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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma análise comparativa de quatro métricas para cálculo de 

capital em carteiras que apresentam concentração por nome (single name 

concentration). Cada abordagem é calculada sob uma carteira que visa retratar os 

maiores clientes do segmento atacado de um banco médio brasileiro, gerada a partir 

do cruzamento de informações publicadas (relatórios de Pilar III, balanços, Banco 

Central do Brasil) e algumas premissas discutidas no estudo. Com base na razão 

capital de crédito por carteira, os métodos Herfindahl-Hirschman Index (HHI) e 

Granularity Adjustment (GA) apontaram aumento de 0,2 p.p. devido ao risco de 

concentração. Já as técnicas conhecidas como Partial Portfolio Approach (PPA) e 

Matriz de Migração (MM) apresentaram acréscimos significativos (5,8 p.p. e 3,0 p.p., 

respectivamente), na comparação com a abordagem de modelos avançados (IRB); 

porém, a depender da assunção do LGD da carteira (neste caso, 35%), menor que o 

exigido pela abordagem padronizada (CPAD). Com isso, infere-se que, sob certas 

condições, o requerimento de capital segundo a CPAD contempla, além do exigido 

pela sua alternativa de Pilar I, IRB, o acréscimo devido à concentração do portfólio 

segundo as medidas: GA, PPA ou MM de Pilar II. 

 

Palavras-chave: Risco de Crédito, Risco de Concentração, Regulação Bancária, 

Matriz de Migração.  
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ABSTRACT 

This paper presents a comparative analysis from four capital metrics which to asses 

single name concentration. Each approach is calculated under a portfolio which 

portrays the largest wholesale clientes of an average Brazilian bank, it was seted up 

by crossing published information (Pillar III reports, balance sheet reports, Brazil 

Central Bank) and some assumptions which were discussed throughout study. Based 

on the capital credit-to-credit outstanding ratio, Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and 

Granularity Adjustment (GA) methods showed an increase of 0.2 p.p. due to 

concentration risk. Partial Portfolio Approach (PPA) and Transition Matrix (MM) 

presented significant increases (5.8 p.p. and 3.0 p.p., respectively), when compared 

with advanced aproach (IRB); however, depending on the LGD assumption (35% in 

this case), they are lower than standardized approach (CPAD). Accondingly, it is 

inferred that subject to certain premises, the required capital by CPAD contemplates, 

besides that demanded by IRB alternative of Pillar I, the add on due to the measured 

portfolio concentration: GA, PPA or MM of Pillar II.    

 

Keywords: Credit Risk, Concentration Risk, Banking Regulation, Transition Matrix.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

One of the key lessons from the financial crisis was that banks did not always consistently 
measure, aggregate and control exposures to single counterparties or to groups of 
connected counterparties across their books and operations. (BCBS, Supervisory 
framework for measuring and controlling large exposures, 2014, p. 1). 

 

Entre os anos de 2015 e 2016, a economia brasileira experimentou seu período de 

maior contração da atividade econômica: -6,9%, no acumulado dos dois anos. Diante 

deste momento excepcional, novos desafios surgiram para serem enfrentados pelos 

diversos participantes da economia, entre eles, no setor financeiro.  

Fonte: Banco Central do Brasil (série 7326), elaboração própria. 

 

Associado com este período: o Itaú Unibanco apresentou um aumento trimestral de 

94,5% (R$ 1,413 Bi) das provisões com créditos de liquidação duvidosa (PCLD), no 

segmento Atacado, no primeiro semestre de 2016, devido “... principalmente, ao 

reforço de provisionamento para grupos econômicos específicos, em função do 

cenário econômico desafiador.” (Itaú Unibanco, 2016, p. 22); o Bradesco apontou um 

aumento de 30% em PCLD (R$ 1,256 Bi), na comparação com o trimestre anterior, 

em virtude de “... alinhamento do nível de provisionamento de operações com clientes 

corporativos [...] e (ii) pela elevação da inadimplência no trimestre, decorrente, 

principalmente, da desaceleração da atividade econômica.” (Bradesco, 2016, p. 12); 

Gráfico 1 – Taxa de crescimento do PIB brasileiro bianual (%): 1962 – 2017 
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o Banco do Brasil divulgou um aumento de 38% (R$ 5,841 Bi) na provisão requerida 

para a carteira de crédito de Pessoa Jurídica no quarto trimestre de 2016, na 

comparação anual, (Banco do Brasil, 2016). 

Diante deste enredo, nasce o presente trabalho, cujo objetivo é entender como as 

instituições financeiras podem se preparar para absorver choques advindos de um 

cenário econômico financeiro desafiador; mais especificamente, qual o nível de 

capitalização seria compatível, em um cenário de estresse, com uma carteira do 

segmento Atacado de um banco médio, que represente as instituições financeiras que 

atuam no Brasil. 

O segmento Atacado oferta crédito para os maiores clientes da instituição, o que gera 

algum grau de concentração da carteira. Tal grau de concentração traz, além do 

inerente risco crédito de cada operação, um risco adicional: o risco de concentração, 

o qual tem sido preocupação frequente dos reguladores, uma vez que ao longo da 

história há exemplos de bancos que faliram devido a essas exposições concentradas 

em grandes clientes (BCBS, 2005). 

A fim de mitigar o risco de concentração dessas operações, gerar estabilidade à 

economia e ambiente de negócios, a literatura e os reguladores vêm propondo 

diferentes métricas de mensuração da capitalização necessária para fazer face a esse 

risco adicional, e o presente trabalho se propõem a apresentar e comparar algumas 

dessas medidas. Entre elas estão: Granularity Adjustment (GA), Herfindahl-Hirschman 

Index (HHI), Partial Portfolio Approach (PPA) e Matriz de Migração (MM).  

Para tanto foi criada uma carteira representativa do mercado financeiro brasileiro por 

meio de proxies e cruzamentos de informações publicadas a respeito do portfólio de 

crédito dos maiores bancos brasileiros, sendo, a partir dela, simulada a quantidade de 

capital necessária para o risco de concentração. 

O presente trabalho está divido em 6 capítulos. Neste primeiro capítulo, são 

apresentadas as motivações, objetivo e justificativa de pesquisa. A seguir, aprofunda-

se na revisão de literatura que circunda o tema. No terceiro capítulo, expõem-se todos 

os passos para a construção da base de dados e origem dos demais insumos 

empregados nas simulações. Na quarta seção, discutem-se as metodologias 

empregadas na estimação do capital. Os resultados de cada medida de capital são 

apresentados na quinta etapa do estudo. E, por fim, a dissertação é encerrada por 

uma breve conclusão no sexto capítulo.        
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A possibilidade de perdas inesperadas em função da concentração da carteira em 

poucos clientes é um tema que agregada diversos outros em seu contexto: risco de 

crédito, perda esperada e inesperada, modelagem, regulação, entre outros. 

A fim de estabelecer uma linha de raciocínio gradativa, parte-se dos assuntos mais 

genéricos rumo aos tópicos mais específicos. E, a exposição será feita segundo a 

sequência apresentada no Quadro 1. 

 

 Fonte: elaboração própria. 

 

Inicialmente são apresentados os conceitos de risco de crédito e risco de 

concentração. Passa-se a discussão da perda esperada, perda inesperada seus 

parâmetros de mensuração, o conceito de capital econômico, os modelos de 

mensuração e suas limitações. A seguir, apresenta-se o conceito de capital regulatório 

e sua abordagem no Pilar II de Basileia. Por fim, são discutidas as metodologias para 

estimação da necessidade de capital em virtude do risco de concentração por nome.  

 

Quadro 1 – Revisão da Literatura: sequência de apresentação dos temas 
 

Figura 1 - Perda Esperada (EL) e Perda Inesperada (UL)Quadro 2 – Revisão 
da Literatura: sequência de apresentação dos temas. 

A Risco de Crédito

B Risco de Concentração

C Perda Esperada (EL) e Perda Inesperada (UL)

D Parâmetros de Risco

E Capital Econômico

F Modelos de mensuração da UL

G Limitações dos modelos de UL

H Capital Regulatório 

I Pilares de Basileia e o Capital para Risco de Concentração

J Herfindahl – Hirschmann Index (HHI)

K Granularity Adjustment (GA)

L Partial Portfolio Approach (PPA)
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A. Risco de Crédito 
 

 

Em sentido restrito, o crédito “... consiste na entrega de um bem ou de um valor 

presente mediante uma promessa de pagamento em uma data futura ...” (Silva, 2014, 

p. 56). Como esta promessa de pagamento possui um risco de não ser cumprida, o 

risco de crédito é a probabilidade de que o recebimento não ocorra. 

Segundo outra fonte, a Resolução CMN 4.557 (2017): 

 

Art. 21º. Para fins desta Resolução, define-se o risco de crédito como a possibilidade de 
ocorrência de perdas associadas a: 

I. Não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos pactuados; 
II. Desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em instrumento 

financeiro decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do 
interveniente ou do instrumento mitigador; 

III. Reestruturação de instrumentos financeiros; ou 
IV. Custos de recuperação de exposições caracterizadas como ativos 

problemáticos; 

 

O entendimento do regulador brasileiro guarda semelhanças com as publicações de 

Pilar III dos bancos brasileiros, os quais, em geral, resumem como a possibilidade de 

ocorrer perdas associadas ao descumprimento, pelo tomador, de suas obrigações 

financeiras nos termos firmados. 

Em complementação, com uma ótica diferente dessas definições que enfocam no 

risco individual das operações, Yanaka (2014) salienta que a principal preocupação 

dos bancos é mensurar o risco conjunto de suas carteiras, análise para a qual se deve 

levar em conta a correlação entre as perdas das operações. Para tais análises são 

empregados os modelos do tipo VaR, onde o conceito de risco está relacionado à 

perda não esperada, como por exemplo, no modelo Internal Rating Based (IRB), 

tópico pontuado adiante, no item F. 

Tendo em mente esta rápida apresentação do risco de crédito, passa-se ao conceito 

do risco de concentração, bem como a intersecção entre eles. 

 

 

B. Risco de Concentração 
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De acordo com o Comitê de Basileia, (BCBS, 2014), o risco de concentração é 

derivado de grandes exposições à cliente, grupo de clientes conectados, setores, 

geografias ou fontes de financiamento. 

Já o regulador alemão (Deutsch Bundesbank, 2006) apresenta uma definição um 

pouco mais abrangente do conceito, sustentando que o termo risco de concentração 

está relacionado ao risco que surge de exposições desiguais à: setores, regiões 

geográficas, clientes específicos ou qualquer outra relação comercial que possa gerar 

perdas grandes o suficiente para comprometerem a solvência da instituição. 

Segundo ele, o risco de concentração está associado a outros riscos, e pode ser 

relacionado com:  

▪ risco de liquidez: quando há concentração em algum instrumento de captação, 

investidor ou depositante; 

▪ risco de mercado: se houver acumulo de exposição à algum fator de risco, por 

exemplo câmbio; 

▪  risco operacional: se houver, por exemplo, grande dependência de algum sistema 

de tecnologia da informação (IT); e 

▪ risco de crédito: exposição desigual à setores, regiões geográficas ou 

concentração de empréstimos em clientes individuais, também conhecido por 

single-name concentration ou granularity. 

Por sua vez, Silva (2014) associa concentração com a composição da carteira de 

recebíveis do banco por: segmento de atividade econômica, região geográfica ou num 

produto específico, por exemplo. E pondera que uma gestão estratégica de crédito 

requer uma política coerente de diversificação, cujo principal objetivo é a redução de 

risco. Assim, o risco de uma carteira de crédito é diferente dos riscos de suas 

operações individuais. 

Assim como Silva destacou a necessidade de medir e limitar o tamanho das grandes 

exposições, o Comitê de Basileia também o fez. Na primeira recomendação sobre o 

tema, em janeiro de 1991, foram incluídos limites como uma porcentagem sobre o 

capital, segundo as regras de Basileia I (BCBS, 1991). 

Ainda, para o BCB, segundo a norma sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e 

capital (Resolução 4.557, 2017), Art. 21 e parágrafo 3º: 

 

VI – O risco de concentração, entendido como a possibilidade de perdas associadas a 
exposições significativas: 
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a) a uma mesma contraparte; 
b) a contrapartes com atuação em um mesmo setor econômico, região geográfica 

ou segmento de produtos ou serviços; 
c) a contrapartes cujas receitas dependam de um mesmo tipo de mercadoria 

(commodity) ou atividade; 
d) a instrumentos financeiros cujos fatores de risco, incluindo moedas e 

indexadores, são significativamente relacionados; 
e) associadas a um mesmo tipo de produto ou serviço financeiro; e 
f) cujo risco é mitigado por um mesmo tipo de instrumento. 

 

 

Atualmente, no Brasil, a regra que estabelece os limites máximos de exposição 

concentrada é a Resolução CMN 4.677, que limita o total de exposição à um mesmo 

cliente em até 25% do Nível I (art. 3º) e o total de exposições concentradas (cliente 

com exposição igual ou maior do que 10% do Nível I) em até 600% do Nível I (art. 5º). 

Ainda, no caso de instituições consideradas como sistematicamente importantes, 

deve-se limitar o montante de exposição à outra instituição, que também seja 

sistematicamente importante, em até 15% do Nível I (art. 4º). Por fim, observa-se que, 

no critério de definição de cliente (art. 7º), o regulador considera que tomadores que 

compartilhem o risco ou que sejam conectadas (detenção de mais do que 50% do 

capital votante) constituem uma mesma contraparte.  

Mesmo respeitando limites gerenciais ou regulatórios, a materialização destes riscos 

(crédito, concentração, entre outros) impõem perdas potenciais às instituições 

financeiras, tema da próxima subseção.  

 

 

C. Perda Esperada (EL) e Perda Inesperada (UL) 

 

 

Na atividade bancária, perdas tanto do principal quanto dos juros ocorrem com 

frequência devido aos tomadores inadimplentes. Essas perdas podem variar de ano 

para ano, mesmo que a qualidade da carteira seja constante ao longo do tempo, a 

Figura 1 ilustra esse comportamento, (BCBS, 2005). 
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 Fonte: (BCBS, 2005). 

 

Embora não seja possível saber antecipadamente as perdas que o banco incorrerá 

para qualquer ano, a instituição pode projetar um nível médio de perdas de crédito 

que ela poderá razoavelmente esperar incorrer. Essas são as perdas esperadas, linha 

tracejada do gráfico. 

A perda esperada (EL) é a perda que um banco pode esperar incidir sobre seu 

resultado, assumindo os parâmetros de risco (apresentados na seção D) medidos 

para cada uma das exposições da carteira. Em valores percentuais, a EL é o produto 

entre PD e LGD; em unidades monetárias, a EL é o produto entre PD, EAD e LGD. 

Assim, a EL de um portfólio é calculada como a soma das perdas de todos os 

empréstimos (BCBS, 2005): 

 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 ∗ 𝐸𝐴𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷 (1) 

 

Para Hibbeln (2010), a EL é bastante relevante no nível do empréstimo, uma vez que 

ela influencia as taxas de juros contratuais significativamente. Comparativamente, um 

cliente com EL esperada apresenta maior risco e a instituição demandará, por isso, 

maior retorno. 

