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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar a taxa de 

inadimplência de uma carteira de crédito a partir de variáveis macroeconômicas, 

utilizando um modelo de regressão linear múltipla. Dessa forma é possível avaliar o 

impacto de mudanças nos valores destas variáveis no risco de crédito de uma 

carteira e, assim, estabelecer as bases para realização de testes de estresse. Os 

testes de estresse são instrumentos de gestão de riscos que devem ser executados 

pelas instituições financeiras e pelos bancos centrais para atender requisitos 

regulatórios, mas também servem como valiosa fonte de informações para garantir a 

solidez e a estabilidade do sistema financeiro. O foco desse trabalho é o risco 

associado ao portfólio de crédito aplicado ao Varejo PJ, ou seja, Micro, Pequenas e 

Médias Empresas e estabelecer um comparativo entre estes segmentos e o das 

grandes empresas. 

 

Palavras-chave: Teste de estresse, Risco de Crédito, Gestão de Riscos, 

Inadimplência, Portfólio de Crédito para Pessoa Jurídica, Micro e Pequena Empresa, 

Varejo Pessoa Jurídica, Sistema Financeiro, Fatores Macroeconômicos, Credit 

Portfolio View, Regressão Linear Múltipla.  



 
 

ABSTRACT 

The objective of this work is to propose a methodology to estimate the credit’s 

portfolio default rate from macroeconomic variables, using a multiple linear 

regression model. Thereby it is possible to assess the impact of changes in the 

values of these variables on the credit risk of a portfolio and, thus, establish the 

bases for carrying out stress tests. Stress tests are risk management instruments that 

must be performed by financial institutions and central banks to meet regulatory 

requirements, but they also serve as a valuable source of information to ensure the 

soundness and stability of the financial system. The focus of this work is the risk 

associated with the credit portfolio applied to Retail Loans to establish a comparison 

between this segment and that of large companies. 

 

Keywords: Stress Testing, Credit Risk, Risk Management, Default, Credit Portfolio for 

Small and Middle Companies, Retail Loans, Financial Systems, Macroeconomic 

Factors, Credit Portfólio View, Multiple Linear Regression.   
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1. Introdução 

Uma sucessão de crises financeiras ao redor do mundo, ocorridas no final do século 

XX e início do século XXI, motivaram a criação de órgãos reguladores e a 

implementação de um robusto arcabouço normativo para mitigação do risco de 

perdas e manutenção da sustentabilidade do sistema financeiro global.  

Em 1988, o primeiro Acordo de Basileia (BIS I) vinculou padrões mínimos de capital 

ao Risco de Crédito, estabelecendo as bases para o cálculo do capital regulatório a 

partir de um fator de ajuste aplicado ao montante dos ativos ponderados pelo risco 

(RWA). 

Em 2004, o segundo Tratado de Basileia (BIS II) estruturou em três pilares os 

fundamentos para a gestão de riscos do sistema financeiro. Pillar 1 corresponde ao 

requerimento mínimo de capital, Pillar 2 corresponde à necessidade de supervisão 

bancária por parte dos reguladores locais e Pillar 3 que introduziu a transparência e 

disciplina de mercado. O BIS II aprimorou os padrões internacionais de capital por 

meio da aplicação de métodos de classificações internas (IRB – internal ratings-

based) para avaliar o risco de crédito. 

Em BIS II é estabelecido o uso dos testes de estresse para avaliar a adequação de 

capital das instituições financeiras e o papel dos reguladores em relação às 

condições de realização e os resultados obtidos.  

O aprimoramento da gestão de riscos e dos requerimentos de capital trazidos por 

BIS II não foi suficiente para evitar a grande crise financeira global ocorrida no 

período de 2007-2009 e a quebra de bancos, especialmente nos EUA e Europa. Isso 

motivou a revisão do arcabouço regulatório proposto em BIS II e o lançamento do 

chamado Acordo de Basileia III (BIS III), em 2010. 

Nesse cenário surgem os Testes de Estresse, como parte do arcabouço para gestão 

de riscos de instituições financeiras e do risco sistêmico. No sentido de conhecer, 

medir e gerenciar os riscos aos quais as instituições financeiras estão sujeitas, 

devem ser realizados testes de estresse nas carteiras dos bancos e no sistema 

financeiro como um todo. Os testes têm por objetivo avaliar as perdas que podem 
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ocorrer sob cenários extremamente adversos, porém plausíveis, com o objetivo de 

adotar medidas para prevenção e mitigação de riscos.  

