a independência de tais 

componentes. Tal premissa é questionada por alguns trabalhos, indicando que se 

esta dependência não for levada em conta, os cálculos de perdas das carteiras de 

empréstimos e o capital alocado poderiam estar incorretos, superestimado ou 

subestimado. 

Na literatura, poucos trabalhos buscam identificar o comportamento da relação entre 

a PD e LGD, tema de grande importância na construção dos modelos de acordo 

com a IRB-Avançada. Peura e Jokivuolle (2005) desenvolveram um modelo na área 

de empréstimos bancários conforme a estrutura de opções de Merton (1974) e 

relaciona a LGD com o valor do colateral e da PD. No modelo o valor da garantia 

está correlacionado com a PD e os resultados demonstram que a resposta da LGD a 

um aumento da PD do tomador é negativa. Frye (2000) e Hu e Perraudin (2002), em 

seus trabalhos, chegaram a resultados mostrando que os parâmetros PD e LGD são 

positivamente correlacionados. Em particular, quando a PD é alta, a LGD também é, 

sugerindo existir um risco sistêmico que afeta 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 

(Pazzoto, 2012). A dificuldade de obtenção de uma série histórica aumenta a 

complexidade de uma análise deste tipo tornando-o pouco viável. 

 

O Acordo de Basiléia II, conservadoramente, exige que na possível correlação entre 

a PD e o LGD, a instituição financeira deverá utilizar o LGD estressado, definido 

como LGD downturn, calculado no vale de um ciclo econômico. Pela abordagem IRB 
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avançada, a estimação de LGD deve adotar estimativas conservadoras, caso seja 

observada correlação positiva relevante entre a frequência de descumprimento e o 

valor do parâmetro LGD ou quando não seja possível demonstrar a inexistência da 

referida correlação (Rezende, 2011). Tal ação não melhora a estimação da EL(%) 

quando calculada pelo produto da PD pelo LGD downturn e pode acarretar em 

alocação de capital inadequada. 

No contexto do Acordo de Basileia II, as instituições financeiras que utilizarem 

modelos com maior poder preditivo poderão ter vantagens competitivas em relação 

às outras que utilizarem modelos não robustos os quais poderão levar à seleção 

adversa e também à alocação de capital com baixa qualidade, tanto abaixo do 

adequado, aumentando o risco de falência, quanto acima do necessário, mitigando a 

geração de novos negócios. Pazzoto (2012) argumenta que 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.  

 

Pazzoto (2012), motivado pelos resultados obtidos em trabalhos anteriores como 

Frye (2000) e Peura e Jokivuolle (2005), mostrou que a modelagem conjunta da 

perda esperada pode ser vantajosa em relação ao método usual mostrando uma 

possibilidade para que as instituições financeiras possam alocar capital de forma 

mais assertiva além de retirar a forte premissa de independência entre os 

parâmetros de risco PD e LGD. Entretanto, a metodologia aplicada, regressão 

logística, pode não ser a mais adequada para obter um bom ajuste. Tendo este 

resultado como ponto de partida, no presente trabalho será testado o modelo BEINF, 

extensão da regressão beta inflacionada em zero e um, a fim de modelar 

conjuntamente, com mais robustez, a EL (%) que vem a ser um exercício de 

convolução dos parâmetros de risco PD e LGD.  

 

Os métodos que serão aplicados aos dados utilizados no estudo serão expostos 

mais detalhadamente no próximo capítulo. 
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3. METODOLOGIA 
 

Os capítulos anteriores abordaram tanto a pesquisa a ser desenvolvida no trabalho e 

suas motivações quanto um apanhado teórico a fim de embasar o leitor para o 

entendimento do estudo. Neste capítulo, serão apresentados as metodologias 

aplicadas à base de dados cedida pela Serasa Experian para a  modelagem 

conjunta da perda esperada relativa, EL (%). 

 

Em um portfólio de crédito a perda observada (%), em geral, é observada no 

intervalo [0,1]. Entretanto, devido às particularidades de cada tipo de negócio como 

custos de cobrança ou valorização da garantia, a perda percentual pode ser maior 

que um ou até negativa. Para cada situação, a utilização de alguns modelos 

específicos é mais recomendada para fazer o ajuste da variável resposta. Pazzoto 

(2012), com o objetivo de mostrar ganho na modelagem conjunta da perda 

esperada, EL (%), frente à modelagem usual através do produto da PD e do LGD, 

utilizou a regressão logística – metodologia que utiliza análise multivariada e é 

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

é binária e, conforme Rosa (2000) é a técnica mais utilizada no mercado para a 

previsão de inadimplência – mostrou que pode existir oportunidade na modelagem 

conjunta. Todavia, existem outras metodologias que podem gerar uma modelagem 

mais robusta para o EL (%). No presente trabalho será testada uma evolução na 

modelagem da perda esperada conjunta através de um modelo da classe GAMLSS 

com o objetivo de melhorar o ajuste tanto conceitualmente quanto qualitativamente. 

 

Nos próximos tópicos será discorrido um detalhamento mais técnico da metodologia 

utilizada. Primeiramente será retratada a regressão Beta (padrão) e posteriormente, 

na seção 3.2, será abordada uma extensão desta distribuição, o modelo BEINF, 

utilizado no estudo. 

 

3.1 Regressão Beta (Padrão) 
 

Problemas envolvendo taxas, razões e proporções são comuns em diversas áreas 

do conhecimento. Geralmente tais variáveis de interesse possuem domínio no 

intervalo (0,1) nos reais. Nessas situações, uma opção para o ajuste é a utilização 
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da distribuição beta (padrão) que é bastante flexível e sua função densidade de 

probabilidade pode assumir diversas formas, simétricas ou assimétricas. Modelos 

utilizando a regressão beta foram introduzidos por Paolino (2001), Kieschnick and 

McCullough (2003) e Ferrari e Cibrari-Neto (2004). A ligação do modelo de 

regressão beta com as variáveis explicativas é através da relação linear no logito da 

média da variável resposta e a estimação dos parâmetros é feita via máxima 

verossimilhança (Paolino, 2001). 

 

Contudo, ao lidar com dados que possam apresentar valores iguais a um ou zero, 

como a perda de uma operação de crédito, a utilização do modelo de regressão 

Beta exige algumas transformações na variável resposta. Contudo, tais 

transformações podem trazer alguns inconvenientes, como os parâmetros do 

modelo não serem mais facilmente interpretados em termos da resposta original ou 

os valores ajustados para a variável de interesse podem exceder os limites do 

intervalo. Uma opção é a utilização de modelos inflacionados como o BEINF, ou 

beta inflacionado, que será descrito com mais detalhes no próximo item. 

  

3.2 Regressão Beta Inflacionada (BEINF) 
 
Para o ajuste de dados observados com massa frequencial nos limites superior e/ou 

inferior do intervalo real (0,1), ou seja, possuir domínio em um do seguintes 

intervalos (0,1], [0,1) ou [0,1], Ospina e Ferrari (2007) propuseram distribuições de 

mistura entre uma distribuição beta e uma distribuição de Bernoulli degenerada em 

zero e/ou um. Tais distribuições semi contínuas são denominadas distribuições beta 

inflacionadas.  

 

O modelo BEINF vem a ser uma extensão da regressão Beta para o modelo inflado 

em 0 e 1 cuja principal diferença está no domínio da variável resposta pois os 

extremos da distribuição possuem massa não nula. Além do BEINF, podemos citar 

outros modelos consoantes à esta metodologia inflated (inflacionada ou inflada) com 

misturas de distribuições como o BEIO (beta inflacionada de zeros) e o BEZI (beta 

inflacionada de uns). 