Além da média das perdas, a Figura 1 também retrata picos de perdas, que conquanto 

não aconteçam frequentemente, quando ocorrem, podem ser potencialmente 

severas. Quando elas ocorrem acima do nível esperado, são usualmente referidas 

como inesperadas (UL), (BCBS, 2005).  

Figura 1 - Perda Esperada (EL) e Perda Inesperada (UL) 

 

 

Figura 2 – Função Densidade de probabilidade da Perda e Capital Mínimo 
Requerido para uma Instituição Financeira.Figura 3 - Perda Esperada (EL) e Perda 
Inesperada (UL) 
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Burns (2004) descreve a UL como o potencial da perda corrente que excederia a perda 

esperada, sendo uma estimativa inerente de incerteza da perda estimada. Também 

acrescenta que, frequentemente, ela é vista como uma medida de volatilidade da 

perda, em torno de uma média, ao longo do tempo. 

Com isso, é esperado que os bancos continuamente cubram a EL por meio de 

provisões; paralelamente, a UL está relacionada com o capital necessário para fazer 

face a perdas severas: 

 

[...] banks are expected in general to cover their Expected Losses on an ongoing basis, 
e.g. by provisions and write-offs, because it representes another cost componente of the 
lending business. The Unexpected Loss, on the contrary, relates to potentially large 
losses thart occur rather seldomly. According to this concept, capital would only be 
needed for absorbing Unexpected Losses. (BCBS, 2005, p. 7). 

  

Adiante, o capital é discutido em maiores detalhes e, para embasar o tema, passa-se 

a uma explanação sobre os parâmetros de risco. 

 

 

D. Parâmetros de Risco 

 

 

A seguir, são apresentados os parâmetros de risco, necessários para as estimativas 

das perdas esperada e inesperada: PD, EAD e LGD. 

 

Probabilidade de Default (PD) 

A palavra probabilidade pode ser utilizada em diferentes contextos. Rebonato (2007), 

no âmbito da gestão de risco, diferencia dois tipos de probabilidade: frequentista e 

subjetiva. Ao conceituar probabilidade frequentista, o autor exemplifica com o 

experimento de lançar uma moeda, que pode ser feito repetidas vezes sob condições 

virtualmente idênticas a fim de estabelecer a frequência de ocorrência de caras e 

coroas, de modo a convergir para uma probabilidade. 

Comparativamente, no caso da probabilidade subjetiva, a principal diferença reside 

no fato de que não é possível repetir o experimento sob condições idênticas e registrar 

a frequência dos diferentes resultados. Porém, por existirem dados e informações que 

sustentem uma opinião a respeito, é possível inferir uma probabilidade. 
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De acordo com Yanaka (2014), a definição de probabilidade empregada na estimação 

da PD é o de probabilidade frequentista. 

Em relação ao conceito de default, segundo o BCBS (2017), o termo representa a 

ocorrência de um ou ambos os eventos a seguir:  

 

▪ The bank considers that the obligor is unlikely to pay its credit obligations to the 
banking group in full, without recourse by the bank to actions such as realising 
security (if held); 

▪ The obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the 
banking group. Overdrafts will be considered as being past due once the 
customer has breached an advised limit or been advised of a limit smaller than 
current outstandings.  

 

Em linha com o BCBS, o regulador brasileiro (Circular 3.648 ) define a probabilidade 

de default, ou “de descumprimento”, como o “corresponde à expectativa de longo 

prazo das taxas de descumprimento, conforme definido no Art. 15º, para horizonte 

temporal de 1 (um) ano” (Circular 3.648/13, art. 5º). Ainda, o Art. 15º estabelece como 

descumprimento de exposições classificadas na categoria “atacado” (exceto aquelas 

com garantia de imóvel residencial) como a ocorrência de pelo menos um dos 

seguintes eventos: 

 

▪ a instituição considera que o tomador ou contraparte não irá honrar 
integralmente ao menos uma obrigação perante a própria instituição sem que 
esta recorra a ações tais como a execução de garantias prestadas ou colaterais 
empenhados; ou  

▪ ao menos uma obrigação do tomador ou contraparte perante a instituição está 
em atraso há mais de 90 (noventa) dias. 

 

Em relação ao horizonte temporal considerado para cálculo do parâmetro (um ano), 

Yanaka (2014) aponta que, além da definição da norma, a fim de possibilitar a 

comparação do risco entre operações com prazos diferentes, os bancos 

frequentemente utilizam o conceito de PD de 1 ano (inadimplência nos próximos 12 

meses), neste sentido, a prática acabou por seguir a definição da norma. 

Assim, sinteticamente, a probabilidade de default é a probabilidade de que ocorra o 

inadimplemento ao longo do período de um ano, com valores entre 0 – 100%, onde 

100% indica o inadimplemento. Com impacto sob a metodologia e simulações, 
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ressalta-se que no Art. 67 da Circular 3.648, a PD mínima a ser considerada no 

processo de estimação é de 0,03%. 

 

Loss Given Default (LGD) 

A perda dada o default, ou descumprimento, (LGD) pode ser descrita como a parte da 

exposição que não pode ser recuperada dado o evento do default (Boström & 

Scheibenpflug, 2017).  

Na definição regulatória, descreve o BCB: 

 

▪ III - Perda Dado o Descumprimento (LGD), que corresponde ao percentual, em 
relação ao parâmetro EAD observado, da perda econômica decorrente do 
descumprimento, considerados todos os fatores relevantes, inclusive descontos 
concedidos para recuperação do crédito e todos os custos diretos e indiretos 
associados à cobrança da obrigação; (Circular 3.648/13, art. 5º). 

 

Outros autores, como Hibbeln (2010), acrescentam que se o banco falhar na 

recuperação, a LGD pode vir a ser maior que 100%, caso em que, por exemplo, os 

gastos com a recuperação excederam o montante recuperado.  

Para as simulações foi considerado o percentual estabelecido pelo Art. 74 da Circular 

3.648 (Bacen, 2013), que estabelece o parâmetro LGD em 70% para as exposições 

“atacado”, empresas com faturamento superior a R$ 60 milhões, segundo a 

abordagem Básica do IRB. 

 

Exposure at Default (EAD) 

A exposição do inadimplente com o banco em caso de default recebe o nome de 

EAD. Na definição do regulador brasileiro: 

 

▪ II – Exposição no Momento do Descumprimento (EAD), que corresponde ao 
valor da exposição da instituição, seja ela efetiva ou contingente, perante o 
tomador ou contraparte no momento da concretização do evento de 
descumprimento, bruto de provisões e eventuais baixas parciais a prejuízo; 
(Circular 3.648/13, art. 5º). 

 

Há uma série de outros detalhes em relação à este parâmetro e sua correta 

contabilização como, por exemplo os que se referem aos limites (rotativos, créditos a 
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liberar), os quais contribuiriam marginalmente para o escopo deste estudo e, por isso, 

são relegados. 

 

Maturidade 

As carteiras de crédito são constituídas por empréstimos com diferentes prazos de 

vencimento. Do ponto de vista tanto da intuição quanto da evidência empírica, os 

empréstimos mais longos são mais arriscados se comparados a empréstimos de 

prazo mais curto. Consequentemente, o capital requerido deve aumentar em função 

da maturidade.  

Ainda, segundo o BCBS (2005), o efeito da maturidade sobre o requerimento de 

capital é mais custoso em empréstimos com baixa PD. A intuição é que uma PD menor 

teria mais espaço para piorar (downgrades) do que um empréstimo com valor alto de 

PD. Consistente com isso, ele propôs um ajuste para maturidade que seja função de 

ambos: maturidade e PD dos empréstimos: 

 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 1 − 1,5 ∗ 𝑏(𝑃𝐷)−1 ∗ (1 + (𝑀 − 2,5) ∗ 𝑏(𝑃𝐷) (2) 

 

Onde b(PD) é a equação que ajusta a maturidade em função da probabilidade de 

default e M é a maturidade em anos. 

Uma vez entendidos os parâmetros de risco, passa-se a discussão sobre o capital 

econômico, sua mensuração e as deficiências dessas técnicas. 

 

 

E. Capital Econômico 

 

 

O termo capital se refere às fontes de recurso que servem de subsídio para o 

funcionamento de um banco, tais como o patrimônio líquido dos acionistas, lucros 

retidos, dívidas subordinadas entre outras fontes. 

Uma vez que parte do risco tomado pelos bancos é precificado e coberto pelas 

provisões com devedores duvidosos, o capital tem por atribuição fazer face às perdas 

que poderiam ocorrer sob um cenário adverso que se materialize, uma perda 

inesperada pela instituição. 

Sobre o termo, Yanaka e Holland (2010, p. 2) afirmam: 
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O capital impõe limites a alavancagem dos bancos e funciona como um colchão para 
absorves perdas, como, por exemplo, grandes prejuízos em operações de crédito. Caso 
a perda seja maior que o “colchão”, o banco se torna insolvente, gerando prejuízos para 
os depositantes e para toda a sociedade no caso de uma crise sistêmica.  

 

Por sua vez, o capital econômico pode ser entendido como uma medida de risco, uma 

estimativa própria da instituição sobre a quantidade de capital que seria necessária 

para fazer frente aos riscos tomados, (Burns, 2004). Posto de outro modo: “[...] the 

level that bank shareholders would choose in absence of capital regulation” (Hibbeln, 

2010, p. 12). Ele é estabelecido de modo que o montante de perda (inesperada) 

somente excederia o nível de capital do banco com uma probabilidade bastante baixa, 

o nível de confiança.  

A princípio, o capital econômico foi desenvolvido como uma ferramenta de risco 

relativo para avaliação de performance (retorno ajustado ao risco) e, que com o passar 

do tempo, teve seu uso estendido para necessidade de capital absoluta do banco: 

 

 Economic capital was originally developed by banks as a tool for capital allocation and 
performance assessment. For these purposes, economic capital measures mostly need 
to reliably and accurately measure risks in a relative sense, with less importance 
attached to the measurement of the overall level of risk or capital. Over time, the use of 
economic capital has been extended to applications that require accuracy in estimation 
of the level of capital (or risk), such as the quantification of the absolute level of internal 
capital needed by a bank. This evolution in the use of economic capital has been driven 
by both internal capital management needs of banks and regulatory initiatives, and has 
been facilitated by advances in risk quantification methodologies and the supporting 
technological infrastructure. (BCBS, 2009). 

 

De acordo com Yanaka (2014), a interpretação corrente é a de que o capital 

econômico representa a quantidade que a instituição avalia adequada para confrontar 

seus riscos e, para calculá-lo, ela precisa definir um nível de solvência desejado. 

Também neste sentido, Hull (2015) afirma que o capital econômico é usualmente 

definido como a quantidade de capital que o banco precisa para absorver perdas ao 

longo de um intervalo de tempo com um dado nível de confiança, sendo que este nível 

de confiança dependerá dos objetivos da instituição. 
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Ainda, a fim de exemplificar o uso corrente do conceito, são apresentados excertos 

do relatório de Pilar III de um dos bancos segmentados no S1 (Resolução 4.553, 

2017): 

 

O Capital Econômico é uma ferramenta fundamental para gestão interna e 
desenvolvimento de estratégias, tanto do ponto de vista da solvência como também de 
gestão de riscos da carteira e negócio. 
O desenvolvimento de modelos internos de capital econômico também procura tratar 
restrições do capital regulamentar: sensibilidade ao risco e flexibilidade para a inclusão 
de novos produtos e negócios. 
[...] O cálculo de capital econômico é a mensuração interna de capital para fazer frente 
aos diversos riscos incorridos, considerando um intervalo de confiança de 99,95% 
superior aos 99,90% exigidos por Basileia II. 
[...] O modelo permite mensurar os riscos mais significativos da atividade, bem como o 
efeito de diversificação entre eles [...]. (Santander, 2018). 

 

 

F. Modelos de mensuração da UL 

 

 

Discutidos os conceitos de perdas, parâmetros de risco e capital, segue-se a 

apresentação da medida de risco VaR, bastante frequente neste contexto. Logo após, 

discute-se alguns modelos em que é empregada. 

Destaca-se que há uma diversidade de modelos de risco, sendo que mesmo entre os 

modelos do tipo VaR, há ampla variedade no emprego da mensuração da perda 

inesperada. 

  

Value At Risk (VaR) 

Uma das possíveis definições de VaR é extraída dos relatórios de Pilar III do bancos 

(com alguma variação entre eles): “Medida estatística que quantifica a perda 

econômica potencial máxima esperada em condições normais de mercado, 

considerando um determinado horizonte de tempo e intervalo de confiança”  (Itaú 

Unibanco, 2017, p. 39). 

Segundo Hull (2015, p. 255), o VaR é uma medida que responde à pergunta do quão 

ruim, em termos de perdas, as coisas podem chegar a ser para uma carteira ou, 

alternativamente, dados dois parâmetros: horizonte de tempo (T) e um nível de 

confiança (𝑎%), o VaR permite afirmar que “estamos 𝑎% certos de que não 
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perderemos mais do que V unidade monetárias no horizonte de tempo T; podendo ser 

calculado a partir de uma distribuição de ganhos ou perdas de um portfólio.  

Já em trabalhos acadêmicos da área de estatística, O VaR é geralmente definido 

como uma função que representa um quantil: dado que a perda de uma carteira 𝑙 

possui uma função de distribuição 𝐹𝐿(𝑙), o VaR, com nível de confiança 𝑎, pode ser 

definir como: 

𝑉𝑎𝑅𝑎 = 𝑖𝑛𝑓{𝑙: 𝐹𝐿(𝑙) ≥ 𝑎} (3) 

 

Ainda sobre esta caracterização, Yanaka (2014) nota que há dificuldade em 

estabelecer uma definição formal para o VaR em virtude do conceito se misturar com 

à própria metodologia empregada na estimação, e por conta disso, faz distinção entre 

as definições conceitual e operacional. Conforme o autor, na definição conceitual “o 

VaR é simplesmente um quantil (próximo à cauda) da distribuição hipotética de 

retornos/resultados possíveis de uma carteira para determinado horizonte de tempo”. 

Já na definição operacional, no sentido do processo de mensuração, “para se 

mensurar o VaR, é preciso efetivamente construir uma distribuição desses resultados 

possíveis, já que a distribuição verdadeira [...] é desconhecida. Nesta definição, o VaR 

é o quantil de uma distribuição definida pelo modelador”. 

A seguir, são apresentados três dos modelos, tipo VaR, que empregam essa métrica 

para Risco de Crédito, com especial enfoque para o modelo IRB de Basileia II. 

 

Modelos tipo VaR 

Os modelos VaR empregados para risco de crédito são similares aos de risco de 

mercado. Foi a partir dos modelos de risco de mercado que houve a extensão para 

outras aplicações, como a modelagem da perda inesperada relacionada ao risco de 

crédito e à mensuração do risco operacional. 

Um dos modelos, aplicado na estimação do capital econômico, é o Credit Risk Plus 

(CR+), o qual, en passant, assume que o número de defaults segue uma distribuição 

gama e, na prática, gera uma distribuição de probabilidade das perdas por meio de 

simulações de Monte Carlo, (Hull, 2015).  

