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RESUMO 

 

O considerável crescimento recente do mercado de securitização no Brasil e sua 

importância para o financiamento do setor privado da economia, em especial de micro, 

pequenas e médias empresas, define os Fundos de Investimentos em Direitos 

Creditórios (FIDCs) Multissetorias Padronizados como uma importante ferramenta 

para o mercado de crédito do país, tornando-se imprescindível que o setor tenha 

condições de avaliar de forma adequada sua exposição ao risco de crédito. Este 

trabalho propõe uma modelagem de risco de crédito a nível de portfólio para FIDCs 

Multissetoriais Padronizados através da estrutura do Vector Autoregression (VAR), 

relacionando a taxa de inadimplência agregada do setor a uma série de variáveis 

macroeconômicas, no período de maio de 2012 a dezembro de 2019. Os resultados 

encontrados são demonstrados através de testes de causalidade de Granger e de 

funções impulso-resposta, que fornecem evidência de que as variáveis 

macroeconômicas utilizadas no estudo - a variação do nível de atividade medido pelo 

IBC-Br, o índice de preços IPCA, a taxa de juros Selic, o volume mensal de 

concessões de crédito, a variação do índice de produção industrial geral e a taxa de 

câmbio mensal para venda do fim do período - impactam de forma significativa a 

inadimplência dessa modalidade de fundo de investimento. Ademais, os modelos 

estimados ao longo do estudo são comparados sob a perspectiva da capacidade de 

previsão da taxa de inadimplência fora da amostra de dados.  

 

Palavras-chave: FIDCs, risco de crédito, VAR, taxa de inadimplência. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The substancial recent growth of the securitization Market in Brazil and its importance 

to finance the private sector of the economy, in paticular micro, small and medium 

companies, define the Receivebles Investment Funds Multissetoriais Padronizados as 

an important tool to the credit market of the country, thence it becames essential for 

the sector to develop apropriate techniques to evaluete its exposure to credit risk. This 

dissertation proposes a credit risk model at portfolio level to Receivables Investment 

Funds Multissetoriais Padronizados through the Vector Autoregression (VAR) 

structure, relating the agragate delinquency rate of the sector to a set of 

macroeconomic variables, over the period of may 2012 to december 2019. The results 

are demonstrated through Granger causality tests and impulsive-response functions, 

providing evidence that the studied macroeconomic variables, which were the variation 

of the economy activity level measured by the IBC-Br, inflation, interest rate, monthly 

volume of conceived credit, variation of the overall industrial production index and the 

monthly sell price of the exchange rate at the end of the period, affect in a significant 

way the delinquency rate of this particular modality of investment fund. In addition, the 

models estimated along this study are compared under the perspective of out of 

sample forescat accuracy. 

 

Keywords: Receivable Funds, credit risk, VAR, delinquency rate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) é definido como uma 

comunhão de recursos que destina parcela preponderante de seu patrimônio líquido 

para aplicação em direitos e títulos de crédito originados de transações industriais, 

comerciais, prestação de serviços, financeiras, dentre outras (B3). Os direitos 

creditórios que compõem a carteira de um FIDC são provenientes das vendas a prazo 

de empresas que antecipam seus faturamentos para suprir alguma necessidade de 

caixa imediata.  

 

Uma das modalidades de FIDCs são os chamados Multissetoriais Padronizados. 

Fundos assim classificados caracterizam-se por possuírem inúmeras empresas 

clientes das quais o FIDC compra seus títulos de crédito e uma grande quantidade de 

emissores desses títulos adquiridos, sendo também chamados, portanto, de fundos 

multi-cedentes e multi-sacados. O termo padronizado determina que o fundo poderá 

adquirir apenas títulos de crédito performados, ou seja, títulos que são provenientes 

de mercadorias já fabricadas ou serviços já prestados. 

 

FIDCs Multissetoriais Padronizados representam uma importante ferramenta para 

micro, pequenas e médias empresas de capitação de recursos no mercado de capitais 

para suprir necessidades de capital de giro, alavancagem de novos recursos, como 

alternativa de mudança do perfil de endividamento e possibilidade de maior dedicação 

e foco em suas atividades operacionais (LUXO, 2007). Do ponto de vista do investidor, 

proporcionam uma alternativa de investimento com elevado grau de diversificação, 

possibilitando a alocação de recursos com exposição a um grande número devedores 

de títulos de crédito, assim como em diversos setores da economia dos quais os ativos 

da carteira de FIDCs Multisetoriais Padronizados pertencem (PINHEIRO, 2008). 

 

Sob a ótica de risco, a exposição dessa alternativa de investimento concentra-se 

majoritariamente no risco de crédito da carteira. Direitos creditórios inadimplentes 

impactam diretamente o retorno do investidor. Como essa modalidade específica de 

fundo costuma ter uma grande quantidade de ativos de diferentes emissores, 

proporcionando ao investidor diversificação, a gestão de risco de crédito a nível de 

portfólio ganha elevada importância em um FIDC Multissetorial Padronizado. Segundo 
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Wilson (1998), as instituições financeiras têm cada vez mais utilizado medidas de 

gerenciamento que utilizam essa abordagem, reconhecendo que a análise tradicional 

do risco de crédito individual do ativo é insuficiente. 

 

O setor de fomento mercantil brasileiro, que compreende factorings, securitizadoras e 

FIDCs, tem como prática operacional dispender praticamente todo o seu tempo e 

recursos na análise individual do risco de crédito dos ativos que integrarão a carteira, 

não considerando na maior parte das vezes como se comportará o portfólio do ponto 

de vista global, ou seja, como a interação entre os ativos da carteira impactará no 

retorno e no risco do investimento realizado. 

 

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo geral fornecer para essa 

modalidade de fundo de investimento uma ferramenta de gestão de risco de crédito a 

nível de portfólio, pois dadas suas características de diversificação, a gestão 

adequada do risco sistemático da carteira é uma ferramenta que agrega valor para o 

gestor. Partindo deste pressuposto, o trabalho apresentado visa formular um modelo 

macroeconométrico de risco de crédito utilizando a abordagem do Credit Portfolio 

View, o qual utiliza modelagem econométrica de variáveis macroeconômicas para 

explicar o comportamento histórico da inadimplência de determinado setor ou região 

de interesse, assim como realizar previsões futuras. Dessa forma, o modelo proposto 

tem a finalidade de apresentar uma forma eficiente de auxiliar a gestão de risco de 

crédito em seu processo de planejamento, controle e tomada de decisão em FIDCs 

Multissetoriais Padronizados, não apenas para seus gestores, mas também para 

investidores e outras partes interessadas, já que os dados empregados como inputs 

do modelo são públicos e de relativo fácil acesso. 

 

Este trabalho visa contribuir com estudos anteriores da área para o aprimoramento da 

gestão de risco de crédito de portfólio. Apesar de bastante examinada em estudos 

estrangeiros, Annibal e Koyama (2009) apontam que a relação entre inadimplência e 

fatores macroeconômicos ainda não foi devidamente explorada no Brasil. Alguns 

estudos, como o próprio trabalho de Annibal e Koyama (2009), e também Cançado 

(2011), Linardi (2008) e Souto et al. (2010) abordam essa relação com enfoque na 

inadimplência bancária de carteiras de empréstimos. O presente estudo segue uma 

linha um pouco distinta na medida que modela o risco de crédito de títulos 
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securitizados à nível agregado, especificamente do segmento de FIDCs 

Multissetoriais Padronizados, o qual é composto majoritariamente por créditos 

provenientes das vendas a prazo de micro, pequenas e médias empresas. Dessa 

forma, este estudo pretende contribuir tanto para este setor propriamente dito, como 

para profissionais e pesquisadores no que diz respeito à modelagem de risco de 

crédito de portfólios de títulos securitizados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Aspectos Gerais e a Importância do Mercado de FIDCs 

 

O mercado de securitização mundial se desenvolveu de forma considerável desde 

meados dos anos 2000, especialmente no Brasil, se tornando uma importante fonte 

de captação de recursos para empresas. A emissão de cotas de Fundos de 

Investimentos em Direitos Creditórios e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) 

passou de aproximadamente R$ 2 bilhões em 2003 para R$ 27 bilhões em 2012, em 

valores correntes, superando inclusive o montante captado através da emissão de 

ações nos anos de 2011 e 2012 (JUNIOR, 2014). 

 

Considerando especificamente o mercado FIDCs, sua atuação tem sido ferramenta 

importante na sobrevivência de micro, pequenas e médias empresas, as quais em 

grande parte das vezes necessitam de uma fonte de recursos rápida e 

desburocratizada para financiar suas operações diárias.  A estrutura geral de um FIDC 

pode ser exemplificada através da figura 1: 

 

FIGURA 1: Estrutura de funcionamento de um FIDC 

 

                    Fonte: ANFIDC 

 

As empresas cedentes, que normalmente possuem alguma necessidade de caixa 

imediata, antecipam as vendas efetuadas para as empresas clientes que seriam 

recebidas à prazo através da emissão de direitos creditórios, que por sua vez são 

negociados com os FIDCs, os quais compram esses recebíveis (aplicando uma taxa 
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chamada deságio, principal fonte de receita dos FIDCs) por meio de recursos 

captados de investidores. Os investidores financiam os fundos através da compra de 

cotas, e se beneficiam financeiramente da valorização delas. 

 

Essa estrutura formada através da securitização de recebíveis gera benefícios tanto 

para as empresas cedentes quanto para os investidores. Do ponto de vista das 

empresas cedentes, Maccheroni (2008) aponta que a securitização gera melhorias 

nos seus indicadores financeiros, dispensa a utilização do limite bancário e permite a 

captação de recursos a custos mais baixos e prazos mais dilatados. Já sob a ótica do 

investidor, Pinheiro (2008) destaca que os FIDCs oferecem taxas atraentes quando 

comparados com os bancos comerciais, a um risco considerado baixo, pois o 

processo de securitização segrega o risco dos originadores dos direitos creditórios 

(empresas ou pessoas físicas devedoras) e as carteiras de ativos de tais fundos são 

bastante diversificadas na grande maioria das vezes. 

 

A característica de diversificação da carteira fica ainda mais evidente quando 

considerado o mercado de FIDCs Multissetoriais Padronizados, que conta com muitas 

empresas cedentes e geralmente um número ainda maior de pessoas físicas e 

pessoas jurídicas originadoras dos títulos de crédito em seu portfólio global.  

 

Apesar do crescimento recente e importância desse mercado especialmente para 

micro, pequenas e médias empresas na captação de recursos, Junior (2014) aponta 

que a quantidade de trabalhos científicos a respeito da securitização de ativos no 

Brasil ainda é pequena. Trabalhos que abordam a modelagem de crédito específica 

para o setor são ainda mais escassos. 

 

2.2 FIDCs Multissetoriais Padronizados e a Gestão de Risco de Crédito a Nível 

de Portfólio 

 

De acordo com Junior (2014), o setor de FIDCs está sujeito à exposição de vários 

tipos de riscos, sendo o principal deles o risco de crédito, já que títulos inadimplentes 

inseridos na carteira desses fundos podem acarretar perdas financeiras significativas, 

impactando de forma negativa a rentabilidade do investidor. Sob a ótica de um banco, 

Giovani e Neto (2008) definem o risco de crédito em função de perdas geradas pela 
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inadimplência do tomador de recursos. Considerando os direitos creditórios de um 

FIDC, o mesmo conceito aplica-se aos devedores de direitos creditórios que compõem 

a carteira. 

