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AVALIAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO: APLICAÇÃO DO MODELO KMV 

PARA OBTER A PROBABILIDADE DE DEFAULT NO SETOR 

SIDERÚRGICO 

 

 

RESUMO 

 

A gestão de riscos de crédito tem assumido importância cada vez maior para os gestores e 

administradores de empresas. Desta forma, diferentes abordagens voltadas para medir a 

capacidade de pagamento de empresas hoje estão em discussão. Este trabalho avalia modelos 

que se tornaram mais populares nos últimos 30 anos com o intuito de prever falências ou 

dificuldades financeiras de empresas. Será dado um enfoque para o modelo KMV de estimação 

de probabilidade de default e sua metodologia baseada no valor de mercado do ativo e sua 

volatilidade para estimar a probabilidade de default. Por fim, para testar o modelo KMV, será 

utilizada uma amostra de empresas siderúrgicas mundiais que possuem crédito na Companhia 

Vale do Rio Doce (CVRD), que nos permitirá efetuar comparações com os modelos apresentados 

neste trabalho. 
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CREDIT RISK ASSESSMENT: KMV MODEL TO ASSESS THE DEFAULT 

PROBABILITY IN THE STEEL SECTOR 

 

ABSTRACT 

 

 

Credit risk management has assumed increasing importance for the managers and directors of 

enterprises. Thus, different approaches aimed to measure the probability of default are under 

discussion nowadays. This paper evaluates models that have become more popular over the last 

30 years in order forecast defaults or to provide information regarding to financial difficulties of 

enterprises. This paper will focus on the KMV model in order to estimate the probability of 

default, its methodology based on market value of the asset and its volatility and finally estimate 

the probability of default. Finally, to test the KMV model will be used a sample of global steel 

companies that have credit in Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), which will allow us to make 

comparisons with the models presented in this work. 
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1. Introdução 

 

A gestão de riscos tem assumido importância cada vez maior para os gestores e administradores 

de empresas. Entende-se como gestão de riscos o processo pelo qual os riscos são identificados, 

mensurados e controlados. A importâcia do tema  pode ser atribuída a diversos fatores, dentre 

eles o aumento na volatilidade de resultados inesperados e as perdas substanciais envolvidas 

nessa volatilidade; o aumento da liquidez nos mercados mundiais que levaram a um aumento de 

capital; a evolução de ferramentas de derivativos que permitem a mitigação de riscos e os 

problemas ocorridos em grandes corporações como Enron ou WorldCom1, que trouxeram a tona 

à necessidade de controle maior na gestão dos riscos incorridos pelas empresas. 

 

O relatório “Os 29 Destruidores de Valor”, elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu, mostra que 

os riscos estratégicos assumidos pelos executivos são os principais responsáveis pela perda de 

valor de uma corporação. Entre 1994 e 2003 metades das mil maiores empresas mundiais 

tiveram perdas abruptas de até 20% do seu valor. Outro levantamento, feito pela consultoria 

norte-americana Booz-Allen & Hamilton, confirma o resultado: 87% da perda de valor de uma 

empresa está relacionada a erros estratégicos ou operacionais. Desta forma pode-se perceber a 

importância da gestão do risco para corporações não financeiras. 

 

Nos últimos anos a gestão corporativa de riscos passou a assumir maior relevância, sendo 

possível dividi-la em quatro pilares de riscos: corporativo, operacionais, mercado e crédito. A 

gestão de risco corporativo é responsável pelos riscos decorrentes de decisões estratégicas das 

corporações, o risco de mercado mensura os riscos incorridos na gestão da volatilidade de ativos 

e o risco operacional, que segundo o Novo Acordo de Capital da Basiléia2, é definido como o risco 

de perda oriundo de falha ou falta de adequação de processos, pessoas ou sistemas. 

 

Segundo Caoette, Altman e Narayanan, o risco de crédito existe em qualquer situação em que o 

indivíduo recebe um produto ou utiliza um serviço sem efetuar o pagamento imediato. Por 

exemplo, o  risco de crédito pode ser observado na situação em que uma pessoa física utiliza seu 

cartão de crédito para efetuar compras, quando a companhia telefônica permite ao usuário que 

use seu serviço com pagamento a prazo, quando uma empresa vende sua produção para um 

                                                 
1 A Enron, empresa mundial do setor de eletricidade, gás que empregava aproximadamente 21.000, e 
Worldcom (MCI Worldcom Inc) empresa americana do setor de telecomunicação, tiveram seu esquema de 
fraudes contábeis descoberta que ocasionou suas falências e prisão dos seus diretores. 

 

2 O Novo Acordo de Capital da Basiléia estabeleceu novas regras de alocação de capital regulatório, com o 
intuito de promover a adoção de práticas mais consistentes para gestão de risco nos bancos.  
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cliente a prazo ou também quando um banco empresta seu dinheiro para uma empresa efetuar 

uma aquisição. 

 

A gestão do risco de crédito trabalha com dois riscos relacionados com a concessão de crédito: a 

inadimplência da contraparte e o atraso do pagamento.  

 

Numa perspectiva histórica, Caoette, Altman e Narayanan afirmam também que o risco de 

crédito tem representado um desafio desde o século VII, quando na cidade-estado de Florença, 

houve o desenvolvimento do seu sistema financeiro. E, desde então, tem acompanhado o 

desenvolvimento das finanças no mundo, isto é, o aumento da liquidez das finanças mundiais e 

seu crescimento exponencial.  

 

Para as instituições financeiras o processo de concessão e gestão de crédito sempre foi uma 

questão central. Contudo, desde o grande aumento da inadimplência ocorrida em meados da 

década de 80 nos Estados Unidos, a preocupação dos gestores de crédito tem como principal 

foco  a evolução de metodologias para quantificar os riscos incorridos pela concessão de crédito. 

No caso particular do Brasil pode-se observar a evolução da concessão e gestão de crédito, nos 

anos 90, como resultado da estabilidade conferida ao país desde a implementação do plano real 

e conseqüente combate à inflação. 

 

Ainda, Caoette, Altman e Narayanan observam que os bancos tradicionalmente adotavam 

técnicas de análise de crédito para a gestão do risco de crédito refletindo  seu julgamento acerca 

da capacidade de pagamento da contraparte. Esses autores verificaram que o entendimento de 

crédito possuía um formato muito pessoal onde se destacavam as análises subjetivas e 

qualitativas por parte do especialista de crédito. A partir da década de 80 do século passado, 

quando os EUA conviveram com um aumento recorde de default em empréstimos bancários e 

bonds corporativos, instaurou-se no meio  uma preocupação crescente dos administradores de 

crédito em estabelecer novas técnicas de gestão de crédito, que possibilitassem uma melhor 

avaliação do crédito concedido, garantindo assim uma maior previsibilidade da alteração da 

saúde financeira e, conseqüentemente, da capacidade de crédito da contraparte. 

 

Saunders afirma que nos últimos anos tem fervilhado idéias sobre as maneiras pela quais o risco 

de crédito possa ser medido e gerido e apresenta seis motivos para essa crescente atenção dada 

ao assunto: aumento estrutural das falências, desintermediação do mercado de crédito, margens 

mais competitivas, valores declinantes e voláteis das garantias reais, crescimento do derivativo 

extrabalanço e o  avanço tecnológico computacional. 
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Nesse processo, o formato de concessão de crédito, que era representado pela relação pessoal 

entre o gerente e o usuário foi se mostrando cada vez mais defasado e passou-se  a valorizar 

modelos de previsibilidade da inadimplência da contraparte. Deste modo, é possível destacar que 

a gestão de riscos de crédito já é algo totalmente incorporado nas instituições financeiras e 

também em algumas instituições não financeiras.  

 

O foco principal desse trabalho será na avaliação do risco de crédito da contraparte e na 

avaliação de sua probabilidade de default. Ou seja, a capacidade de estimar a probabilidade da 

contraparte não honrar seus compromissos.  