Há também o CreditMetrics, que assim como o CR+ leva em consideração, além dos 

defaults, o impacto dos downgrades. Isso é feito por meio do emprego de matrizes de 

migração e simulações de Monte Carlo, (Hull, 2015). 



27 
 

Em ambos os casos, o requerido VaR é calculado a partir da distribuição de 

probabilidade de perdas. 

Ainda, e de especial interesse para este trabalho, há o modelo Internal Ratings-Based 

Approach (IRB) de Basileia II. O nome do modelo (Rating-Based) deriva da 

característica de sua especificação, qual seja: um modelo portfólio invariante, onde 

qualquer devedor depende apenas de seus atributos (PD, EAD e LGD) para 

determinar a necessidade de capital, e não da carteira ao qual ele está inserido. Tal 

característica desejada é uma propriedade dos modelos Asymptotic Single Risk Factor 

(ASRF) sobre o qual o IRB se baseou (BCBS, 2005).  

Sobre a origem dessa abordagem, Yanaka (2009, p. 30) descreve: 

 

A formula IRB de exigência de capital representa uma extensão do modelo de Merton 
(1974), que se destina à avaliação de uma única dívida. Para uma carteira de crédito. 
Vasicek (2002) demonstra que, sob certas condições, o modelo de Merton (1974) pode 
ser naturalmente generalizado para um modelo de carteira denominado ASRF 
(Asymptotic Single Risk Factor). Gordy (2003) demonstra que somente um modelo 
ASRF, no qual (i) a dependência entre as exposições é determinada por apenas um 
único fator de risco sistemático e (ii) a carteira é composta por um grande número de 
exposições, apresenta risco marginal independente das demais exposições da carteira 
(portfolio-independência). 

 

No que se refere o modelo ASRF, o risco de crédito do portfólio é dividido em duas 

partes: risco sistemático e risco idiossincrático. O risco sistemático representa as 

mudanças inesperadas nas condições macroeconômicas e financeiras sobre a 

performance dos devedores. Já o risco idiossincrático reflete o efeito do risco inerente 

a cada indivíduo. A premissa por de traz do modelo ASRF é que, na medida em que, 

 a carteira se torna gradativamente granular - grandes exposições individuais se 

tornam pouco representativas no todo - o risco idiossincrático é expurgado no nível da 

carteira, (Aas, 2005). Inclusive, o termo “Asymptotic”, no nome, é sinônimo de 

infinitamente granular (Hibbeln, 2010). 

Segundo Hull (2015), o modelo IRB pode ser retratado através da Figura 2, que 

representa o requerimento de capital calculado através do VaR com 99,9% de nível 

de confiança para o horizonte de um ano. Dado que a EL, em geral, está coberta na 

precificação do produto, o capital necessário é, portanto, o VaR líquido da EL.  
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Fonte: (Hull, 2015).  

 

Em relação a essa assunção, EL coberta pela precificação do produto, o entendimento 

do BCBS é de que se a provisão que a instituição fizer for diferente da EL, então ela 

deverá considerar essa diferença na UL, somando ou subtraindo.  

Na abordagem IRB, as exposições sujeitas ao risco de crédito no banking book estão 

segmentadas em cinco categorias: Atacado, Varejo, Entidades Soberanas, 

Instituições Financeiras e Participações Societárias. A fórmula geral para cálculo de 

capital (ao nível de confiança de 99,9% e horizonte de tempo de um ano) é: 

 

𝐾 = [𝐿𝐺𝐷 ∗ 𝑁 (
𝑁−1(𝑃𝐷)+√𝜌𝑥𝑁−1(0,999)

√1−𝜌
) − 𝑃𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷] ∗

1+(𝑀−2,5)∗𝑏(𝑃𝐷)

1−1,5∗𝑏(𝑃𝐷)
 (4) 

 

Onde: 

𝐾 (%) – Capital Exigido 

𝑃𝐷 (%) – Probabilidade de default 

𝐿𝐺𝐷 (%) – Loss Given Default (perda dado o inadimplemento)  

𝑁 – Distribuição normal padrão acumulada 

𝑁−1 – Inversa da distribuição normal padrão acumulada 

𝜌 – Correlação entre o retorno do ativo e a fator comum (sistemático) 

𝑀 – Ajuste de maturidade  

𝑏 = (0,11852 − 0,05488 ∗ ln(𝑃𝐷))2  

 

Figura 2 – Função Densidade de probabilidade da Perda e Capital Mínimo 
Requerido para uma Instituição Financeira 

 

Figura 4 – Função Densidade de probabilidade da Perda e Capital Mínimo 
Requerido para uma Instituição Financeira. 
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A equação transforma a PD não condicional em uma PD condicional à distribuição de 

estados da economia e, por não fazer o mesmo ajuste com o LGD, considera a LGD 

de down-turn (parâmetro sensibilizado pelo mesmo estado da economia para um 

cenário adverso).  

Em relação à Correlação (ρ), as equações para as exposições classificadas como 

Atacado (Corporate) e Varejo são:  

 

𝜌𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 = 0,12 ∗ [
1−𝑒−50∗𝑃𝐷

1−𝑒−50
] + 0,24 ∗ [1 −

1−𝑒−50∗𝑃𝐷

1−𝑒−50
] (4.A) 

 

𝜌𝑉𝑎𝑟𝑒𝑗𝑜 = 0,03 ∗ [
1−𝑒−35∗𝑃𝐷

1−𝑒−35
] + 0,16 ∗ [1 −

1−𝑒−35∗𝑃𝐷

1−𝑒−35
] (4.B) 

 

 

De acordo com Aas (2005), essa fórmula é baseada em duas observações empíricas: 

(i) a correlação dos ativos decresce com o aumento da PD e (ii) a correlação dos ativos 

aumenta com o aumento do tamanho da empresa. Assim, quanto maior a PD, maior 

o componente de risco idiossincrático e, condicional à uma certa probabilidade, ativos 

de empresas de menor porte são menos correlacionadas com o estado geral da 

economia. Por fim, vale notar que quanto maior a correlação entre os eventos de 

inadimplência, maior será o requerimento de capital. 

Agora, passa-se a discussão das limitações dos modelos tipo VaR, em específico, 

àquelas relativas ao IRB.  

 

  

G. Limitações do modelo de UL 

 

 

Na literatura, algumas das limitações enfatizadas dos modelos tipo VaR, dentre eles 

o IRB, são: 

▪ Granularidade do portfólio: a fórmula de capital prevê que as grandes exposições 

representam pouco, infinitamente pequenas, em relação à carteira. Na medida em 

que isso não ocorre, há um resíduo de risco idiossincrático não diversificado. 

Portanto, uma carteira que apresenta single-name concentration não estará 
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adequadamente coberta, se o capital for estimado pelo modelo ASRF e seus 

derivados (Aas, 2005); 

▪ Fator sistemático único: carteiras que apresentam ampla diversificação geográfica 

e setorial tendem a encontrar dificuldade para associar algum fator único que 

relacione o risco das várias exposições. Essa dificuldade de reconhecer os efeitos 

da diversificação podem gerar superestimação do risco do portfólio (Aas, 2005); 

▪ A depender da cauda da distribuição, o VaR pode se mostrar uma medida instável 

dadas pequenas variações do nível de confiança (Hibbeln, 2010); 

▪ O VaR é estabelecido para uma distribuição de perdas que pode ter sido gerada a 

partir de uma distribuição de dados definida, a qual pode não ser representativa 

do processo gerador de dados 

Em virtude dessas deficiências dos modelos tipo VaR, são apresentadas alternativas 

frente a esses problemas no que se segue, antes, porém, discute-se o capital do ponto 

de vista regulatório. 

 

 

H. Capital Regulatório 

 

 

Se, por um lado as instituições entendem como relevante o estabelecimento de um 

montante de capital para sua gestão, por outro, os bancos centrais definem padrões 

mínimos requeridos para o capital, o capital regulatório. 

O principal propósito da regulação bancária é garantir que os bancos tenham capital 

suficiente para os riscos incorridos e, uma vez que seja baixa a probabilidade de 

default dos bancos, o governo espera criar um ambiente econômico estável e 

confiável para a iniciativa privada, (Hull, 2015).    

Atualmente, no Brasil, há um conjunto de resoluções e circulares que regulamentam 

as exigências de capital, que implantaram as regras de Basileia III; dentre elas, as 

Resoluções do CMN 4.192 a 4.195 (está última revogada pela Resolução CMN 4.280). 

Nelas, a exigência é apresentada através de índices que relacionam o capital e os 

ativos ponderados pelo risco. Uma vez apurado o montante de ativos ponderados pelo 

risco, aplicam-se fatores para se atingir a exigência de capital. 

Sob Basileia III, os requerimentos de capital são feitos faseados (phase-ins), e 

maiores detalhes a respeito podem ser consultados no Anexo, Item A. No cálculo dos 
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requerimentos mínimos de capital, apura-se o montante total de RWA através da 

soma das parcelas de dos ativos ponderados pelo risco de crédito, mercado e 

operacional (CMN, Resolução 4.193, 2013): 

 

𝑅𝑊𝐴 = 𝑅𝑊𝐴𝐶𝑃𝐴𝐷 + 𝑅𝑊𝐴𝐶𝐼𝑅𝐵 + 𝑅𝑊𝐴𝑀𝑃𝐴𝐷 + 𝑅𝑊𝐴𝑀𝐼𝑁𝑇 + 𝑅𝑊𝐴𝑂𝑃𝐴𝐷 + 𝑅𝑊𝐴𝑂𝐴𝑀𝐴 (5) 

 

Para o intento do trabalho, prossegue-se com a apresentação das parcelas relativas 

ao risco de crédito. 

 

Abordagem Padronizada (CPAD) 

A abordagem padronizada do capital de crédito constitui-se em um aprimoramento do 

método proposto no acordo de 1988 (Basileia I), o qual estabeleceu fatores de 

ponderação de risco (FPR) para cada classificação de exposição, sendo regido pela 

Circular 3.644 de março de 2013. 

A parcela deve ser igual ao somatório dos produtos das exposições com os 

respectivos FPRs. As exposições devem ser deduzidas dos adiantamentos recebidos, 

provisões e rendas a apropriar e englobam limites de crédito, créditos a liberar, avais 

e fianças entre outras categorias de ativos (Art. 3). 

Exemplificando, para uma exposição cuja contraparte é pessoa jurídica, com saldo 

exposto de exposições no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) 

superior a R$ 100 milhões e que não representa mais do que 10% do PR do banco 

(Art. 24), deve-se considerar o FPR de 85%. Supondo, ainda, que a empresa possui 

saldo tomado de 100 (0 sujeito ao fator de conversão de crédito) e o banco incorreu 

em 0,5 em despesas com provisão, tem-se: 

 

𝑅𝑊𝐴 = (100 − 0,5) ∗ 85% = 84,575 

 

Ao montante de RWA apurado, são aplicados os fatores para se atingir o capital 

requerido. Note-se que o montante de RWA e, consequentemente, de capital será 

insensível ao risco, pois o exemplo acima valeria para empresas com diferentes PDs. 

Assim, supondo um banco de médio porte, o fator seria 10,5%: 8,625% de Capital 

Total + 1,875% de Adicional de Capital Principal (colchão de conservação), para mais 

detalhes, vide o item A do Anexo. Com isso, o montante de capital apurado é 8,88 

(84,575 * 10,5%). 
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Abordagem IRB (CIRB) 

No Brasil, a parcela de capital relativa às exposições ao risco de crédito mensuradas 

pela abordagem IRB é estabelecida pela Circular 3.648 de março de 2013. As 

instituições dependem de aprovação do regulador tanto para utilização quanto para 

desistência da utilização. 

Para as exposições classificadas como “atacado” (simplificadamente, pessoas 

jurídicas com receita bruta superior a R$ 15 milhões), é facultada a utilização de dois 

tipos de abordagem: IRB Avançada e IRB Básica.  

Na abordagem avançada, a instituição, uma vez aprovada, estima o capital regulatório 

com base em sua estimação interna dos parâmetros de risco: PD, EAD, LGD. O 

parâmetro de correlação é idêntico ao das equações (4.A) e (4.B), e a equação (3) é 

a geral para cálculo de capital, discutida por ocasião dos modelos tipo VaR. 

 

 

I. Pilares de Basileia e o capital para risco de concentração 

 

 

Até aqui, foram apresentados, sobretudo, os aspectos qualitativos e quantitativos do 

Pilar I de Basileia: requerimentos mínimos de capital. Entretanto, desde  a introdução 

de Basileia II, passou a vigorar a estrutura conhecida como três pilares, os quais são 

complementares no processo de supervisão bancária, como dissertado por Yanaka 

(2014, p. 55): 

 

O capital mínimo exigido do Pilar 1, que resulta no Índice de Basileia, permite comparar 
o nível de alavancagem dos bancos. Todavia, o Pilar 1 não mensura todos os riscos a 
que os bancos estão expostos e suas metodologia padronizadas podem não mensurar 
adequadamente certos riscos. Por esse motivo, o Pilar 2 o complementa, através do 
ICAAP, que é submetido à avaliação do órgão regulador.  O Pilar 3 complementa os 
outros dois pilares, na medida em que permite ao mercado fazer sua própria avaliação 
dos riscos a que as instituições estão expostas. 

 

O Pilar II é formado por dois processos, a autoavaliação de suficiência de capital 

realizada pelos próprios bancos (ICAAP), e a subsequente apreciação por parte do 

órgão regulador (SREP). No ICAAP, os maiores bancos devem avaliar seu nível de 

capital frente ao seu perfil de riscos e estratégias para manutenção do nível de capital; 



33 
 

é no Pilar II que está inclusa a mensuração para perda não esperada do risco de 

concentração (crédito) dentre outros riscos como o de taxa de juros e liquidez. Por ser 

um processo que ocorre entre as instituições e os reguladores e por possuir 

informações estratégicas das instituições, há pouca disponibilidade dos detalhes com 

que cada banco mensura a necessidade de capital. Entretanto, pela Carta Circular 

3.907 (Bacen, 2018), seção III, depreende-se que: (i) as instituições devem avaliar, 

pelo menos, a concentração por nome, setor econômico e mitigador de risco; (ii) 

métricas heurística como HHI não são suficientemente satisfatórias e (iii) métricas por 

modelo devem ser teoricamente fundamentas.  

Uma vez realizado o ICAAP, este é submetido ao regulador, que avalia, apresenta a 

avaliação às instituições e toma ações necessárias como, por exemplo, 

recomendações de melhorias e pontos de fragilidade. 

Uma vez que o risco de concentração, entre outros, está coberto no Pilar II das regras 

de Basileia II e III, bancos e reguladores têm algum grau de liberdade na escolha das 

técnicas para mensurar o capital requerido. 

No que tange as abordagens para avaliar o risco de concentração de grandes nomes 

(single-name concentration), a literatura existente pode ser segmentada em três 

conjuntos de técnicas distintas: heurística, baseadas em simulação e baseadas em 

modelos assintóticos (Grippa & Gornicka, 2016). A seguir, são apresentadas algumas 

dessas abordagens. 