 

Como forma de obter uma boa performance através de suas carteiras de crédito, 

instituições financeiras concentram uma parte considerável de seus recursos em 

especialistas que monitoram e desenvolvem relacionamentos de longo prazo com 

determinados clientes, com o objetivo de adquirir vantagem competitiva ao direcionar 

recursos a um setor ou grupo de tomadores específicos. Entretanto, tal forma de 

vantagem estratégica pode ser ineficiente em termos de risco-retorno (SAUDERS; 

ALLEN, 2002). Essa forma de gestão de risco de crédito é largamente empregada em 

FIDCs, assim como em empresas de fomento como um todo. 

 

Apesar de claramente importante, a análise individual da qualidade creditícia de um 

determinado devedor pode ser complementada com uma análise global da carteira, 

contemplando como os seus ativos se comportarão de maneira conjunta para 

determinar a performance do portfólio. Nesse sentido, Hagenstein et al. (2004) 

avaliam que qualquer equipe de gestão de carteiras de crédito deve ter seus recursos 

divididos em analistas bottom-up e analistas top-down. O termo bottom-up refere-se a 

especialistas na análise individual de títulos de crédito ou setores estratégicos para os 

quais a alocação de recursos deve ser feita. Já top-down relaciona-se com 

especialistas que consideram o contexto global da economia, e de que forma os 

possíveis cenários macroeconômicos impactarão no resultado da carteira.   

 

O setor de fomento brasileiro foca seus recursos majoritariamente na análise 

individual de títulos de crédito, coletando informações com o objetivo de avaliar a 

situação econômico-financeira do credor e em última estância inferir a probabilidade 

de default de determinada empresa ou pessoa física. Essa abordagem, quando 

implementada como a única forma de gestão de risco de crédito, não considera 

elementos importantes na análise de um portfólio, como a correlação entre os ativos 

que irão compor a carteira, ou como a diversificação pode mitigar parte do risco total 

da carteira. Em geral, quanto mais diversificado um portfólio, menos exposto ao risco 



19 
 

idiossincrático1 ele estará. Portanto, como uma diversificação suficientemente grande 

fornece uma eficiente proteção contra eventos inesperados de crédito (unexpected 

loss), espera-se que ferramentas de investimentos como FIDCs Multissetoriais 

Padronizados, que têm como característica principal uma alta capacidade de 

diversificação, estejam eficientemente imunes à grande parte oscilações em suas 

carteiras provenientes do risco idiossincrático de seus ativos. 

 

Nesse contexto, Hagenstein et al. (2004) ilustram o efeito da diversificação em um 

portfólio de títulos de crédito privados quando o retorno da carteira é comparado com 

algum benchmark específico. A figura 2 considera qual seria o comportamento de uma 

carteira igualmente ponderada entre títulos de crédito de diferentes credores durante 

os três primeiros trimestres de 2002. À medida que o número de credores aumenta, o 

tracking error2  diminui, até o ponto em que a contribuição marginal de um novo 

devedor é pouco significativa para a diminuição do risco de crédito do portfólio. A 

região do gráfico abaixo desse ponto representa o risco sistemático, que não pode ser 

eliminado por meio da diversificação. 

 

FIGURA 2: Tracking error esperado de um portfólio de títulos privados igualmente ponderado 

 
                Fonte: HAGENSTEIN; MERTZ; SEIFERT, 2004, p.311. 

 

 
1 Segundo Brown et al. (2012), o termo idiossincrático refere-se ao risco individual ou específico de um ativo. 
2 O tracking error mede o desvio padrão da diferença entre os retornos de um determinado portfólio e de seu 
benchmark, ou seja, é uma medida de quão próximo um portfólio replica o seu benchmark.  
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Portanto, existem variáveis que impactam todos os ativos da carteira em alguma 

medida, dando origem ao chamado risco sistemático ou não-diversificável, o qual não 

pode ser eliminado mesmo através dos portfólios mais diversificados. Vários estudos 

indicam forte evidência de correlação entre variáveis macroeconômicas, que 

representam fatores dos quais todos os credores estão relacionados de alguma forma, 

e a taxa de inadimplência de um setor ou até mesmo de um país como um todo. 

Variáveis como taxa de variação do PIB, taxa de inflação, taxa de desemprego, taxa 

de juros, entre outras, aparecem comumente em estudos empíricos evidenciando 

essa relação. Como exemplo, a figura 3 compara a evolução da taxa de inadimplência 

real com a taxa de inadimplência prevista da Alemanha utilizando apenas a variação 

do crescimento do PIB e a taxa de desemprego como variáveis independentes na 

equação de previsão, para um período de mais de trinta anos. Conforme 

demonstrado, uma parcela substancial da variação da inadimplência é explicada pela 

variação dos fatores macroeconômicos (R-quadrado maior que 90% para a maior 

parte dos países estudados pelo autor).  

 

FIGURA 3: Taxas de default reais x Taxas de default previstas 

 

                                 Fonte: WILSON, 1998, p. 73 

 

Essa relação demonstra como o risco sistemático pode ser importante no 

gerenciamento adequado do risco de crédito em empresas de fomento, especialmente 

aquelas que possuem maior capacidade de diversificação do risco idiossincrático. 
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Dessa forma, instituições financeiras, especialmente bancos, desenvolveram modelos 

visando calibrar de forma adequada os impactos que as variáveis macroeconômicas 

podem ter na inadimplência de suas carteiras de crédito, dentre os quais destaca-se 

o Credit Portfolio View (YURDAKUL, 2014). 

 

2.3 A Abordagem do Credit Portfolio View 

 

O processo de estimação da probabilidade de default ou de algum indicador 

relacionado à inadimplência é altamente complexo e pode ser aplicado através de 

diferentes abordagens. Chan-lau (2006) promove uma revisão de três grupos gerais 

de estimação de probabilidade de default, que são os modelos baseados em dados 

macroeconômicos, modelos baseados em dados contábeis e os modelos baseados 

em ratings de crédito. 

 

O presente estudo utiliza um modelo baseado em informações macroeconômicas, 

relacionando-as com os chamados créditos não-performados (NPCs)3 de FIDCs 

Multissetoriais Padronizados. Hagenstein et al. (2004) ressaltam a importância dos 

fatores macroeconômicos para o mercado de títulos de crédito corporativos e 

destacam uma relevância ainda maior dessas variáveis para investidores que 

carregam os títulos de dívida de suas carteiras até o vencimento, que investem em 

títulos classificados como  pertencentes ao mercado de high yield bonds4, e os 

investidores de portfólios estruturados de títulos de dívidas. Nota-se que todas as 

características citadas descrevem o mercado de FIDCs Multissetoriais Padronizados. 

 

O uso de variáveis macroeconômicas relacionadas com o risco de crédito de portfólio 

possui intuição teórica, na medida em que o declínio de fatores estruturais de uma 

economia impacta negativamente na capacidade de empresas e pessoas físicas 

honrarem seus compromissos, elevando assim a taxa de inadimplência média, e 

também conta com evidência empírica de que os efeitos macroeconômicos impactam 

em diferentes elementos do risco de crédito, notadamente a probabilidade de default 

 
3 O termo NPC ou créditos não performados é utilizado neste estudo como um indicador de risco de crédito. 
Sua definição precisa será detalhada na seção Dados. 
4 High yield bonds são títulos de dívida que possuem ratings de crédito mais baixos que os títulos classificados 
como grau de investimento. Por essa razão, as taxas de juros dos high yield bonds são mais elevadas 
(BARGARIA, 2016). 
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(probability of defult - PD) e a perda dada a ocorrência do default (loss given default - 

LGD) (KUÇUKOZMEN; YUKSEL, 2016). 

 

Essa relação foi extensamente explorada academicamente, especialmente em países 

estrangeiros, com destaque para a gama de trabalhos realizados com o objetivo de 

avaliar a confiabilidade e a segurança dos mercados de crédito através de testes de 

estresse, simulando como choques macroeconômicos poderiam impactar a taxa de 

inadimplência e até que ponto as reservas de capital impostas às instituições 

financeiras são adequadas aos níveis de risco incorridos. Rolwes e Simons (2009) 

estudam a associação entre variáveis macroeconômicas e o percentual de empesas 

em que houve o evento de default em diversos setores da economia holandesa 

utilizando o Vector Autoregression (VAR). As variáveis macroeconômicas testadas 

foram: variação do PIB, taxa de juros, taxa de câmbio, preço do barril de petróleo e o 

retorno e a volatilidade do mercado de ações. Após os testes empíricos realizados, a 

associação entre a taxa de default e as variáveis estudadas pode ser resumida como 

forte evidência de relação com a variação do PIB e o preço do barril de petróleo, 

associação de menor magnitude com a taxa de juros e a taxa de câmbio e o retorno 

e a volatilidade do mercado de ações não possuem relação com a variável de 

interesse. Kuçukozmen e Yuksel (2016) fazem uso de uma versão revisada do Credit 

Portfolio View para modelar a relação entre os NPLs (non-performing loans ou 

empréstimos não performados) de empréstimos bancários corporativos de oito 

setores da economia turca com variáveis macroeconômicas e realiza testes de 

estresse. O modelo final para cada setor específico foi escolhido utilizando as 

variáveis macroeconômicas mais relevantes, com destaque para a taxa de 

desemprego e as taxas de câmbio em relação ao dólar e ao euro, que aparecem na 

maioria das equações dos setores. O PIB, que costuma ter alta relevância em 

trabalhos semelhantes, aparece apenas na equação de um setor. Uma limitação do 

estudo é o tamanho reduzido das séries históricas disponíveis de taxas de 

inadimplência setoriais do país. O trabalho conta com apenas setenta e sete 

observações de um período entre 1999 e 2005. 

 

Considerando estudos executados em bases de dados brasileiras, Souto et al. (2010) 

utilizaram a razão NPL como proxy da taxa de inadimplência de empresas e pessoas 

físicas de uma série de bancos no Brasil. As variáveis macroeconômicas analisadas 
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foram o crescimento do PIB, a variação do volume total de crédito e as variações na 

inclinação da curva de taxa de juros doméstica. O estudo apontou forte evidência de 

comportamento pró-cíclico do crédito nacional e robustez do sistema financeiro para 

absorver eventuais choques estruturais. Linardi (2008) adota o VAR para identificar 

fatores macroeconômicos que determinam a taxa de inadimplência de empréstimos 

de bancos públicos e privados brasileiros do período de 2000 a 2007. As variáveis 

macroeconômicas testadas foram o hiato do produto, a variação do rendimento médio 

real dos trabalhadores, a taxa Selic e a expectativa da inflação de doze meses. O 

estudo testou a capacidade de previsão do modelo fora da amostra obtendo 

resultados consistentes, e aplicou a simulação de Monte Carlo para a realização de 

testes de estresse, concluindo que choques macroeconômicos têm impacto na 

inadimplência das instituições financeiras brasileiras, especialmente os bancos 

públicos. Entretanto, a probabilidade de que níveis de inadimplência alcancem 

patamares críticos a ponto de colocar em risco a solidez do sistema financeiro é muito 

baixa. 