 

Entre os modelos mais utilizados para avaliar o risco de crédito da contraparte, podemos citar: 1) 

a análise julgamental, onde a concessão de crédito é definida com uma série de fatores sem uma 

modelagem definida; 2) modelos de análise discriminante, onde se destacam a técnica estatística 

de regressão logística; 3) o Z-Score, técnica que utiliza a base histórica de inadimplências para 

definir fatores associados a estes eventos; 4)  o modelo KMV de análise de crédito, baseado no 

modelo de precificação de opções a partir do trabalho desenvolvido por Black, Scholes e Merton, 

que gera uma probabilidade de default. 

 

No próximo capítulo serão apresentadas as principais metodologias para avaliação do risco de 

crédito de contraparte com maiores detalhes. 

 

No terceiro capítulo será trabalhada a metodologia para definição da probabilidade de default 

baseada na modelagem proposta pela KMV, reconstruindo a sua metodologia e apresentando em 

detalhes seu modelo. Serão também consideradas suas principais vantagens e desvantagens. 

 

No quarto capítulo será feita uma simulação da probabilidade de default para uma carteira de 

crédito baseada nas siderúrgicas mundiais, com exposição na Companhia Vale do Rio Doce. 

Também serão comparados os resultados com diferentes abordagens para avaliação da 

probabilidade de default da contraparte. 

 

Por fim, o último capítulo apresenta conclusões e considerações finais sobre a utilização do 

modelo no caso de uma grande mineradora multinacional. 
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2. Modelos de análise de crédito 

 

 – Introdução 

 

A gestão de risco de crédito sempre foi uma preocupação inerente às instituições financeiras. 

Neste sentido, a grande motivação desta pesquisa é a capacidade de previsão da saúde 

financeira da contraparte e sua capacidade em honrar as suas dívidas. Este capítulo revisará a 

literatura, detalhando os modelos existentes. 

 

Inicialmente serão apresentados os modelos mais básicos, nos quais a análise de concessão de 

crédito é baseada na análise subjetiva da contraparte. Depois, serão detalhados os modelos que 

surgiram a partir do desenvolvimento do Z-Score desenvolvido por Altman, que utilizam 

ferramentas estatísticas mais sofisticadas. Esses modelos passaram a ganhar destaque a partir da 

década de 80 do século passado. 

 

 Análise julgamental 

 

A análise julgamental é definida como a forma mais clássica de análise de concessão de crédito, 

baseando seus critérios na análise subjetiva da contraparte o que a transforma em uma análise 

muito dependente do analista de crédito para a definição do risco e do limite concedido.  

 

Caoette, Altman e Narayanan definem que as decisões de crédito clássicas são o reflexo de 

uma análise pessoal da capacidade de pagamento do agente que toma emprestado. O processo 

de análise de crédito depende do treinamento de analistas de crédito, que com o passar do 

tempo ganham experiência e mais autoridade. Assim, na análise julgamental o analista de crédito 

é o responsável pela análise de pagamento do cliente levando em consideração as diretrizes de 

risco da instituição pela qual o analista responde. 

 

Nos últimos 50 anos houve uma transformação na análise de crédito clássica. Os bancos que 

antigamente financiavam o capital de curto prazo deveriam levar em consideração, em sua 

análise, o balanço contábil da contraparte visando incorporar ativos que garantiriam o pagamento 

passaram a financiar não só o capital de curto prazo como os próprios ativos da contraparte. 

Desta forma foi necessário avaliar, principalmente, os demonstrativos das empresas e a sua 

capacidade de gerar fluxo de caixa futuro. 
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Para a análise julgamental são observados critérios como alavancagem, resultado operacional, 

cobertura da dívida, liquidez e o setor de atuação.  

 

A análise clássica de crédito tem demonstrado diversos problemas já que a manutenção de 

especialistas é  dispendiosa e com a criação de grandes corporações financeiras, a manutenção 

do padrão e treinamento para a manutenção da gestão de crédito é muito trabalhosa e implica 

em um grande desafio.  

 

 Análise discriminante 

 

A análise discriminante passou a ser desenvolvida a partir de 1960 e sugeria a utilização de uma 

regressão, através de modelos univariados, multivariados, regressão logit ou probit para 

encontrar indicadores com capacidade de explicação para as falências ocorridas no passado.  

 

O primeiro modelo que foi desenvolvido para crédito foi a análise de Beaver em 1967, que fez 

uma regressão com 14 indicadores para empresas que faliram e que não faliram. Foram testados 

os indicadores para estimar qual teria o maior poder explicativo de ocorrência de default para 

uma base passada. Esses estudos mostraram que o indicador que sozinho apresentava a maior 

capacidade explicativa era a cash flow to debt ratio3. 

  

 Z-Score de Altman 

 

Altman, em 19684, foi pioneiro no desenvolvimento da análise multivariada para a gestão de 

crédito. A Análise Discriminante Múltipla (MDA) foi escolhida para definir: 1) quais indicadores 

eram os que mais explicavam o potencial de default e 2) qual o peso deveria ser dado aos 

indicadores considerados relevantes.  

 

O MDA é uma técnica estatística muito utilizada para agrupar observações em grupos 

predefinidos, que para a análise de crédito são definidas como default e não-default. Mesmo não 

sendo uma das técnicas de regressão mais comumente utilizadas nos estudos econométricos, seu 

uso foi corrente desde os anos 30 do século passado para as ciências biológicas e para análise de 

comportamento. O MDA é a técnica utilizada para agrupar uma amostra em grupos qualitativos e 

permite distinguir os grupos e dar pesos para as variáveis explicativas. A vantagem da utilização 

                                                 
3 Indicador financeiro que indica a capacidade de uma empresa gerar caixa frente a uma divida contraída. 

 

4 Altman, E., “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.” 
Journal of Finance, Setembro de 1968. 
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do MDA em relação à análise univariada é a sua capacidade de interação entre as variáveis 

explicativas.  

 

Altman desenvolveu seu trabalho dividindo empresas em grupo de empresas que faliram e 

empresas que não faliram, com a seguinte função discriminante: 

 

 Z = V1X1 + V2X2 +...+ VnXn,  

Sendo V os coeficientes discriminantes e X As variáveis independentes (valor dos indicadores).  

 

Considerando que as variáveis são independentes e não correlacionadas torna-se  possível gerar 

um único valor de classificação chamado de Z-Score. Na avaliação inicial de Altman a regressão 

foi realizada utilizando uma base de 66 empresas americanas, sendo que 50% destas haviam 

falido5. As empresas foram escolhidas pelo seu tamanho para retirar o viés relativo ao primeiro 

grupo escolhido. Foram selecionados 22 indicadores do balanço do ano anterior, escolhidos com 

base na literatura existente, que revelavam a situação dos clientes. Esses indicadores foram 

classificados em 5 categorias:  liquidez, alavancagem, rentabilidade, solvência e setorial. 

 

Chegou-se a seguinte equação: 

 

Z = 0.012 X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 +0.999X5  
  
Sendo o resultado atingido com os seguintes indicadores,  
 
  X1 = Ativo circulante / Ativo,  
  X2 = Lucros retidos / Ativos,  
  X3 = LAJIDA / Ativos,  
  X4 = Valor de Mercado / Valor contábil da dívida,  
  X5 = Receita / Ativos. 

 

Posteriormente Altman gerou regras de classificação das empresas segundo a pontuação obtida 

para a empresa em análise, onde a empresa classificada abaixo de 1,81 estaria com a falência 

eminente e as empresas classificadas acima de 2,99 não apresentavam risco de falência em um 

horizonte de um ano, observar quadro 1. 