 

 

J. Herfindahl – Hirschmann Index (HHI) 

 

 

Alguns bancos centrais empregam o índice HHI para avaliar o risco de concentração 

e o adicional de capital requerido das instituições financeiras sob Pilar II. Este é o 

caso, por exemplo, do British Prundential Regulation Authority (PRA), que para o risco 

de concentração por nome, fez um mapping entre o modelo proposto por Gordy-

Lütkebohmert (2007) - que objetiva quantificar o risco idiossincrático não diversificado 

em portfólios não suficientemente granulares - e o índice HHI; e, para a concentração 

geográfica e setorial, o mapping é feito com o emprego de um modelo multifatorial. A 

partir disso, o regulador disponibiliza tabelas com intervalos do índice HHI e o relativo 

adicional de capital exigido (Prudential Regulation Authority, 2015).  
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Outro exemplo de emprego do HHI, é a metodologia empregada pelo regulador sueco 

para o risco de concentração por nome, (Finansinspektionen, 2014). Ele segmenta 

dois tipos de abordagem que estabelecem adicionais de capital segundo o modelo de 

apuração de capital empregado pela instituição financeira avaliada sob Pilar II. Para 

os bancos que apuram capital segundo modelo padronizado, há uma derivação do 

índice HHI e bancos que apuram capital pelo IRB há um método derivado do trabalho 

de Gordy-Lütkebohmert (2013). 

A abordagem que emprega HHI pode ser segmentada em três passos: 

1. Cálculo do HI para as trinta maiores exposições: 

 

 𝜎𝑖 =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜

∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜𝑗
30
𝑗=1

 

𝐻𝐼 = ∑ 𝜎𝑖
2

30

𝑖=30

 

2. Cálculo do AHI, para levar em conta a proporção das trinta exposições sobre o 

total da carteira (𝑛): 

𝐴𝐻𝐼 = 𝐻𝐼 ∗
∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜𝑖

30
𝑖=1

∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

3. Cálculo do Requerimento de capital como uma porcentagem do capital 

requerido sobre pilar I: 

𝑃𝑁𝐾 = 9 ∗ (1 − 𝑒−18𝐴𝐻𝐼) 

 

Segundo o regulador, a função exponencial retrata melhor a relação entre capital 

requerido e concentração e o aumento de capital fica limitado à 9% do requerimento 

para risco de crédito. 

 

 

K. Granularity Adjustment (GA) 

 

 

Gordy e Lütkebohmert (2013) estabeleceram uma métrica de cálculo do adicional de 

capital que se aproxima do efeito do risco idiossincrático não diversificado. O modelo 
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proposto foi formulado sob o arcabouço do modelo CreditRisk+ (CR+), que é um 

modelo de risco que assume uma distribuição gama para o fator de risco sistemático. 

Como os autores identificam que um dos principais inconvenientes da estimação do 

modelo é o tempo de processamento, uma versão simplificada é sugerida, a qual limita 

o cálculo do GA para as 𝑛 empresas que são identificadas como possuindo 

exposições não granulares. Tal versão do algoritmo é a utilizada para as comparações 

deste trabalho. Uma vez estabelecidos os valores de PD, EAD, LGD esperado 

(E[LGD]), Maturidade e os parâmetros regulatórios (quantil da distribuição, precision 

parameter, 𝛿, e risk recovery,  𝛾), os passos para implementação do algoritmo 

simplificado são: 

▪ Estabelecer participação de cada exposição: 

𝑠𝑖 =
𝐴𝑖

∑ 𝐴𝑗
𝑛
𝑗=1

 

▪ Estabelecer 

𝑉[𝐿𝐺𝐷𝑖] = 𝛾𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖](1 − 𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖]) 

e 

𝐶𝑖 =
𝑉[𝐿𝐺𝐷𝑖] + 𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖]2

𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖]
 

▪ Calcular a perda esperada: 

𝑅𝑖 = 𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖] ∗ 𝑃𝐷𝑖 

▪ Calcular o requerimento de capital segundo IRB (𝐾𝑖) como função de, 𝑃𝐷𝑖, 

𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖] e 𝑀𝑖.  

▪ Agregar 𝐾𝑖: 

𝐾∗ = ∑ 𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1
∗ 𝐾𝑖 

▪ Calcular o GA: 

𝐺𝐴 =
1

2𝐾∗
∑ 𝑠𝑖

2𝐶𝑖(𝛿(𝐾𝑖 + 𝑅𝑖) − 𝐾𝑖)
𝑛

𝑖=1
 

O requerimento de capital segundo o GA é dado como uma porcentagem do 

requerimento sob o IRB. 

 

 

L. Partial Portfolio Approach (PPA) 
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Esta metodologia baseada em simulações foi publicada no trabalho de (Grippa & 

Gornicka (2016). Nele, os autores propõem segmentar a carteira em exposições 

granulares, que seriam relativamente pequenas no todo, e exposições não granulares, 

representativas no todo. A perda das exposições granulares é estimada através do 

modelo IRB (perda condicional), a partir de simulações do fator comum (sistemático) 

e a perda na parte não granular é mensurada por simulações tanto do fator comum 

(sistemático) quanto idiossincrático por meio do modelo ASRF. Após iterações, se 

atinge uma distribuição conjunta das perdas da carteira. O VaR dessa distribuição é, 

então, comparado com o capital requerido segundo o modelo IRB, sendo a diferença 

entre ambos o adicional de capital para concentração. 

Na parte não granular, em que se considera o modelo ASFR, o default ocorre quando 

o retorno do valor de mercado do ativo (𝑌𝑖) é menor que 𝛼𝑖: 

𝑌𝑖 = 𝑤𝑖 ∗ 𝑥 +  √1 − 𝑤𝑖
2 ∗ 𝑒𝑖, (6) 

𝛼𝑖 = 𝛷−1(𝑃𝐷𝑖), (7) 

Onde: 

𝑤𝑖 – Correlação do ativo com o fator de risco sistemático. 

𝑥 – Realização do fator de risco comum. 

𝑒𝑖 – Realização do risco idiossincrático. 

𝛷−1 – Inversa da distribuição normal padrão acumulada. 

𝑃𝐷𝑖 – Probabilidade de Default não condicional 

𝑌𝑖 = 𝑤𝑖 ∗ 𝑥 +  √1 − 𝑤𝑖
2 ∗ 𝑒𝑖 < 𝛼𝑖 = 𝛷−1(𝑃𝐷𝑖) (7.B) 

𝑒𝑖 < 
𝛷−1(𝑃𝐷𝑖)−𝑤𝑖∗𝑥

√1−𝑤𝑖
2

 , (8) 

 

Uma vez definido o número de simulações (S) e as m exposições não granulares 

(m<n), a metodologia pode ser segmentada em seis passos sequencias: 

1. Gerar o valor da realização do risco sistemático (𝑆𝑖), a partir de N [0,1]. 

2. Para cada exposição i ϵ {1, ..., m} da parte não granular, simular o retorno padrão 

𝑌𝑠,𝑖, através da geração de uma realização de choque idiossincrático 𝑒𝑠,𝑖, que 

segue uma distribuição N [0,1]. 
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3. Aplicar a equação (8), comparar o retorno simulado com a PD limite, se i 

inadimplir, calcular a perda para a exposição segundo 𝐿𝐺𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖. 

4. A perda total para o segmento não granular do portfólio é, então: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠
𝑛ã𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = ∑ 𝐿𝐺𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1  ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝐼(𝑌𝑠,𝑖 < 𝑁−1(𝑃𝐷𝑖)), (9) 

 

Onde I é uma função indicador igual a 1 se a exposição i inadimpliu, e zero 

caso contrário.  

5. Calcular a perda para o semento granular i ϵ {m+1, ..., n} segundo a abordagem 

IRB: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠
𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 = ∑ 𝐿𝐺𝐷𝑘𝑘 ∗ 𝑁 [

𝑁−1(𝑃𝐷𝑘−𝑤𝑘∗ 𝑋𝑠)

√1−𝑤𝑘
2

]*∑ 𝐸𝐴𝐷𝑖𝑖𝜖𝑘 , (10) 

 

Onde k são grupos de devedores com perfis semelhantes de PD, EAD, LGD e 

parâmetros de correlação. 

6. A soma das perdas de ambos os portfólios resulta na perda da iteração S.  

Com o emprego dessa metodologia, os autores encontraram um aumento de 6,7% de 

requerimento de capital na metodologia proposta frente ao modelo IRB. Para isso, foi 

empregada uma carteira de 6000 exposições, 8 faixas de ratings, LGD médio de 41% 

e maturidade de 2,5 anos. 

Concluída a apresentação da revisão da literatura, passa-se a apresentação dos 

dados e metodologia proposta para comparação com as alternativas regulatórias: 

CPAD, IRB, e da literatura: GA, HHI e PPA. 
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3. DADOS 

 

 

Como debatido por Yanaka (2014), o uso da informação pública para a avaliação do 

risco de crédito das instituições financeiras é limitado, dentre outros motivos, pela 

pouca ou ausente divulgação sobre o sistema de classificação empregado por elas 

(principalmente sobre os níveis de risco gerencial) e, com reflexo neste trabalho, a 

não divulgação de informações sobre matrizes de migração, frequências de 

inadimplência, parâmetros de risco ou mesmo perda esperada. 

Em virtude dessa restrição de informação pública sobre o risco de crédito das 

operações dos bancos brasileiros, buscou-se constituir uma carteira representativa do 

mercado de crédito local, através do cruzamento de algumas fontes de dados 

públicos, cálculos próprios e etapas que são apresentados no Quadro 2 e detalhados 

na sequência. Aqui, a ideia é representar uma parte do portfólio do mercado de crédito 

por meio de proxies de EAD, PD e LGD para os cem maiores clientes de uma 

instituição financeira. 

Fonte: elaboração própria. 

Quadro 2 - Etapas de construção da carteira representativa de mercado: saldo, PD e 
LGD para os 100 maiores clientes 

 

Tabela 1 - Saldo de crédito PF e PJ em R$ Bi (conglomerado financeiro) - 
dez/17Quadro 3 - Etapas de construção da carteira representativa de mercado: 
saldo, PD e LGD para os 100 maiores clientes. 

 

Tabela 2 - Saldo de crédito PF e PJ em R$ Bi (conglomerado financeiro) - dez/17 

 

Tabela 3 - Concentração das operações com característica de concessão de crédito 
nos maiores devedores - dez/17Tabela 4 - Saldo de crédito PF e PJ em R$ Bi 
(conglomerado financeiro) - dez/17Quadro 4 - Etapas de construção da carteira 
representativa de mercado: saldo, PD e LGD para os 100 maiores clientes. 

 

Tabela 5 - Saldo de crédito PF e PJ em R$ Bi (conglomerado financeiro) - 
dez/17Quadro 5 - Etapas de construção da carteira representativa de mercado: 
saldo, PD e LGD para os 100 maiores clientes. 

 Etapas  Racional   Fonte de dados 

1
 Pesquisa do conjunto de Instituições Financeiras 

Representativas 
 Representatividade da carteira de crédito no SFN  - IF.Data (Doc. 3040) 

2
 Pesquisa dos maiores clientes das Instituições 

Financeiras representativas 

 Representatividade dos maiores clientes na carteira 

de crédito da Instituição 

 - Relatórios de Pilar III: 

composição da concentração 

por cliente 

3
 Cálculo da exposição nos maiores clientes na 

carteira represetativa 

 Banco representativo: média simples da exposição 

dos 100 maiores clientes nos 10 maiores bancos 
 Cálculo próprio 

4

 Pesquisa do endividamento das maiores empresas 

listadas na Bolsa de Valores (B3), a partir da 

Capitalização de Mercado 

 Endividamento é dado pela soma dos componentes 

de dívida de Curto e Longo prazo dos balanços 

(exceto Instituições Financeiras e relacionadas). 

 - B3: planilha de Capital Social

- Economatica: Balanços 

5
 Proporcionalizar exposição dos cem maiores 

clientes 

 Composição da carteria representativa deriva do 

endividamento das empresas 
 Cálculo próprio 

6
 Pesquisa das informações de PD (empresas 

disponíveis) 

 A PD é assumida como a frequência de default para 

os ratings da agência de classificação S&P. 
 - PD (rating): Bloomberg 

7
 Atribuição da PD para empresas sem rating 

disponível 
 Algorítimo de classificação K nearest neighbor (KNN)  Cálculo próprio 

8  Hipótese sobre LGD  Aborgadem IRB Básica  Resolução 3.648 (03/2013) 
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A primeira etapa para constituição da carteira foi a pesquisa de quantos e quais 

bancos retratam parcela significativa da oferta de crédito no Brasil. Para isso, serviu-

se dos dados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O SCR 

é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, através da coleta de 

informações sobre as operações concedidas (crédito, avais e fianças prestados e 

limites de crédito) a pessoas físicas e jurídicas no país. Atualmente, são armazenadas 

as operações dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$ 200, a 

vencer e vencidas, e os valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas 

instituições financeiras a seus clientes, além de créditos a liberar contabilizados nos 

balancetes mensais. 

A Tabela 1 apresenta o saldo de crédito por instituição, para o conglomerado 

financeiro, ordenado por volume. Em dezembro de 2017, as treze instituições 

financeiras contidas nos segmentos S1 e S2 (para maiores detalhes, vide Resolução 

CMN 4.553), somavam em torno de 87,5% do total das exposições de crédito às 

pessoas física e jurídica; dentre elas, as dez maiores representavam 86,7% do total. 

Com isso, optou-se por restringir a análise a este subgrupo. Logo, na composição da 

carteira representativa, foram consideradas as instituições: Caixa Econômica Federal, 

Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, BNDES, Santander, Safra, Votorantim, 

Banrisul e BTG Pactual. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 1 - Saldo de crédito PF e PJ em R$ Bi (conglomerado financeiro) - dez/17 

 

Tabela 6 - Concentração das operações com característica de concessão de crédito 
nos maiores devedores - dez/17Tabela 7 - Saldo de crédito PF e PJ em R$ Bi 
(conglomerado financeiro) - dez/17 

 

Tabela 8 - Concentração das operações com característica de concessão de crédito 
nos maiores devedores - dez/17 

 

Gráfico 2- Endividamento de curto e longo prazo em R$ MM - dez/17Tabela 9 - 
Concentração das operações com característica de concessão de crédito nos 
maiores devedores - dez/17Tabela 10 - Saldo de crédito PF e PJ em R$ Bi 
(conglomerado financeiro) - dez/17 

 

Tabela 11 - Concentração das operações com característica de concessão de 
crédito nos maiores devedores - dez/17Tabela 12 - Saldo de crédito PF e PJ em R$ 
Bi (conglomerado financeiro) - dez/17 

Total da Carteira 

Pessoa Jurídica

Total da Carteira 

Pessoa Física
Total Participação

Caixa Econômica Federal 173,0                                 520,9                                 693,9                                 20,2%

Banco do Brasil 302,0                                 318,7                                 620,7                                 18,0%

Itaú Unibanco 292,8                                 241,4                                 534,2                                 15,5%

Bradesco 234,0                                 173,2                                 407,2                                 11,8%

BNDES 306,0                                 0,0                                     306,0                                 8,9%

Santander 119,5                                 152,0                                 271,5                                 7,9%

Safra 46,4                                   13,4                                   59,8                                   1,7%

Votorantim 13,2                                   35,1                                   48,3                                   1,4%

Banrisul 10,0                                   20,6                                   30,6                                   0,9%

BTG Pactual 13,2                                   0,6                                     13,9                                   0,4%

Banco do Nordeste 6,7                                     4,3                                     11,0                                   0,3%

Citibank 10,8                                   0,1                                     10,9                                   0,3%

Credit Suisse 4,2                                     0,6                                     4,8                                     0,1%

S1 + S2 1.531,8                              1.480,9                              3.012,7                              87,5%

Total SFN 1.732                                 1.711                                 3.443                                 100,0%
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A segunda etapa foi a pesquisa da concentração das operações de crédito de cada 

uma das dez maiores instituições financeiras decididas no passo anterior. Para isso, 

recorreu-se aos relatórios de Pilar 3 de cada um dos bancos. 