 

Chan-lau (2006) descreve as vantagens e desvantagens dos modelos baseados em 

fatores macroeconômicos. Dentre os pontos fortes, o autor cita a possibilidade de 

realizar previsões de probabilidades de default condicionadas às projeções de 

variáveis econômicas, facilitando a elaboração de testes de estresse; longas séries 

históricas de dados econômicos estão disponíveis na maior parte dos países, 

tornando possível a comparação entre estudos de diferentes mercados; as 

probabilidades de default utilizadas nesses modelos são observadas historicamente, 

sendo portanto, evitados problemas relacionados à prática de transformações 

implícitas de probabilidades neutras a risco em probabilidades do mundo real. Dentre 

os pontos negativos, ressalta-se que as séries históricas empregadas devem ser mais 

longas que ao menos a duração de um ciclo econômico, caso contrário o modelo não 

irá capturar completamente o impacto do ciclo nas probabilidades de default; os 

modelos macroeconômicos pressupõem que os seus parâmetros e as suas formas 

funcionais permanecerão constantes, o que pode não ser plausível na maior parte das 

vezes, especialmente devido a mudanças de políticas econômicas; dados 

macroeconômicos são divulgados com defasagem de tempo e sujeitos a revisão, o 

que dificulta sua utilização para previsão em períodos de rápida deterioração das 

condições estruturais. 
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Uma vez identificada a relação entre os fatores macroeconômicos e os indicadores de 

taxas de inadimplência, faz-se necessária a modelagem econométrica apropriada 

entre as variáveis de interesse. O Credit Portfolio View, desenvolvido por Wilson 

(1997) e Wilson (1998), parte do princípio geral de que taxas de inadimplência ou 

probabilidades de default tendem a aumentar em períodos de recessão e diminuir em 

períodos de expansão econômica. Nesse contexto, modelos econométricos visam 

explicar os indicadores de crédito através de variáveis macroeconômicas. A partir 

dessa abordagem, o modelo genérico pode ser descrito como: 

 

𝑝 = 𝑓(𝑦 )   (1)

 

onde 𝑝 é a probabilidade de default dado um certo horizonte de tempo, 𝑦 é um 

indicador macroeconômico que resume o estado da economia, e  𝑓’ < 0, ou seja, 𝑓 é 

uma função decrescente de 𝑦, indicando que valores maiores de 𝑦 correspondem a 

melhores estados da economia. 

 

O indicador macroeconômico 𝑦 pode ser descrito como uma função de uma série de 

variáveis macroeconômicas (𝑋 ) e um choque aleatório (𝑉 ): 

 

𝑦 = 𝑔(𝑋 , 𝑉 ) 

 

  (2)

em que: 𝑖 = 1,2,...,n e 𝑉  ~ N(0,𝜎 ). 

 

Segundo Chan-lau (2006), a especificação completa do modelo e a previsão das taxas 

de inadimplência requerem a escolha apropriada das variáveis macroeconômicas 

(𝑋 ), as especificações corretas das funções 𝑔, definindo o indicador 

macroeconômico 𝑦, e da função 𝑓, que relaciona a probabilidade de default ou 

probabilidade de inadimplência (𝑝) ao indicador macroeconômico. 

 

Vários trabalhos fizeram uso da abordagem do Credit Portfolio View visando identificar 

as variáveis que determinam os indicadores relacionados à inadimplência, de forma a 
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proporcionar para gestores, investidores e demais partes interessadas, uma 

ferramenta eficiente na gestão do risco de crédito. Dentre eles, Virolainen (2004) 

utiliza a estrutura do Credit Portfolio View para modelar a inadimplência do setor 

corporativo de diversos setores da economia da Finlândia. Nesse estudo, cada fator 

macroeconômico considerado é modelado através de um processo autoregressivo de 

duas defasagens. A matriz de variância-covariância entre os setores foi construída 

através dos vetores dos resíduos das equações de cada setor para simular as 

probabilidades de default futuras da economia do país como um todo, e determinar a 

distribuição de perdas pela simulação de Monte Carlo. Yurdakul (2014) utiliza a 

estrutura do Credit Portfolio View para modelar as relações de curto prazo e de longo 

prazo entre a razão NPL do sistema bancário turco e uma série de variáveis 

macroeconômicas, do período entre janeiro de 1998 e julho de 2012. Para a 

associação de curto prazo, foi adotado o Autoregressive Distributed Lag Model 

(ARDL). Já a relação de longo prazo foi modelada através dos métodos de Gregory-

Hansen e Engle-Granger. O modelo final escolhido demonstrou alto poder explicativo 

da razão NPL quando comprado com a amostra utilizada no estudo. Porém, a 

capacidade do modelo não foi testada fora da amostra de dados. Cançado (2011) faz 

o uso da estrutura do Credit Portfolio View para relacionar um conjunto de variáveis 

macroeconômicas (PIB, taxa de desemprego, IPCA, taxa Selic, taxa de câmbio, 

volume de concessões de crédito e o índice de preços de commodities disponibilizado 

pelo FMI) e a taxa de inadimplência de carteiras de crédito de pessoas físicas e 

pessoas jurídicas do Brasil. Em um primeiro momento, o autor promove a simulação 

de cenários modelando as variáveis macroeconômicas através do VAR, e em seguida 

elabora testes de estresse. O estudo encontrou evidências de que a carteira de 

pessoas físicas possui uma inadimplência média maior que a carteira de pessoas 

jurídicas, apesar de ser menos suscetível a crises. Outra contribuição do trabalho foi 

a abordagem dos testes de estresse, onde foi aplicada a regressão quantílica em 

adição ao modelo tradicional baseado na estimação da média através do método dos 

mínimos quadrados, de modo que foi encontrada evidência de que os modelos 

quantílicos geram caudas mais pesadas que as especificações tradicionais, indicando 

que essas técnicas suscitam a exigência de volumes maiores de recursos como 

reserva por parte das instituições financeiras. 
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3 DADOS 

 

3.1 O Indicador de Risco de Crédito 

 

Para especificação do modelo de crédito, é necessário definir um indicador de risco. 

Grande parte dos estudos realizados na área de interesse deste trabalho utiliza a 

razão NPL (non-performing loans) como variável indicadora de risco de crédito, que 

consiste na razão entre o volume de empréstimos considerados inadimplentes pelo 

volume total de empréstimos de uma determinada instituição, setor ou região. Neste 

estudo, será adotada uma forma semelhante de indicador de risco, denominado NPC 

(non-performing credits), ou seja, a razão do volume de títulos de crédito não 

performados pelo volume total de títulos de crédito de FIDCs Multissetorias 

Padronizados. A razão pela qual créditos não performados costumam ser adotados 

como proxy da real taxa de inadimplência consiste no fato de que a real taxa de 

inadimplência dificilmente é observável na maior parte das economias. Isso ocorre por 

não ser possível ou viável fazer o levantamento de cada credor em relação à quitação 

ou default das dívidas de um montante extenso de portfólios. 

 

O critério adotado para classificar um crédito como não performado será o de atraso 

superior a noventa dias, seguindo o conceito internacional de non-performing loans e 

do próprio Banco Central do Brasil (PINHEIRO, 2008). 

 

Os dados da razão NPC utilizada no estudo foram coletados do site da CVM através 

do informe mensal dos FIDCs, onde são informados tanto o volume total de créditos 

dos fundos como o volume de créditos inadimplentes por período de atraso. A amostra 

escolhida compreende o total da razão NPC mensal do setor de FIDCs Multissetoriais 

Padronizados do período de maio de 2012 a dezembro de 2019, totalizando noventa 

e duas observações mensais. Fizeram parte da amostra todos os fundos da 

modalidade de interesse que possuíam uma carteira ativa no período (inclusive fundos 

que foram liquidados nesse intervalo de tempo), compreendendo um total de noventa 

e nove FIDCs. Dessa forma, o NPC de todo o setor é o objeto de análise deste 

trabalho. O período específico da amostra foi adotado em razão da disponibilidade de 

dados do site da CVM, que começou a disponibilizar para todos os fundos do setor 

mensalmente as informações de interesse a partir de maio de 2012.  
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Uma vez escolhido o indicador de risco de crédito, define-se 𝑡𝑙_𝑛𝑝𝑐  conforme: 

 

𝑡𝑙_𝑛𝑝𝑐 = ln
𝑁𝑃𝐶

1 − 𝑁𝑃𝐶
 

 

  (3)

O método aplicado na equação (3) é chamado de transformação logística, 

procedimento comumente adotado para modelar variáveis relacionadas a taxas de 

inadimplência ou probabilidades de default. Para Calcagno et al. (2010), a 

transformação logística traz benefícios em relação à capacidade de previsão dos 

modelos e permite em uma transformação simples e intuitiva do ponto de vista teórico. 

Os gráficos 1 e 2 ilustram, respectivamente, a evolução histórica dos créditos não 

performados de FIDCs Multissetoriais Padronizados (na forma percentual) e da sua 

transformação logística para o período entre maio de 2012 e dezembro de 2019.  

 

GRÁFICO 1: Série histórica do percentual de créditos não performados  

 
        Fonte de dados básicos: CVM 

 

GRÁFICO 2: Série histórica da transformação logística do percentual  

de créditos não performados (npc)5 

 
                    Fonte de dados básicos: CVM 

 
5 No restante do trabalho, com o objetivo de simplificar a notação, a sigla npc denotará a transformação 
logística da série histórica do percentual de créditos não performados de FIDCs Multissetoriais Padronizados, 
conforme descrito na equação (3), para o período entre maio de 2012 e dezembro de 2019. 
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A tabela 1 exibe as estatísticas descritivas das mesmas. 

 

TABELA 1: Estatísticas descritivas da série dos créditos não  

performados e da sua transformação logística 

Medida descritiva Créditos não 
performados npc 

Média 0.0061 -5.1716 
Erro padrão 0.0003 0.0402 
Mediana 0.0055 -5.1953 
Desvio padrão 0.0028 0.3854 
Variância da amostra 0.0000 0.1485 
Curtose 7.3908 0.8830 
Assimetria 2.2673 0.6142 
Mínimo 0.0026 -5.9690 
Máximo 0.0187 -3.9586 
Contagem 92 92 

                                     Fonte de dados básicos: CVM 

 

3.2 As Variáveis Macroeconômicas 

 

Para compor o modelo econométrico de crédito, são selecionadas as variáveis 

macroeconômicas que possivelmente afetam a taxa de inadimplência de FIDCs 

Multissetoriais Padronizados. A escolha das variáveis explicativas é um aspecto 

central da eficiência do modelo final e deve ser baseada tanto nas propriedades 

estatísticas das variáveis como também em teoria e intuição econômica. Modelos 

baseados puramente em técnicas computacionais de estimação ou de data-mining, 

ou seja, que consideram apenas formas de encontrar relações matemáticas entre os 

dados amostrais, podem se ajustar bem à amostra estudada mas possuem uma 

probabilidade considerável de não ter um bom desempenho fora dela, em razão da 

falta de princípios teóricos (CALCAGNO; HUGHES; STAMATOPOULOS, 2010). 

Nesse contexto, foram considerados inicialmente os fatores macroeconômicos que 

costumam ser utilizados na literatura de interesse. A tabela 2 resume o uso dessas 

variáveis por autores citados neste estudo. 

 

Considerando os trabalhos realizados na área, a disponibilidade de dados, princípios 

e intuição econômica, assim como a tentativa de elaborar um modelo o mais 
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parcimonioso possível, as variáveis inicialmente consideradas para estimações 

preliminares são: IBC-Br, IPCA, taxa Selic, taxa de câmbio, volume de operações de 

crédito e índice de produção industrial.  