 

A distribuição BEINF pertence à classe de modelos GAMLSS sigla para Generalized 
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Additive Models for Location, Scale and Shape ou, em português, Modelos Aditivos 

Generalizados para Posição, Escala e Forma. Tais modelos foram propostos por 

Rigby e Stasinopoulos (2005) e possuem diversas aplicações em áreas distintas. 

Como exemplos de trabalhos que utilizam o modelo BEINF podemos citar 

aplicações em análise de eficiência administrativa (Pereira, 2010) e, na modelagem 

de LGD, os trabalhos de Visconti (2011) e Fernandes e Tomazella (2013). 

 

Para a modelagem da perda esperada, EL (%), a utilização desta metodologia é, em 

princípio, mais adequada que a Beta (padrão) pois a perda observada (%), conforme 

será detalhado no capítulo 4, possui concentração em zero e um. Interpretando a 

distribuição dos valores da perda, o valor de perda um (100%) representa o contrato 

cuja perda foi máxima e nada de seu valor foi recuperado, enquanto o valor de perda 

zero (0%) é composto tanto do público que não foi a default quanto daqueles 

contratos que, mesmo tendo alguma parcela com atraso excedente a 90 dias, 

tiveram toda sua dívida quitada posteriormente. 

 

Aplicando a metodologia em uma base de dados com 𝑛 linhas que são os contratos 

de crédito, e diversas colunas, que são variáveis candidatas à explicativa, para cada 

contrato 𝑖 ∈ {1,… ,𝑛} , a variável resposta, perda esperada com a operação de 

crédito, 𝑦! , possui a seguinte função de densidade de probabilidade, conforme 

Visconti (2011), baseado na nomenclatura apresentada por Ferreira (2008): 

 

𝑓 𝑦! =
  𝜋!!   , 𝑦! = 0  

1− 𝜋!! − 𝜋!! ℎ 𝑦!   , 𝑦! ∈ (0,1)
𝜋!!   , 𝑦! = 1                                    

[8] 

 

A equação [8] caracteriza a função de forma semi contínua que a perda (%),   𝑦!, 

pode assumir para o contrato   𝑖. 

 

Os termos 𝜋!!  e 𝜋!!  representam, respectivamente, a probabilidade de não 

ocorrência de perdas financeiras pela operação de crédito e a probabilidade de 

perda de todo o valor do contrato. Suas formulações são dadas a seguir: 

 

𝜋!!   =   
!!

(!!  !!!  !!)
         [9] 
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𝜋!!   =   
!!

(!!  !!!  !!)
       [10] 

com 𝜐! e 𝜏! > 0. 

 

A função ℎ 𝑦!  representa a densidade da distribuição Beta, já comentada na seção 

3.1, possui domínio no intervalo real (0,1) e apresenta a seguinte parametrização: 

 

ℎ 𝑦! =   
!

!!  !!
!

!!
!

!
!!(!!  !!

!)

!!
! !

(!!!!)(!!  !!
!)

!!
!

  𝑦!

!! !!  !!
!

!!
!

(1− 𝑦!)
(!!!!)(!!  !!

!)

!!
!          [11] 

 

onde 𝜇! e 𝜎! representam, respectivamente, o parâmetro de média e o de escala, 

com 𝜇!  e 𝜎! ∈ (0,1). Além disso, Γ(. ) representa a função Gama com a seguinte 

formulação: 

 

Γ 𝑧 =    𝑥!!!𝑒!!!
! 𝑑𝑥 ,  com 𝑧 > 0   [12] 

  

A partir desta parametrização, temos que a média e a variância da distribuição Beta, 

aqui representada por ℎ 𝑦! , são dadas, respectivamente, por: 

 

𝐸 ℎ 𝑦! =   𝜇!    [13] 

 

𝑉𝑎𝑟 ℎ 𝑦! =   𝜎!!𝜇!(1−   𝜇!)   [14] 

 

De acordo com o trabalho de Ospina e Ferrari (2007), é possível utilizar a o método 

de máxima verossimilhança para a estimação dos parâmetros com a seguinte 

fatoração: 

 

𝐿 𝜃 =    𝑓 𝑦! 𝜇! ,𝜎! , 𝜈! , 𝜏! =   𝐿!(𝜃!)𝐿!(𝜃!)𝐿!(𝜃!)!
!!!     [15] 

 

onde 𝜃  representa os parâmetros a serem estimados sendo 𝜃!  os parâmetros 

relativos à 𝜈!, 𝜃! relativos à 𝜏! e 𝜃! o conjunto de parâmetros relativos à 𝜇! e 𝜎!. Para 
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a estimação da verossimilhança foi utilizado o algoritmo chamado RS apresentado 

no trabalho de Rigby e Stasinopoulos (1986). 

 

A modelagem dos parâmetros anteriores é dada em função das variáveis candidatas 

a explicativas contidas na base de dados e são incorporadas por meio das funções 

de ligação logito para os parâmetros 𝜇 e 𝜎 e a logarítmica para os parâmetros 𝜏 e 𝜈, 

através das seguintes equações (Ferreira, 2008) : 

 

log !!
!!!!

=   𝛼! + 𝑋!!
! 𝛽!    [16] 

 

log !!
!!!!

=   𝛼! + 𝑋!!
! 𝛽!    [17] 

 

log 𝜈! =   𝛼! +   𝑋!!
!𝛽!        [18] 

 

log 𝜏! =   𝛼! +   𝑋!!
!𝛽!         [19] 

 

Onde 𝑋!!
! , 𝑋!!

! , 𝑋!!
!  e 𝑋!!

!  são, respectivamente, os vetores de variáveis explicativas 

para os modelos de 𝜇, 𝜎, 𝜏 e 𝜈 que podem ser distintos para cada parâmetro. Tais 

vetores serão apresentados no capítulo 5, de resultados. Além disso, os parâmetros 

𝛼! , 𝛼! , 𝛼!  e 𝛼!  representam as constantes e 𝛽!  , 𝛽! , 𝛽!  e 𝛽!  os coeficientes 

angulares de cada modelo. 

 

No contexto de perda esperada com operações de crédito, podemos interpretar as 

equações [16], [17], [18] e [19] descritas acima da seguinte forma: o parâmetro 𝜈 

está relacionado à probabilidade de não ocorrência de perdas no contrato, ou seja, a 

perda com a operação ser nula (quando maior o 𝜈, maior será esta probabilidade), o 

parâmetro 𝜏 está associado à probabilidade de ocorrência da perda total (100%) do 

contrato (quanto maior o 𝜏, maior será tal probabilidade), já a equação de 𝜇 explica o 

percentual médio de perda esperada, dada ocorrência de perdas. O parâmetro 𝜎 

concerne com a dispersão da distribuição. 
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No modelo BEINF, a parametrização da média e da variância da distribuição é dada 

por (Ferreira, 2008): 

 

𝐸 𝑦! = 1− 𝜋!! − 𝜋!! 𝜇! + 𝜋!!    [20] 

 

𝑉𝑎𝑟 𝑦! =    !!!!!!
!!!!  !!!

+ (1 − 𝜋!! −   𝜋!!) 𝜎! 1 − 𝜇! 𝜇! + (𝜋!! +   𝜋!!)    !!!
!!!!  !!!

− 𝜇!   
!

   [21] 

 

No presente trabalho, será utilizada uma carteira de crédito com dados reais para a 

estimação da perda esperada (%) através da metodologia BEINF, em função da 

distribuição da variável resposta nos dados disponíveis para a modelagem, que 

apresentam concentração em zero e um. No capítulo 4 serão mais bem detalhadas 

as características dos dados e justificada a escolha da metodologia.  