                                                 

 

5 O grupo de empresas que faliram são aquelas que entraram com o pedido de falência (Chapter X) do 
National Bankrupcy Act entre 1946  1965. 
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Falidas Zona de
 ignorancia Não-Falidas

1,81 2,99

Quadro 1 
Z-Score de Altman 

 

 

Com a definição dos coeficientes foi necessário testar a eficiência do modelo. Foram feitos dois 

testes: do Tipo 1, que verifica a capacidade do modelo identificar empresas falidas e teste do tipo 

2, que analisa a capacidade do modelo identificar empresas que não faliram.  

 

Os testes do tipo 1 e 2 para a amostra mostraram uma aderência de 94% e 97% 

respectivamente. Em 2000 o Z-Score foi revisto e avaliada sua consistência, em um estudo 

baseado em 316 empresas que faliram entre 1968 e 1999 mostrando que o modelo continuava 

aderente.  

 

Segundo Caoette, Altman e Narayanan o modelo pode ser  utilizado em uma grande variedade 

de situações e se mostra  eficiente para definir política e crédito de uma instituição e para 

facilitar a revisão de crédito da contraparte, funcionando como um sinalizador para a 

deterioração da saúde financeira da empresa. Como o modelo é aplicado e testado no mercado 

americano ele não absorve as peculiaridades de mercados emergentes, determinando cautela 

quanto a sua aplicação para outras regiões.. 

 

 Regressão Logística 

 

Uma análise discriminante pode ser construída através da técnica econométrica da regressão 

logística. Essa técnica tem sido muito utilizada pela sua facilidade de implementação e estimação. 

Seu modelo de construção é basicamente derivado da regressão de uma base de clientes onde 

exista um universo de default e não-default.  
 

O modelo é elaborado a partir de uma base de dados na qual se aplica uma regressão logística, 

onde X = (X1 , . . . , Xn ) um conjunto de n variáveis aleatórias que descrevem informações 

disponíveis sobre clientes. O valor de X para um cliente específico será denotado por x = (x1 , . . 

. , xn ).  

 

Seja pi a probabilidade do i-ésimo cliente entrar em default no próximo período condicionado a 

informação disponível em t (a data atual). Um modelo de regressão logística relaciona a chance 

de ocorrência com x através da seguinte forma funcional:  
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log (Pi/(1-Pi)) = w0 + w1 x1 + . . . wn xn  
 
A probabilidade Pi assume o valor 1 caso o cliente i tenha entrado em situação de default no 

período compreendido entre t e t-t1 e assume o valor 0 caso contrario. Utilizando o período 

anterior em geral como o período de observação para pi. Para as variáveis explicativas toma-se o 

valor médio das mesmas no período entre t - t1 e t1 - t2 (t1 > t2). Em geral, as variáveis 

explicativas são observadas no período compreendido entre 2 anos a 1 ano anteriores. Em 

seguida estimam-se os coeficientes (Wi) através de Mínimos Quadrados.  

 

Os modelos econométricos de regressão logística, probit, logit, entre outros, apresentam-se 

como uma maneira de desenvolvimento das características que levam a ocorrência do default.  

 

Os modelos de regressão logística assemelham-se na construção ao modelo proposto pelo Z-

Score de Altman. As grandes deficiências encontradas para a construção deste modelo podem 

ser resumidas pela  necessidade de utilização de uma amostra grande para chegar a coeficientes 

em níveis confiáveis e também, a pouca aderência  destes modelos para mudanças drásticas na 

qualidade financeira dos clientes, uma vez que eles são baseados nos dados contábeis do cliente, 

que para muitos casos só são disponibilizados anualmente. 

 

 KMV 

 

Metodologia estabelecida pela KMV Corp.6 com base no trabalho proposto inicialmente por Black 

& Scholes7 em 1973 e posteriormente definido para a aplicação em crédito em maiores detalhes 

por Merton8. O modelo tem como base a precificação dos ativos da empresa no mercado e a 

partir da teoria de precificação de opções é definido o nível de risco do cliente. 

 

Esse modelo estrutural considera o default como uma variável endógena que se relaciona com a 

estrutura de capital da firma. A análise do modelo consiste em calcular as probabilidades de 

default a partir de uma faixa critica e o valor do ativo no mercado e sua distribuição. 

 

                                                 
6 A KMV empresa californiana com foco em softwares de análise de crédito e venda de informação para 
instituições financeiras foi adquirida pela Moody’s em2002 por US$ 212 Milhões. 
7 Black, Fischer e Myron S. Scholes (1973). The pricing of options and corporate liabilities, Journal of 
Political Economy, 81, 637-654. 

 

8 Merton, Robert C. (1974). On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates, Journal of 
Finance, 29, 449-470.  
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O modelo da KMV, originado pelo estudo de Merton, baseia sua metodologia no patrimônio 

líquido tratado como uma opção de Call e a dívida, ponto crítico para a falência da empresa,  

uma Opção de Put.  

 

Ao obter os dados relativos à volatilidade de retorno de ativos, o valor de mercado e o valor da 

dívida, pode ser estimada a quantidade de desvios-padrão que o valor de mercado do ativo 

encontra-se do ponto critico. Definida a distância para o default é possível estimar a freqüência 

esperada de default (EDF). O modelo completo será descrito no capítulo 3.  

 

Como premissas o modelo assume que através do preço da sua ação e sua volatilidade 1) o 

mercado possui capacidade mais rápida de absorver os riscos, 2) as transformações referentes 

aos riscos incorridos pela contraparte, o negocio onde ela se encontra e seus riscos soberanos 

incorridos são precificados. Outra vantagem do modelo proposto pela KMV é que ele elimina a 

necessidade de uma base de dados grande para estimar coeficientes.  

 

Saunders relaciona os seguintes pontos fortes do modelo KMV: 1) Poder ser aplicado a qualquer 

empresa de capital aberto; 2) Ser baseado em dados de bolsas de valores, ao invés de dados 

contábeis, o que permite uma visão prospectiva; 3) Ter forte fundamentação teórica, por ser um 

modelo estrutural baseado na moderna teoria de finanças corporativas e opções. 

 

 

 Outros modelos existentes 

 

 Redes Neurais 

 

A utilização de redes neurais é uma abordagem nova para os problemas decorrentes da avaliação 

de crédito. A abordagem baseia-se na neurocomputação que foi inicialmente detalhada em 1943, 

nos artigos de McCulloch e Pitts,  que sugeriam a construção de uma máquina inspirada no 

cérebro humano com a função de aprender, efetuar operações não lógicas, descobrir relações e 

testar as hipóteses levantadas.  

 

Para a gestão de crédito, as redes neurais assumiram uma abordagem muito semelhante à 

análise discriminante não linear,  isto porque na análise discriminante linear assume-se que existe 

uma função linear e independente. O que se pode perceber em muitos casos no universo das 

finanças é que nem sempre a realidade se comporta desta forma. Assim, a análise por redes 
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neurais ajuda a dar suporte a decisões que devem transformar grandes quantidades de dados 

em classificações inteligíveis, reconhecendo tendências e padrões no conjunto de dados. 

 

O processo de uma unidade neural é demonstrado no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 
Mecanismo de funcionamento de redes neurais 

 

Pi
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X2

X3
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Yi

Saida

 

 

Onde o Xi são as entradas de dados, podendo ser índices, avaliações ou qualquer dado relevante 

para a análise de crédito ou a situação financeira do cliente. Em seguida as informações são 

processadas pelo neurônio que aprende ou de forma supervisionada, de maneira parecida com a 

análise discriminante, ou sem supervisão, que se assemelha com o modelo de fatores.  

 

As redes neurais necessitam de uma calibração. Inicialmente é dado um input de diversos dados 

que geram um output. Esta resposta é avaliada por um mecanismo externo informando qual 

seria o output desejado. Uma vez terminada a calibração com os pesos desejados, o aprendizado 

termina e o sistema é fechado. Desta forma, os pesos são determinados por tentativa e erro ao 

invés de uma forma fechada.  

 

Outra modelagem possível para as redes neurais é através de uma rede de multicamadas 

(multilayer perceptron) onde a input é dado em uma camada e depois em outra camada 

sucessivamente, permitindo uma melhor calibração do modelo. 