A avaliação e a mensuração do risco de crédito de uma carteira de ativos estão 

diretamente relacionadas com os índices de inadimplência histórica dessa carteira. 

Poder prever o comportamento da inadimplência em cenários econômicos adversos 

é questão fundamental para decidir sobre a necessidade de aumento do buffer de 

capital e assim manter a estabilidade financeira do sistema ou da instituição. 

O risco de crédito varia conforme o tipo de cliente e o tipo de operação bancária, 

principalmente em função da aplicação do crédito e das garantias oferecidas pelo 

tomador. As empresas que recorrem ao sistema financeiro para financiar suas 

atividades e investimentos podem ser segmentadas segundo seu porte. Micro, 

pequenas, médias e grandes empresas possuem características muito diferentes em 

relação ao risco de crédito. 

No Brasil, as micro, pequenas e médias empresas são muito importantes para a 

economia, principalmente em relação à geração de empregos e ao fomento dos 

negócios de varejo. Entretanto, em relação ao mercado de crédito surgem 

diferenças significativas em comparação com as grandes empresas, conferindo um 

maior risco de crédito para o público com menor faturamento, especialmente pela 

falta de reservas financeiras, baixo ou nenhum poder de negociação em relação às 

taxas de juros, impossibilidade de acesso a mercados de capitais e baixos níveis de 

garantias para mitigar o risco das operações. 

Considerar o risco e prever o comportamento da inadimplência de um portfólio de 

crédito para as empresas de menor nível faturamento torna-se, assim, muito 

relevante para o Sistema Financeiro Nacional e para a economia do país, pois 

permite aos bancos manter a assistência creditícia a esse segmento, fazendo uma 

gestão adequada do portfólio e alocando capital suficiente frente ao risco de crédito. 

Ao mesmo tempo, permite às entidades reguladoras, supervisoras e ao governo 

central a criação e implementação de políticas públicas de estímulo econômico e 

mitigação de riscos. 

Em que pese nos últimos anos a literatura sobre testes de estresse, no Brasil e no 

mundo, seja bastante expressiva, não foram identificados trabalhos que tratem 
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especificamente, de testes de estresse relacionado ao risco de crédito do portfólio 

de pessoas jurídicas de varejo. Também não foram identificados trabalhos que 

tratem do acompanhamento do comportamento do mercado de crédito para este 

segmento no Brasil que, embora não seja o foco desse trabalho constitui as bases 

para a realização deste estudo. 

1.1. Objetivos 

Este trabalho visa contribuir com a literatura a partir da reunião das informações 

disponíveis sobre financiamento para empresas no Brasil, em particular para o 

segmento de Varejo Pessoa Jurídica, e em seguida lançar as bases para a 

elaboração de modelos econométricos com o objetivo de estudar o impacto das 

condições da economia na inadimplência e alimentar os testes de estresse voltados 

para o segmento de Varejo Pessoa Jurídica.  

A metodologia propõe a criação de um modelo de regressão múltipla para estimação 

da inadimplência de portfólios de crédito. Para atingir esse objetivo este trabalho irá: 

a) Descrever o funcionamento dos Testes de Estresse para Risco de Crédito 

seguindo a regulação internacional e a brasileira;  

b) Apresentar informações históricas relevantes sobre o comportamento da 

carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional, estabelecendo 

comparativos entre varejo e atacado; 

c) Propor um modelo que relacione os indicadores de inadimplência dos 

portfólios de crédito das pessoas jurídicas no Sistema Financeiro Nacional 

com os cenários macroeconômicos, segmentados por público; 

d) Identificar o impacto de cenários de estresse macroeconômico nos 

indicadores de inadimplência.   
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1.2. Estrutura 

Esta dissertação foi organizada de forma a apresentar uma revisão da literatura 

existente sobre os riscos financeiros, ambiente regulatório e os testes de estresse 

para risco de crédito. Na sequência serão apresentadas informações gerais sobre o 

crédito para empresas no Brasil, comparando informações das grandes empresas 

com as de menor porte.  

Dentre essas informações iremos analisar o comportamento da inadimplência de 

cada segmento e usaremos esses dados para propor a criação de um modelo 

econométrico que vincule a inadimplência com as variáveis macroeconômicas mais 

tradicionalmente utilizadas no Brasil. 