 

TABELA 2: Variáveis macroeconômicas utilizadas em estudos prévios 

Variável 
Simons & 
 Rowles 
(2009) 

Kuçukozmen 
 & Yuksel 

(2016) 

Vasquez, 
Tabak 

 & Souto 
(2010) 

Linardi 
 (2008) 

Virolainen 
 (2004) 

Yurdakul 
 (2014) 

Cançado 
 (2010) 

Agregado monetário  x x   x  

Balanço da conta 
 corrente 

 x      

Desemprego  x x   x x 

Endividamento das 
 empresas 

    x   

Índice de Bolsa 
 de Valores x     x  

Índice de preços  x x x  x x 

Índice de preços 
 de commodities 

      x 

Índice de preços do 
 setor imobiliário 

  x     

Índice de renda média    x    

Índice de volatilidade de Bolsa 
 de Valores x x      

PIB (ou algum indicador  
de atividade) x x x x x x x 

Preço do petróleo x       

Produção industrial  x      

Taxa de câmbio x x x   x x 

Taxa de juros x x x x x x x 

Volume de crédito   x         x 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Todos os dados macroeconômicos foram extraídos do sistema IPEADATA e o período 

em análise compreende o intervalo entre maio de 2012 e dezembro de 2019. A tabela 

3 define as características das séries. 

 

TABELA 3: Descrição das variáveis macroeconômicas inicialmente analisadas 

Variável Descrição Referência 

IBC-Br Índice IBC-Br mensal real (deflacionado pelo IPCA) Ibcbr 

IPCA Taxa mensal do índice de preços ipca 

Selic Taxa mensal do período fim do período selic 

Taxa de câmbio Taxa mensal de câmbio comercial (R$/US$) para venda 
 do fim do período cambio 

Operações de 
crédito 

Volume mensal de concessões de crédito (recursos livres 
acumulados) credito 

Produção 
Industrial Índice da quantidade geral mensal produzida pela indústria industria 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A análise dos dados inicia-se aplicando o logaritmo natural nas séries ibcbr, selic, 

cambio, credito e industria, com o objetivo de estabilizar a variância das mesmas. Em 

seguida, após detectada a existência de sazonalidade nas séries ipca, cambio e 

credito, as variáveis foram dessazonalizadas de através do método X-12-ARIMA. 

Finalmente, as séries ibcbr e industria são transformadas na forma de variação 

percentual em relação ao período anterior. 

 

Após realizadas as primeiras transformações nos dados, considera-se a correlação 

entra as variáveis macroeconômicas, como forma de evitar uma elevada colinearidade 

entre os regressores do modelo (GANGLIONE; SCHECHTMAN, 2011), assim como 

a correlação contemporânea entre os regressores e o npc, conforme demonstrado na 

tabela 4. 
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TABELA 4: Matriz de correlação amostral das variáveis macroeconômicas 

  npc ipca selic ibc-br credito industria cambio 

npc 1 - - - - - - 

ipca 0.055 1 - - - - - 

selic 0.114 -0.452 1 - - - - 

ibc-br -0.076 0.058 0.034 1 - - - 

credito 0.016 -0.194 0.653 0.133 1 - - 

industria 0.197 -0.228 -0.035 -0.360 -0.097 1 - 

cambio 0.203 -0.097 0.681 -0.018 0.567 -0.043 1 
                 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em seguida, analisa-se o sinal das correlações da tabela 4. Os efeitos 

contemporâneos das séries macroeconômicas sobre o NPC apresentam os sinais 

esperados, com a possível exceção do volume de crédito e da produção industrial. O 

NPC tende a diminuir em momentos de alta do ciclo econômico, logo, a correlação 

com o IBC-Br deve ser negativa. Pioras em relação ao cenário interno, que devem 

impactar na taxa de câmbio, tendem a possuir uma relação positiva com o NPC, assim 

como a taxa básica de juros, pois um aumento da Selic provoca o encarecimento do 

crédito de forma geral, provocando assim um aumento da inadimplência. Assim como 

o IBC-Br, a indústria pode ter uma tendência a ser negativamente correlacionada com 

o NPC. Contudo, o setor industrial é responsável por uma considerável parcela da 

procedência dos direitos creditórios dos FIDCs que são originados pelas empresas 

cedentes. Portanto, um aumento da produção industrial pode contribuir para uma 

elevação inicial da taxa de inadimplência, dado que o volume de operações de crédito 

realizadas com os FIDCs também tende a aumentar. Em relação à inflação, a 

covariância contemporânea do IPCA com o NPC tende a ser diretamente 

proporcional, pois a diminuição geral do poder compra, todo o resto constante, deve 

impactar na capacidade de pagamento dos credores, elevando assim as 

probabilidades de default. Entretanto, o efeito inflacionário inicial também pode 

contribuir para a redução do NPC, pois considerando a dinâmica de dívidas 

corporativas, o aumento inicial dos preços reduz o valor da dívida em termos reais, 

colocando o devedor em uma posição melhor do que a anterior ao efeito inflacionário 

(MORAVEC, 2010). Nesse contexto, Altman (1983) argumenta que a inflação fornece 

uma forma de proteção a empresas ineficientes ao reduzir a competitividade do ponto 
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de vista geral. Quanto ao volume de crédito, Ganglione e Schechtman (2011) 

argumentam que a relação contemporânea com o NPC tende a ser negativa, 

entretanto, em outros estudos a variável é considerada como um indicador prévio de 

melhora nas condições estruturais, possuindo, portanto, sinal positivo.  

 

A tabela 5 resume as estatísticas descritivas das variáveis macroeconômicas 

incorporadas no modelo final de crédito, que será detalhado na próxima seção.  

 

TABELA 5: Estatísticas descritivas das variáveis macroeconômicas selecionadas 

Medida descritiva ipca selic ibcbr credito industria cambio 

Média 0.0047 -1.6051 0.0001 12.3879 -0.0003 1.0934 

Erro padrão 0.0003 0.0263 0.0003 0.0111 0.0005 0.0253 

Mediana 0.0046 -1.6327 0.0000 12.3585 0.0006 1.1659 

Desvio padrão 0.0030 0.2525 0.0027 0.1067 0.0049 0.2431 

Variância da amostra 0.0000 0.0637 0.0000 0.0114 0.0000 0.0591 

Curtose 0.9595 -1.1998 -0.5751 0.8703 17.1311 -1.3436 

Assimetria 0.6733 0.2557 -0.0801 1.1187 0.3497 -0.3991 

Mínimo -0.0019 -1.9995 -0.0056 12.2001 -0.0257 0.6771 

Máximo 0.0153 -1.1123 0.0058 12.7018 0.0274 1.4186 

Contagem 92 92 92 92 92 92 
           Fonte de dados básicos: IPEADATA 

 

Os gráficos abaixo exibem a evolução histórica das variáveis macroeconômicas 

selecionas para o período estudado. 

 

GRÁFICO 3: IPCA (dessazonalizado) 

 
                                 Fonte dos dados básicos: IPEADATA 
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GRÁFICO 4: Logaritmo da taxa Selic 

 
                                Fonte dos dados básicos: IPEADATA 

 

GRÁFICO 5: Logaritmo do IBC-Br (variação mensal) 

 
                                 Fonte dos dados básicos: IPEADATA 

 

GRÁFICO 6: Logaritmo do volume de crédito (dessazonalizado) 

 
                                 Fonte dos dados básicos: IPEADATA 
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GRÁFICO 7: Logaritmo da produção industrial (variação mensal) 

 

                                Fonte dos dados básicos: IPEADATA 

 

GRÁFICO 8: Logaritmo da taxa de câmbio (dessazonalizada) 

 

                               Fonte dos dados básicos: IPEADATA 
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4 METODOLOGIA 

Uma vez verificada a base teórica da relação entre variáveis macroeconômicas e a 

taxa de inadimplência de FIDCs Multissetroriais Padronizados, é necessário identificar 

uma estrutura metodológica apropriada que modele empiricamente essa relação. Com 

esse objetivo, este trabalho inicia sua metodologia através da definição do modelo 

econométrico que será aplicado. Em seguida, são realizados os testes de raiz unitária 

das variáveis e a definição das defasagens do modelo de crédito. Após 

implementados os testes preliminares, o modelo VARX é estimado. O próximo passo 

consiste em checar a especificação e a robustez do modelo, através do teste de 

autocorrelação serial dos resíduos, teste de heterocedasticidade dos resíduos, teste 

de normalidade dos resíduos e o teste de estabilidade dos parâmetros. Uma vez 

verificada a consistência do modelo, são apresentados os testes de causalidade de 

Granger e os resultados das funções impulso-resposta. Por fim, o modelo é analisado 

sob a ótica da sua capacidade de previsão para dados fora da amostra. 

 

4.1 Definição do Modelo Econométrico 

 

O presente estudo modela a relação entre os créditos não performados de FIDCs 

Multissetoriais Padronizados e variáveis macroeconômicas através de uma extensão 

do vector autoregression (VAR), o vector autoregression with exogenous variables ou 

autoregressão vetorial com variáveis exógenas, também chamado de VARX, no qual 

todas as variáveis endógenas são expressas como uma função linear de seus próprios 

valores defasados, dos valores defasados das outras variáveis endógenas do modelo 

e dos valores das variáveis exógenas, que podem ser apenas contemporâneos, 

apenas defasados ou ambos. O modelo VARX básico de ordem (p,m), de n variáveis 

endógenas e de s variáveis exógenas pode ser escrito como:  

 

𝑧 =  𝑐 + 𝐴 𝑧 + 𝛽 𝑥 + 𝑢 , 𝑡 = 1,2, . . . , 𝑇 

 

  (4)

Onde 𝑧 = (𝑧 , 𝑧 , … , 𝑧 ) é um vetor de (𝑛 x 1) variáveis endógenas, 𝑐 é um vetor de 

(𝑛 x 1) constantes, 𝐴  são matrizes (𝑛 x 𝑛) de coeficientes, 𝑥 = (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) é um 
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vetor de (𝑠 x 1) variáveis exógenas, 𝛽  são matrizes (𝑠 x 𝑠) de coeficientes  e 𝑢  é um 

vetor de termos de erro que seguem um processo de ruído branco com E(𝑢 ) = 0 e 

são serialmente não correlacionados. 

 

O VARX pode ser definido como um modelo no qual adiciona-se ao VAR um vetor 

contendo uma ou mais variáveis exógenas nas quais os seus valores são 

determinados fora do modelo (CORTEZI, 2008). No VARX aplicado neste estudo: 

 

𝑧 = 𝑡𝑙_𝑛𝑝𝑐 , 𝑙_𝑖𝑏𝑐𝑏𝑟 , 𝑑_𝑖𝑝𝑐𝑎 , 𝑙_𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 , 𝑑_𝑙_𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 , 𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 ; 𝑒   

𝑥 = (𝑑_𝑙_𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 )                                      

 

O termo 𝑡𝑙 denota que a variável sofreu uma transformação logística, o termo 𝑙 indica 

que o logaritmo natural foi aplicado na variável e o termo 𝑑 denota que a variável foi 

dessazonalizada. 

 

Este estudo modela a taxa de câmbio como uma variável exógena, assim como alguns 

autores também o fizeram, como Annibal e Koyama (2009) e Bevilaqua et al. (2017). 

Essa abordagem é adotada em razão da variável possuir uma forte relação com 

fatores externos, sendo, portanto, determinada extrinsecamente ou de forma 

independente ao modelo sob análise.  