 

Caouette, Altman e Narayanan destacaram a dificuldade de efetuar a calibração do modelo 

devido a fatores como o período da calibração, que pode ser muito prolongado. Assim, o sistema 

pode apresentar problemas se a condição atual for muito diferente das condições encontradas na 

fase de calibração.  
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Finalmente, Altman, Marco e Varetto concluíram que a análise através de redes neurais não 

apresentou melhora significativa em relação à análise discriminante em prever a falência de uma 

empresa. Dada a dificuldade para a implementação deste modelo pela sua complexidade de 

entendimento, o modelo ainda não esta sendo usado por muitas instituições financeiras na 

gestão de crédito.  

 

 Agências de Rating 

 

As agências de rating são empresas privadas responsáveis pela classificação de emissão de 

dívidas que podem ser de empresas, cidades, organizações não governamentais ou países. Estas 

agências, entre as quais se destacam a Standard and Poors (S&P), Fitch Ratings e Moody’s 

Corporation, têm ganhado uma relevância cada vez maior para a classificação do risco tendo em 

vista a emissão de dívida que tem crescido exponencialmente.  Segundo informação da Moody’s, 

em 1960 foram classificadas 912 empresas enquanto que em 1997 foram classificadas 3841 

empresas. 

 

As agências se propõem a classificar o cliente com notas entre AAA a D, que implicitamente 

servem com um indicador de default para um período específico. Os ratings têm o propósito de 

classificar as contrapartes como investment grade ou nível especulativo. Abaixo segue uma 

tabela com  os ratings e a probabilidade de default associada à migração de empresas entre os 

ratings. 

 

Tabela 1 
Migração e probabilidade de default associadas aos ratings 

 

       Valores em percentual

  AAA AA A BBB BB B CCC P(DEFAULT) 

AAA 90,81 8,33 0,68 0,06 0,12 0 0 0

AA 0,7 90,65 7,79 0,64 0,06 0,14 0,03 0

A 0,09 2,27 91,05 5,52 0,74 0,26 0,01 0,06

BBB 0,02 0,33 5,95 86,93 5,3 1,17 1,12 0,18

BB 0,03 0,14 0,67 7,73 80,53 8,84 1 1,06

B 0 0,11 0,24 0,43 6,48 83,46 4,07 5,2

CCC 0,22 0 0,22 1,3 2,38 11,24 64,86 19,79
         

Fonte S&P        
 

 

Segundo Caouette, Altman e Narayanan as agências de rating definem sua metodologia para 

atender a demanda dos agentes que possuem a dívida, assim as agências analisam a qualidade e 
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a capacidade dos agentes honrarem sua dívidas para um horizonte de um longo prazo. A S&P 

esclarece que em sua análise de uma corporação são levados em consideração os seguintes 

fatores: características do setor em que atua, seu market share, gestão, política financeiras, 

rentabilidade, estrutura de capital e proteção ao fluxo de caixa. Contudo, em geral as agências 

afirmam que existe um grande teor qualitativo na classificação da contraparte e não existe um 

modelo quantitativo fechado para determinação do rating.  

 

Devido a influencia que as agências de rating sobre os fluxos de capitais mundiais existem muitas 

críticas quanto à dificuldade das agencias em diagnosticar algumas crises. As agências de rating 

não anteciparam os problemas incorridos na crise asiática e demoraram em rebaixar os títulos da 

Coréia do Sul e Tailândia. Tais incidentes têm determinado uma maior cobrança sobre  o 

funcionamento dessas agências. Em 2006 o presidente George W. Bush assinou uma lei "Rating 

Reform Act of 2006" demandando à Security Exchange Commision (SEC) uma maior 

regulamentação das agências de rating. 

 

Outra importante crítica feita às agências de rating deve-se ao fato que elas podem gerar um 

ciclo vicioso para uma empresa, ou seja, quando ela rebaixa o titulo de uma corporação a 

deterioração financeira decorrente nessa empresa, encarece a captação. Estas forças agem, 

então,  como um instrumento que ajuda a deteriorar a capacidade de pagamento da empresa.  

 

Adicionalmente, Saunders aponta problemas na calibração de horizontes curtos para as agencias 

como S&P e Moody´s. dado que as agencias modelam suas classificações em conformidade com 

a experiência de inadimplência dos últimos 20 anos e portanto as predições refletem uma visão 

de “médio prazo” e mudanças no curto prazo não são capturadas. 

 

 Modelos de crédito ao consumidor 

 

A definição do Federal Reserve para o crédito ao consumidor são de créditos de prazo curto e 

prazos intermediários, que são efetuados por canais regulares de financiamento para compra de 

commodities ou serviços para uso pessoal. Nestes casos estão incluídos financiamento de carros, 

casas, cartões de crédito e outras formas de micro-crédito. 

 

Segundo Caouette, Altman e Narayanan o crédito pessoal cresceu nos Estados Unidos de US$ 9,8 

bilhões em 1946 para US$ 1,22 trilhões em 1996 e nos últimos anos houve um aumento 

exponencial da inadimplência para esse tipo de crédito. Principalmente nos bancos de varejo 

existe uma preocupação crescente com modelos de gestão de crédito para esse mercado 

 

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:s3850enr.txt.pdf%7CCredit
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:s3850enr.txt.pdf%7CCredit
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especifico. Não só os bancos como também as empresas de cartão de crédito e de varejo, têm 

desenvolvido sistemas de gestão de crédito ao consumidor e nesses modelos se destaca um 

modelo híbrido com análise julgamental, qualitativas e comportamentais. 

 

A análise julgamental, conforme detalhado anteriormente, depende muito da análise pessoal do 

analista de crédito onde são levadas em consideração informações relativas à idade do individuo, 

grau máximo de alavancagem em relação a sua renda, situação empregatícia, entre outros.  

 

Para o método quantitativo existem dois momentos nos quais se faz a gestão do risco de crédito. 

O primeiro seria no momento da concessão de crédito para o agente, no qual são considerados 

fatores citados acima, se o tomador possui residência própria, o estado civil, a profissão, entre 

outros. O segundo momento seria definido na revisão do limite concedido, quando é dado 

destaque a informações comportamentais do agente, como a assiduidade do pagamento (se 

houver atraso) e o volume do consumo. 

 

Com a base de dados, as informações são classificadas de forma binária (ruim ou bom). A partir 

dessa informação é elaborado um modelo de credit scoring utilizando ferramentas estatísticas 

disponíveis de regressão logística ou análise discriminante. Pode-se elaborar uma classificação 

que diferencia créditos bons e ruins. Como pode ser observado no gráfico 2, ocorre uma 

sobreposição entre ou “bons” e “ruins” e o objetivo é encontrar um ponto de corte onde a perda 

é minimizada, entre os “bons” excluídos e os “ruins” aceitos. 

 

 
Gráfico 2 
Escore de crédito para consumidor  
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3. Modelo KMV 

 

O modelo KMV está fundamentado no trabalho de Vasicek-Kealhofer (VK Model) que é 

considerada uma extensão do modelo de Black, Scholes e Merton para precificação de opções. 

De acordo com o modelo, a contraparte entrará em default quando o valor de seus ativos não for 

suficiente para honrar suas dívidas. Assim, o default ira ocorrer no momento que o valor do ativo 

atinge certo nível crítico.  

 

O modelo de KMV, a modelagem da probabilidade de default é derivada de três fatores: valor do 

ativo, risco do ativo e alavancagem da empresa. 

 

O valor do ativo é o valor de mercado do ativo, que representa o fluxo de caixa livre de risco, 

trazido a valor presente. O modelo considera que o risco do ativo está indicado implicitamente na 

sua volatilidade assim como os riscos incorridos no setor da indústria e também nos riscos 

soberanos. Por outro lado a alavancagem é definida pelo seu valor contábil, considerando um 

nível entre a dívida total e a dívida de curto prazo.  