Em seguida iremos analisar e comparar as propostas dos modelos obtidos para 

cada segmento de pessoas jurídicas, identificando as diferenças entre eles. Os 

modelos serão testados com vistas a observar o impacto de cenários de estresse 

macroeconômico nas taxas de inadimplência das carteiras de crédito a partir dos 

modelos construídos. 

Por fim iremos discutir os resultados e as oportunidades para trabalhos futuros. 
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2. Revisão Bibliográfica  

A literatura sobre gestão de riscos e os testes de estresse é bastante ampla, 

inclusive com alguns trabalhos clássicos para entendimento do significado e da 

importância dos testes de estresse para os sistemas financeiros. Diversas fontes de 

referência, com abordagens mais generalizadas e outros mais específicos foram 

consultadas para embasar este trabalho e permitir melhor entendimento sobre os 

conceitos que serão abordados. Este capítulo aborda os principais textos 

consultados. 

Este trabalho foi estruturado com o objetivo de apresentar conceitos relacionados ao 

funcionamento do sistema financeiro e ao gerenciamento do Risco de Crédito, saldo 

e taxas inadimplência de portfólios de crédito para pessoas jurídicas no Brasil, 

conceituação e aplicação dos testes de estresse e modelagem econométrica para 

estimação das taxas de inadimplência de carteiras.   

As crises financeiras das últimas décadas têm motivado a realização de grande 

quantidade de pesquisas acadêmicas, de entidades reguladoras e de instituições 

financeiras e de consultoria sobre o tema Gestão de Riscos. Os Acordos de Basileia 

(BIS, 1988, 2004 e 2010), de caráter extremamente técnico, constituem referências 

internacionais fundamentais para supervisão bancária e regulação nas maiores 

economias do mundo.  

Nos anos de 1990 o desenvolvimento de ferramentas para gestão de riscos como o 

Value at Risk (JORION, 2001) e os Testes de Estresse (BIS, 2018) trouxeram uma 

abordagem quantitativa que foi extensamente implementada por bancos e 

supervisores dos sistemas financeiros. (McNEIL, 2015) 

O trabalho de Schuermann (2001) proporciona uma visão abrangente dos testes de 

estresse e descreve a origem, a evolução e o arcabouço fundamental para 

realização dos testes. Aborda o desafio de desenhar cenários plausíveis e coerentes 

para aplicação em portfólios de bancos. Quando se trata de testes de estresse 

determinados pelo supervisor nacional todos os bancos devem seguir o mesmo 

cenário, a exemplo do que determina do Banco do Central do Brasil (Bacen, 2017), e 

que será a fonte primária de informações para determinação dos cenários e das 
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variáveis macroeconômicas que serão utilizados nesse trabalho. Além da 

problemática da definição dos cenários, ressalta a importância da transparência na 

divulgação dos resultados, permitindo aos agentes do mercado avaliar a 

assertividade dos testes e, como consequência, a resiliência do banco frente a 

situações adversas.  

No relatório Stress Testing Principles, publicado pelo BIS em 2018, estão 

estabelecidos os princípios fundamentais que devem ser seguidos por bancos e 

autoridades supervisoras em relação aos testes de estresse. Essa distinção entre 

testes realizados nas carteiras de bancos e os testes dos supervisores também é 

abordada em Farmer et al. (2018), que divide os testes em dois tipos: 

Microprudencial, que é utilizado para medir a resiliência individual de um banco, ou 

Macroprudencial, que se aplica a um grupo de instituições ou mesmo o sistema 

financeiro como um todo.  

Bellini (2017) cita que o coração de um exercício de teste de estresse é o desenho 

do cenário macroeconômico. E por isso os bancos precisam investigar como os 

movimentos macroeconômicos afetam seu negócio. Nesse sentido, reguladores 

criam cenários básicos e adversos e projetam seus efeitos sobre um conjunto de 

variáveis macroeconômicas. O conjunto desenhado pelos reguladores pode não ser 

necessariamente o mais adequado para uma carteira de crédito bancária, sendo 

necessário que os gestores desse banco enriqueçam a proposta do regulador para 

criar um cenário coerente às suas necessidades. No Brasil, o Bacen divulga no seu 

Relatório de Estabilidade Financeira as variáveis macroeconômicas, cenários e seis 

respectivos valores para realização dos testes macroprudenciais, que também 

podem servir de guia fundamental para o exercício microprudencial dos bancos.  