 

Brooks (2014) faz uma análise das vantagens e desvantagens da modelagem através 

do VAR. Segundo o autor, uma das principais vantagens dessa abordagem consiste 

em sua capacidade de previsão mais eficaz quando comparado com modelos 

“estruturais tradicionais”. Estudos demonstram que modelos VAR obtiveram 

desempenho superior ao de especificações estruturais para previsão de algumas 

variáveis, como as relacionadas com o nível de atividade da economia, que é objeto 

de estudo deste trabalho. Também é apontado o fato da ferramenta econométrica não 

conter termos contemporâneos no lado direito de suas equações6, como em outros 

modelos, o que possibilita a interpretação de testes de hipóteses de cada equação 

separadamente, e também sua maior flexibilidade em relação a modelos 

 
6 Modelos VARX podem empregar variáveis exógenas contemporâneas no lado direito das equações sem perda 
de generalidade. Esse estudo utiliza essa abordagem com a taxa de câmbio.  
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autoregressivos univariados, oferecendo dessa forma uma estrutura mais rica e mais 

capaz de capturar as características dos dados analisados. Dentre as suas 

desvantagens, o autor ressalta que seus modelos são ateóricos, pois não são 

derivados de nenhuma teoria econômica, e a definição das defasagens apropriadas a 

serem utilizadas para cada variável consiste em um desafio, já que se for feita a 

escolha de um número elevado de defasagens, o modelo final  terá um número 

excessivo de parâmetros a serem estimados7, o que consumirá uma quantidade muito 

grande de graus de liberdade. Essa situação pode ser um problema, considerando o 

tamanho limitado das amostras de boa parte dos dados financeiros disponíveis. 

 

4.2 Teste de Raiz Unitária das Variáveis 

 

A estimação do VARX requer que as variáveis do modelo sejam estacionárias, para 

que seu comportamento possa ser estudado não apenas no período que compreende 

a amostra da série, mas que possam também serem realizadas inferências e análises 

para períodos posteriores. Em um processo estacionário, a série de dados apresenta 

média e variância constantes e a covariância entre quaisquer dois de seus valores 

depende apenas da distância entre eles, e não do período real em que eles são 

computados (MAIA, 2017). Uma maneira de verificar a estacionariedade de 

determinada série é através do teste de raiz unitária Augmented Dickey–Fuller (ADF), 

que possui a seguinte forma genérica: 

 

                            ∆𝑌 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛾𝑌 + 𝛿 ∆𝑌 + ⋯ + 𝛿 ∆ + 𝜀                      (5)               

 

Onde o número de termos de diferenças a serem incluídos no teste é definido 

empiricamente. O teste de hipóteses é realizado da forma: 

 

𝐻 : 𝛾 = 0 (𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑢𝑖 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎)                                      (6) 

𝐻 : 𝛾 ≠ 0 (𝑎 𝑠é𝑟𝑖𝑒 𝑛ã𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑢𝑖 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎)                               (7) 

 

 

 
7 Em um modelo de 𝑔 equações (e consequentemente g variáveis) e cada variável com 𝑘 defasagens, serão 
estimados (𝑔 + 𝑘𝑔 ) parâmetros. Para 𝑔 = 6 e 𝑘 = 2, o total de parâmetros estimados será de 78. 
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4.3 Defasagens do Modelo de Crédito 

 

Segundo Gujarati e Porter (2011), a escolha do número adequado de defasagens do 

VAR é uma questão empírica. Incluir um número elevado de defasagens pode 

capturar de forma mais ampla as características dos dados. Entretanto, essa prática 

consumirá um número elevado de graus de liberdade e possivelmente adicionará 

multicolinearidade ao modelo, causando erros de especificação. Portanto, é inevitável 

que alguma tentativa e erro seja implementada. Os critérios de Akaike, Hannan-Quinn 

e Schwarz são formas comuns de direcionar a escolha inicial apropriada de 

defasagens e serão empregadas nesse trabalho. 

 

4.4 Teste de Autocorrelação Serial dos Resíduos 

 

Conforme descrito na equação do modelo de crédito, os termos de erro do VARX 

devem ser não serialmente autorrelacionados. A presença de autocorrelação serial 

provoca perda de eficiência dos estimadores do modelo, e por consequência, os 

testes de significância estatística habituais (testes 𝑡, 𝐹 𝑒 χ ) não podem ser aplicados. 

Dessa forma, adota-se o teste LM (Lagrange Multiplier Test), que pode ser definido 

de forma genérica como: 

 

𝑢 = 𝑠 𝑢 + 𝑠 𝑢 + ⋯ + 𝑠 𝑢 + 𝑣  

 

  (8)

A hipótese nula é testada da forma: 

 

𝐻 : 𝑠 = 𝑠 = ⋯ = 𝑠 = 0 

 

  (9)

Se a hipótese nula não é rejeitada para um determinado nível de confiança, considera-

se que não há correlação serial nos termos de erro do modelo. 

 

4.5 Teste de Heterocedasticidade dos Resíduos 

 

Uma das premissas do VARX reside na necessidade de os termos de erro do modelo 

serem homocedásticos, ou seja, a variância dos termos de erro deve ser constante ao 

longo da série. A presença de heterocedasticidade provoca viés na estimação dos 
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erros-padrão dos coeficientes das equações, invalidando os testes estatísticos 

habituais (testes 𝑡 𝑒 𝐹). O teste de heterocedasticidade condicional autoregressiva 

(ARCH) Lagrange Multiplier (LM) foi utilizado nesse estudo com o objetivo de detectar 

a ausência de heterocedasticidade nos resíduos estimados. A forma geral do teste 

pode ser escrita como: 

 

𝑒 = 𝛽 + 𝛽 𝑒 + 𝛽 𝑒 + ⋯ + 𝛽 𝑒 +  𝑣  

 

  (10)

onde p é o número de defasagens utilizada. 

 

Sob a hipótese nula (de que não há presença de heterocedasticidade condicional 

autoregressiva nos termos de erro): 

 

𝛽 = 𝛽 = 𝛽 = ⋯ = 𝛽 = 0 

 

  (11)

4.6 Teste de Normalidade dos Resíduos 

 

Outra premissa do modelo refere-se à distribuição de probabilidade dos termos de 

erro, a qual deve seguir uma distribuição normal. Se essa condição é violada, as 

estatísticas 𝑡 𝑒 𝐹 utilizadas nos testes de hipóteses usuais podem não ter distribuições 

𝑡 𝑒 𝐹 exatas, comprometendo os resultados de inferência. O teste de Jarque-Bera é 

comumente aplicado em testes de normalidade, e pode ser representado pela 

equação: 

 

𝐽𝐵 =
𝑛

6
[𝑆 +  

1

4
 (𝐾 − 3) ] 

 

  (12)

onde 𝑛 é o número de observações ou graus de liberdade, S é a assimetria amostral 

e K é a curtose amostral. Através da estatística JB, obtém-se o p-valor associado à 

distribuição qui-quadrado. Sob a hipótese nula, os termos de erro seguem uma 

distribuição normal. 
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4.7 Teste de Causalidade de Granger 

 

O teste de causalidade de Granger consiste em uma forma de avaliar se os valores  

passados de uma ou mais séries de dados temporais contribuem de maneira 

significativa para prever o comportamento de uma outra variável de interesse. O termo 

“causa” no sentido de Granger não está associado ao que muitos autores chamam de 

“causalidade real”, onde a relação entre as variáveis pode ser interpretada como uma 

forma de causa-efeito, mas sim à chamada “causalidade preditiva” (WOOLDRIDGE, 

2014). 

 

Considerando um exemplo de duas séries de dados 𝑦  e 𝑥 , uma autoregressão 

vetorial pode ser representada da forma: 

 

𝑦 = 𝛼 + 𝛼 𝑦 + ⋯ + 𝛼 𝑦 + 𝛽 𝑥 + ⋯ + 𝛽 𝑥 + 𝜀    (13)

𝑥 = 𝛿 + 𝛿 𝑥 + ⋯ + 𝛿 𝑥 + 𝜃 𝑦 + ⋯ + 𝜃 𝑦 + 𝑢    (14)

   

O teste de significância conjunta dos parâmetros de cada variável pode ser realizado 

através da estatística 𝐹.  A hipótese nula de que 𝑥 não causa 𝑦 no sentido de Granger 

tem a forma: 

 

𝛽 = 𝛽 = ⋯ = 𝛽 = 0 

 

  (15)

No âmbito dos objetivos desse estudo, o resultado de maior interesse situa-se na 

avaliação dos determinantes da inadimplência do setor de FIDCs Multissetoriais 

Padronizados, assim como a previsão de seu comportamento futuro como ferramenta 

de gestão de risco de crédito. Portanto, o teste de Causalidade de Granger é aplicado 

na equação que tem como variável dependente o indicador de risco de crédito (npc), 

observando o impacto das variáveis macroeconômicas no indicador de risco de crédito 

tanto individualmente como também de forma conjunta. 

 

4.8 Funções de Impulso-Resposta 

 

As funções de impulso-resposta (FIR) têm o objetivo de analisar as relações dinâmicas  
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entre as variáveis do modelo, avaliando os impactos de inovações exógenas entre 

elas, ou seja, como a variação de uma determinada variável endógena do VARX 

estimado explica a variação de outra. Se os resíduos das equações do modelo são 

contemporaneamente não correlacionados, um choque, que pode ser definido como 

um aumento temporário não esperado de um dado 𝑢  em  𝑧 , é interpretado de forma 

direta para qualquer uma das equações estimadas (BIAGE; CORREA; NEDER, 2008). 

Entretanto, através da dinâmica estrutural do modelo, uma inovação exógena pode 

ser transmitida para todas as outras variáveis se os resíduos são correlacionados. 

Portanto, para possibilitar a análise das funções impulso-resposta, é comum ser 

aplicada uma transformação nos resíduos das equações para que elas se tornem não 

correlacionadas: 

 

𝜔 = 𝑃 𝑢  ~ (0, 𝐷) 

 

  (16)

onde 𝑃 representa a transformação aplicada, 𝐷 é a matriz de covariância diagonal e 

𝑢  são os resíduos das equações. 

 

Uma forma comumente aplicada na literatura da transformação citada é a 

Decomposição de Cholesky, que será adotada neste trabalho. Essa técnica impõe 

restrições triangulares ao sistema, de forma que determinadas variáveis impactam as 

outras em instantes de tempo distintos, isto é, as variáveis são ordenadas de forma 

que a primeira provoca impacto em todas as outras contemporaneamente e não é 

impactada, já a segunda é afetada apenas pela primeira e afeta todas as outras, e 

assim sucessivamente (TOMAZZIA; MEURER, 2009).  

 

A escolha do ordenamento das variáveis pode ter papel determinante no resultado da 

análise dos impulsos. O critério adotado nesse estudo foi de estruturar as variáveis a 

partir das menos endógenas para as mais endógenas, pois as últimas reagem mais 

rápido em relação a inovações da economia real, e não o contrário (FAVERO, 2001).  