 

Vale ressaltar que existem outras metodologias que podem ser testadas a fim de 

melhorar o ajuste da perda esperada (%) dependendo da distribuição da variável 

resposta observada nos dados. No trabalho de Fernandes e Tomazella (2013) são 

apresentadas diversas metodologias além da BEINF para modelagem do LGD, em 

modelos paramétricos ou não, que também podem ser testadas para a modelagem 

da EL (%). 

 

3.3 Outras técnicas utilizadas 
 
Além da metodologia BEINF, foram utilizadas outras técnicas para apoiar a 

desenvolvimento do estudo. 

 

O algoritmo CHAID (Chi-Squared Automatic Detection) foi empregado na 

categorização das variáveis explicativas.  

 

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

Stepwise.  

 

Para a avaliação da qualidade dos modelos estimados, foi utilizado o Critério de 

Informação de Akaike (AIC). 
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Todas as técnicas descritas nesta seção são apresentadas com breve descrição no 

Apêndice A, junto com as referências bibliográficas utilizadas. 

 

Os resultados das aplicações destas técnicas serão mais detalhadas no capítulo 5. 

  

3.4 Suporte computacional 
 

Para a análise exploratória dos dados, avaliações numéricas, histogramas, 

categorização de variáveis e estimação dos modelos de regressão foram produzidos 

utilizando o software estatístico SAS versão 9.0 e a linguagem de programação R 

que se encontra disponível gratuitamente em http://www.r-project.org . 

 

No capítulo 5, serão destacados os pacotes e macros utilizados em cada etapa da 

modelagem. 
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4. BASE DE DADOS 
 

Recapitulando, até agora foram abordados o tema da pesquisa em uma introdução 

com algumas motivações para a realização da mesma, uma revisão bibliográfica 

apresentando conceitos teóricos e alguns resultados de trabalhos anteriores para o 

embasamento da leitura e, em seguida foram expostos os métodos de modelagem 

que serão aplicados aos dados no estudo. Neste capítulo será feita uma análise 

descritiva da base de dados utilizada no estudo. 

 

Para testar as metodologias definidas no capítulo 3, serão desenvolvidos modelos 

através de base de dados de contratos reais fornecida pela empresa de bureau 

Serasa Experian, via assinatura de contrato de confidencialidade dos dados. Tal 

base contém uma carteira de crédito para pessoa física de produtos parcelados 

composta de safras de concessão do ano de 2009 e contempla todo o histórico de 

pagamento até o seu encerramento.  

 

Para não haver quebra de sigilo, a Serasa Experian optou por não fornecer nem a 

informação de origem da concessão do crédito nem a identificação dos tomadores 

de empréstimos e, portanto, as instituições credoras e os CPFs não foram 

identificados. 

 

A perda com as operações de crédito, variável resposta dos modelos, foi calculada 

de forma analítica observando o atraso nos pagamentos das parcelas e o percentual 

pago ao final do contrato. Já as variáveis explicativas foram consolidadas até o 

momento da concessão do contrato, contendo informações históricas de 

acompanhamento do cliente em outros produtos de crédito (informações de 

behaviour) e informações históricas de apontamentos e/ou negativações no 

mercado, como devolução de cheques sem fundo e algumas informações 

cadastrais. 

 

4.1 Análise descritiva 

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



	   38	  

apresentaram duplicação por cliente6, ou seja, são clientes que têm mais de uma 

operação contratada no período. Tais duplicidades serão tratadas como contratos 

independentes. 

 

Além de todo o histórico de pagamentos, parcela a parcela, para todos os contratos 

da base, existe ainda informação de 65 variáveis candidatas a explicativas dos 

modelos, ou seja, variáveis que serão testadas afim de prever o comportamento do 

contrato e estimar sua perda esperada. Uma breve descrição das variáveis 

explicativas e da construção da variável resposta será feita na sequência. 

 

4.2 Variáveis explicativas 

Todas as 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. 

 

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

disponibilizada pela Serasa Experian, são apresentadas do Apêndice B. 

 

As variáveis podem ser classificadas nos seguintes grupos: 

• 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. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 A variável identificadora é denominada “COUNTCPF”, onde os números do CPF são criptografados mas o 
mesmo cliente possui a mesma identificação. 
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• Informações positivas: quantidade de atrasos resolvidos7, protestos resolvidos, 

ações judiciárias resolvidas, etc. 

Algumas informações foram eliminadas dos estudos pelo baixo valor de 

preenchimento. Tais variáveis são apresentadas na tabela 1: 

Tabela 1: Variáveis descartadas por baixo preenchimento 

	  
Fonte: Autoria própria 

 

4.3 Indicadores de risco observados 
 
O presente trabalho pretende modelar a perda esperada relativa, EL (%). Entretanto 

é interessante analisar indicadores de risco de crédito observados nos dados a fim 

de ter uma visão geral da carteira e seu grau de risco. A seguir serão apresentados 

alguns indicadores obtidos a partir dos contratos reais presentes na base de dados 

utilizada no estudo. 

 

4.3.1 Taxa de default 

A taxa de default (bad rate) foi construída nos moldes do novo acordo de capital 

(Basiléia, 2006), ou seja, caso alguma parcela do contrato ficasse com atraso maior 

que noventa dias, considera-se o contrato inadimplente. Em geral, a taxa de default 

é observada em uma determinada janela de tempo (por exemplo, 4, 6 ou 12 meses 

à frente). Uma diferença na construção deste indicador foi a observação do contrato 

até o seu encerramento, de forma mais conservadora. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Como exemplo de informação resolvida pode-se citar a variável “SUM_FLG_RESOLV” que informa a 
quantidade de negativações resolvidas nos últimos 10 anos. 
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Outra consideração que vale ser feita é que, de acordo com Basiléia II, o contrato 

que obtenha algum tipo de renegociação em suas características, como alteração no 

prazo ou na taxa, também deverá levar a marcação de default. Entretanto, como não 

foi possível ter acesso a este tipo de informação na base de dados da pesquisa, a 

mesma não foi considerada. Isso resulta em uma provável diminuição da taxa de 

default em comparação ao que se teria caso os conceitos pudessem ser plenamente 

seguidos. 

De acordo com a construção definida acima, verificou-se que dos 200.236 contratos 

presentes na base de dados, 41.060 contratos foram classificados como 

inadimplentes, o que significa uma taxa de inadimplência da população igual a 

20,51%, considerada alta no mercado.  

 

No Gráfico 4 podemos analisar a bad rate distribuída na safra, termo utilizado na 

prática bancária para definir o mês de concessão do crédito: 

 

Gráfico 4: Indicador de bad rate safrado 
 

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fonte: Autoria própria	  

 

O gráfico mostra o acompanhamento do indicador por safra de concessão do 

crédito. É possível observar que tanto a taxa de default quanto a volumetria de 

contratos são relativamente estáveis no período, apresentando uma pequena 

variação ao final do ano, possivelmente por efeito sazonal. 
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4.3.2 Exposição 
 

O Acordo de Basiléia II exige que, para itens no balanço, os bancos devem estimar o 

parâmetro EAD igual à pelo menos igual ao valor do saldo remanescente (Basel..., 

2006, § 474 à 479). Como a base de dados utilizada possui apenas contratos de 

produtos parcelados, não se faz necessário uma modelagem da exposição no 

default, visto que, no momento do default a exposição de tais contratos não 

excederá o saldo remanescente dos mesmos. 

 

Na tabela 2 são apresentadas as estatísticas descritivas e na tabela 3 a análise em 

quartis dos valores dos contratos – variável8 “PERF_SOMA_VL_PARCELA”, sem 

qualquer transformação, ou seja, obtidos através da variável bruta. 