 

Para o cálculo do valor de mercado do ativo e sua volatilidade foi utilizada a métrica de Black & 

Scholes de precificação de opções. Na equação (1) está destacado o processo estocástico que 

define o valor de mercado do ativo, seguindo a formulação de Black and Scholes and Merton. 

 

dzVdtVdV AAAA σμ +=      ( 1 ) 

 

Onde: 

VA, d VA são os valores do ativo e a variação do valor do ativo. 

μ, σ A são medidas da volatilidade do ativo 

Dz é o processo de Weiner 

 

 Mecanismo de opção no KMV 

 

 Patrimônio líquido como uma Call 

 

Segundo Hull (1996) uma opção call significa que os seus detentores possuem o direito de 

comprar um ativo por um preço pré-determinado. Merton observou que o patrimônio líquido de 

uma empresa pode ter a característica de uma opção de call já que ele representa o direito 
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residual do fluxo de caixa após o pagamento das dívidas.  No caso  de falência da empresa seus 

detentores ficarão com o resíduo do pagamento de todas as dívidas.  

 

O mecanismo de funcionamento do patrimônio líquido como uma call é verificado uma vez que 

seus detentores possuem uma responsabilidade limitada em relação ao capital aplicado na 

operação da empresa. Caso o patrimônio líquido fique negativo os acionistas não serão obrigados 

a injetar capital, podendo guardá-lo e entregar sua posse para os detentores da dívida.  

 

Assim, podemos representar o patrimônio líquido com a seguinte formula: 

 

Valor do Patrimônio Líquido = Max [(Valor dos ativost – Valor da dívidat);0] 

 

O resultado observado é que o acionista (detentor da opção sobre o patrimônio líquido) poderá 

ter duas opções: quando o patrimônio líquido, no momento de vencimento da dívida, apresentar 

valor menor que a dívida, o acionista não exercera sua opção sobre a ação e o resultado será 

zero. E caso o valor do ativo seja maior que o valor da dívida o acionista exercera a opção de 

posse sobre as ações. Desta forma, o patrimônio líquido funciona como uma opção de compra. 

  

 Dívida como a venda de uma Put 
 

Seguindo o mesmo raciocínio pode-se chegar a conclusão onde o detentor da dívida funciona de 

forma contrária, emitindo um titulo de dívida livre de risco e lançando uma put sobre os ativos da 

empresa com o preço final igual ao valor da dívida.  

 

Segundo Caouette, Altman e Narayanan, nota-se que a dívida sempre vale menos que a dívida 

livre de risco porque é uma opção short de put e quanto maior o risco da firma maior será o valor 

da opção. Dividindo a dívida em um papel livre de risco e uma opção de put, para efeitos de 

estimar a probabilidade de default de uma contraparte, o fator que deve ser analisado é o valor 

da put e a probabilidade de se exercer a opção. 

 
  Cálculo da Distância para default (EDF) 
 

Definido o mecanismo de opção para o patrimônio líquido e dívida para mensurar a 

probabilidade de default da contraparte é possível dar continuidade ao da KMV, no qual  

deverão ser definidos o valor de mercado do ativo, sua volatilidade e ponto de default. 
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 Valor de mercado do ativo e sua volatilidade  
 

O trabalho de Merton foi o ponto de partida para a definição do valor de mercado do ativo a 

partir do valor do patrimônio líquido. O autor definiu que o valor dos ativos da empresa seguem 

uma distribuição log-normal e seus logaritmos são normalmente distribuídos. Segundo Croughy 

essa premissa é robusta já que informações empíricas confirmam essa hipótese9. Assim, o 

modelo da KMV assume a premissa de que as empresas possuem sua estrutura de capital 

dividida em três partes: no patrimônio líquido, na dívida de curto prazo e dívidas de longo prazo, 

consideradas perpetuidades.  

 

Dada a hipótese de normalidade de retorno do ativo da empresa10, foi possível derivar uma 

função do valor do patrimônio líquido: 

 

VA= f(Valor contábil da dívida, valor de mercado do ativo, volatilidade do ativo, tempo) 

 

Partindo da solução proposta por Black and Scholes de precificação de opção o modelo apresenta 

um obstáculo, já que existem duas incógnitas na função, o valor de mercado do ativo e a sua 

volatilidade. Visando resolver este problema o modelo da KMV originou uma segunda equação, 

que  deduz a relação existente entre a volatilidade do ativo e volatilidade das ações.  

 

σA= (Valor contábil da dívida, valor de mercado dos ativos, volatilidade do ativo e tempo) 

 

Desta forma, é possível resolver a equação uma vez que temos duas equações e duas incógnitas. 

 

)2()( dXNedlNVV rt
AE

−−=      (2) 

 
Onde VE é a valor de mercado do patrimônio líquido e 
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9 A exceção a essa premissa é dada quando o portfólio da empresa sofre alterações substancias, no caso em 
que ocorrem fusões ou aquisições. Crouhy et al.,  

 
10 Procurar referencia para essa normalidade do valor do ativo… 
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Tdd Aσ−= 12    , 

r é a taxa de juros livre de risco e T o período em análise. 

 

E também, 

 

000 )1( VdNV
V
EE VVE σσσ =
∂
∂

=    (3) 

 

 Ponto de default 
 

A dívida, tratada como o strike da opção, terá seu valor crítico atingido quando o valor dos 

ativos não superar a dívida de curto prazo e metade da dívida longo prazo. O KMV através de 

estudos empíricos percebeu que  a incidência de defaut nesse ponto é muito grande. 

 
Quadro 2 
Definição ponto de default  

 

 

 

Ativos

Dívida de 
curto prazo

Dívida de 
longo prazoCapital 

negativo

Dívida de 
curto prazo 

 Ativos

 
Dívida de 

longo prazo Ponto de defaultPonto de default
Capital 

negativo 

 

 

 

 Calculo da distância para default 

 
A partir do conhecimento do valor de mercado do ativo e de sua volatilidade é possível calcular a 

distância para o default (DD), ou seja, a distancia em desvios-padrão no qual o valor do ativo 

fique abaixo do ponto crítico.   
 

Distância para Default  =        (Valor de Mercado do Ativo – Ponto Crítico)___        

                                             (Valor de Mercado do Ativo * Volatilidade de Ativo) 
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 Utilizando a teoria de Merton para definir DD 
 

No entanto Crouhy afirma que mensurar a distância de default para um determinado período 

deverá ser considerado o crescimento do ativo a probabilidade que o valor de mercado da 

empresa fique menor que o valor critico do default para um determinado período, conforme 

gráfico 3.  

 

Gráfico 3 
Mecanismo de definição da distancia para default - KMV 
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Sendo que 

pt     é a probabilidade de default em t, 

V tA  é o valor de mercado do ativo em t e, 

Xt       é o valor contábil das dívidas em t. 

 
 

A variação do valor dos ativos da firma é dado a partir da equação (1) e considerando que o 

valor em t=0 é VA, constrói-se a equação (4). 
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Avaliação do risco de crédito: Aplicação do modelo KMV para obter a probabilidade de default no setor siderúrgico. 

_______________________________________________________________________ 
24

Sendo μ  a expectativa de crescimento da empresa. Desta forma define-se a probabilidade de 

default como: 
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Arrumando a equação tem-se: 
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É premissa do modelo de Black, Scholes e Merton que o componente da firma tem distribuição 

normal. Através da distância em desvios-padrão para o default é possível estabelecer a distância 

ao default da seguinte forma: 
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Conseqüentemente a DD é definida como: 
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 Transformando a Distância para Default em Probabilidade de Default (EDF) 
 

Calculada a quantidade de desvios-padrão para o ponto crítico (DD) é possível utilizar a tabela 

normal cumulativa para estimar sua probabilidade de default associada a essa distância, este 

dado é considerado o EDF teórico.  
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Segundo o Caouette, Altman e Narayanan, a base de dados do KMV Corp11 permite que seja 

calculada a quantidade de default associada a cada EDF (EDF Empírico). O EDF empírico é 

calculado como uma função do percentual de empresas com um determinado EDF no início do 

período que decretaram default no decorrer do período.  