O Pilar 3 de Basileia II constitui na divulgação das informações sobre gestão de riscos, 

exposição a riscos e capital pelas instituições financeiras, objetos dispostos pela 

Circular 3.678. De acordo com essa Circular (Art. 7º), devem ser divulgadas 

informações relativas às exposições ao risco de crédito, dentre outras formas, sobre 

o percentual das dez e das cem maiores exposições em relação ao total das 

operações com característica de concessão de crédito. A Tabela 2 apresenta essas 

informações pesquisadas para cada um dos bancos selecionados na etapa anterior, 

segundo seus respectivos relatórios de Pilar 3 publicados em seus sites. 

 Fonte: elaboração própria. 

 

Observa-se que o BTG Pactual não divulgou a razão para os cem maiores clientes, o 

que levou ao emprego do mesmo percentual fornecido aos dez maiores. 

O passo seguinte (etapa 3) constituiu em, utilizando as informações do passo anterior, 

calcular o percentual de concentração da carteira representativa de mercado. A fim 

de caracterizar o banco médio, assumiu-se o mesmo peso para cada um dos bancos 

da amostra, e, portanto, aplicou-se a média simples dos dados (Tabela 2). O valor 

obtido foi de 30,8%, ou seja, uma carteira, hipotética, representativa do mercado 

brasileiro de crédito teria 30,8% de exposição concentrada nos cem maiores clientes. 

De posse da exposição total dos maiores devedores, o próximo objetivo foi encontrar 

a participação de cada um dos cem clientes nos 30,8%, posto de outro modo, 

proporcionalizar a exposição de cada um dos clientes. Para isso, recorreu-se às 

etapas 4 e 5.  

Tabela 2 - Concentração das operações com característica de concessão de crédito 
nos maiores devedores - dez/17 

 

Gráfico 3- Endividamento de curto e longo prazo em R$ MM - dez/17Tabela 13 - 
Concentração das operações com característica de concessão de crédito nos 
maiores devedores - dez/17 

 

Gráfico 4- Endividamento de curto e longo prazo em R$ MM - dez/17 

 

Tabela 14 - Frequência de Inadimplência 1981-2017 (%)Gráfico 5- Endividamento 
de curto e longo prazo em R$ MM - dez/17Tabela 15 - Concentração das operações 
com característica de concessão de crédito nos maiores devedores - dez/17 

 

Gráfico 6- Endividamento de curto e longo prazo em R$ MM - dez/17Tabela 16 - 
Concentração das operações com característica de concessão de crédito nos 
maiores devedores - dez/17 

10 maiores clientes 100 maiores clientes
Patrimônio de 

Referência (R$ MM)
Índice de Basileia

Caixa Econômica Federal 4,8% 14,2% 93.464 17,7%

Banco do Brasil 11,7% 25,5% 135.511 19,6%

Itaú Unibanco 6,2% 22,4% 142.252 18,8%

Bradesco 8,3% 22,4% 104.673 17,1%

BNDES 36,0% 74,0% 146.368 27,5%

Santander 7,7% 25,9% 60.636 15,8%

Safra 17,2% 40,2% 12.759 13,7%

Votorantim 7,9% 24,2% 9.233 15,5%

Banrisul 5,2% 15,4% 6.579 17,0%

BTG Pactual 44,1% 44,1% 17.143 18,1%

Média 14,9% 30,8% 72.862 18,1%
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Na etapa 4, fez-se uma pesquisa das empresas que possuíam capital aberto e 

capitalização de mercado superior a R$ 1 Bi, assumindo que empresas com maior 

capital social teriam os maiores endividamentos também. Para esta seleção, foi 

utilizado o arquivo da BM&F Bovespa de capital social das empresas listadas em bolsa 

(para acesso, vide Anexo, item B), o qual traz além das informações sobre 

capitalização, o tipo de capital, a data de aprovação e a quantidade de ações de cada 

uma das empresas listadas, segmentada em ordinárias e preferenciais. Em seguida, 

na plataforma de dados ECONOMATICA, pesquisou-se o total de empréstimos e 

financiamentos de curto e longo prazo no balanço de cada uma das empresas, que 

compreende: financiamentos em moedas nacional e estrangeira, debentures e 

financiamentos por arrendamento mercantil. 

Após isso, elas foram ordenadas segundo suas dívidas, sendo as cem maiores 

apresentadas no Gráfico 2. Não foram consideradas instituições financeiras ou 

semelhantes (para lista detalhada, vide Anexo I, item C). 

Fonte: Economatica, elaboração própria. 

 

A finalidade da quinta etapa foi proporcionalizar os 30,8% obtidos na terceira etapa 

(créditos concentrados nos cem maiores clientes) entre os cem maiores devedores. A 

razão entre os financiamentos de cada empresa em relação ao total das cem maiores 

empresas foi refletida nos 30,8% proporcionalmente. Entretanto, com uma exceção, a 

Petrobras, que em virtude da distorção causada como maior devedor frente aos pares, 

sua representatividade foi limitada à 4,0% da carteira total, sendo o restante 

distribuídos segundo o critério exposto. Apenas três bancos divulgam a concentração 

Gráfico 2 - Endividamento de curto e longo prazo em R$ MM - dez/17 

 

Tabela 17 - Frequência de Inadimplência 1981-2017 (%)Gráfico 7- Endividamento de 
curto e longo prazo em R$ MM - dez/17 

 

Tabela 18 - Frequência de Inadimplência 1981-2017 (%) 

 

Tabela 19 - Carteira representativa do mercado: PD, EAD e LGDTabela 20 - 
Frequência de Inadimplência 1981-2017 (%)Gráfico 8- Endividamento de curto e 
longo prazo em R$ MM - dez/17 

 

Tabela 21 - Frequência de Inadimplência 1981-2017 (%)Gráfico 9- Endividamento de 
curto e longo prazo em R$ MM - dez/17 
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no maior cliente (entre 1,2% e 2,5%). Como todos eles estão no grupo S1 (Resolução 

CMN 4.553), supôs-se que um banco médio apresentaria algo em torno do dobro 

dessa representatividade: 4,0%. 

A sexta etapa consistiu em atribuir o parâmetro de PD às empresas da base. Para 

isso, recorreu-se ao terminal Bloomberg a fim de consultar os ratings de crédito da 

escala global em moeda local segundo a agência de rating S&P. Onde foi possível 

elencar as letras de crédito para 53 empresas da lista.  

A relação entre os ratings de crédito e a PD foi feita segundo a premissa de que a 

média da frequência de inadimplência, observada entre 1981-2017, dos ratings da 

agência S&P seriam uma boa aproximação para a PD. Essa média foi extraída da 

publicação 2017 Annual Global Corporate Default Study And Rating Transitions, 

(2017), e apresentada na Tabela 3. 

Fonte: S&P (2017). 

 

A publicação contou com 19.727 companhias de diferentes setores e regiões do 

mundo e o rating utilizado foi o Long Term Local Currency Issuer (rating de crédito de 

emissor de longo prazo em moeda local). Segundo a S&P (2018, p. 4), os ratings de 

crédito do emissor “representam uma opinião prospectiva sobre a qualidade de crédito 

geral de um devedor, refletindo a capacidade e disposição deste para honrar seus 

compromissos financeiros pontualmente”. 

Para Securato (2007), esse rating não é referente a nenhuma obrigação financeira 

específica, nem leva em consideração a natureza e as provisões das obrigações nem 

a posição relativa no caso de liquidação ou falência, preferencias estatutárias ou a 

capacidade de execução da obrigação. Neste sentido, a aplicação deste rating como 

proxy se assemelha ao tratamento dado pelas instituições financeiras aos clientes do 

segmento Corporate, onde, em geral, a qualidade de crédito é avaliada no nível cliente 

ao invés da operação, como é frequente na divisão de varejo. 

Tabela 3 - Frequência de Inadimplência 1981-2017 (%) 

 

Tabela 22 - Carteira representativa do mercado: PD, EAD e LGDTabela 23 - 
Frequência de Inadimplência 1981-2017 (%) 

 

Tabela 24 - Carteira representativa do mercado: PD, EAD e LGD 

 

Tabela 25: Carteira representativa do mercado: Distribuição SetorialTabela 26 
- Carteira representativa do mercado: PD, EAD e LGDTabela 27 - Frequência 
de Inadimplência 1981-2017 (%) 

 

Tabela 28 - Carteira representativa do mercado: PD, EAD e LGDTabela 29 - 
Frequência de Inadimplência 1981-2017 (%) 

AAA AA A BBB BB B CCC/C

Mínimo -        -        -        -        -        0,25      -        

Máximo -        0,38      0,39      1,01      4,22      13,84    46,46    

Média -        0,02      0,06      0,17      0,68      3,59      26,82    

Mediana -        -        -        0,07      0,58      3,41      24,50    

Desvio Padrão -        0,07      0,10      0,26      1,01      3,29      11,61    
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Ainda sobre o tipo de rating empregado, Securato (2007) explica que ao analisar a 

qualidade de crédito de um emissor em escala global, as agências consideram o risco 

daquele emissor comparativamente aos outros emissores ao redor do mundo, razão 

pela qual as notas de crédito em países menos desenvolvidos são, em geral, 

comprimidas pelo teto de risco soberano. 

A sétima etapa consistiu em atribuir um rating para as demais empresas que não 

possuíam classificação pela agência S&P. Para isso, foi empregado o algoritmo K 

Nearest Neighbor (KNN), que é baseado no aprendizado por analogia. Para fazer 

previsão de um novo dado, a técnica encontra os k vizinhos mais próximos, pontos 

adjacentes em um espaço n-dimensional, Müller e Guido (2017). Para maiores 

detalhes, vide o item D do Anexo. 

Por fim, a oitava etapa, pretendeu estabelecer o parâmetro de LGD para cada uma 

das cem empresas. Por assunção, utiliza-se a proposta da abordagem Básica de 

Basileia II, BCBS (2004), qual seja: 70% para grandes empresas. Nesse sentido, 

estabelece a Circular 3.648 (Art. 74, inciso II): exposições não associadas a colaterais 

e classificadas como “atacado”, o LGD segundo a abordagem básica deve assumir 

70% para exposições a empresas com faturamento igual ou superior a R$ 48,6 

milhões. Com isso, caso os empréstimos tivessem garantia, as estimativas de capital 

seriam superestimadas nas abordagens IRB, GA, PPA e Matriz de Migração. 

Após os oito passos, atingiu-se a base de dados que é o ponto de partida das 

simulações. A seguir, as Tabelas 4 e 5 apresentam o perfil da carteira representativa 

de mercado. 

Fonte: elaboração própria. 

Tabela 4 - Carteira representativa do mercado: PD, EAD e LGD 

 

Tabela 30: Carteira representativa do mercado: Distribuição SetorialTabela 31 - 
Carteira representativa do mercado: PD, EAD e LGD 

 

Tabela 32: Carteira representativa do mercado: Distribuição Setorial 

 

Tabela 33 - Matriz de Migração ajustadaTabela 34: Carteira representativa do 
mercado: Distribuição SetorialTabela 35 - Carteira representativa do mercado: PD, 
EAD e LGD 

 

Tabela 36: Carteira representativa do mercado: Distribuição SetorialTabela 37 - 
Carteira representativa do mercado: PD, EAD e LGD 

Rating EAD % dos 100 maiores
Quantidade de 

empresas
PD LGD

BBB 7,6% 25% 24 0,17% 70%

BB 16,3% 53% 60 0,68% 70%

B 4,0% 13% 11 3,59% 70%

CCC 2,9% 9% 5 26,82% 70%

Total 30,8% 100% 100 - -
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Fonte: elaboração própria. 

 

Por fim, para a metodologia de matriz migração, o insumo empregado foi uma 

adaptação daquele divulgado na já referida publicação (Standard & Poor's, 2018), a 

qual apresenta a média de migrações entre ratings durante um ano para o período 

entre 1981 a 2017. A matriz original pode ser consultada no Anexo I, item E. 

A adaptação é devida à dois ajustes, a saber: tratamento das letras sem materialidade 

e ajuste para os ratings Not Rated (NR). A primeira adaptação se faz necessária para 

permitir, hipoteticamente, a transição para qualquer um dos ratings, sendo que para 

tal foi utilizado o percentual de migração dos ratings adjacentes.  

No segundo caso, há alguns motivos para a empresa ser categorizada como NR, 

dentre eles: quando a dívida é paga, por falta de cooperação das empresas 

(particularmente quando a companhia está experimentando dificuldades financeiras e 

se recusa a fornecer toda a informação necessária) ou ainda como resultado de fusões 

e aquisições. Portanto é esperado que haja um viés de sobrevivência na matriz. Para 

transpor tal limitação, recorreu-se à uma nova ponderação da matriz, que é 

proporcional à probabilidade remanescente após desconsiderar o percentual da 

coluna NR. A Tabela 6 mostra a matriz de migração após os ajustes, a qual foi utilizada 

para as simulações. 

Tabela 5: Carteira representativa do mercado: Distribuição Setorial 

 

Tabela 38 - Matriz de Migração ajustadaTabela 39: Carteira representativa do 
mercado: Distribuição Setorial 

 

Tabela 40 - Matriz de Migração ajustada 

 

Tabela 41 – Exemplo de matriz de migraçãoTabela 42 - Matriz de Migração 
ajustadaTabela 43: Carteira representativa do mercado: Distribuição Setorial 

 

Tabela 44 - Matriz de Migração ajustadaTabela 45: Carteira representativa do 
mercado: Distribuição Setorial 

Setor EAD
% dos 100 

maiores

Quantidade de 

empresas

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 5,0% 16,1% 5

Materiais Básicos 7,3% 23,8% 13

Consumo não Cíclico 3,7% 11,9% 9

Telecomunicações 2,1% 6,7% 3

Utilidade Pública 7,2% 23,4% 31

Bens Industriais 3,1% 10,0% 14

Consumo Cíclico 1,6% 5,3% 15

Financeiro e Outros 0,7% 2,3% 7

Saúde 0,1% 0,4% 3

Total 30,8% 100% 100
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Fonte: elaboração própria. 