Diversos estudos mostram a correlação entre Risco de Crédito, Probabilidade de 

default, taxas de inadimplência e os fatores macroeconômicos como em Simons e 

Rolwes (2009), Jakubík (2007), Pesaran et al (2005),  Engelmann e Hayden (2008) e 

diversos outros estudos corroboram a inter-relação entre as condições da economia 

e a ocorrência de default de operações de crédito, também chamado de “Non-

performing loans” (NPL).  
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O modelo Credit Portfolio View (CPV) (WILSON, 1997a, 1997b, 1998) é um dos 

pioneiros, permanecendo ainda hoje relevante, e serviu de base para muitos estudos 

que relacionam variáveis macroeconômicas e indicadores de risco de crédito. 

Küçüközmen e Yüksel (2006), Yurdakul (2014) testaram o modelo para o sistema 

financeiro da Turquia. Schechtman e Gaglianone (2011) que usaram a metodologia 

para estudo de testes de estresse macroeconômicos para portfólio de crédito 

imobiliário no Brasil. As bases desse modelo serão utilizadas neste trabalho para 

estimar as variações nas taxas de inadimplência a partir de mudanças nos valores 

das variáveis macroeconômicas relacionadas por meio de uma regressão linear 

múltipla. 

Santos (2008), Vazquez, Tabak e Souto (2010), Zaniboni (2018) propuseram 

modelos de teste de estresse a partir de outros modelos econométricos que 

apresentaram resultados bastante satisfatórios ao relacionar fatores 

macroeconômicos aos indicadores de crédito, respectivamente, VAR (Vetor Auto 

Regressivo) para os dois primeiros e ARIMAX (Autoregressive Integrated Moving 

Average with Explanatory Variable).  

Nishikawa (2014) aborda em seu trabalho a implantação de um modelo de teste de 

estresse macroeconômico para mensuração e acompanhamento da inadimplência 

para bancos de atacado. O modelo proposto compreende a utilização de variáveis 

macroeconômicas relevantes no cenário nacional brasileiro que são aplicadas a 

modelos econométricos de regressão linear para criar um modelo preditivo da 

inadimplência. Os resultados obtidos mostram que a metodologia é robusta e 

permite uma boa explicação para o comportamento das taxas de inadimplência.  

Cortés et al. (2018) abordam a recuperação do nível de empréstimos para pequenos 

negócios no pós-crise financeira global dos anos 2007-2009 e a relação entre esses 

empréstimos e o incremento da regulação, inclusive os testes de estresse. O estudo, 

com base em dados do mercado norte-americano, mostra que bancos que 

apresentaram os piores resultados nos testes de estresse, ou seja, possuíam 

menores níveis de capital, reduziram a quantidade de empréstimos para pequenas 

empresas, ou seja, alteraram o perfil dos seus portfólios na direção de mercados 

mais seguros.  Não existem estudos semelhantes aplicados ao mercado doméstico 

brasileiro e nem este estudo irá fazer uma vinculação direta entre níveis de capital e 
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mudanças na aplicação do crédito bancário, entretanto, indiretamente se observa 

um comportamento semelhante no Brasil em momentos de piora nas condições 

gerais da economia. 

Foi identificada uma lacuna em relação à produção de trabalhos acadêmicos que 

abordem informações sobre o mercado de crédito voltado para o segmento de 

Micro, Pequenas e Médias Empresas no Brasil e o comportamento desse mercado 

em situações de estresse. Sabe-se, com base nos dados disponíveis e na 

percepção empírica dos participantes do mercado, tratar-se de um público mais 

arriscado e menos resiliente frente às intempéries econômicas.  

Assim, esta dissertação apresenta os dados disponíveis sobre o crédito aplicado ao 

segmento do Varejo PJ, faz um comparativo com o comportamento observado no 

segmento de grandes empresas, e propõe modelos para estimar as variações das 

taxas de inadimplência a partir de indicadores macroeconômicos utilizando 

regressões múltiplas. Os dados, conceitos teóricos e as bases para os modelos 

serão apresentadas nos próximos capítulos. 

As principais referências sobre os testes de estresse, como são estruturados e sua 

importância no cenário econômico e regulatório atual estão na próxima seção deste 

capítulo. 

2.1. Testes de Estresse 

O Sistema Financeiro desempenha um papel fundamental no fomento das 

atividades econômicas, por meio da transferência de recursos entre agentes 

poupadores, que têm excedente de recursos, e aplicadores, que necessitam de 

capital para financiar a aquisição de bens e realização de investimentos.  