 

Tabela 2: Estatísticas descritivas do risco da carteira 

	  
Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 3: Quartis de distribuição dos valores dos contratos 

	  
Fonte: Autoria própria 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 A descrição da variável PERF_SOMA_VL_PARCELA é: Soma do valor de todas as parcelas do contrato. Pode 
ser encontrado também no Apêndice B, juntamente com a descrição das demais variáveis. 
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Na figura 3, é apresentado o histograma de distribuição dos saldos dos contratos: 

 

Figura 3: Histograma dos valores dos contratos 

	  

Fonte: Autoria própria 
 

Analisando as tabelas, verifica-se que tanto a média quanto a mediana dos da 

exposição do crédito estão próximas a R$1.000,00 e os outliers, considerando 

valores acima de R$10.000,00 ou abaixo de R$100,00, são pouco representativos 

no conjunto de dados. Pelo histograma nota-se que há uma forte concentração de 

contratos com valores de até R$1.000,00, além disso, os quartis 5% e 10% 

apresentam contratos com valores baixos, o que pode indicar que a carteira seja de 

um público de baixa renda. 

 

4.3.3 Perda dos contratos inadimplentes 
 

Como apresentado no capítulo 2, o parâmetro LGD é o percentual do saldo que 

entra em default e que não é recuperado. O cálculo do LGD de um contrato, 

grosseiramente, utiliza apenas dois componentes: a perda principal do contrato e os 

custos gerados pelo mesmo (concessão do crédito, cobrança, cadastramento nos 

bureaus de apontamentos, etc.). 

 

Como não foi possível obter as informações de custos, a construção da variável foi 

feita apenas utilizando a perda principal do contrato. Desta forma, o valor de LGD de 



	   43	  

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

contrato. Além disso, o LGD só é observado para os contratos que foram 

inadimplentes. 

 

É importante deixar claro 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, ou seja, a recuperação foi calculada a partir do valor 

contratado e não do saldo que o contrato foi a default, o que é considerado 

usualmente. Tal forma foi escolhida por não haver a informação no momento do 

default. Entretanto, como o objetivo do trabalho é estimar a perda esperada total dos 

contratos no momento da concessão, não causa impacto no mesmo. 

 

Dadas estas considerações, o LGD médio observado para a carteira foi de 58,72% e 

possui uma distribuição bimodal, conforme a figura 4: 

 

Figura 4: Histograma da perda dado o default 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Pelo histograma acima, nota-se as concentrações em zero e um para o LGD 

observado, e uma distribuição sempre abaixo dos 5% para os outros valores de LGD 

em (0,1). Quando o LGD é zero, significa que o contrato entrou em default e, em 

algum momento futuro, quitou toda sua dívida. Por outro lado, o LGD igual a um, 

representa contratos onde todo o crédito concedido foi perdido. 
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A recuperação média dos contratos (100% - LGD) foi observada igual a 41,28%.  

Apenas para efeito comparativo, no trabalho de Silva, Marins e Neves (2009) 

utilizou-se informações do SCR9 no período compreendido entre janeiro de 2003 e 

setembro de 2007, com o montante de 9.557 operações analisadas. No estudo 

foram feitos alguns cenários para o cálculo do saldo devedor e, com considerações 

semelhantes às utilizadas no presente trabalho, obteve-se um LGD médio de 47%, 

valor esse num patamar mais baixo que o observado na carteira utilizada neste 

estudo. 

 

4.3.4 Perda observada da carteira 
 

Para o modelo conjunto de perda esperada (%), a construção da variável explicada 

foi semelhante à apresentada na última seção, porém neste caso a variável foi 

calculada para todos os contratos, inclusive para os que não tiveram atraso acima 

de 90 dias. Para estes contratos, que não foram a default, a perda observada foi 

nula, aumentando a concentração de zeros, no histograma apresentado na Figura 6. 

 

Tal distribuição da perda observada, concentrada em zero e um, justifica a decisão 

de se utilizar o modelo BEINF para a estimação da variável. Além disso, vale 

ressaltar que, se fossem utilizados os dados de custos de cobrança no cálculo da 

perda, seria possível observar uma distribuição com valores maiores que um, 

inviabilizando a utilização da distribuição Beta inflacionada, porém, outras 

metodologias poderiam ser usadas conforme citado na seção 3.2.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil. 
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5. APLICAÇÃO E RESULTADOS 
 

Fazendo um breve apanhado do estudo, até agora já foi introduzido o problema de 

pesquisa e suas motivações, o arcabouço teórico para nortear a leitura e o 

entendimento do trabalho, o detalhamento das metodologias que serão aplicadas à 

base de dados e uma análise descritiva da mesma. Neste capítulo será apresentada 

a definição do público de desenvolvimento dos modelos, os tratamentos aplicados 

aos dados como categorização das variáveis e os resultados obtidos através da 

aplicação das metodologias que foram detalhadas no capítulo 3. 

 

Após a descrição das variáveis dependentes é iniciado o desenvolvimento do 

modelo a partir da definição da amostragem da base de dados completa a fim de 

separar quais contratos seriam utilizados para a validação do desempenho dos 

modelos. Tais contratos ficaram fora do desenvolvimento do modelo. Na sequência 

foi realizada a categorização das variáveis candidatas a explicativa no modelo. Com 

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

desenvolvimento das equações do modelo.  

 

As etapas descritas acima serão detalhadas nos próximos itens.  

 

5.1 Amostragem 
 

Em geral, no processo de desenvolvimento de um modelo são feitas amostragens 

afim de não sacrificar o processamento computacional das regressões. Neste 

estudo, dado o número reduzido de contratos na base, optou-se por trabalhar a 

partir da base completa para rodar as regressões, utilizando-se um público para o 

desenvolvimento das equações e o complemento da base para a validação do 

modelo. 

 

Existem duas formas de construir a população de validação, uma chamada de out of 

sample, que é a retirada de uma amostra de contratos no mesmo período no qual o 

modelo é desenvolvido, e outra chamada de out of time, que consiste em retirar em 

um período específico fora do desenvolvimento do modelo. A validação do modelo 

em um público não utilizado na modelagem é de extrema importância a fim de evitar 
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o sobreajuste do modelo, chamado de overfitting, o que prejudicaria a utilização do 

mesmo. Para a instituição financeira, a validação dos modelos determina a 

habilidade de previsão das estimações e o bom uso das classificações obtidas 

através dos mesmos no processo de concessão de crédito. 

 

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

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

ressaltar que, conforme citado anteriormente, essa amostra de validação é retirada 

de todas as etapas do desenvolvimento do modelo. 

 

Na tabela 4 será detalhada a quantidade de contratos em cada safra, destacando-se 

o público definido para o desenvolvimento e validação do modelo. Na tabela 5 é 

apresentada a volumetria em cada uma das bases. 

 

Tabela 4: Distribuição de contratos por safra 

	  
Fonte: Autoria própria 
 

Tabela 5: Tamanho das bases de desenvolvimento e validação 

	  
Fonte: Autoria própria 

 

Desse modo, 16,8% da base disponibilizada pela Serasa Experian será utilizada 

para validação dos modelos. 
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5.2 Categorização de variáveis 
 
Definido o público de desenvolvimento do modelo há um passo anterior à, de fato, 

rodar a regressão, a categorização das variáveis explicativas, que na base cedida 

pela Serasa Experian, em geral, são contínuas e apresentam grandes 

concentrações de valores. O objetivo é minimizar os efeitos de outliers e acomodar 

melhor eventuais não linearidades a fim de não comprometer o desempenho dos 

modelos por conta destas ocorrências. 

 

Há casos nos quais ao trabalhar com as variáveis de forma contínua é possível ter 

um ganho na estimativa do modelo, mas este refinamento na modelagem não é o 

objetivo do presente trabalho, portanto optou-se por trabalhar com todas as variáveis 

categorizadas.  