 

SAUNDERS cita como exemplo do EDF empírico, baseado em dados da KMV, que a distância de 4 

desvios-padrão resulta em uma probabilidade de default de 0,4% enquanto que seu EDF teórico 

é de 0,003%. Demonstra-se, deste modo,  que o trabalho empírico é necessário para chegar à 

real probabilidade de default. 

 

Agrupando todos descritos acima podemos resumir os dados que temos na tabela 2. 

 

 Tabela 2 
Definição dos dados para a construção do KMV  

Variável Fonte 

Valor do patrimônio líquido [preço da ação]*[Ações emitidas] 

Valor da dívida Demonstrações contábeis da empresa 

Valor de mercado do ativo Modelo de precificação de opções 

Volatilidade do ativo Modelo de precificação de opções 

Ponto de default Demonstrações contábeis da empresa 

Distância para default Distribuição Normal ou Modelo KMV 
  

 

 EDF para empresas fechadas 
 

Como o modelo do KMV depende de valores inerentes a empresas de capital aberto com o valor 

de mercado do seu ativo e a volatilidade do ativo, o produto tornou-se pouco abrangente, uma 

vez que não poderia ser aplicado a empresas de capital fechado.  

 

No entanto, a KMV Corp. disponibiliza um produto “RiscCalc” que estima os parâmetros para se 

chegar a um EDF de empresas de capital fechado. Caouette, Altman e Narayanan referem que na 

modelagem do KMV para empresas fechadas é utilizado o tamanho da empresa e seu segmento 

para estimar a volatilidade do ativo. O valor do ativo é dado pelo seu LAJIDA vezes um 

multiplicador que estratifica as empresas por setor e país. O ponto crítico continua sendo 

determinado pelo valor contábil de suas dívidas. 

                                                 

 
11 A base de dados da KMV possui base de dados de 250,000 empresas com a incidência de 4,700 default.  
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 Considerações sobre o KMV 

 

Conforme se destacou anteriormente, o modelo KMV revolucionou a abordagem da 

análise de crédito das empresas uma vez que ele não utiliza uma abordagem de análise de 

balanço para prever o default da contraparte. A sua abordagem não prevê cenários ou 

especifica característica que determinam sua probabilidade de default.  

 

Segundo Caouette, Altman e Narayanan enquanto as agências de risco montam cenários e 

tentam prever eventos futuros, o modelo da KMV simplesmente correlaciona o valor e a 

volatilidade do valor do ativo com seu ponto crítico para gerar a probabilidade de default. 

Outro ponto positivo é que essa probabilidade passa a ser uma variável contínua. 

 

A abordagem baseada em valores de mercado assume que o seu poder preditivo está 

baseado no as oscilações de mercado e todas as mudanças relativas a sua saúde financeira 

estão implícitas no preço de mercado da empresa, o que transforma essa metodologia no 

melhor estimador da capacidade da contraparte honrar seus compromissos no médio e 

longo prazo. 

 

Diversos testes são feitos para estimar o poder preditivo dos modelos de crédito, os testes 

para medir a eficiência baseiam-se no backtest do seu output. Assim, um determinado 

EDF um para um período, terá a sua população confrontada com a quantidade de 

empresas que efetivamente entram em default. Onde ocorrem dois tipos de erros do 

modelo: prever um default que não ocorre e de não prever um default ocorrido.  

 

Segundo teste da KMV Corp., eliminando 10% dos clientes com os piores EDF, foi 

possível evitar 73% dos casos de default e, caso esse corte aumente para 30% é possível 

evitar 97% das ocorrências no período analisado. 

 

No gráfico 3 é possível avaliar que o KMV possui a capacidade de antecipar a 

degradação da situação financeira da contraparte entre 1 e 2 anos quando comparada 

comparar com a as agências de rating. Com 5 anos de antecedência do default o KMV 
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dava uma probabilidade de default de aproximadamente 1%, contudo a 2 anos do default 

esse percentual aumentou para 6%, enquanto que a agência não capturou essa mudança, 

sendo que a um ano do default o EDF já estava em 20%, o equivalente ao rating D. 

 
Gráfico 3 
Capacidade preditiva do modelo KMV  

                       
 

Crouhy percebeu que o KMV possui grande capacidade de antecipar a mudança de rating. A sua 

capacidade preditiva se explica uma vez que as agências não possuem a agilidade para mudar 

seu rating e a freqüência histórica para manter o rating se sobrepõe a real probabilidade de 

manutenção da mesma qualidade de crédito. 

 

Na tabela 3 é demonstrada a matriz que compara as mudanças de rating da KMV e da S&P,  nela 

é possível notar que a matriz de transição de rating é muito maior no caso da KMV. 

 

Finalmente pode-se destacar que o modelo KMV determina sua probabilidade de default baseado 

em informações públicas de mercado e a dívida é proveniente de informações de balanço, desta 

forma, a implementação do modelo é fácil e não necessita de uma base de dados muito robusta 

para fazer regressões e estimar valores para indicadores contábeis.  
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Tabela 3 
matriz de mudança de rating da KMV e da S&P 

  AAA AA A BBB BB B CCC P(DEFAULT)

AAA 66,26 22,22 7,37 2,45 0,86 0,67 0,14 0,02

AA 21,66 43,04 25,83 6,56 1,99 0,68 0,2 0,04

A 2,76 20,43 44,19 22,94 7,42 1,97 0,28 0,1

BBB 0,3 2,8 22,63 42,54 23,52 6,95 1 0,26

BB 0,08 0,24 3,69 22,93 24,53 26,46 3,41 0,71

B 0,01 0,05 0,39 3,48 22,17 53 20,58 2,01

CCC 0 0,01 0,09 0,26 5,16 17,77 69,94 10,13

Fonte KMV Corporation        
          
  AAA AA A BBB BB B CCC P(DEFAULT)

AAA 90,81 8,33 0,68 0,06 0,12 0 0 0

AA 0,7 90,65 7,79 0,64 0,06 0,14 0,03 0

A 0,09 2,27 91,05 5,52 0,74 0,26 0,01 0,06

BBB 0,02 0,33 5,95 86,93 5,3 1,17 1,12 0,18

BB 0,03 0,14 0,67 7,73 80,53 8,84 1 1,06

B 0 0,11 0,24 0,43 6,48 83,46 4,07 5,2

CCC 0,22 0 0,22 1,3 2,38 11,24 64,86 19,79
 

Como é um modelo concebido e testado em empresas de mercado aberto do mercado norte-

americano, sua aplicação pode não ter a mesma aderência em mercados emergentes onde a 

liquidez é menor e mais vulnerável a volatilidades especulativas. No entanto, Saunders destaca 

que mesmo as empresas com ações com negociação limitada são empresas que possuem poucos 

acionistas e desta forma, vendas de grandes blocos podem transmitir sinais poderosos de 

perspectivas futuras da empresa. 
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4. Análise de risco de crédito do setor siderúrgico 

 

A base de dados escolhida para testar o KMV no setor siderúrgico foi obtida através da carteira 

de clientes da CVRD – Companhia Vale do Rio Doce12, onde foram selecionadas as contrapartes 

que possuíam as maiores exposições para suas vendas, representando aproximadamente 80% da 

exposição da carteira. 

 

  Amostra escolhida 

 

As 19 siderúrgicas escolhidas compram minério de ferro e pelota da Companhia Vale do Rio Doce 

e de suas subsidiarias com prazos que vão de 15 a 60 dias, com ou sem apresentação de 

garantias. 

  

Estão diversificadas geograficamente, com participação de empresas de 12 países localizados em 

4 continentes diferentes. Todas as empresas são de capital aberto e tem suas ações listadas em 

bolsas locais.  