Um dos agentes mais importantes nesse sistema são os bancos comerciais, que 

atuam no papel de facilitadores do crescimento econômico. Os depósitos bancários 

representam a forma mais líquida do capital o que justifica os esforços dos bancos 

centrais em controlar a oferta de dinheiro e o nível de atividade econômica 

agregada, alterando a disponibilidade de crédito nos bancos.  
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Assim, as instituições financeiras precisam, ao mesmo tempo, resguardar a 

poupança dos indivíduos e fomentar negócios para apoiar a geração de emprego e 

riqueza, ao tempo em que devem atender à legislação tocante ao setor, que visa 

garantir a liquidez, a solvência e a sustentabilidade do sistema. 

A crise financeira que atingiu os mercados globais durante os anos de 2007-2009 

revelou ao mundo as fragilidades da economia e dos sistemas financeiros de 

diversos países. A economia moderna depende do sistema financeiro para crescer e 

a base do funcionamento de um banco, individualmente, e de todo o sistema 

financeiro é a confiança. Quando o mercado começa a enxergar a possibilidade de 

quebra de um banco esta confiança evapora, independente de haver ou não 

fundamento. Para que o sistema financeiro funcione o público precisa confiar que o 

dinheiro investido nos bancos estará resguardado e disponível para uso quando 

necessário.  

Segundo Geithner (2014), Secretário do Tesouro americano durante os anos de 

2009 a 2013, bancos são como o sistema circulatório da economia, portanto é vital 

que estes funcionem regularmente como redes de energia. Quando todo o sistema 

financeiro foi colocado em risco, milhões de pessoas poderiam perder seus 

empregos, suas economias e até suas casas.  

Isso torna a questão da resiliência do sistema financeiro crucial para os governos 

centrais. Na primeira década dos anos 2000 a crise financeira global impôs a 

necessidade de intervenções governamentais e resgates a instituições com graves 

problemas de capital. Esse movimento recrudesceu a necessidade de maior 

regulação e supervisão por parte dos bancos centrais e entidades reguladoras em 

todo o sistema. A globalização da economia tornou necessária a adoção de medidas 

prudenciais de abrangência mundial para minimizar o contágio dos mercados fora do 

centro da crise. 

Cada país tem seu arcabouço e suas entidades regulatórias: nos EUA este papel 

cabe ao Federal Reserve Board (FED); no caso da União Europeia, a criação do 

bloco gerou a necessidade de criação de entidades supranacionais para 

organização e manutenção financeira da região, assim, em 2011, foi estabelecida a 

criação da Autoridade Bancária Europeia (European Banking Authority (EBA)) e o 

Banco Central Europeu, em inglês European Central Bank (ECB); e no Brasil a 
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entidade regulatória e de supervisão mais importante do sistema financeiro é o 

Banco Central do Brasil (Bacen). Outro organismo fundamental na regulação e 

padronização do sistema financeiro mundial é o Bank for International Settlements 

(BIS). 

Nos Estados Unidos a entidade mais importante em relação à supervisão bancária é 

o Board of Governors of the Federal Reserve System (FED). O FED instituiu, durante 

a crise de 2009, o programa chamado The Supervisory Capital Assessment Program 

(SCAP), através do qual o regulador pretendia medir quanto de capital adicional 

seria necessário para garantir que cada instituição tivesse recursos suficientes para 

se manter, caso a economia se enfraquecesse mais que o esperado.  

No Brasil, o Banco Central exerce a regulação e a supervisão do sistema financeiro 

nacional e define como uma de suas atribuições “assegurar que o sistema financeiro 

seja sólido (tenha capital suficiente para arcar com seus compromissos) e eficiente”.  

Todos esses órgãos reguladores juntos estabelecem as normas que as instituições 

financeiras devem respeitar, como a exigência de capital mínimo para a atividade 

bancária, a adoção de melhores práticas para gestão de riscos e transparência na 

divulgação de informações e resultados. Uma das ferramentas mais importantes 

para o gerenciamento de riscos são os testes de estresse.   