 

A categorização das variáveis explicativas foi feita através 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. Tal algoritmo foi implementado através 

do software estatístico SAS, versão 9.0, através da macro “%treedisc”10. As macros 

de implementação do algoritmo não foram adicionadas à documentação por serem 

de grande extensão. Contudo, um exemplo de execução da macro e seu output 

gerado para a variável “SUM_FLAG_RESOLV” (soma de negativações resolvidas) 

são apresentados no Apêndice D. 

 

Devido à limitação computacional para o processamento da categorização das 

variáveis, esta foi realizada a partir de uma amostra aleatória de 30 mil registros e 

posteriormente seu resultado foi aplicado na base completa para o desenvolvimento 

do modelo.  

 

Um exemplo de uma variável que foi categorizada é apresentado na tabela 6, com a 

perda observada (%) em cada uma das categorias. Neste exemplo, a variável de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 A macro “%treedisc” foi obtida no site: euclid.psych.yorku.ca/ftp/sas/macros/, acesso em out/2013. Essa 
macro necessita de outros códigos fonte para seu correto funcionamento, esses foram obtidos no site da 
empresa SAS: 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). 
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quantidade de restrições de protestos (C_RETRICAO_PRT) foi agrupada em 3 

categorias, mostrando a discriminação na perda(%). 

 

O resultado das categorizações de todas as variáveis explicativas é exposto no 

Apêndice C. 

 

Tabela 6: Exemplo de categorização	  

	  
Fonte: Autoria própria 

 

5.3 Modelo conjunto da perda esperada (%) 
 
Conforme descrito no item anterior, foram utilizadas nas regressões somente 

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

variáveis explicativas devidamente tratadas, utilizou-se para o ajuste o pacote 

GAMLSS, desenvolvido por Rigby e Stasinopoulos (Stasinopoulos, Rigby e 

Akantziliotou, 2008), do software R. O método Stepwise, disponível no mesmo 

pacote, foi repetido para a estimação de cada um dos parâmetros do modelo BEINF, 

conforme as equações [16], [17], [18] e [19] apresentadas no capítulo 3, que são: 

 

𝜈 – relacionado à probabilidade de não ocorrência de perdas no crédito; 

 

𝜏 – relacionado à probabilidade de perda total do valor do contrato; 

 

𝜇 – relacionado ao percentual médio de perda esperada com o crédito; 

 

𝜎 – ligado à modelagem da dispersão da distribuição. 

 

Vale ressaltar que a utilização do modelo BEINF é uma evolução às pesquisas 

anteriores sobre modelagem da perda esperada conjunta com operações de crédito. 

Pazzoto (2012) utilizou a regressão logística para o ajuste e, por conta das 
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restrições desta técnica, teve de fazer transformações para que a variável resposta 

fosse binária. O modelo BEINF, considera a perda (%) contínua no intervalo [0,1] e 

mostra evolução quando considera um modelo para cada situação: perda nula, 

perda total, média da perda e dispersão da perda, conforme descrito no capítulo 3. 

No lugar de modelar 𝜈, 𝜏 e 𝜎 separadamente, seria possível adotar uma média dos 

dados e prosseguir apenas com o modelo da média – 𝜇 – o que já seria um passo à 

frente na pesquisa porém optou-se por construir o modelo BEINF. Segue o resultado 

da estimação para cada parâmetro: 

 

Tabela 7: Modelo estimado para o parâmetro 𝜈  

 
Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 8: Modelo estimado para o parâmetro 𝜎 

 
Fonte: Autoria própria 
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Tabela 9: Modelo estimado para o parâmetro 𝜏 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 10: Modelo estimado para o parâmetro 𝜇	  

 
Fonte: Autoria própria 
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Analisando as equações dos modelos, assim como em Pazzoto (2012), nota-se que 

a variável de número de parcelas, ou seja, o prazo do crédito concedido 

(C_PERF_MAX_NUPCL) e o valor do crédito (C_PERF_SOMA_VL_PARCELA) 

foram selecionadas pelo método Stepwise e entraram nos modelos, mostrando a 

importância dessas variáveis, dentro do conjunto de variáveis disponíveis na base 

de dados, na estimativa da perda esperada para uma operação de crédito.  

 

Para a verificação do ajuste do modelo BEINF na base de desenvolvimento, foi 

analisada a distribuição dos resíduos da regressão. Baseado em Troiani (2009), 

para um ajuste perfeito espera-se que os resíduos apresentem distribuição normal. 

Para tal análise, utilizou-se o Quantil-Quantil (Q-Q) Plot Normal e o histograma dos 

resíduos que são mostrados, respectivamente, nas figuras 5 e 6. 

 

Figura 5: Q-Q Plot Normal dos resíduos do modelo BEINF 

 
Fonte: Autoria própria	  

 

Pelo gráfico Q-Q Plot Normal, apresentado na figura 5, nota-se um descolamento no 

último quartil teórico, enquanto nos outros quartis há um bom ajuste. Para o número 

de observações utilizados no desenvolvimento 𝑛 = 166.991 este desvio na Q-Q Plot 

é considerado aceitável. 
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Figura 6: Histograma dos resíduos do modelo BEINF 

	  
Fonte: Autoria própria 

	  

Pelo histograma dos resíduos, apresentado na figura 6, nota-se o deslocamento da 

distribuição dos resíduos no último quartil em valores acima de 2, apresentando uma 

distribuição normal com uma pequena assimetria à direita.  

 

Também foi analisado um plot com a dispersão dos resíduos do modelo BEINF a fim 

de checar a existência de alguma tendência. A dispersão é apresentada na figura 7. 

 

Figura 7: Dispersão dos resíduos do modelo BEINF 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Como esperado, nota-se que os pontos formam uma nuvem, não mostrando 

tendência alguma, o que minimiza um possível questionamento sobre 

heterocedasticidade dos resíduos. 
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Além destas análises, foram calculadas também a curtose e a assimetria da 

distribuição com valores, respectivamente, de 2,9 e -0,3 o que ratifica a existência de 

certa distorção da distribuição dos resíduos relativa à normal padrão. Após o 

processo de Stepwise, o Critério de Informação de Akaike (AIC) do modelo final 

ficou em 191348,5 e o Global Deviance em 191206,5. 

 

Para analisar a qualidade do ajuste do modelo BEINF do ponto de vista de erro de 

estimativa foi feita uma análise na amostra de validação, confrontando o valor 

estimado e observado. Para tanto, foi obtida a perda observada (%), contrato a 

contrato, no público de validação e, tomando-se a média destes valores, confrontou-

se com a perda esperada (%) obtida através da aplicação, também chamada de 

escoragem, das equações do modelo desenvolvido, tomando-se também a média da 

perda esperada (%) de todos os contratos da base.  