 Tabela 4 
Siderúrgicas analisadas  

Cliente País 
Acindar Argentina 
ANSDK - Aldehkhela Steel Alexandria Egito 
Arcelor – Mittal Luxemburgo 
Baoshan Group China 
Companhia Siderúrgica Nacional Brasil 
Eregli Demir Turquia 
Handan China 
Jinan Iron and Steel Corp China 
Maanshan China 
Posco Coréia 
Salzgitter Alemanha 
Siderar Argentina 
Sumitomo Corporation Japão 
Tata Steel Índia 
Thyssen Krupp Alemanha 
US Steel EUA 
Voest Alpine Austria 
Wheeling EUA 
Wuhan China 

 

 

                                                 

 
12 A CVRD concede crédito através de suas vendas a prazo. 
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  Aplicação do Modelo KMV 

 

Conforme descrito no capítulo 3, o modelo KMV gera a distância de default considerando o valor 

de mercado do ativo, a volatilidade do valor de mercado do ativo e o ponto crítico para o default. 

Dadas as equações (1) e (2), descritas no capítulo 3, permite-se o cálculo da distância para o 

default. A probabilidade de default é estimada utilizando a distribuição normal acumulada da 

distância para o default. 

 

Visando a otimização das equações utilizou-se o Microsoft Excel e a ferramenta de “atingir meta” 

para calcular o valor de mercado do ativo e sua volatilidade, abertura do cálculo no Anexo I. Na 

tabela 5, são apresentadas as distâncias de default e sua probabilidade de default da amostra 

selecionada, com base nos dados de Dezembro de 2006. 

 

O modelo KMV demanda a definição de premissas, assim foi definida a taxa livre de risco de 

4,75% ao ano, T-Bond posição de em 01/05/2007, período um ano, que representa o período do 

ciclo de crédito da CVRD e taxa para crescimento das empresas foi de 8,5%, definida pela taxa 

histórica de crescimento da produção de ferro, 2002 a 2006.13

 

 
Valores em Us$ Milhões

Cliente
Patrimonio 

Liquido (PL)*
Volatilidade anual do 

PL*
Ponto 

Critico*
Valor de mercado do 

ativo (VA)
Volatilidade do 

(VA)
DD P (default)

Acindar 975 0,40 213 1.179 0,33 5,20 0,0000%
ANSDK 3.120 0,54 797 3.882 0,43 3,66 0,0126%
Arcelor - Mittal 18.999 0,43 12.337 30.792 0,27 3,59 0,0163%
Baoshan 8.918 0,42 6.553 15.183 0,24 3,66 0,0127%
CSN 5.890 0,50 4.825 10.501 0,28 2,93 0,1680%
Eregli Demir 3.216 0,41 1.075 4.243 0,31 4,55 0,0003%
Handan 907 0,24 974 1.838 0,12 5,94 0,0000%
Jinan 547 0,27 995 1.499 0,10 4,91 0,0000%
Maanshan 2.163 0,23 1.848 3.929 0,13 6,59 0,0000%
Posco 17.449 0,28 6.152 23.330 0,21 6,70 0,0000%
Salzgitter 3.425 0,36 2.761 6.065 0,20 4,20 0,0013%
Siderar 2.926 0,36 450 3.356 0,31 6,55 0,0000%
Sumitomo 16.243 0,26 18.058 33.506 0,13 5,47 0,0000%
Tata Steel 4.535 0,30 1.697 6.157 0,22 6,19 0,0000%
Thyssen 10.759 0,19 23.529 33.253 0,06 7,11 0,0000%
US Steel 5.525 0,41 4.421 9.752 0,23 3,68 0,0115%
Voest Alpine 3.993 0,29 3.346 7.192 0,16 5,23 0,0000%
Wheeling 133 0,63 547 654 0,13 1,92 2,7593%
Wuhan 2.642 0,47 1.737 4.302 0,29 3,28 0,0517%

* Fonte BLOOMBERG  

Tabela 5 
Resultado da análise das siderúrgicas 

 

 

 

                                                 

 

13 O crescimento da produção siderúrgica no mundo foi de 75,4 em 2002 para 104,9 MMT (milhões de 
toneladas métricas) em 2006, fonte www.worldsteel.org.  

http://www.worldsteel.org/
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   Resultados da aplicação do modelo KMV 

 

Foi verificado que as probabilidades de default associadas à distribuição normal ficaram todas em 

um patamar reduzido, ver gráfico 5. Onde somente a siderúrgica americana Wheeling obteve 

probabilidade de default acima de 1% para o horizonte de um ano. 
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Gráfico 5 
Probabilidade de default e distância para default das empresas 
escolhidas 

 

 

Foi comparada a distância para o default (DD) considerando a taxa de crescimento da empresa 

com a distância de default oriunda do valor de ativo do mercado atual sem considerar seu 

crescimento (DD*).  

 

Ao comparar o resultado verificou-se que a modelagem para a distância de default que 

desconsidera a taxa de crescimento da empresa gerou probabilidades de default mais elevadas. 

O resultado está apresentado no gráfico 6 e na tabela 6. 
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Isso é explicado pela taxa de crescimento de 8,5% ao ano para a industria siderúrgica. Essa taxa 

de crescimento reduz a probabilidade de default já que é ampliada a distância entre o valor de 

mercado do ativo e seu ponto crítico para horizonte de tempo em análise. 

 

 
Tabela 6 
Comparação entre a probabilidade de default com crescimento da 
indústria e sem crescimento. 

 

 

 
Cliente DD P (default) DD* P (default)*

Acindar 5,20 0,00% 2,45 0,71%
ANSDK 3,66 0,01% 1,85 3,25%
Arcelor - Mittal 3,59 0,02% 2,23 1,27%
Baoshan 3,66 0,01% 2,32 1,01%
CSN 2,93 0,17% 1,92 2,73%
Eregli Demir 4,55 0,00% 2,41 0,80%
Handan 5,94 0,00% 3,91 0,00%
Jinan 4,91 0,00% 3,37 0,04%
Maanshan 6,59 0,00% 4,20 0,00%
Posco 6,70 0,00% 3,53 0,02%
Salzgitter 4,20 0,00% 2,69 0,36%
Siderar 6,55 0,00% 2,77 0,28%
Sumitomo 5,47 0,00% 3,63 0,01%
Tata Steel 6,19 0,00% 3,32 0,05%
Thyssen 7,11 0,00% 4,84 0,00%
US Steel 3,68 0,01% 2,37 0,89%
Voest Alpine 5,23 0,00% 3,34 0,04%
Wheeling 1,92 2,76% 0,93 17,59%
Wuhan 3,28 0,05% 2,06 1,98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 6 
Comparação entre as distâncias de default dos modelos com e sem 
taxa de crescimento da empresa 
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  Comparativo com outros modelos 

 

Na tabela 7 é feita a comparação dos dados obtidos com a metodologia do KMV, o rating definido 

pela S&P e a análise resultante da metodologia do Z-Score. 

 

Ao analisar o resultado do Z-Score, tabela 8, nota-se que para 52% dos casos os resultados não 

são conclusivos uma vez que o valor resultante da análise da contrapartida está no nível 

chamado por Altman de zona de ignorância, ou seja, os resultados do Z-Score na maioria dos 

casos não são conclusivos para a determinação da saúde financeira da contraparte. 