 

Sobre o conceito do rating D, a S&P (2017, pg. 5) esclarece que: 

 

Um devedor avaliado em ‘SD’ (default seletivo) ou em ‘D’ está em default em uma 
ou mais de suas obrigações financeiras, sejam estas avaliadas ou não, excluindo 
instrumentos híbridos classificados como capital regulatório ou em descumprimento 
do pagamento, de acordo com os termos. Um devedor é considerado em default a 
menos que a S&P Global Ratings acredite que os pagamentos serão realizados 
dentro de cinco dias úteis quando não houver período de carência, dentro do período 
de carência ou dentro de 30 dias corridos. O rating ‘D’ também é atribuído quando a 
S&P Global Ratings acredita que o default será geral e que o devedor não 
conseguirá pagar todas, ou quase todas, as suas obrigações no vencimento. Um 
rating ‘SD’ é atribuído quando a S&P Global Ratings acredita que o devedor entrou 
em default seletivo de uma emissão específica ou de classe de obrigações, mas 
continuará honrando suas obrigações de pagamento relativas a outras emissões ou 
classes de obrigações pontualmente. O rating de um devedor é rebaixado para ‘D’ 
ou ‘SD’ no evento de uma oferta de troca da dívida distressed.  

 

Do cotejo entre a definição empregada pela agência e o Art. 15º da Circular 3.648 

(para exposições classificadas como “atacado”), é possível perceber similaridades 

entre o conceito de default: como a consideração de que o devedor não irá honrar 

alguma obrigação, e diferenças: como o tempo decorrido até a marcação do default.  

A seguir, apresenta-se a metodologia empregada para cada uma das simulações. 

 

 

  

Tabela 6 - Matriz de Migração ajustada 

 

Tabela 46 – Exemplo de matriz de migraçãoTabela 47 - Matriz de Migração ajustada 

 

Tabela 48 – Exemplo de matriz de migração 

 

Quadro 6 - Premissas empregadas nos exercícios com carteira hipotética.Tabela 49 
– Exemplo de matriz de migraçãoTabela 50 - Matriz de Migração ajustada 

 

Tabela 51 – Exemplo de matriz de migraçãoTabela 52 - Matriz de Migração ajustada 

        AAA AA A BBB BB B CCC/C D

AAA 89,80% 9,41% 0,55% 0,05% 0,08% 0,03% 0,05% 0,02%

AA 0,53% 90,54% 8,24% 0,52% 0,05% 0,07% 0,02% 0,02%

A 0,03% 1,80% 92,17% 5,47% 0,31% 0,13% 0,02% 0,06%

BBB 0,01% 0,11% 3,68% 91,41% 3,97% 0,52% 0,12% 0,18%

BB 0,01% 0,03% 0,13% 5,41% 85,50% 7,52% 0,64% 0,75%

B 0,01% 0,02% 0,09% 0,21% 5,76% 84,76% 5,06% 4,09%

CCC 0,01% 0,02% 0,14% 0,25% 0,70% 15,62% 51,49% 31,78%
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4. METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo expõem-se as premissas e fórmulas utilizadas para cada uma das 

métricas testadas nos cenários assumidos, apresentando-se as abordagens na 

seguinte sequência: CPAD, IRB, HHI, GA, PPA e MM. Ressalta-se que todas as 

simulações foram feitas com o auxílio do software MATLAB e os resultados são 

apresentados segundo a razão capital-carteira (base cem). 

 

Abordagem Padronizada (CPAD) 

No cálculo da abordagem CPAD, empregou-se a seguinte fórmula para apuração do 

Risk Weighted Assets (RWA) de cada empresa 𝑖: 

 

𝑅𝑊𝐴𝑖 = (𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜𝑖 − 𝑃𝐷𝐷𝑖) ∗ 𝐹𝑃𝑅 

 

Para a exposição foi utilizado o EAD extraído da base construída, para a PCLD 

assumiu-se a premissa de que provisionada em montante igual ao da perda esperada 

(PE) e o FPR foi assumido em 85%, Circular 3.644 (2013), Art. 24-A. Destaca-se que 

assumir o montante de PCLD igual à PE não necessariamente reflete a realidade do 

mercado, pois os bancos não necessariamente o fazem assim, para mais detalhes 

dessa discussão vide Yanaka (2014). 

Por fim, para se atingir o capital multiplicou-se a alíquota de 10,5% ao montante de 

RWA de cada empresa, que seria a exigência de capital razoável para um banco 

médio do mercado. Por fim, agregou-se os resultados. 

 

Internal Rating Based Approach (IRB) 

No computo da abordagem IRB, assumiram-se os parâmetros de risco individuais, 

que foram extraídos da base de dados; assumiu-se o valor de um ano como medida 

de maturidade, a equação (4-A) para computo da correlação e a equação (4) para 

computo do capital por empresa, ao nível de confiança de 99,9%. 

Após isso, somou-se o montante de capital por empresa e atingiu-se o valor exigido 

para aquela parcela do portfólio.  
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Herfindahl – Hirschmann Index (HHI) 

Na apuração do HHI, seguiu-se três passos: 

1. Cálculo do HI para as cem exposições (𝑖): 

 

 𝜎𝑖 =
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜

∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜𝑗
100
𝑗=1

 

𝐻𝐼 = ∑ 𝜎𝑖
2

30

𝑖=30

 

2. Cálculo do AHI, para levar em conta a proporção das cem exposições sobre o 

total da carteira (𝑛): 

𝐴𝐻𝐼 = 𝐻𝐼 ∗ ∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜𝑖

100

𝑖=1

 

 

Como cada empresa já estava relativizada na base de dados, empregou-se a soma 

simples. 

3. Cálculo do Requerimento de capital como uma porcentagem do capital 

requerido sobre pilar I: 

𝑃𝑁𝐾 = 9 ∗ (1 − 𝑒−18𝐴𝐻𝐼) 

 

O valor de 𝑃𝑁𝐾 foi, então, acrescentado à parcela CPAD para cada cenário. 

 

Graunularity Adjustment (GA) 

Os montantes calculados para a abordagem GA seguiram os passos de sua versão 

simplificada e os parâmetros regulatórios foram assumidos iguais aos do trabalho 

original (quantil de 99,9%, precision parameter de 0,25 e risk recovery de 0,25), exceto 

a maturidade que, para tornar coerente com o valor estimado aqui, usou-se um ano. 

Os passos para implementação do algoritmo simplificado são: 

▪ Estabelecer a participação de cada das cem exposições (𝑖): 

𝑠𝑖 =
𝐴𝑖

∑ 𝐴𝑗
𝑛
𝑗=1

 

Estabelecer (com 𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖] igual à 𝐿𝐺𝐷𝑖): 

𝑉[𝐿𝐺𝐷𝑖] = 𝛾𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖](1 − 𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖]) 

 

e 
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𝐶𝑖 =
𝑉[𝐿𝐺𝐷𝑖] + 𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖]2

𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖]
 

▪ Calcular a perda esperada: 

𝑅𝑖 = 𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖] ∗ 𝑃𝐷𝑖 

▪ Calcular o requerimento de capital segundo IRB (𝐾𝑖) como função de, 𝑃𝐷𝑖, 

𝐸[𝐿𝐺𝐷𝑖] e 𝑀𝑖.  

▪ Agregar 𝐾𝑖: 

𝐾∗ = ∑ 𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1
∗ 𝐾𝑖 

▪ Calcular o GA: 

𝐺𝐴 =
1

2𝐾∗
∑ 𝑠𝑖

2𝐶𝑖(𝛿(𝐾𝑖 + 𝑅𝑖) − 𝐾𝑖)
𝑛

𝑖=1
 

O requerimento de capital segundo o GA é dado como uma porcentagem do 

requerimento sob o IRB. Com isso, o valor de 𝐺𝐴 foi, então, acrescentado à parcela 

IRB para cada cenário. 

 

Partial Portfolio Approach (PPA) 

Na estimação do PPA, empregou-se apenas o procedimento referente à parte não 

granular do portfólio para cada uma das cem empresas. Foram realizadas 1 milhão 

de simulações sobre as quatro seguintes etapas: 

1. Gerar o valor da realização do risco sistemático (𝑆𝑖), a partir de N [0,1]. 

2. Para cada exposição simular o retorno padrão 𝑌𝑠,𝑖, equação (7.B), através da 

geração de uma realização de choque idiossincrático 𝑒𝑠,𝑖, que segue uma 

distribuição N [0,1]. 

3. Aplicar equação (8), comparar o retorno simulado com a PD limite, se i 

inadimplir, calcular a perda para o cliente segundo 𝐿𝐺𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖. 

4. A perda total por simulação (s) é: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = ∑ 𝐿𝐺𝐷𝑖
100
𝑖=1  ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝐼(𝑌𝑠,𝑖 < 𝑁−1(𝑃𝐷𝑖)) 

 

Onde 𝐼 é uma função indicador igual a 1 se a exposição i inadimpliu, e zero caso 

contrário.  

A execução dos quatro passos produz a perda de uma simulação. Após 1 milhão de 

iterações atingiu-se uma distribuição das perdas para o segmento concentrado do 
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portfólio. Calcula-se, então, o VaR dessa distribuição ao nível de confiança de 99,9%, 

que subtraído da PE, gera o montante de capital. 

 

Matriz de Migração 

Uma sequência ordenada de variáveis aleatórias é chamada processo estocástico 

(Bueno, 2012). Os processos estocásticos podem ser classificados quanto ao seu 

estado: discreto (cadeia) ou contínuo (sequência) e em relação ao tempo: discreto ou 

contínuo. Há um caso particular de processo estocástico chamado Processo de 

Markov, que é independente do passado (Jorion, 2007). 

No Processo de Markov, a probabilidade de uma variável aleatória assumir um 

determinado valor no período de tempo t+1 depende apenas de seu valor no instante 

t. Assim, se, por exemplo, uma empresa é atribuída com um rating A atualmente, a 

probabilidade de melhorar (upgrade) ou piorar (downgrade) independe de seu rating 

em períodos anteriores (Yanaka, 2009). 

Se o Processo de Markov apresenta variáveis aleatórias definidas em um espaço de 

estados discreto, o processo é dito ser uma Cadeia de Markov. 

A matriz de migração é uma Cadeia de Markov que apresenta o estado de uma 

carteira de crédito ao final de um determinado período de tempo, neste trabalho, após 

um ano. Essa matriz retrata as probabilidades futuras de transição sendo estimada a 

partir dos dados históricos. Aqui, foi estimada como a média de transição, em um ano, 

para o período entre 1981 e 2017. 

 Exemplificando com a Tabela 7, uma empresa avaliada com rating A, apresenta uma 

probabilidade de 90% de permanecer no mesmo rating, 7% de sofrer um downgrades, 

2% de sofrer dois downgrades e 1% de ir a default após um determinado período de 

tempo. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Procedimento 

Tabela 7 – Exemplo de matriz de migração 

 

Quadro 7 - Premissas empregadas nos exercícios com carteira hipotética.Tabela 53 
– Exemplo de matriz de migração 

 

Quadro 8 - Premissas empregadas nos exercícios com carteira hipotética. 

 

Tabela 54 – 1º Exercício: Avaliação do impacto da PD e LGD sobre cada 
metodologia (Capital de Crédito/Carteira, %).Quadro 9 - Premissas empregadas nos 
exercícios com carteira hipotética.Tabela 55 – Exemplo de matriz de migração 

 

Quadro 10 - Premissas empregadas nos exercícios com carteira hipotética.Tabela 
56 – Exemplo de matriz de migração 

A B C Default

A 90 7 2 1

B 4 84 9 3

C 1 7 85 7
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Um procedimento foi empregado iterativamente na estimação de uma distribuição de 

perdas. Cada simulação (s) da distribuição é gerada a partir da agregação das perdas 

de cada uma das 100 empresas (i) da base de dados. Os passos do procedimento 

são: 

1 Gerar variável aleatória: 𝑒𝑠,𝑖 ~ 𝑢(0,1); 

2 Comparar variável aleatória com matriz de migração:  

▪ Se 𝑒𝑠,𝑖 > 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜, para 𝑃𝐷𝑖 = 1 

▪ 0, caso contrário 

Exemplificando o 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜, tomando como referência a Tabela 7, a PD seria 

igual à unidade caso a variável aleatória fosse maior do que 0,99, para uma empresa 

cujo rating inicial fosse A; 

3 Calcular a perda (𝑝𝑖) de cada empresa: 𝑝𝑖 = 𝑃𝐷𝑖 ∗ 𝐸𝐴𝐷𝑖 ∗ 𝐿𝐺𝐷𝑖; 

4 Consolidar as perdas da simulação 𝑠. 

Com base nesse procedimento, foram geradas 𝑛 simulações, que agrupadas, 

resultam em uma distribuição de perdas da qual foi calculado o VaR ao nível de 

confiança de 99,9%, que subtraído da perda esperada gera o montante de capital. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Antes de apresentar os resultados de cada abordagem aplicada à carteira 

representativa de mercado, convém avaliar como elas se comportam diante de 

variações nos parâmetros de risco PD e LGD, bem como diante da concentração da 

carteira. Para isso, recorreu-se à dois exercícios preliminares. 

O primeiro exercício consistiu em assumir uma carteira hipotética (Quadro 3) 

apresenta as premissas utilizadas) e calcular o capital para risco de crédito segundo 

cada uma das cinco abordagens expostas na revisão de literatura por meio da razão 

capital de crédito por carteira, e testar em 14 cenários distintos (combinações de PD 

e LGD). Os resultados são apresentados na Tabela 8. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A partir da Tabela 8, observa-se que para a CPAD, o capital diminui com o aumento 

do risco da operação para a razão capital por crédito (tanto devido à elevação da PD 

Premissas Gerais

100 clientes

Cada cliente apresenta 1% da carteira PD e LGD definida por cenário

Premissas Específicas

Padronizado (CPAD)

FPR = 85%; Fator F = 10,5%; PDD = Perda Esperada (PD*EAD*LGD)

IRB

Maturidade = 1 ano

GA

δ = 4,83; ξ = 0,25; γ = 0,25

PPA

1.000.000 de simulações por cenário

Correlação de Basiléia (R) 

Quadro 3 - Premissas empregadas nos exercícios com carteira hipotética 

n = 100 emps

PD\LGD 35% 70% 35% 70% 35% 70% 35% 70% 35% 70%

0,1% 8,9 8,9 1,2 2,3 9,1 9,1 1,7 2,7 1,2 2,4

0,3% 8,9 8,9 2,4 4,8 9,0 9,0 2,7 5,4 2,4 4,9

0,5% 8,9 8,9 3,2 6,5 9,0 9,0 3,7 7,4 3,3 6,6

1,0% 8,9 8,9 4,6 9,1 9,0 9,0 5,3 9,8 4,6 9,3

3,0% 8,8 8,7 6,8 13,7 9,0 8,9 7,7 15,4 6,9 13,9

5,0% 8,8 8,6 8,2 16,4 8,9 8,7 8,7 18,2 8,3 16,7

10,0% 8,6 8,3 10,9 21,9 8,7 8,4 11,9 23,8 11,1 22,3

Padronizado (CPAD) IRB HHI PPA GA

Tabela 8 – 1º Exercício: Avaliação do impacto da PD e LGD sobre cada metodologia 
(Capital de Crédito/Carteira, %)  

 

Gráfico 10 – Requerimento de Capital x PD e LGDTabela 58 – 1º Exercício: 
Avaliação do impacto da PD e LGD sobre cada metodologia (Capital de 
Crédito/Carteira, %).  
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quanto da LGD). Isso ocorre em virtude da premissa assumida de que a provisão para 

devedores duvidosos é igual à perda esperada. Caso a provisão fosse constante, o 

capital não seria sensível à piora dos parâmetros. 