 

Para o cálculo da perda esperada (%) de cada contrato foi utilizada a equação [20], 

apresentada no capítulo 3, substituindo os valores de 𝜇! , 𝜎! , 𝜈!  e 𝜏!  para cada 

contrato 𝑖. É importante ressaltar que o público da base de validação não foi utilizado 

no desenvolvimento das equações do modelo. A análise do erro do modelo BEINF 

na base de validação mostrou o seguinte resultado, apresentado na tabela 11: 

 

Tabela 11: Análise de erro na base de validação 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Tal variação, de 0,27% (p.p), é considerada baixa e mostra certo potencial na 

utilização desta técnica para a estimação da perda esperada com operações de 

crédito. Entretanto, seria interessante realizar esta análise em mais safras de 

concessão, a fim de testar a aderência do modelo no tempo, o que não foi possível 

por conta do histórico limitado presente na base de dados. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Dado a relevância do crédito no desenvolvimento da economia de uma nação e, 

considerando o potencial existente para atingirmos níveis de (%) crédito/PIB de 

países desenvolvidos e a tendência recente de crescimento, espera-se uma 

evolução considerável da concessão de crédito no Brasil nos próximos anos. Este 

crescimento trará maiores desafios às instituições financeiras na gestão do risco de 

crédito a fim de obterem melhor discriminação de seus clientes, otimizarem a 

precificação de seus contratos e a alocação de capital de seu portfólio de crédito 

ajustados ao risco de sua exposição. Neste cenário, o presente trabalho propôs a 

modelagem conjunta da perda esperada relativa, EL (%), usualmente modelada 

como o produto da PD – probabilidade de default e do LGD – perda dado o default 

através do modelo BEINF, beta inflacionado, pertencente à classe de modelos 

aditivos generalizados de posição, escala e forma (GAMLSS) a fim de construir 

modelos mais robustos para o ajuste da variável resposta. 

 

O risco de crédito que, segundo o BACEN, mede 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. Para medir a perda esperada com uma determinada 

operação de crédito, ou seja, a perda esperada (EL) a qual determinará o capital 

mínimo exigido para a operação são necessários os parâmetros: Probability of 

Default (PD), Exposure at Default (EAD) e Loss Given Default (LGD). A perda 

esperada, por sua vez, é usualmente calculada como o produto dos três parâmetros 

(valor absoluto) ou o produto entre a PD e o LGD (percentual). Para tal formulação, 

admite-se independência entre os parâmetros PD e LGD, o que é uma forte 

premissa. O presente trabalho, motivado por resultados anteriores, propõe modelar 

a perda esperada (%) de forma conjunta. 

 

A perda (%) com operações de crédito, em geral possui distribuição no intervalo 

[0,1], porém é possível, dependendo dos custos de cobrança do negócio ou de 

consideração de valorização da garantia, que a perda seja maior do que um ou até 
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negativa. O modelo BEINF pertence à classe GAMLSS, em português, Modelos 

Aditivos Generalizados para Posição, Escala e Forma é uma extensão da regressão 

Beta (padrão) inflado em 0 e 1, permitindo que o domínio da variável resposta seja 

[0,1]. A análise exploratória da base de dados, disponibilizada pela Serasa Experian 

para o estudo mostrou que, de fato, a perda observada (%) possui distribuição 

bimodal apresentando concentração no 0, cenário no qual não há perda na 

concessão do crédito, ou seja, o contrato não foi à default ou teve atraso superior à 

90 dias mas efetuou a quitação da dívida posteriormente, e no 1, onde todo o valor 

da concessão é perdido. Tal fato ratificou a escolha da utilização do modelo BEINF 

para a modelagem. 

 

Os resultados obtidos pela modelagem mostraram que a estimativa da perda 

esperada pelo modelo BEINF, mostrou-se muito boa na amostra de validação, 

apresentando um erro de 0,27% (p.p), considerado baixo. As análises nos resíduos 

mostram uma distorção da distribuição em relação à normal teórica, porém a 

dispersão dos resíduos não mostra nenhuma tendência, o que minimiza 

questionamentos sobre heterocedasticidade dos mesmos. A respeito das equações, 

assim como em Pazzoto (2012), as variáveis de quantidade de parcelas e valor do 

crédito concedido, mostraram-se significativas no modelo BEINF, ratificando a 

importância destas variáveis, dentro do conjunto disponível na base de dados, na 

estimativa da perda esperada com operações de crédito. Sendo assim, concluímos 

que há ganho nesta modelagem tanto conceitualmente, pois há evolução na 

pesquisa feita por Pazzoto(2012) por conta de utilização de métodos mais 

adequados à modelagem da perda esperada (%), quanto na estimativa, que mostrou 

valor de erro baixo no público de validação. 

	  

Como possibilidades de continuação da pesquisa seria interessante testar o mesmo 

modelo ou outros, pertencentes à classe GAMLSS ou não, ou até métodos não 

paramétricos, em dados com distintas distribuições, permitindo que o domínio da 

perda (%) não esteja necessariamente contido no intervalo [0,1], como, por exemplo, 

em casos de alto custo de cobrança ou valorização da garantia, a fim de abranger 

outras situações que podem ocorrer na área de modelagem de uma instituição 

financeira. Para tal estudo, a utilização de bases de dados reais traria ganhos, 

entretanto, caso não seja possível, uma saída seria utilizar simulações a fim de obter 
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valores de perda relativa através de distribuições próximas às reais. Outra 

possibilidade de sequência na pesquisa seria a realização do teste da aderência do 

modelo em um histórico maior. Por fim, as instituições financeiras podem utilizar o 

presente trabalho como sugestão metodológica para testes em sua gestão de risco 

de crédito, visto que o mesmo propõe uma modelagem, não muito abordada na 

prática bancária, que pode ser utilizada na tentativa de mensuração mais precisa 

das perdas em portfólios de crédito.  
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7. APÊNDICES 
 

7.1 Apêndice A – Metodologias aplicadas 
 
Algoritmo CHAID (Chi-Squared Automatic Detection) 
 
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 das variáveis 

explicativas. 

 

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. No trabalho de Santos e Oliveira (2007) são 

detalhados cada passo desse algoritmo. 
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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.  

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 p-valor dentre todos os testes da razão de verossimilhança, é 

selecionado. 

 

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. 

 

Critério de Informação - AIC 
 

Akaike Information Criterion (AIC) é um critério de informação utilizado na 

comparação entre os modelos econométricos concorrentes. Ao contrário dos índices 

apresentados anteriormente, a análise do seu valor gerado na saída de uma 

regressão não permite conclusões diretas com relação à qualidade da estimação. A 

utilização adequada desse critério se dá como forma de comparação entre 

diferentes modelos. 
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Esse indicador considera a qualidade da estimação através da função de 

verossimilhança, mas ao mesmo tempo penaliza o resultado de acordo com o 

número de variáveis entrantes no modelo. Com isso, variáveis com pouca 

capacidade discriminante acabam ficando fora da modelagem final. Ele é definido da 

seguinte forma: 

 

𝐴𝐼𝐶 =   −2 ln 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑛ç𝑎 +   2𝑘 

 

onde 𝑘 é o número total de variáveis utilizadas. 

 

Ressalta-se que o coeficiente é o mesmo para o valor maximizado da função de 

verossimilhança e para o número de variáveis entrantes, com isso, espera-se que os 

modelos finais também sejam parcimoniosos, sendo assim, mais condizentes com 

aplicações práticas. 

 

Para otimização da modelagem da PE(%) no presente trabalho foi utilizado o Critério 

de Informação de Akaike Generalizado (GAIC) apresentado em (Akaike, 1983). 