 

 

 

Tabela 7 
Comparação da amostra entre os modelos 

Cliente P (default) - KMV Rating S&P* Z-SCORE*
Acindar 0,000% - 6,44
ANSDK 0,013% - 3,84
Arcelor - Mittal 0,016% BBB 2,20
Baoshan Group 0,013% A- 2,85
CSN 0,168% BB 1,96
Eregli Demir 0,000% BB- 2,75
Handan 0,000% - 2,73
Jinan 0,000% - 2,96
Maanshan 0,000% - 1,87
Posco 0,000% A 4,18
Salzgitter 0,001% - 3,95
Siderar 0,000% - 4,61
Sumitomo Corporation 0,000% A 2,21
Tata Steel 0,000% BBB 4,32
Thyssen Krupp 0,000% BBB 2,43
US Steel 0,011% BB+ 3,59
Voest Alpine 0,000% - 3,29
Wheeling 2,759% - 1,96
Wuhan 0,052% - 3,64

* Fonte BLOOMBERG  
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Tabela 8 
Resultado do Z-Score para a amostra escolhida 

Cliente Z-SCORE* Resultado Z-Score
Acindar 6,44 Não Falidas
ANSDK 3,84 Não Falidas
Arcelor - Mittal 2,20 Zona de Ignorância
Baoshan Group 2,85 Zona de Ignorância
CSN 1,96 Zona de Ignorância
Eregli Demir 2,75 Zona de Ignorância
Handan 2,73 Zona de Ignorância
Jinan 2,96 Zona de Ignorância
Maanshan 1,87 Zona de Ignorância
Posco 4,18 Não Falidas
Salzgitter 3,95 Não Falidas
Siderar 4,61 Não Falidas
Sumitomo Corporation 2,21 Zona de Ignorância
Tata Steel 4,32 Não Falidas
Thyssen Krupp 2,43 Zona de Ignorância
US Steel 3,59 Não Falidas
Voest Alpine 3,29 Não Falidas
Wheeling 1,96 Zona de Ignorância
Wuhan 3,64 Não Falidas  

 

 

O gráfico 7 compara a probabilidade de default implícita no rating da S&P com os dados do 

obtidos na modelagem do KMV. A probabilidade de default obtida para os ratings da S&P são 

baseados dos default ocorridos para cada rating na base de 1994 a 2000. Nota-se que a 

probabilidade obtida pela metodologia da S&P indica uma probabilidade de default maior em 

todos os casos analisados14. 

 

No gráfico 8 foi feita a comparação das probabilidades de default decorrentes do KMV teórico 

com o EDF informado pela KMV15. Conforme observado por Saunders, o EDF teórico pode diferir 

muito do EDF empírico e a vantagem da KMV na determinação da probabilidade de default 

advém de uma compilação muito grande em sua base de dados que permitem produzir 

pontuações empiricamente embasadas.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Para efeito de análise foram utilizados somente os clientes que possuem rating disponibilizado pela S&P 
com última revisão em 2005.  

 

15 Para efeito de análise foram utilizados somente os clientes com o EDF disponibilizado pela Moods-KMV 
corp com base em abril de2007. 
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Gráfico 7 
Diferença entre probabilidade de default das agências e do KMV 
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A comparação entre a probabilidade de default teórica e a probabilidade de default empírica não 

resulta em um spread muito grande já que todas as análises em ambos os casos ficaram abaixo 

de 1%. No único caso em que a análise teórica ultrapassou 1% de probabilidade de default foi 

acompanhada também pelo KMV empírico. Esse é o caso da Wheeling onde a metodologia 

teórica indicou a probabilidade de default em 2,76% enquanto que a probabilidade de default 

empírico ficou em 1,7%. 

 

 

 Gráfico 8 
Diferença entre probabilidade de default teórica e a empírica.  
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5. Conclusão 

 

Conhecer a capacidade de pagamento da contraparte demandante de crédito é um desafio que 

vem ganhando importância desde os anos 60. As recentes mudanças econômicas ocorridas nos 

últimos anos têm acentuado a necessidade por metodologias mais consistente na capacidade 

preditiva de falência ou do default de uma contraparte. Este trabalho levantou as possibilidades e 

métodos de análise de crédito da contrapartida e comparou resultados obtidos utilizando 

diferentes metodologias. 

 

Inicialmente foram apresentadas as diferentes abordagens para a definição do risco da 

contraparte. Modelos que levam em consideração análise de balanço e a análise qualitativa e 

pessoal na relação entre as partes, até modelagens mais complexas envolvendo redes neurais e 

automatização do balanço. 

 

A metodologia resultante do trabalho da KMV que considera as oscilações de mercado da 

empresa em relação a um nível de default recebeu atenção especial. Foi dado destaque a este 

modelo pela sua capacidade de incorporar no risco apresentado pela contraparte mudanças mais 

dinâmicas ocorridas no risco soberano, do setor ou da empresa, já que são captados pelo 

mercado na sua precificação. Outra vantagem fundamental apresentada pelo modelo foi a não 

necessidade de dispor de uma base de dados completa com diversos casos de default e também 

não requer um histórico de muitos anos. 

 

O modelo foi aplicado de maneira simplificada sem a necessidade de ferramentas matemáticas 

mais sofisticadas. Assim sendo, torna-se uma metodologia mais aplicável para corporações onde 

o foco é com a comercialização do produto e não a concessão de crédito.  

 

Verificou-se, utilizando o modelo proposto em uma carteira de crédito do setor siderúrgico global, 

que os resultados referentes à probabilidade de default obtidos foram baixos, sendo capturado 

apenas uma probabilidade mais elevada, para o caso da siderúrgica americana Wheeling. Esse 

resultado é consistente com as perspectivas do setor siderúrgico, uma vez que esse setor tem 

apresentado, nos últimos anos, um importante processo de consolidação. Essa solidez da 

indústria siderúrgica mundial passou pela fusão das duas maiores siderúrgicas do mundo: a Mittal 

Steel e a Arcelor e o crescimento do setor tem sido altamente correlacionado com o crescimento 

chinês. 
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Ao comparar os resultados obtidos pelo KMV empírico com a análise resultante do Z-Score, 

notou-se que o modelo do Altman além de não fornecer uma probabilidade de default, o 

resultado obtido sobre a capacidade financeira do cliente, em boa parte dos casos, é 

inconclusivo. Quando se compara a probabilidade de default oriunda dos rating determinados 

pela S&P e pelo KMV empírico os resultados notados indicam que o modelo de KMV teórico tende 

a obter probabilidade de default mais baixos.  

 

Foi notado que para o caso da Wheeliing o KMV teórico capturou o aumento da probabilidade de 

default acima da do valor considerado pela KMV empírica. O que indica que os dois capturam as 

mesmas informações, porém tem possuem uma calibração diferente. 

 

Assim, a importância do presente trabalho foi de apresentar uma abordagem para a classificação 

dos clientes e mostrar que ela pode ser utilizada de maneira complementar com as metodologias 

existentes. Conclui-se que a abordagem pode se muito útil para uma avaliação rápida de 

empresas listadas em bolsas que não possuem avaliação das agências ou que tem sua análise 

discriminante apresentando resultados inconclusivo.  
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ANEXO I – Definição do Valor de mercado do ativo e sua volatilidade no excel. 

 

Foi utilizado o seguinte procedimento para definir o valor de mercado ( ) do ativo e sua 

volatilidade (

AV

Aσ ). 

Os seguintes dados são conhecidos: 

Patrimônio Líquido - , Volatilidade do Patrimônio Líquido - EV Eσ , Ponto crítico para default – X, 

Período –T, Taxa de Crescimento - μ , Taxa juros livre de risco – R. 

 

É computada uma equação Y, onde 
A

EEVY σ
σ )*(= . Conseqüentemente, 

)(
)()2(

* Xe
VYdN RTE −

−=  , e 1)2(2 −= dNd . 

 

Da equação temos que Tdd Aσ+= 21  e ))1(*()*( dNVVA AEE σσ=  

Pode-se definir 
T

TR
X

V
d

A

AA

*

)*)
2

()(ln(
*1

2

σ

σ+
+

= . 

Com duas equações d1 com o Microsoft Excel e a ferramenta de atingir meta é possível através 

de tentativa de alterações no Aσ  de tal forma que a diferença entre d1 e  d1* fique zero.  

 

                      

 

 


	Z = 0.012 X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.006X4 +0.999X5  