Em consonância com o critério adotado nos estudos realizados por Ansgar e Walter 

(2007), Meurer e Tomazzia (2009) e Capelato e Correa, (2015), para fins de 

elaboração das funções de impulso-resposta, foi aplicada a seguinte ordenação das 

variáveis: 
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𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 → 𝑖𝑏𝑐𝑏𝑟 → 𝑖𝑝𝑐𝑎 → 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 → 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 → 𝑛𝑝𝑐 

 

Através da disposição proposta, as variáveis mais exógenas representam o mercado 

de bens, onde o nível de produção afeta as demais variáveis e não é afetado por elas, 

seguido pelo nível geral de preços. Em seguida, a variável de política monetária, 

representada pela taxa Selic, é impactada contemporaneamente pelo mercado de 

bens. Por fim, os mercados financeiro e de crédito, aqui representados pelo volume 

de crédito e a taxa de inadimplência de FIDCs Multissetorias Padronizados, são as 

variáveis mais endógenas do modelo. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Estimação e Testes de Diagnóstico do Modelo 

 

A estimação do modelo final é iniciada através da análise de estacionariedade das 

variáveis. A inspeção gráfica inicial demonstra características de não 

estacionariedade de algumas das séries macroeconômicas.  Primeiramente, foram 

realizados dois testes de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (DFA) utilizando as 

varáveis em nível. O primeiro teste contempla a inclusão de uma constante e não 

adiciona uma tendência linear e o segundo também faz uso de uma constante, mas 

inclui uma tendência linear. Os resultados são resumidos nas tabelas 6 e 7: 

 

TABELA 6: Testes de raiz unitária DFA com constante e sem tendência 

Série Estatística do teste Valor-p 
npc -6.8695 0.0000 

ipca -1.8995 0.3329 

selic 0.3466 0.9807 

ibcbr -3.2442 0.0176 

credito 1.9896 0.9999 

industria -7.6317 0.0000 

cambio -1.2043 0.6699 
                                       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

TABELA 7: Testes de raiz unitária DFA com constante e com tendência 

Série Estatística do teste Valor-p 
npc -6.9090 0.0000 

ipca -3.3065 0.0651 

selic -1.9156 0.6462 

ibcbr -3.2815 0.0693 

credito 0.6515 0.9996 

industria -7.3332 0.0000 

cambio -1.6159 0.7793 
                                       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dois testes apresentam resultados semelhantes considerando um nível de 

confiança de 90%, com exceção da variável ipca, a qual pode ter interpretações 
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ambíguas, já que a hipótese de que a mesma possui uma raiz unitária não é rejeitada 

no teste com constante e sem tendência, entretanto, é rejeitada no teste com 

constante e com tendência, para um nível de confiança de 90%. Para uma maior 

segurança no uso da variável, aplica-se um teste alternativo ao DFA, o teste de raiz 

unitária Phillips-Perron. Seus resultados são apresentados na tabela 8. A hipótese 

nula de que a série possui raiz unitária é rejeitada a um nível de significância de 1%. 

 

TABELA 8: Testes de raiz unitária Phillips-Perron da variável ipca 

Teste Phillips-Perron Est. t ajustada Valor-p 
Com constante e sem tendência -5.3591 0.0000 

Com constante e com tendência -5.5302 0.0001 
                             Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A hipótese de que a série possui raiz unitária também é rejeitada para as variáveis 

ibcbr, indústria e npc. Para as séries selic, credito e cambio, não rejeita-se a hipótese 

de que elas possuem raiz unitária a um nível de confiança de 95%. As variáveis que 

apresentam evidência de raiz unitária são chamadas integradas de ordem um, e as 

suas primeiras diferenças são suficientes para torná-las estacionárias. Dessa forma, 

suas primeiras diferenças são ilustradas da seguinte forma: selic(1), credito(1) e 

cambio(1). Os testes de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado são agora aplicados 

para essas séries conforme realizado anteriormente. Os resultados são resumidos nas 

tabelas 9 e 10: 

 

TABELA 9: Testes de raiz unitária DFA com constante e sem tendência 

Série Estatística do teste Valor-p 
selic(1) -2.9681 0.0380 

credito(1) -3.2611 0.0167 

cambio(1) -9.2105 0.0000 
                                       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

TABELA 10: Testes de raiz unitária DFA com constante e com tendência 

Série Estatística do teste Valor-p 
selic(1) -2.9817 0.1373 

credito(1) -3.582 0.0313 

cambio(1) -9.1762 0.0000 
                                       Fonte: Elaborado pelo autor 
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Após a execução dos testes de estacionariedade e o devido tratamento às variáveis 

não estacionárias em nível, o modelo VARX final será estimado da forma: 

 

 𝑧 = [𝑡𝑙_𝑛𝑝𝑐 , 𝑙_𝑖𝑏𝑐𝑏𝑟 , 𝑑_𝑖𝑝𝑐𝑎 , 𝑙 (1) , 𝑑_𝑙_ 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜(1) , 𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 ]; 𝑒   

𝑥 = [𝑙_𝑑_𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜(1) ] 

 

Onde o termo (1) indica que a primeira diferença da variável está sendo aplicada. 

 

Em seguida, examina-se o número de defasagens mais apropriado ao VARX através 

das estatísticas dos testes de Akaike, Hannan-Quinn e Schwarz: 

 

TABELA 11: Testes de seleção de defasagens para o modelo VARX 

Defasagem Akaike Hannan-Quinn Schwarz 
1 -31.9770 -31.4114 -30.7521* 

2 -32.4781 -31.4883* -30.0127 

3 -32.2903 -30.8763 -28.7683 

4 -31.9469 -30.1087 -27.3683 

5 -32.1892 -29.9268 -26.5540 

6 -33.0968 -30.4101 -26.4049 

7 -33.0416 -29.9307 -25.2932 

8 -33.5133 -29.9782 -24.7082 

9 -34.9432 -30.9839 -25.0815 

10 -35.6782* -31.2947 -24.7599 
                    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Considerando os dados apresentados na tabela 11, o critério de Schwarz indica uma 

defasagem ideal igual a 1 (p=1 na equação [4]), o critério de Hannan-Quinn indica um 

número de defasagens mais apropriado de dois períodos e o critério de Akaike indica 

uma defasagem ideal de dez períodos. A ordem de defasagem igual a 10 (p=10 na 

equação [4]) consumiria um número elevado de graus de liberdade e tornaria o modelo 

de crédito pouco parcimonioso, especialmente em razão do tamanho da amostra ser 

relativamente pequeno. A ordem de defasagem igual a 1 se mostrou demasiadamente 

restritiva, pois não foi suficiente para eliminar a autocorrelação serial dos resíduos. 

Dessa forma, a ordem de defasagem igual a 2 (p=2 na equação [4]) foi escolhida. A 

tabela 12 resume os dados da estimação do modelo VARX de duas defasagens.  
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TABELA 12: Estimação do modelo VARX 

 npc ipca selic ibcbr credito industria 
npc(-1) 0.25799 -0.00102 0.01646 -0.00100 -0.00182 0.00193 

 0.11270 0.00081 0.01023 0.00071 0.01004 0.00224 
 [2.28922] [-1.25688] [1.60889] [-1.41113] [-0.18139] [0.86199]        

npc(-2) 0.07398 0.00052 -0.00851 0.00111 0.01394 -0.00239 
 0.10749 0.00077 0.00976 0.00067 0.00958 0.00213 
 [0.68823] [0.67387] [-0.87236] [1.64575] [1.45577] [-1.12211]        

ipca(-1) 40.37250 0.60765 -0.84240 -0.07256 -2.93786 0.13179 
 17.89400 0.12836 1.62419 0.11230 1.59451 0.35500 
 [2.25620] [4.73411] [-0.51865] [-0.64613] [-1.84249] [0.37125]        

ipca(-2) -29.45051 -0.00945 2.33603 0.02144 -1.13482 -0.19580 
 16.59190 0.11902 1.50600 0.10412 1.47848 0.32916 
 [-1.77499] [-0.07936] [1.55114] [0.20593] [-0.76756] [-0.59484]        

selic(-1) 2.31499 0.00192 -0.08269 -0.01894 -0.16348 -0.01739 
 1.14843 0.00824 0.10424 0.00721 0.10233 0.02278 
 [2.01579] [0.23251] [-0.79327] [-2.62837] [-1.59753] [-0.76342]        

selic(-2) 0.80586 0.00891 0.16585 -0.00386 -0.12302 -0.00820 
 1.23672 0.00887 0.11225 0.00776 0.11020 0.02453 
 [0.65161] [1.00453] [1.47742] [-0.49739] [-1.11632] [-0.33407]        

ibcbr(-1) -32.92268 -0.04759 3.59365 -0.23598 2.05418 -0.46648 
 18.87580 0.13540 1.71331 0.11846 1.68199 0.37447 
 [-1.74417] [-0.35147] [2.09750] [-1.99211] [1.22128] [-1.24569]        

ibcbr(-2) -17.13083 -0.00646 2.32575 -0.23883 0.30475 -0.57704 
 18.67450 0.13395 1.69503 0.11719 1.66405 0.37048 
 [-0.91734] [-0.04821] [1.37209] [-2.03785] [0.18314] [-1.55756]        

credito(-1) 2.28099 -0.00236 -0.12904 -0.01465 -1.13120 0.03112 
 1.08591 0.00779 0.09857 0.00681 0.09676 0.02154 
 [2.10053] [-0.30293] [-1.30915] [-2.15016] [-11.6903] [1.44472]        

credito(-2) 1.76542 0.00853 -0.18370 -0.00545 -0.69770 0.02276 
 1.11665 0.00801 0.10136 0.00701 0.09950 0.02215 
 [1.58099] [1.06452] [-1.81240] [-0.77728] [-7.01186] [1.02741]        

industria(-1) -5.96024 0.11949 -0.10001 0.06249 0.22382 -0.38402 
 6.39869 0.04590 0.58079 0.04016 0.57018 0.12694 
 [-0.93148] [2.60337] [-0.17220] [1.55619] [0.39255] [-3.02513]        

industria(-2) -8.60313 0.03804 -0.57551 0.09236 0.17684 -0.29950 
 6.41627 0.04602 0.58239 0.04027 0.57174 0.12729 
 [-1.34083] [0.82641] [-0.98818] [2.29378] [0.30930] [-2.35288]        

C -3.55036 -0.00071 0.04030 0.00109 0.09511 -0.00240 
 0.69827 0.00501 0.06338 0.00438 0.06222 0.01385 
 [-5.08451] [-0.14107] [0.63576] [0.24753] [1.52860] [-0.17298]        

cambio 1.92228 0.00597 0.04821 -0.00057 0.02650 -0.00814 
 1.02826 0.00738 0.09333 0.00645 0.09163 0.02040 
 [1.86946] [0.80986] [0.51656] [-0.08787] [0.28920] [-0.39917]        

R-Quadrado 0.27315 0.39284 0.19452 0.38941 0.69794 0.20015 
R-Quadrado Aj. 0.14882 0.28898 0.05674 0.28496 0.64627 0.06333 
Estatística F 2.19698 3.78254 1.41179 3.72839 13.50785 1.46289 

Fonte: Elaborado pelo autor   
Nota: A tabela informa os valores, os erros-padrão e as estatísticas t (entre colchetes) das estimativas 
dos parâmetros do modelo. 
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O próximo passo da metodologia proposta consiste em verificar a adequação do 

modelo econométrico estimado através de testes de diagnóstico. Esse processo 

inicia-se através de testes aplicados nos resíduos das equações estimadas, 

especificamente os testes LM, ARCHLM e Jarque-Bera, os quais visam verificar a 

presença de autocorrelação serial, heterocedasticidade e normalidade (no sentido de 

seguir uma distribuição normal) dos resíduos, respectivamente. As tabelas 13, 14 e 

15 sumarizam os resultados dos testes. 