Possui interpretação semelhante ao AIC, com a ressalva do termo de penalização 

ser dado por “𝑡 𝑑𝑓”, onde 𝑡 é a penalização que permite a generalização do critério e 

𝑑𝑓 os graus de liberdade residual do modelo. A escolha deste critério foi para gerar 

maior flexibilização com relação à penalização na entrada de variáveis. Neste caso, 

buscou-se a construção de um modelo com elevado ajuste, mesmo sendo menos 

parcimonioso. 
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7.2 Apêndice B – Descrição das variáveis 
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7.3	  Apêndice	  C	  –	  Categorização	  das	  variáveis	  

	  

	  

Categoria Quantidade Perda (%)

zero ou missing 133995 13,95%

outro 32596 12,90%

zero 154459 13,48%

um 9170 14,55%

outro 2962 15,36%

Variável

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

Consulta ao Achei nos últimos 30 dias
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até 1 ou missing 143086 14,32%

maior ou igual a 2 23505 11,58%

zero 148112 13,55%

um 12352 13,59%

outro 6127 14,67%

maior ou igual a 1 1745 8,89%

zero ou missing 164846 13,86%

maior ou igual a 2 46687 14,62%

até 1 ou missing 119904 12,86%

maior ou igual a 1 36188 13,68%

zero ou missing 130403 13,60%

maior ou igual a 1 4852 23,74%

zero ou missing 161739 13,25%

maior ou igual a 5 26437 15,00%

até 4 ou missing 140154 13,07%

maior ou igual a 1 51317 13,97%

zero ou missing 115274 13,30%

maior ou igual a 1 2935 8,48%

zero ou missing 163656 13,99%

maior ou igual a 2 27762 15,66%

até 1 ou missing 138829 12,74%

maior ou igual a 1 3910 8,38%

zero ou missing 162681 14,09%

zero 155153 13,13%

um 8787 17,39%

outro 2651 23,36%

maior ou igual a 1 28916 13,14%

zero ou missing 137675 13,91%

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

seguradora 

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

telefonia 

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

Quantidade de consultas a crédito entre 1 dia e 
30 dias 

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

telefonia 

Quantidade de consultas a crédito entre 1 dia e 
365 dias 

Quantidade de consultas a crédito entre 1 dia e 
60 dias 

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

seguradora 

Quantidade de consultas a crédito entre 1 dia e 
90 dias 

Consulta ao Achei nos últimos 365 dias

Consulta ao Achei nos últimos 60 dias

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

seguradora 

Quantidade de consultas a crédito entre 1 dia e 
180 dias 



	   64	  

	  

	  
	  

	  

maior ou igual a 4 25080 14,70%

até 3 ou missing 141511 13,22%

maior ou igual a 1 41777 13,55%

zero ou missing 124814 13,69%

maior ou igual a 1 51594 13,61%

zero ou missing 114997 13,65%

maior ou igual a 1 42442 13,66%

zero ou missing 124149 13,61%

maior ou igual a 1 58951 13,81%

zero ou missing 107640 13,43%

maior ou igual a 1 30125 14,81%

zero ou missing 136466 13,04%

maior ou igual a 2 26605 14,50%

até 2 ou missing 139986 13,25%

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

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

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

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

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

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

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

zero ou missing 69938 9,84%

1 a 2065 71061 13,67%

maior que 2065 25592 22,42%

1 a 22 15935 9,82%

23 a 385 36639 12,21%

maior que 385 41936 22,19%

menor que 1 72081 10,07%

1632 a 2345 27533 15,01%

maior que 2345 22330 22,24%

7 a 1631 46790 13,50%

abaixo de 6 69938 9,84%

maior que 1035 19827 26,55%

22 a 359 36898 13,00%

360 a 1035 17455 20,42%

menor que 22 92411 9,92%

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

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

Maior tempo de atraso na instituição financeira 
nos últimos 10 anos 

Maior tempo de ativação de uma negativação 
que foi resolvida
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maior que 6 77611 17,25%

menor que 6 88980 10,03%

maior que 10 52842 17,02%

3 a 5 39168 6,76%

6 a 10 59739 10,88%

menor que 3 14842 3,47%

maior que 0 5086 24,16%

zero ou missing 161505 13,18%

2 13588 16,76%

1 21473 13,92%

maior que 2 41551 19,08%

zero ou missing 89979 10,41%

maior que 0 12974 21,43%

zero ou missing 153617 12,93%

zero 156807 13,02%

um 5400 17,51%

outro 4384 24,61%

2 9121 15,95%

1 15690 14,34%

maior que 2 30740 17,56%

zero ou missing 111040 11,74%

4 7022 15,94%

1 a3 41659 13,32%

maior que 4 47974 17,82%

zero ou missing 69936 9,84%

maior que 0 21392 22,94%

zero ou missing 145199 12,56%

4 7003 16,58%

1 a 3 42331 13,78%

maior que 4 42050 17,14%

zero ou missing 75207 10,54%

Quantidade total de restrições

Soma de negativações ativas do cliente

Soma de negativações resolvidas

Quantidade de parcelas do contrato de crédito

Número de Protestos resolvidos nos últimos 2 
anos

Quantidade de restrições de Pefin (impeditivos 
financeiros) 

Quantidade de restrições de PIN - Restrição 
específica da Serasa 

Quantidade de restrições de Protesto 

Quantidade de restrições de Refin (restritivos 
financeiros) 

Dias desde a última negativação 
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7.4 Apêndice D – Macro de categorização de variáveis 
 

Código para a execução da macro com os respectivos parâmetros de entrada: 

 
%treedisc(DATA=Base5, DEPVAR=PERDA2, ORDINAL=SUM_FLAG_RESOLV, 

alpha=0.05,leaf=4000, maxdepth=10, CODE=F_SUM_FLAG_RESOLV, 

outtree=S_SUM_FLAG_RESOLV ); 

 

Output da macro para a variável SUM_FLG_RESOLV: 

 
*** TREEDISC Decision Tree Code ***; 

    length into_ $ 12; 

    * DV counts: 160985; 

    node_ = 1; 

    into_ = '0'; 

zero ou missing 103664 11,17%

1 a 4 43807 15,61%

maior que 4 19120 19,90%

maior que 0 42950 19,84%

zero ou missing 123641 11,10%

maior que 0 24611 20,96%

zero ou missing 141980 12,30%

maior que 0 11956 24,95%

zero ou missing 154635 13,14%

maior que 0 3617 29,44%

zero ou missing 162974 13,42%

zero 144340 12,38%

um 11952 19,27%

outro 10299 20,54%

maior que 0 34292 17,04%

zero ou missing 132299 12,49%

Quantidade de Pefin ativos

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

Quantidade de Refin resolvidos nos últimos 6 
meses 

Quantidade de Refin resolvidos antes dos 
últimos 6 meses 

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

últimos 6 meses 

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

meses 

Quantidade de Pefin resolvidos nos últimos 6 
meses 
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    tie_ = 0; 

    post_ = 0.803976308; 

    drop _SUM_FLA; 

    _SUM_FLA = left(putn( SUM_FLAG_RESOLV , 'BEST12.')); 

    if _SUM_FLA in ( '0' ) then do; 

        * DV counts: 75403 ; 

        node_ = 2; 

        into_ = '0'; 

        tie_ = 0; 

        post_ = 0.8349999446; 

    end; 

    else 

 

    if _SUM_FLA in ( '1' '2' '3' ) then do; 

        * DV counts: 40299 ; 

        node_ = 3; 

        into_ = '0'; 

        tie_ = 0; 

        post_ = 0.7926476663; 

    end; 

    else 

    if _SUM_FLA in ( '4' ) then do; 

        * DV counts: 6439; 

        node_ = 4; 

        into_ = '0'; 

        tie_ = 0; 

        post_ = 0.7670955444; 

    end; 

    else  

    do; 

        * DV counts: 38844; 

        node_ = 5; 

        into_ = '0'; 

        tie_ = 0; 

        post_ = 0.7661840704; 

    end; 

	  

	  

	  

	  



	   68	  

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Al-Tamimi, Hussein A. Hassan. Implementing Basel II: An Investigation of the UAE 

Banks' Basel II Preparations. Journal of Financial Regulation and Compliance, [S.l.], 

vol. 16, n. 2, p. 173-87, 2008. 

 

Altman,Edward I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of 

Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, Nova York, vol. 23, n. 4, p. 589-609, 

setembro de 1968. 

 

Altman,Edward I. et al. The Link Between Default, and Recovery Rates: Theory, 

Emprical Evidence, and Implications. Journal of Business, Chicago, v. 78, n. 6, p. 

2203-28, 2005. 