O modelo IRB apresenta aumento proporcional de capital para aumentos em LGD e 

menos que proporcionais em PD, sendo sensível ao aumento de risco das operações 

(vide Gráfico 3).  

Fonte: elaboração própria. 

 

Outro resultado surge da comparação entre CPAD e IRB: carteiras com PD média e 

LGD médio baixos apresentam menor requerimento de capital na abordagem IRB do 

que sob a abordagem padronizada. Tal conclusão também foi apontada por Yanaka 

(2009) ao avaliar o requerimento de capital para risco de crédito por ocasião da 

implantação das regras de Basileia II no Brasil. 

Em todas as simulações, a metodologia PPA mostrou-se consistentemente mais 

custosa, em termos de capital, quando comparada ao IRB, resultado que se mostra 

em linha com o apresentado por Boström e Scheibenpflug (2017). Ela é também 

positivamente relacionada com os parâmetros de PD e LGD, um aumento dos 

parâmetros induz um acréscimo do capital calculado. 

Por fim, as abordagens HHI e GA são funções das abordagens CPAD e IRB, 

respectivamente, apresentando acréscimos marginais aos montantes regulatórios. 

Salienta-se que tanto na Tabela 8, quanto nas demais tabelas em que se expõem a 

razão capital de crédito por carteira, a inclusão das parcelas IRB e CPAD são por 

razões meramente comparativas, pois, como já discutido na revisão de literatura, elas 

compõem o chamado Pilar I de Basileia (riscos de crédito, mercado e operacional), 

Gráfico 3 – Requerimento de Capital x PD e LGD 

 

Tabela 59 – 2º Exercício: Avaliação do impacto do aumento de granularidade 
(Capital de Crédito/Carteira, %)Gráfico 11 – Requerimento de Capital x PD e LGD 
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enquanto as demais métricas são estimativas de capital que compreendem o Pilar II 

de Basileia (adicional de capital para demais riscos). 

O segundo exercício objetivou entender o efeito da concentração de carteira, e para 

tanto, seguiu-se o mesmo conjunto de premissas específicas anteriormente 

empregadas (com exceção das simulações, que foram realizadas na ordem de 100 

mil ao invés de 1 milhão), alterou-se a quantidade de empresas de 100 para 1000 

clientes e manteve-se a exposição total (100 unidades). Com isso, a exposição de 

cada empresa passou de 1 para 0,1. Os resultados são apresentados na Tabela 9, 

também na forma de capital de crédito por carteira. 

 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Da comparação entre as Tabelas 9 e 10, nota-se que tanto a abordagem CPAD quanto 

a IRB, são insensíveis à mudança de granularidade da carteira, e, portanto, 

apresentam montantes de capital igual para portfólios em que a exposição total 

coincide, mesmo com diferentes quantidades de clientes e concentração. Por outro 

lado, a metodologia PPA apresenta redução de capital, evidenciando que carteiras 

com menor concentração geram menor perda inesperada, dado um mesmo quantil. 

Por fim, é apresentado o exercício proposto pelo presente trabalho: comparar 

abordagens de cálculo de capital, associadas ao risco de crédito, para uma carteira 

representativa do mercado brasileiro levando em conta sua concentração. As 

estimativas são exibidas na Tabela 10 e foram geradas assumindo LGDs de 70% e 

35% (razão capital de crédito por carteira). 

Tabela 9 – 2º Exercício: Avaliação do impacto do aumento de granularidade (Capital 
de Crédito/Carteira, %) 

 

Tabela 60 – Requerimento de capital segundo cada abordagem para a carteira 
representativa de mercado (Capital de Crédito/Carteira, %).Tabela 61 – 2º Exercício: 
Avaliação do impacto do aumento de granularidade (Capital de Crédito/Carteira, %) 

PD\LGD 35% 70% 35% 70% 35% 70% 35% 70% 35% 70%

0,1% 8,9 8,9 1,2 2,3 8,9 8,9 1,2 2,5 1,2 2,3

0,3% 8,9 8,9 2,4 4,8 8,9 8,9 2,3 4,9 2,4 4,8

0,5% 8,9 8,9 3,2 6,5 8,9 8,9 3,3 6,7 3,2 6,5

1,0% 8,9 8,9 4,6 9,1 8,9 8,9 4,6 9,1 4,6 9,1

3,0% 8,8 8,7 6,8 13,7 8,8 8,8 7,0 13,9 6,8 13,7

5,0% 8,8 8,6 8,2 16,4 8,8 8,6 8,3 16,8 8,2 16,4

10,0% 8,6 8,3 10,9 21,9 8,6 8,3 11,0 22,0 11,0 22,0

Padronizado (CPAD) IRB HHI PPA GA
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Fonte: elaboração própria. 

 

▪ A CPAD apresenta redução de capital dado o aumento da PD em função da 

premissa de que a PCLD é igual à PE (que aumenta em função do acréscimo 

de LGD);  

▪ Maiores níveis de LGD geram maiores patamares de capital na abordagem 

IRB, quando comparado à CPAD;  

▪ As metodologias HHI e GA produzem aumento marginal do capital, a partir das 

parcelas regulatórias: 0,2 p.p. (LGD de 70%); 

▪ A abordagem PPA é a que mais penaliza a concentração da carteira, apresenta 

incremento de 2,9 p.p. do capital por carteira para um LGD de 35%, e acréscimo 

de 5,8 p.p. para o caso de um LGD de 70%; 

▪ A metodologia de matriz de migração também apresenta incremento de capital 

em ambos os cenários de LGD (35% e 70%): 1,5 p.p. e 3,0 p.p., 

respectivamente. 

A fim de gerar uma análise de sensibilidade dos resultados, recorreu-se à um 

reescalonamento dos ratings empregados. Com base no Art. 67 da Circular 3.648 (que 

estabelece um valor mínimo do parâmetro de PD para exposições classificadas como 

“atacado”), procedeu-se uma ajuste nos valores originais: a letra BBB foi atribuída com 

uma PD limite de 0,03% e a letra B com o valor de 1,00%, sendo as demais letras 

obtidas por meio de interpolação de uma função exponencial:  (vide Anexo I, item F). 

Com isso, os ratings BBB, BB, B e CCC possuem as PDs 0,03%, 0,17%, 1,00% e 

5,77%, respectivamente. E a matriz de migração também foi ajustada para refletir essa 

mudança: sendo o 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 calculado como (1 – PD). Os resultados são 

apresentados na Tabela 11, na forma da razão capital de crédito por carteira. 

Tabela 10 – Requerimento de capital segundo cada abordagem para a carteira 
representativa de mercado (Capital de Crédito/Carteira, %). 

 

Tabela 62 - Requerimento de capital segundo cada abordagem para a carteira 
representativa de mercado após reescalonamento das PDs (Capital de 
Crédito/Carteira, %).Tabela 63 – Requerimento de capital segundo cada abordagem 
para a carteira representativa de mercado (Capital de Crédito/Carteira, %). 

CPAD IRB HHI GA PPA MM

LGD 35% 8,8% 4,8% 9,0% 4,8% 7,6% 6,3%

LGD 70% 8,7% 9,5% 8,9% 9,7% 15,3% 12,6%

LGD 35% - - 0,2 p.p. 0,1 p.p. 2,9 p.p. 1,5 p.p.

LGD 70% - - 0,2 p.p. 0,2 p.p. 5,8 p.p. 3 p.p.
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Fonte: elaboração própria. 

 

▪ A metodologia CPAD apresenta aumento de capital (premissa de que a PCLD 

é igual à PE), não sendo sensível ao risco das operações; 

▪ No IRB, há redução substancial de capital, algo próximo à metade do 

anteriormente calculado;  

▪ Tanto a técnica HHI quanto a GA apresentaram aumento marginal de capital 

em função da concentração da carteira, em redor de 0,1 p.p.; 

▪ A abordagem PPA, praticamente, dobra o capital calculado em virtude da 

concentração de carteira, levando-se em conta a apuração de capital pelo IRB, 

haveria um acréscimo de capital em torno de 5,1 p.p., se considerado o pior 

cenário de LTV (70%); 

▪ A matriz de migração quase dobrou o montante exigido, quando comparada à 

abordagem IRB e é inferior ao cálculo padronizado para ambos os cenários de 

LGD. 

Do acima exposto, pode-se inferir que o banco que apresenta uma carteira, mais 

precisamente 30,8% dela, semelhante à proxy que foi construída, que provisiona 

PCLD alinhada ao montante de PE da carteira, cujas operações apresentem LGDs, 

sob estresse, similares aos empregados (35%) e apura capital segundo a abordagem 

padrão (CPAD), o faz em um montante superior ao que seria requerido pela 

abordagem IRB (Pilar I) acrescido por várias métricas diferentes: GA, PPA ou MM, as 

quais levam em consideração o risco de concentração (Pilar II). 

Em relação ao PPA, Grippa e Gornicka (2016) simularam a abordagem PPA em uma 

carteira com 3000 exposições, tendo 8 níveis de ratings diferentes, LGDs que 

variavam entre 22% e 28%, maturidade média de 2,5 anos e o parâmetro de 

correlação média de 20%. Os autores encontraram um acréscimo de 6,7% de 

exigência de capital em relação ao IRB. O resultado se mostra significativamente 

Tabela 11 - Requerimento de capital segundo cada abordagem para a carteira 
representativa de mercado após reescalonamento das PDs (Capital de 
Crédito/Carteira, %)  

 

Gráfico 12 – Probabilidade de Default (%) x Rating de crédito.Tabela 64 - 
Requerimento de capital segundo cada abordagem para a carteira representativa de 
mercado após reescalonamento das PDs (Capital de Crédito/Carteira, %).  

CPAD IRB HHI GA PPA MM

LGD 35% 8,9% 2,4% 9,1% 2,5% 4,9% 4,3%

LGD 70% 8,9% 4,9% 9,0% 5,0% 10,0% 8,5%

LGD 35% - - 0,2 p.p. 0,1 p.p. 2,5 p.p. 1,8 p.p.

LGD 70% - - 0,2 p.p. 0,1 p.p. 5,1 p.p. 3,7 p.p.
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menor do que os estimados para a carteira representativa de um banco brasileiro, que 

praticamente dobra a exigência de capital, entre os motivos, pode-se salientar: 

▪ A carteira representativa de mercado retrata apenas 30,8% de um portfólio. 

Uma vez que o restante da carteira tende a ser mais granular, o requerimento 

de capital para os 69,2% restantes seria próximo tanto na abordagem PPA 

quanto IRB (como depreendido do segundo exercício), e para o total da 

carteira, o percentual de crescimento simulado para a carteira representativa 

diminuiria significativamente; 

▪ A carteira representativa de mercado exprime 9% de exposição em clientes 

cuja PD é 5,77% (após reescalonamento das notas), o que tende a ser um 

valor alto para um portfólio Atacado, e promove uma perda inesperada maior; 

Já Broström e Scheibenpflug (2017) simularam uma versão derivada do GA para uma 

carteira com concentração por nome para cinco portfólios diferentes com 10.000 

contrapartes, maturidade de 1 ano, PDs entre 0,03% e 15% e LGD de 45%. Para a 

carteira cujo índice HHI está próximo daquele estimado para a carteira representativa 

de mercado (0,0378 frente a 0,0384, respectivamente), os resultados ficaram em 

linha: o GA apontou um acréscimo em torno de 2% do requerimento de capital 

calculado segundo IRB. 

Uma vez realizada apresentação dos resultados, prossegue-se à conclusão do 

trabalho. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Durante os anos de 2015 e 2016, o declínio da atividade econômica e o aumento da 

inadimplência observada pelos bancos oportuniza questionamentos sobre como as 

instituições financeiras podem se preparar para absorver perdas relacionadas à um 

cenário econômico financeiro desafiador.  

Parte dessas dúvidas estão conectadas com as carteiras do segmento Atacado, nas 

quais se observam algum nível de concentração de portfólio em poucos clientes; são 

exposições que possuem, além do risco de crédito, o risco de concentração, que há 

tempo tem sido discutido por reguladores e pesquisadores, dado que ele é fonte de 

incerteza para continuidade das atividades dos bancos, e, consequentemente, dos 

demais setores dependentes.   

Diante disso, o presente trabalho buscou comparar as métricas de quantificação do 

adicional de capitalização, para risco de crédito, devido à vulnerabilidade que surge 

da concentração de empréstimos em poucos clientes (banking-book), também 

conhecido por single-name concentration. 

Para tanto, foi criada uma carteira representativa do mercado de crédito brasileiro por 

meio de proxies e das informações publicadas a respeito do portfólio de crédito dos 

maiores bancos brasileiros (relatórios de Pilar III, balanços, Banco Central do Brasil 

entre outros), sendo, a partir dela, simulada a quantidade de capital necessária para 

o risco de concentração segundo cada uma das métricas sugeridas. 

As métricas avaliadas foram: Granularity Adjustment (GA), Herfindahl-Hirschman 

Index (HHI), Partial Portfolio Approach (PPA) e Matriz de Migração (MM).  

A partir das simulações, apontou-se para um ligeiro acréscimo de capital (razão 

capital/carteira) sob as abordagens GA e HHI, em torno de 0,2 p.p., quando 

comparadas com as respectivas parcelas regulatórias. 

Já a abordagem PPA se mostrou a mais custosa em termo de capital. Em relação ao 

IRB, gera acréscimos de 2,9 p.p. e 5,8 p.p., considerando LGDs de 35% e 70%, 

respectivamente.  Entretanto, na comparação com a abordagem CPAD, só produz 

incrementos no cenário de LGD à 70%: 6,6 p.p.; caso o parâmetro de risco fosse 

mensurado em 35%, haveria uma redução (-1,2 p.p.).  
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Embora não seja possível comparar rigorosamente os resultados obtidos com outros 

trabalhos, uma vez que as simulações dependem das carteiras empregadas, as 

simulações geradas pelo presente trabalho apontam nas mesmas direções daqueles 

calculados por autores como Grippa e Gornicka (2016) e Boström e Scheibenpflug 

(2017).  

Em relação à matriz de migração, o adicional de capital implicou em um aumento de 

1,5 p.p. e 3,0 p.p. (LGDs de 35% e 70%, respectivamente), se comparada à 

metodologia IRB; e, na comparação com a abordagem CPAD, também gerou uma 

redução sob um LGD de 35% (-2,5 p.p.) e acréscimo com o parâmetro mensurado em 

70% (3,8 p.p.). 

Além disso, diante dos achados, pode-se inferir que o banco que apresenta uma 

carteira semelhante à proxy que foi construída, que faz provisão para devedores 

duvidosos próximo ao montante de perda esperada da carteira, cujas operações 

apresentem LGDs similares aos estimados (35%) e apura capital segundo a 

abordagem padrão (CPAD), o faz em um montante superior ao que seria requerido 

pela abordagem IRB acrescido por várias métricas diferentes: GA, PPA ou MM, as 

quais levam em consideração o risco de concentração. 