 

TABELA 13: Teste de diagnóstico do VARX - autocorrelação dos termos de erro 

Defasagem Chi^2 gl Prob>chi^2 
1 40.4511 36 0.2802 
2 35.213 36 0.5059 

                           Fonte: Elaborado pelo autor 

 

TABELA 14: Teste de diagnóstico do VARX - heterocedasticidade dos termos de erro 

Defasagem Chi^2 gl Prob>chi^2 
1 421.664 441 0.7384 
2 874.598 882 0.5639 

                           Fonte: Elaborado pelo autor 

 

TABELA 15: Teste de diagnóstico do VARX - normalidade dos termos erro 

Equação chi^2 gl Prob>chi^2 

npc 2.959 1 0.0854 

ipca 2.286 1 0.1306 

selic 7.918 1 0.0000 

ibcbr 1.563 1 0.2113 

credito 2.410 1 0.1206 

industria 2.133 1 0.1442 

Todas as equações 19.267 6 0.0000 
                             Fonte: Elaborado pelo autor 

                             

A hipótese nula de que os termos de erro não são serialmente autocorrelacionados 

não é rejeitada à um nível de significância de 5%. Também não rejeita-se a hipótese 

nula de que não há presença de heterocedasticidade condicional autoregressiva nos 

termos de erro para o mesmo nível de significância. A hipótese nula de que os termos 

de erro seguem uma distribuição normal não é rejeitada a um nível de confiança de 
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95% nas equações do npc, ipca, ibcbr, credito e industria. Apesar de rejeitar a hipótese 

de normalidade apenas na equação da selic, a hipótese de normalidade conjunta dos 

termos de erro das equações é rejeitada à um nível de significância de 1%. Os 

resíduos das equações do modelo podem não seguir uma distribuição normal por 

variados motivos, como a omissão de não-linearidades que podem ser relevantes na 

modelagem do comportamento das variáveis dependentes das equações (KRATZIG; 

LUTKEPOHL, 2004). Markellos e Mills (2008) ressaltam que que a hipótese de 

normalidade dos termos de erro de dados financeiros é costumeiramente rejeitada em 

razão da frequente presença de outliers de valor absoluto muito elevado, os quais 

impactam no valor da curtose das séries, que tende a ser maior do que em uma 

distribuição normal típica. Os autores também apontam que a não-normalidade dos 

termos de erro pode não ter consequências relevantes, pois os estimadores de 

mínimos quadrados continuam sendo assintoticamante não-viesados e consistentes, 

apesar de perderem a condição de menor variância dentre os estimadores não-

viesados. Portanto, os testes de hipóteses 𝑡 𝑒 𝐹 continuam assintoticamente válidos, 

entretanto, deve-se ressaltar que, considerando amostras finitas, mesmo desvios sutis 

da distribuição dos termos de erro em relação à distribuição normal podem impactar 

na validade dos testes de hipóteses usuais. 

 

As equações do modelo VARX possuem a premissa de que os seus parâmetros 

estimados são constantes ao longo não apenas de toda a amostra, mas também em 

qualquer período posterior aos dados. Se os parâmetros de um VARX não são 

estáveis, alguns de seus resultados não são válidos, notadamente as funções 

impulso-resposta. Essa hipótese pode ser testada e está disponível na maior parte 

dos softwares estatísticos. Essa abordagem, para dados de séries temporais, baseia-

se na divisão da amostra original (𝑇) em duas amostras menores (𝑇  𝑒 𝑇 ). Em 

seguida, o grupo de dados 𝑇  é utilizado para estimação e o grupo de dados 𝑇  (𝑇 =

𝑇 − 𝑇 ) para testes e avaliação. A tabela 16 exibe os dados referentes a testes 

realizados pelo software Eviews.  

 

O diagnóstico dos resultados evidencia que o VARX estimado satisfaz a condição de 

estabilidade. 
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TABELA 16: Teste de diagnóstico do VARX - estabilidade dos parâmetros 

Raiz Módulo 
-0.554491 - 0.633403i  0.84182 

-0.554491 + 0.633403i  0.84182 

0.616248 0.616248 0.61625 

-0.351213 - 0.505980i  0.61593 

-0.351213 + 0.505980i  0.61593 

0.083072 - 0.575559i  0.58152 

0.083072 + 0.575559i  0.58152 

-0.534712 0.534712 0.53471 

0.517505 0.517505 0.51751 

0.113288 - 0.203736i  0.23312 

0.113288 + 0.203736i  0.23312 

-0.148600 0.148600 0.14860 
                         Fonte: Elaborado pelo autor  
                         Nota: Nenhuma raiz se encontra fora 

                                      do círculo da unidade. 
 

5.2 Testes de Causalidade de Granger e Funções Impulso-Resposta 

 

Uma vez verificada a adequação do modelo VARX, primeiramente são aplicados os 

testes de causalidade de Granger, de forma a analisar as relações entre as variáveis 

macroeconômicas endógenas e o indicador de risco de crédito, avaliando se as 

variáveis macroeconômicas causam no sentido de Granger a variável npc, assim 

como o sentido contrário da causalidade, ou seja, se o indicador de risco de crédito 

impacta de forma estatisticamente significativa no sentido de Granger as variáveis 

macroeconômicas. Os resultados são apresentados na tabela 17. 

 

TABELA 17: Testes de causalidade de Granger 

Equação Variável chi^2 gl Prob>chi^2 
npc ipca 6.398 2 0.041 
npc selic 5.115 2 0.078 
npc ibcbr 3.902 2 0.142 
npc credito 5.306 2 0.070 
npc industria 2.745 2 0.253 
npc Todas as variáveis 17.226 10 0.070 
ipca npc 1.903 2 0.386 
selic npc 3.312 2 0.191 
ibcbr npc 4.361 2 0.113 

credito npc 2.615 2 0.270 
industria npc 1.888 2 0.389 

                  Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os resultados apresentados fornecem evidência de que as variáveis ipca, selic e 

credito causam no sentido de Granger o indicador de risco de crédito a um nível de 

significância de 10%, assim como todas as variáveis macroeconômicas endógenas 

do modelo de forma conjunta. Dessa forma, pode-se afirmar que o presente estudo 

encontrou evidência de que as variáveis macroeconômicas selecionadas impactam 

significativamente de forma conjunta a taxa de inadimplência de FIDCs Multissetoriais 

Padronizados. Esses resultados estão de acordo com outros estudos que 

encontraram evidência de que variáveis macroeconômicas impactam o mercado de 

crédito a nível agregado, mais especificamente a taxa de inadimplência. Considerando 

o sentido contrário da causalidade, não foi encontrada evidência estatística a um nível 

de significância de 10% de que o npc causa no sentido de Granger as variáveis 

macroeconômicas. 

 

Em seguida, são exploradas as funções impulso-resposta, por meio das quais é 

possível analisar os impactos de inovações em todas as variáveis endógenas do 

modelo. Como o foco central desse estudo é a forma como a taxa de inadimplência 

de FIDCs Multissetoriais Padronizados respondem às variáveis macroeconômicas, as 

respostas do indicador de risco de crédito a choques dessas variáveis são o objeto de 

análise das funções impulso-resposta demonstradas a seguir, além do impacto da 

própria variável defasada.  

 

O ordenamento das variáveis pela decomposição de Cholesky segue o critério 

abordado na seção (4.8). Os eixos Y dos gráficos indicam o nível de resposta a um 

choque de um desvio-padrão da variável de impulso e os eixos X dos gráficos 

representam o período computado em meses a partir do choque. As linhas pontilhadas 

vermelhas dos gráficos representam intervalos de confiança de 95% (bandas de dois 

desvios-padrão) obtidos através da simulação de Monte Carlo com cinco mil 

repetições. 
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GRÁFICO 9: Resposta da taxa de inadimplência a um choque na própria variável 

 
                          Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Um choque do indicador de risco de crédito na própria variável produz um aumento 

considerável e estatisticamente bastante significativo da taxa de inadimplência já no 

primeiro período. Esse efeito diminui de forma acentuada no período subsequente e 

de forma gradativa do terceiro até ao quinto mês, a partir do qual já torna-se pequeno, 

sendo totalmente dissipado no oitavo mês.   

 

GRÁFICO 10: Resposta da taxa de inadimplência a um choque no IPCA 

 
                          Fonte: Resultados da pesquisa 

 

O efeito de uma inovação no IPCA é inicialmente positivo, conforme esperado, tendo 

seu pico no segundo período, apesar de estatisticamente não significante a um nível 

de confiança de 95%. O seu impacto é quase totalmente dissipado a partir do terceiro 

mês. 
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GRÁFICO 11: Resposta da taxa de inadimplência a um choque na taxa Selic 

 
                          Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Um choque da taxa Selic provoca o aumento da inadimplência ao longo dos seis 

primeiros meses, tendo seu pico no segundo mês, onde é estatisticamente relevante. 

A partir do sexto mês seu efeito já é pequeno, chegando ao redor de zero no período 

seguinte.  

 

GRÁFICO 12: Resposta da taxa de inadimplência a um choque no IBC-Br 

 
                          Fonte: Resultados da pesquisa 

 

O efeito de um choque no nível geral de atividade é negativo ao longo dos primeiros 

três períodos, conforme esperado, apesar de estatisticamente não significante a um 

nível de confiança de 95%. Seu efeito atinge o campo positivo em menor intensidade 

nos meses quatro e cinco, sendo quase totalmente dissipado a partir do sexto período. 
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GRÁFICO 13: Resposta da taxa de inadimplência a um choque no volume de crédito 

 
                          Fonte: Resultados da pesquisa 

 

O efeito de uma inovação no volume de crédito produz uma elevação do indicador de 

risco de crédito ao longo dos três primeiros meses, tendo seu pico no segundo mês, 

sendo estatisticamente significante a um nível de confiança de 95%. A partir do quarto 

período sua trajetória oscila ao redor de zero, sendo quase totalmente dissipado após 

o décimo período.  

 

GRÁFICO 14: Resposta da taxa de inadimplência a um choque na produção industrial 

 
                          Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Uma inovação na produção industrial provoca o aumento do npc nos dois primeiros 

meses, sendo estatisticamente não significante a um nível de confiança de 95%. 

Seu efeito atinge o campo negativo, apesar de bem próximo de zero ao longo dos 

três períodos subsequentes. A partir do sétimo período seu efeito é totalmente 

dissipado.   
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5.3 Inclusão da Taxa de Câmbio como Variável Endógena 

 

Uma outra forma de avaliar a adequação do modelo estimado é por meio da inclusão 

de variáveis adicionais possivelmente relevantes para explicar a inadimplência do 

setor, comparando o resultado obtido com os dados prévios já estimados. Nesse 

contexto, uma possibilidade é a inclusão da taxa de câmbio, a qual está sendo 

utilizada como variável exógena no modelo já estimado em razão de suas 

características, mas que já foi considerada endógena em trabalhos da área, como 

Annibal e Koyama (2009) e Cançado (2011). Dessa forma, foi estimado o VAR  com 

duas defasagens incluindo a taxa de câmbio como variável endógena.  Os resultados 

demonstraram que o modelo se manteve adequado em relação aos testes de 

disgnóstico já abordados, apesar de rejeitar a hipótese conjunta de que os termos de 

erro seguem uma distribuição normal, como na estimação anterior. A taxa de câmbio 

não apresentou relevância estatística no teste de causalidade de Granger a um nível 

de significância de 10%, e o R-quadrado ajustado da equação do indicador de risco 

de crédito diminuiu quando comparado ao VARX.  

 

A figura 4 mostra as funções impulso-resposta do VAR estimado em relação ao 

indicador de risco de crédito. O método de ordenação das variáveis foi semelhante ao 

adotado no VARX, conforme a seguinte representação: 

 

𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 → 𝑖𝑏𝑐𝑏𝑟 → 𝑖𝑝𝑐𝑎 → 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 → 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 → 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 → 𝑛𝑝𝑐 

 

O comportamento das variáveis remanescentes do modelo é semelhante em relação 

ao VARX, fornecendo mais um indicativo da adequação do VARX estimado. 