Altman,Edward I; RESTI, Andrea; SIORI, Andrea. Analyzing and Explaining Default 

Recovery Rates. The International Swaps & Derivatives Association, 2001. 

Disponível em 

<http://www.isda.org/c_and_a/pdf/Analyzing_Recovery_rates_010702.pdf>. Acesso 

em set.13. 

Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards. Bank for International Settlements, Basiléia, 

2004. 

 

Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards: A Revised Framework. Bank for International 

Settlements, Basiléia, 2006. 

 

Basel Committee on Banking Supervision. Strengthening the resilience of the 

banking sector. Bank for International Settlements, Basiléia, 2010. Disponível em < 

http://www.bis.org/publ/bcbs164.pdf>. Acesso em set. 2013. 

 

Banco Central do Brasil. Manual de Supervisão Bancária. Disponível em: 

<http://www.bcb.gov.br>. Acesso em: set. 2013. 



	   69	  

 

________. Circular 3.360, de 12 de setembro de 2007. 

 

________. Comunicado 12.746, de 9 de dezembro de 2004.  

 

________. Comunicado 18.365, de 22 de abril de 2009.  

 

________. Comunicado 19.028, de 29 de outubro de 2009.  

 

________. Edital de Audiência Pública no 37, de 18 de fevereiro de 2011. 

  

________. Nota à imprensa, de 27 de julho de 2010. 

 

________. Resolução 3.444, de 28 de fevereiro de 2007. 

  

________. Resolução 3.490, de 29 de agosto de 2007.  

 

________. Resolução 3.721, de 30 de abril de 2009. 

 

________. Prestação de contas: lei de responsabilidade fiscal. (Alexandre Tombini, 

Presidente do Banco Central do Brasil), jun. 2012. Disponível em 

<http://www.bcb.gov.br/pec/appron/apres/Apresentacao_Alexandre_Tombini_CMO_ 

5-6-2012.pdf>. Acesso em set. 2013. 

 

Bellotti T. e Crook J. (2011), "Loss given default models incorporating 

macroeconomic variable for credit cards". International Journal of Forecasting, 

Versão on-line disponível em www.sciencedirect.com/science. 

Bernstein, Peter L. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. Rio de 

Janeiro: Campus, 1997. 

De Holanda Barbosa, Fernando Modelo de Equações Simultâneas/ Fernando de 

Holanda Barbosa - Rio de Janeiro : FGV,EPGE, 2010 (Ensaios Econômicos; 37)  

 



	   70	  

Fernandes, Guilherme e Tomazella ,Paulo - Loss Given Default: Definições e 

Métodos de Modelagem – Revista Tecnologia de Crédito 83 – Serasa Experian, 

2013 

 

Ferrari, Silvia L. P. . Beta regression modeling: recent advances in theory and 

applications – 2013 

 

Ferrari, S. L. P. e Cribari-Neto, F. (2004): Beta regression for rates and proportions. 

Journal of Applied Statistics, v. 31, n. 7, p. 799-815. 

 

Ferreira, Jefferson. Modelos de previsão de perdas para crédito massificado. São 

Paulo: Dissertação de Mestrado – Ibmec. São Paulo, 2008 

 

FRYE, Jon. Depressing Recoveries. Risk, [S.l.], vol. 13, n. 11, p. 108-11, novembro 

de 2000. 

Gürtler, Marc e Hibbeln, Martin (2013): Improvements in loss given default forecast 

for bank loans. Journal of Banking & Finance. 

H. A. Pereira, Gustavo; A. Botter, Denise e C. Sandoval, Mônica: Distribuição beta 

inflacionada truncada. Departamento de Estatística, Instituto de Matemática e 

Estatística, Universidade de São Paulo 

 

M. Yanaka, Guilherme e Holland, Marcio: Basiléia II e exigência de capital para risco 

de crédito dos bancos no Brasil . 

 

Jorion P. (2001), Value at Risk. New York: McGraw-Hill. 

 

Jorion P. (2007), Financial Risk Manager Handbook. 4a ed. N.J.: Wiley-Finance. 

 

Magalhães da Silva, Antonio Carlos ; Terra Moura Marins, Jaqueline e Eiras das 

Neves, Beatriz Myrian: Loss Given Default 

 

Pazzoto, Bruno Bortoluzzo. Modelagem da perda esperada – uma alternativa para 

tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD / Bruno Bortoluzzo Pazzoto. – 2012 



	   71	  

 

Pereira, Tarciana Liberal: Regressão beta inflacionada: inferência e aplicações. Tese 

de doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco 

 

Peura, S., Jokivuolle, E. LGD in a Structural Model of Default Recovery Risk. In: 

Altman, Edward I; RESTI, Andrea; SIRONI, Andrea. Recovery Risk.The Next 

Challenge in Credit Risk Management. Londres: Wiley, 2005. 

 

Prado, R. G. A.; Bastos, N. T.; Júnior, A. M. D. Gerenciamento de riscos de crédito 

em bancos de varejo no Brasil. [S.l.]:[s.n.], 2000. 

 

Rezende, Gustavo de Magalhães. Estimativas de Lgd em portfólios de crédito 

simulados: Análises comparativas / Gustavo de Magalhães Rezende. – 2011 

 

Rigby, R. A.; Stasinopoulos, D. M. Generalized additive models for location, scale 

and shape. Journal of the Royal Society: Series C 54(3), p. 507 – 554, 2005. 

 

Rigby, R. A.; Stasinopoulos, D. M. A semi-parametric additive model for variance 

heterogeneity. Statistics and Computing V. 6, p. 57 – 65, 1996. 

 

Rosa, P.T.M. Modelos de credit scoring: Regressão Logística, CHAID e REAL. São 

Paulo, 2000. Dissertação (Mestrado em Estatística), IME-USP. 

 

Régis, Daniel. Modelos Multi – Estado de Markov em Cartões de Crédito. 

Dissertação de Mestrado – Ibmec. São Paulo, 2008. 

 

Schuermann T. (2004), "What Do We Know About Loss Given Default?". Working 

Paper, Federal Reserve Bank of New York. 

Scrivani, Hommenig. Avaliação para adequação de capital em risco de crédito sob 

um modelo de teste de estresse: uma abordagem objetiva / Hommenig Scrivani. – 

2012. 

 

Silva, A. ; Marins, J. ; Neves, M. LossGivenDefaut: um estudo sobre perdas em 



	   72	  

operações prefixadas no mercado brasileiro. (Workingpaper series), Banco Central 

do Brasil, 2009. 

Sharpe, William F. A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science, v. 

9, p. 277-293, jan.1963. 

Tobin, J. (1958): Estimation of relationships for limited dependent variables, 

Econometrica (The Econometric So- ciety), Vol. 26, n. 1, pp. 24–36. 

 

Troiani, Rafael R. Aplicação do Modelo Zaig (Zero Adjusted Inverse Gaussian) na 

análise de uma carteira de cartões de crédito. São Paulo, 2009, 42 p. Dissertação de 

Mestrado Ibmec. São Paulo, 2009. 

 

Vargas, Maria Clara M.; Diniz, Carlos A. R.; Leite, José R. Determinação de LGD 

através de Modelos Estatísticos. Relatório Técnico do departamento de Estatística – 

São Carlos, 2010. 

 

Visconti, Marcos Fortunato. Modelagem de capital econômico no varejo conforme 

diretrizes de Basiléia II / Marcos Visconti Fortunato. – 2011  

Weston, J. Fred; Brigham, Eugene, F. Fundamentos da administração financeira. 10. 

ed. São Paulo: Makron, 2000.  

Markowitz, Harry M. Portfolio Selection. The Journal of Finance, v. 7, p. 77-91, 1952.  

 

 