O presente trabalho buscou contribuir com a literatura de riscos a partir da 

comparação das métricas de apuração de adicional de capital para portfolios 

concentrados (single-name concentration), que vem sendo discutidas ao longo dos 

anos recentes; com a literatura de regulação, ao relembrar da necessidade de se 

observar os aspectos contidos no Pilar II de Basileia II; e, em última instância, com a 

sociedade na medida em que questiona o modo com o qual as instituições financeiras 

têm provisionado capital para fazer face a eventos, que embora extremos, pode se 

materializar e inviabilizar as próprias instituições e toda sua ramificação de 

dependências. 

Dentre as limitações do presente trabalho, para a matriz de migração, pode-se elencar 

a ausência de uma estrutura de correlações que faça interagir diretamente cada 

evento de default de uma empresa com as demais (embora possa-se argumentar que 

parte dessa correlação é capturada pela matriz histórica); a desconsideração das 

contrapartes conectadas na formulação da base de dados, o que trouxe um viés de 

subestimação aos resultados encontrados; as poucas referências ao modelo CR+, 

frequentemente empregado no cálculo de capital gerencial na indústria; as restrições 

que uma proxy de uma carteira representativa de mercado impõem, pois embora 
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permita mensurar o ordenamento das métricas de cálculo de capital, não autoriza 

assegurar os percentuais de requerimento (níveis) para um banco médio brasileiro; e, 

a ausência de tratamento para os riscos de concentração setorial e/ou geográfica. 

Assim, como sugestões de pesquisa futuras, pode-se pensar em incorporar uma 

mensuração de add-on de capital para concentração setorial e geográfica em carteiras 

de bancos brasileiros. Outra indicação, seria o questionamento e exploração sobre a 

estrutura de incentivos que os bancos operam na concessão de crédito: se o cálculo 

de capital é levado em consideração no processo de precificação (retorno ajustado ao 

risco) e este pode ou não considerar o risco de concentração adequadamente, pode-

se inquerir sobre quais operações seriam efetivamente aprovadas dado algum 

determinado apetite de risco institucional. 

Por fim, em minha opinião, em face dos resultados obtidos no presente trabalho e da 

paulatina relevância que os programas de teste de estresse vêm ganhando na 

avaliação prospectiva de risco (onde há uso disseminado de matrizes de migração), a 

alternativa representada pela matriz permite maior grau de flexibilidade: tanto do 

conjunto de premissas empregadas nos insumos, quanto no tratamento dos 

resultados, por gerar uma distribuição de perdas e não um único valor. Tal 

característica abre espaço para a subjetividade e competência do especialista, 

permitindo incorporar aspectos qualitativos, os quais apenas a amostra histórica de 

dados e algum modelo específico não seriam capazes de traduzir aos resultados. 
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ANEXO 

 

 

A. Requerimentos de Capital: 

Sob Basileia III, os requerimentos de capital são feitos faseados (phase-ins), e a tabela 

a seguir apresenta o cronograma de implantação. 

Fonte: Resolução CMN 4.193, elaboração própria. 

 

O Capital Principal somado ao Capital Complementar representa o Nível I, também 

conhecido como de maior qualidade representado por: capital social, reservas de 

lucros, instrumentos de carácter perpetuo etc. O Nível II é formado por elementos 

como dívidas subordinadas. O Capital Total é a soma dos Níveis I e II.  

A partir de Basileia III, foi incluído o Adicional de Capital Principal, sendo composto 

por (Bacen, 2016): 

▪ ACP de Conservação – pretende garantir que os bancos constituam colchão 

de capital fora do período de estresse; 

▪ ACP Contracíclico – cuja função é prover um colchão de capital acumulado 

durante fases de expansão do crédito, a ser consumido na fase de contração, 

sua metodologia de apuração consta na Circular 3.769; e 

▪ ACP de Importância Sistêmica – visa a probabilidade de insolvência de algum 

banco sistematicamente importante no âmbito doméstico, com consequente 

impacto tanto no setor financeiro quanto na economia real. A importância do 

banco é determinada através de uma relação entre exposição da instituição e 

o PIB brasileiro; 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Capital Principal 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

Nível I 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Capital Total 11,0% 9,875% 9,25% 8,625% 8,0%

Adicional de Capital Principal (ACP) 0% 0,625% 1,8% 2,9% 4,5%

Conservação 0% 0,625% 1,25% 1,875% 2,5%

Contracíclico 0% 0% 0% 0% 0%

Importância Sistêmica 0% 0% 0,5% 1,0% 2,0%

Capital Principal + ACP 4,5% 5,1% 6,3% 7,4% 9,0%

Capital Total + ACP 11,0% 10,5% 11,0% 11,5% 12,5%
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B. Acesso à listagem de empresas com capital aberto: 

Empresas listada em bolsa, capitalização de mercado, quantidade e tipo de ação: 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-

variavel/acoes/capital-social-das-empresas/ 

 

C. Empresas consideradas na carteira representativa de mercado: 

 (continua) 

 

 

 

Denominação Social Capitalização 

Empréstimos e 

Financiamento de 

Curto e Longo 

prazo

% do Total

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS                205.432 361.483 29,3%

VALE S.A.                                         77.300 74.392 6,0%

JBS S.A.                                          23.631 57.025 4,6%

OI S.A.                                           21.438 54.515 4,4%

CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS              31.305 46.670 3,8%

CIA SIDERURGICA NACIONAL                          4.540 29.511 2,4%

BRASKEM S.A.                                      8.043 23.648 1,9%

BRF S.A.                                          12.553 20.444 1,7%

CPFL ENERGIA S.A.                                 5.741 20.169 1,6%

KLABIN S.A.                                       4.076 19.549 1,6%

FIBRIA CELULOSE S.A.                              9.741 19.299 1,6%

NEOENERGIA S.A.                                   12.920 18.314 1,5%

METALURGICA GERDAU S.A.                           7.994 17.217 1,4%

CCR S.A.                                          6.126 16.905 1,4%

GERDAU S.A.                                       19.323 16.510 1,3%

LOJAS AMERICANAS S.A.                             4.019 15.625 1,3%

SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.                        9.523 15.052 1,2%

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG            7.294 14.398 1,2%

EMBRAER S.A.                                      5.160 13.889 1,1%

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.                       5.172 13.591 1,1%

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.                         7.428 12.459 1,0%

SUZANO HOLDING S.A.                               1.976 12.192 1,0%

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.                      6.242 12.192 1,0%

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO               10.000 12.101 1,0%

RAIZEN ENERGIA S.A.                               6.516 10.319 0,8%

CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL                 7.910 9.830 0,8%

COSAN S.A.                                        4.418 9.675 0,8%

RUMO S.A.                                         9.655 9.671 0,8%

COSAN LOGISTICA S.A.                              2.285 9.671 0,8%

INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR 3.868 9.490 0,8%

CIELO S.A.                                        5.700 9.245 0,7%

ENERGISA S.A.                                     2.796 8.891 0,7%

TELEFÔNICA BRASIL S.A                             63.571 8.462 0,7%

MENDES JUNIOR ENGENHARIA S.A.                     2.163 8.165 0,7%

LIGHT S.A.                                        2.226 7.411 0,6%

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.               3.084 7.106 0,6%

EQUATORIAL ENERGIA S.A.                           2.261 6.970 0,6%

RUMO MALHA NORTE S.A.                             2.462 6.920 0,6%

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.               2.314 6.647 0,5%

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS          13.200 6.636 0,5%

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.                     3.391 6.511 0,5%

LOCALIZA RENT A CAR S.A.                          1.500 6.478 0,5%

BIOSEV S.A.                                       2.618 6.289 0,5%

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/acoes/capital-social-das-empresas/
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/acoes/capital-social-das-empresas/
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(conclusão) 

Fonte: Economática 

 

Denominação Social Capitalização 

Empréstimos e 

Financiamento de 

Curto e Longo 

prazo

% do Total

B2W - COMPANHIA DIGITAL                           5.709 6.242 0,5%

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.                     4.683 6.058 0,5%

CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA           2.169 5.351 0,4%

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.                   2.777 4.927 0,4%

ALUPAR INVESTIMENTO S/A                           2.982 4.763 0,4%

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A                       6.353 4.712 0,4%

TIM PARTICIPACOES S.A.                            9.913 4.691 0,4%

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO                    6.823 4.588 0,4%

ENEVA S.A                                         8.863 4.356 0,4%

CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS                     1.532 4.213 0,3%

VIA VAREJO S.A.                                   2.896 4.199 0,3%

WEG S.A.                                          5.505 4.056 0,3%

OSX BRASIL S.A.                                   3.886 3.729 0,3%

SAO MARTINHO S.A.                                 1.549 3.719 0,3%

CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. 2.625 3.641 0,3%

ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.          1.323 3.569 0,3%

AZUL S.A.                                         2.183 3.490 0,3%

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.               4.770 3.472 0,3%

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ                       1.273 3.425 0,3%

BR MALLS PARTICIPACOES S.A.                       10.400 3.319 0,3%

DURATEX S.A.                                      1.970 3.175 0,3%

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG          3.402 3.136 0,3%

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.                     2.498 3.099 0,3%

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.     3.068 3.005 0,2%

CENTRAIS ELET DO PARA S.A. - CELPA                1.522 2.867 0,2%

BR PROPERTIES S.A.                                3.314 2.855 0,2%

IOCHPE MAXION S.A.                                1.408 2.843 0,2%

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.            2.988 2.734 0,2%

MRS LOGISTICA S.A.                                1.718 2.729 0,2%

CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR                2.855 2.717 0,2%

MAGNESITA REFRATARIOS S.A.                        1.576 2.621 0,2%

CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART          3.396 2.574 0,2%

AMBEV S.A.                                        57.710 2.553 0,2%

ATACADÃO S.A.                                     7.606 2.477 0,2%

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 1.515 2.318 0,2%

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES           1.293 2.208 0,2%

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A          1.262 2.092 0,2%

MARCOPOLO S.A.                                    1.265 1.943 0,2%

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA 3.590 1.943 0,2%

PARANAPANEMA S.A.                                 1.985 1.928 0,2%

OMEGA GERAÇÃO S.A.                                1.754 1.883 0,2%

LOJAS RENNER S.A.                                 2.557 1.871 0,2%

MOVIDA PARTICIPACOES SA                           1.202 1.861 0,2%

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.                      2.235 1.792 0,1%

RIO GRANDE ENERGIA S.A.                           1.223 1.773 0,1%

ROSSI RESIDENCIAL S.A.                            2.636 1.755 0,1%

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.             1.683 1.679 0,1%

SUL AMERICA S.A.                                  3.320 1.585 0,1%

PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES          4.970 1.543 0,1%

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.             1.495 1.374 0,1%

GUARARAPES CONFECCOES S.A.                        3.100 1.300 0,1%

RENOVA ENERGIA S.A.                               2.961 1.293 0,1%

GAFISA S.A.                                       2.521 1.105 0,1%

SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.                 1.860 1.076 0,1%

FLEURY S.A.                                       1.436 1.055 0,1%

BRASIL PHARMA S.A.                                2.242 1.016 0,1%

SONAE SIERRA BRASIL S.A.                          1.398 974 0,1%
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D. Rating das empresas sem classificação pela S&P 

Dentre as 100 empresas que compõem a base de dados, carteira representativa de 

mercado, a consulta ao terminal BLOOMBERG e a extensão do rating em escala 

nacional para escala global permitiram estabelecer a classificação de 53 empresas. 

Para as demais 47 foi empregado o algoritmo K Nearest Neighbor (KNN), o qual é 

baseado no aprendizado por analogia. Para fazer previsão de um novo dado, a técnica 

encontro os K vizinhos mais próximos, ontos adjacentes em um espaço n-dimensional, 

Müller & Guido (2017). 

No presente estudo estabeleceu-se o valor de K igual a 1, o que indica cada uma das 

47 empresas restante terá o mesmo rating da empresa mais próxima (distância 

euclidiana) em um espaço de três dimensões. Em cada uma das dimensões estão as 

seguintes variáveis, presentes para toda a amostra: Índice de Liquidez Corrente (ILC), 

Índice Dívida Capital Oneroso (IDCO) e Índice de Endividamento Geral (IEG). 

 

𝐼𝐿𝐶 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐼𝐷𝐶𝑂 =
𝐸𝑚𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑒 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 − 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎

𝐸𝑚𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜 𝑒 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 − 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 + 𝑃𝐿
 

 

𝐼𝐸𝐺 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Tais índices foram escolhidos por serem empregados na análise de risco de crédito 

de curto e longo prazo de empresas (Málaga, 2012). Para construção dos índices 

foram utilizadas informações contidas nos balanços das cem empresas, referente ao 

ano de 2017, mediante consulta à plataforma Economatica. 

O modelo foi treinado em 40 das empresas e sua acurácia estabelecida nas restantes 

13 empresas. A média de acerto, considerando também cinco validações cruzadas, 

foi de 53% da amostra. 
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E. Matriz de Migração 

A matriz de migração divulgada, (Standard & Poor's, 2017), apresenta o seguinte perfil 

de transições: 

Fonte: (Standard & Poor's, 2017)  

 

F. Interpolação dos ratings BB e CCC, para exercício do capítulo de 

Resultados 

A fim de tornar os valores das PDs mais próximos daqueles efetivamente observados 

nos bancos, procedeu-se a um reescalonamento dos valores. Para isso, 

anteriormente observou-se o comportamento do valor da média das PDs, Gráfico 4: 

Fonte: elaboração própria. 

 

E uma vez que se ajustariam à uma função exponencial, fez-se uma transformação 

nos ratings originais de tal modo que a PD atribuída ao BBB fosse 0,03% e o B fosse 

1,00%, sendo os demais obtidos por interpolação exponencial. O resultado é 

apresentado no Gráfico 5. 

 

        AAA AA A BBB BB B CCC/C D NR

AAA 86,99% 9,12% 0,53% 0,05% 0,08% 0,03% 0,05% 0,00% 3,15%

AA 0,51% 86,95% 7,91% 0,50% 0,05% 0,07% 0,02% 0,02% 3,97%

A 0,03% 1,72% 88,00% 5,22% 0,30% 0,12% 0,02% 0,06% 4,52%

BBB 0,01% 0,10% 3,45% 85,79% 3,73% 0,49% 0,11% 0,17% 6,16%

BB 0,01% 0,03% 0,12% 4,88% 77,19% 6,79% 0,58% 0,68% 9,72%

B 0,00% 0,02% 0,08% 0,18% 5,05% 74,34% 4,44% 3,59% 12,28%

CCC 0,00% 0,00% 0,12% 0,21% 0,59% 13,18% 43,46% 26,82% 15,63%

Gráfico 413 – Probabilidade de Default (%) x Rating de crédito. 
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Fonte: elaboração própria. 

Gráfico 5 - Probabilidade de Default (%) x Rating de crédito após reescalonamento 
das PDs 

 

Gráfico 16 - Probabilidade de Default (%) x Rating de crédito após reescalonamento 
das PDs 