 

Um choque na taxa de câmbio produz um aumento na taxa de inadimplência logo no 

primeiro mês, o qual é estatisticamente relevante. A partir do terceiro período, o 

choque vai se dissipando gradativamente até chegar ao redor de zero no sexto mês. 
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FIGURA 4: Funções Impulso-Resposta do modelo VAR 

 
     Fonte: Resultados da pesquisa 

 

5.4 Avaliação da Capacidade Preditiva do Modelo Fora da Amostra 

 

O VAR tem sido utilizado em larga escala na literatura econômica recente por várias  

razões, dentra elas a sua capacidade preditiva. De acordo com Tracey (2007), esse 

método possui a vantagem de capturar as inter-relações entre as variáveis 
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econômicas e os seus impactos agragados em indicadores de risco de crédito, quando 

comparados com modelos de equações únicas. 

 

Uma forma comum de avaliar a acurácia preditiva de modelos é a chamada previsão 

fora da amostra, que consiste em separar um determinado intervalo de tempo da série 

de dados para compará-lo com dados obtidos através de previsões. Dessa forma, é 

possível confrontar os dados previstos com os dados reais da amostra. Saba (2015) 

aponta que previsões dentro da amostra costumam ter melhor capacidade de ajuste 

aos dados pois consideram toda a informação disponível na amostra para estimação. 

Entretanto, as previsões fora da amostra possuem mais aplicação prática na medida 

em que que se assemelham a procedimentos que podem ser implementados no 

período de divulgação das informações de interesse para uma determinada previsão. 

 

Os modelos considerados para comparação da capacidade preditiva foram os dois já 

apresentados neste trabalho, o modelo VARX (taxa de câmbio como variável 

exógena) de duas defasagens e o modelo VAR (taxa de câmbio como variável 

endógena) de duas defasagens, e mais dois modelos semelhantes aos anteriores, só 

que utilizadas seis defasens em cada um deles. O número de defasagens igual a seis 

foi escolhido tendo em vista o objetivo de obter o máximo de informação preditiva 

possível e ao mesmo tempo não sobreparametrizar o modelo com um número 

excessivo de variáveis estimadas e suas consequências para a confiabilidade dos 

resultados. Defasagens de ordem superior demonstraram evidência de 

autocorrelação serial nos termos de erro. A análise das propriedades estatísticas, 

sinais dos coeficientes e as inter-relações entre as variáveis dos modelos de seis 

defasagens não serão detalhadas nesta seção, dado que neste momento o foco do 

estudo são as previsões apresentadas. Vale ressaltar que os modelos estimados de 

seis defasagens não apresentaram evidência de autocorrelaçao serial ou 

heterocedasticidade dos termos de erro. A hipótese nula de que os termos de erro 

seguem uma distribuição normal é rejeitada, assim como nas estimações anteriores. 

Por fim, as condições de estabilidade dos parâmetros foi satisfeita. 

 

Para elaboração das previsões, a amostra foi divida em duas partes, sendo o primeiro 

período de maio de 2012 a dezembro de 2017 (𝑇 = 68) e o segundo período foi 
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utilizado para computar as previsões fora da amostra para o horizonte de dois anos, 

de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. 

 

As métricas consideradas para comparação dos resultados são o Erro Absoluto 

Médio, o Erro Quadrático Médio e a Estatística de Diebold-Mariano. Se representada 

a amostra de previsão como 𝑗 = 𝑇 + 1, 𝑇 + 2, … , 𝑇 + ℎ  e os valores reais e previstos 

da amostra no período 𝑡 como 𝑦  e 𝑦, respectivamente: 

 

|𝑦 − 𝑦 |

ℎ
 

  (17)

 

(𝑦 − 𝑦 )

ℎ
 

 

 (18)

a equação (17) representa o Erro Absoluto Médio (EAM) e a equação (18) representa 

o Erro Quadrático Médio (EQM). 

 

A Estatística de Diebold-Mariano tem o obtevo de comparar a acurácia de dois 

métodos preditivos distintos, determinando se as previsões são estatisticamente 

diferentes para determinado nível de significância (DIEBOLD; MARIANO, 1994). Se 

consideradas previsões de um período a frente, o teste pode ser representado por: 

 

𝑆 =
�̅�

𝑠
   (19)

 

onde �̅� é a média amostral, 𝑠  é o desvio-padrão amostral, 𝑑 = 𝐿 − 𝐿 , e 𝐿 , 𝑖 =

1,2, … , 𝑛, o qual pode ser a diferença absoluta ou a difernça quadrática entre o valor 

previsto e o dado real. 

 

𝐿 = (𝑦 − 𝑦)  ou 𝐿 = |𝑦 − 𝑦|   (20)
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 Sob a hipótese nula: 

 

𝐻 : 𝐸(𝐿 ) = 0  ∀𝑡   (21)

 

TABELA 18: Análise da capacidade preditiva dos modelos 

Modelo EAM EQM 

VARX(2) 0.27882 0.33166 

VAR(2) 0.28486 0.33306 

VARX(6) 0.22232 0.27895 

VAR(6) 0.23090 0.28945 
                                                    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela 18 demonstra que o VARX de seis defagens apresenta os menores EAM e 

EQM. Em seguida, o teste de Diebold e Mariano verifica se a diferença entre os 

modelos é estatisticamente significativa. 

 

TABELA 19: Testes de Diebold-Mariano 

Modelos 
 comparados 

Métrica Estatística <> valor-p > valor-p < valor-p 

VARX(6) - VAR(2) EAM -1.5547 0.1337 0.0668 0.9332 

VARX(6) - VAR(2) EQM -1.1515 0.2614 0.1307 0.8693 

VARX(6) - VARX(2) EAM -1.3344 0.1951 0.0976 0.9024 

VARX(6) - VARX(2) EQM -1.0271 0.3150 0.1575 0.8425 

VARX(6) - VAR(6) EAM -0.8336 0.4131 0.2066 0.7934 

VARX(6) - VAR(6) EQM -1.0651 0.2979 0.1489 0.8511 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

              

Os resultados da tabela 19 indicam que o modelo VARX com seis defasagens possui 

capacidade preditiva superior aos modelos de duas defasagens quando considerado 

o erro absoluto médio para testes unicaudais a um nível de significância de 10%. 

Quando comparados os modelos de seis defasagens, a hipótese nula de que ambas 

as previsões possuem a mesma acurácia não é rejeitada a um nível de significância 

de 10%, tanto para o erro absoluto médio quanto para o erro quadrático médio. O 
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gráfico 15 ilustra a visualmente a comparação entre as previsões dos quatro modelos 

estimados. 

 

GRÁFICO 15: Comparação da capacidade preditiva dos modelos 

 
        Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Por fim, o gráfico 16 demonstra o ajuste dos dados estimados do VARX com seis 

defasagens aos dados reais do indicador de risco de crédito ao longo de toda a 

amostra.  

 

GRÁFICO 16: Valores reais do indicador de risco de crédito e valores estimados do modelo 

VARX com seis defasagens 

 
             Fonte: Resultados da pesquisa 

 

5.5 Análise do Resultados 

 

Os resultados encontrados nesta pesquisa estão de acordo, em linhas gerais, com 

estudos de áreas similares, tanto os realizados em bases de dados brasileiras como 

estrangeiras, sob a ótica do comportamento da taxa de inadimplência agregada em 

relação ao ambiente macroeconômico. Quando consideradas pesquisas 

implementadas em bases de dados brasileiras, este trabalho difere de uma ampla 

gama de estudos que têm como foco principal a análise de carteiras compostas por 
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empréstimos, pois investiga o comportamento de títulos de créditos securitizados de 

FIDCs Multissetoriais Padronizados, que têm como característica principal serem 

originados do faturamento de micro, pequenas e médias empresas. Sob essa 

perspectiva, as características dos créditos aqui investigados possuem essa diferença 

relevante. 

 

Por se tratar de uma pesquisa específica desse setor, os resultados descritos podem 

ser aplicados por gestores e investidores tanto sob o enfoque do impacto de choques 

em variáveis macroeconômicas na taxa de inadimplência, como do ponto de vista da 

própria previsão da taxa de inadimplência futura, pois conforme abordado 

anteriormente, apesar do elevado crescimento recente do setor, o mesmo ainda 

carece de trabalhos voltados as suas características e peculiaridades, principalmente 

aqueles que podem contribuir para elaboração de ferramentas mais estruturadas de 

avaliação do risco de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

6 CONCLUSÃO 

 
O presente estudo buscou elaborar uma ferramenta de gestão de risco de crédito a 

nível de portfólio para o setor de FIDCs Multissetoriais Padronizados, relacionando 

variáveis macroeconômicas ao percentual de créditos não performados (NPCs) do 

setor através de um modelo VAR (Vector Autoregression) e um modelo VARX (Vector 

Autoregression with exogenous variables), ambos utilizando duas defasagens. O 

período estudado compreende o intervalo entre maio de 2012 e dezembro de 2019, 

onde a periodicidade dos dados é mensal. As variáveis macroeconômicas escolhidas 

foram a variação do índice IBC-Br, o índice de preços IPCA, a taxa de juros Selic, o 

volume mensal de concessões de crédito, a variação do índice de produção industrial 

geral e a taxa de câmbio mensal para venda do fim do período. 

 

Os resultados dos testes de causalidade de Granger indicam que as variáveis 

macroeconômicas estudadas provocam impacto estatisticamente relevante no 

indicador do nível de inadimplência de FIDCs Multissetoriais Padronizados de forma 

conjunta, o que está de acordo com estudos realizados da mesma área de interesse.  

 

A análise das funções impulso-resposta foi então implementada com o objetivo de 

avaliar como um choque exógeno de um desvio-padrão nas variáveis do modelo 

impacta o indicador de risco de crédito ao longo de um determinado período. 

Inovações nas variáveis Selic, volume de crédito e câmbio provocam um aumento 

estatisticamente relevante no npc, o que está em consonância com estudos prévios. 

As variáveis IPCA, IBC-Br e produção industrial demonstraram um impacto mais 

limitado no npc em termos de relevância estatística quando comparados com as 

outras séries macroeconômicas. 

 

Os dois modelos estimados com duas defasagens (VARX e VAR) e outras duas 

estimações semelhantes, mas fazendo o uso de seis defasagens, foram analisados 

em relação à capacidade preditiva dos créditos não performados fora da amostra. 

Primeiramente, os modelos foram comparados em relação ao erro absoluto médio e 

ao erro quadrático médio. O VARX de seis defasagens foi o que apresentou o melhor 

desempenho em relação às duas métricas. Em seguida, os testes de Diebold-Mariano 

encontraram evidência estatística de que a sua capacidade de previsão é superior aos 
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dois modelos de duas defasagens quando considerado o erro absoluto médio. No 

entanto, a diferença entre as previsões de seis defasagens não apresentou 

significância estatística a um nível de confiança de 90%. 

 

Uma possível limitação deste trabalho reside no fato das séries temporais estudadas 

serem consideradas somente integradas de ordem zero ou integradas de ordem um, 

assim como grande parte dos estudos da área também procedem. Entretanto, ordens 

de integração superiores podem estar presentes nas séries, de modo que algumas 

das estimações e resultados devem ser adereçados de maneira diferente diante dessa 

situação (KRATZIG; LUTKEPOHL, 2004). Outra potencial limitação que merece 

destaque é a utilização da razão NPC (razão dos créditos não performados pelo total 

de créditos) como indicador de risco de crédito. Segundo Ganglione e Schechtman 

(2011), o indicador mede a performance da carteira de créditos em diferentes períodos 

de tempo, ao invés de verificar o eventual default de cada ativo do portfólio, sendo 

portanto possivelmente afetado por mudanças no volume de créditos concedidos e 

pelos prazos de vencimento dos direitos creditórios, fatores que não estão 

relacionados com o risco de crédito propriamente dito. Entretanto, o indicador é 

considerado em geral na literatura como uma boa proxy da real taxa de inadimplência 

de carteiras de crédito. 
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