O Risco de crédito é o principal risco ao qual uma instituição financeira está sujeita, 

especialmente se se tratar de um banco comercial de varejo. Está diretamente 

relacionada com a incapacidade dos tomadores em honrar suas dívidas e 

manterem-se adimplentes. Os modelos internos de risco de crédito precisam estar 

aderentes ao risco da carteira de clientes e operações da instituição. Os bancos 

devem reter dados utilizados no processo de alocação de exposições a conjuntos, 

incluindo dados sobre características de risco de mutuário e de transação, usadas 

diretamente ou através do uso de um modelo, bem como dados sobre 

inadimplência. Os bancos também devem reter dados sobre Probabilidade de 

Default (PD), Perdas em situação de inadimplência (Loss Given Default - LGD) e 

Exposição na inadimplência (Exposure at Default - EAD) estimados, devem ser 

associados a conjuntos de exposições. Para exposições não pagas, os bancos 

devem reter os dados nos pools aos quais a exposição foi atribuída em cada 
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período, vinculado à inadimplência e os resultados alcançados na LGD e na EAD.  

(BIS, 2004) 

A partir de Basileia II foram incluídas abordagens para o tratamento de perdas 

esperadas (EL), perdas inesperadas (UL) e para o tratamento de exposições de 

cada tipo de crédito, inclusive para mitigação do risco de crédito associado ao 

crédito para o varejo, entre outras, também foram incorporadas. O Comitê também 

procurou esclarecer suas expectativas em relação à necessidade de os bancos 

utilizarem abordagem avançada do IRB para incorporar os efeitos decorrentes de 

desacelerações econômicas nos seus parâmetros de perdas em dado a ocorrência 

da inadimplência (LGD). (BIS, 2004) 

Pode-se dizer que o risco de crédito é tão antigo quanto a concessão de 

empréstimos e, portanto, o risco de crédito é a forma mais antiga de risco nos 

mercados financeiros e representa a maior fonte de risco financeiro para os bancos 

comerciais brasileiros, sendo objeto de rigorosa supervisão das instituições 

reguladoras do sistema financeiro. A ocorrência de eventos de default pode causar 

uma potencial variação no lucro e no valor de mercado das ações da instituição. 

Mudanças nas condições gerais da economia e no setor de operação da companhia 

pode alterar a disponibilidade de caixa para pagamento da dívida assumida. Da 

mesma forma indivíduos podem ter sua capacidade de pagamento reduzida em 

função de desemprego e redução da renda. Essas condições são difíceis de prever. 

(SICSÚ (2010), MCNEIL (2015), (PASCHOARELLI, 2007))  

Yurdakul (2014) estudou as relações entre risco de crédito bancário e fatores 

macroeconômicos. O Risco de Crédito ao qual os bancos estão expostos tem dois 

componentes primários, que são os riscos sistêmicos e não sistêmicos. Os riscos 

sistêmicos derivam das variações na economia, na política, nas condições sociais e 

afetam todo o mercado financeiro e os ativos financeiros comercializados nesses 

mercados. Riscos não sistemáticos por sua vez são inerentes à instituição ou às 

características da indústria na qual a instituição opera.  

Em uma conjuntura na qual os fatores macroeconômicos seguem um curso 

desfavorável, o principal componente que leva a perdas de crédito é o risco de 

crédito sistêmico, que prejudica o desenvolvimento de toda a economia e cria uma 
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significativa correlação entre o risco de crédito sistêmico e as condições 

macroeconômicas. A forma como as condições da economia afetam o risco de 

crédito variam em cada país e cada setor, fatores como taxa de crescimento do PIB, 

taxas de juros, de inflação, desemprego, câmbio, débito público e privado, poupança 

interna e política monetária são os principais fatores que explicam o risco de crédito 

sistêmico. 

Observa-se que existem boas razões econômicas para esperar a ocorrência de 

dependência entre inadimplência de diferentes credores. Mais importante, a saúde 

financeira de uma empresa varia aleatoriamente com a flutuação de fatores 

macroeconômicos como mudanças no crescimento da economia. Uma vez que 

diferentes devedores são afetados pelos mesmos fatores macroeconômicos, isso 

explica a correlação entre os eventos de inadimplência de múltiplos devedores. 

(MCNEIL, 2015) 

Para Sicsú (2012) a concessão de crédito é uma decisão sob condições de 

incerteza. Paschoarelli (2007) menciona o problema da assimetria de informações 

entre credores e devedores. Esta condição, inerente ao processo de crédito tem 

origem no fato de que os credores têm menos informações que os devedores sobre 

suas reais condições em honrar o pagamento da dívida assumida. Quando o 

devedor não honra o pagamento de sua dívida, no prazo estipulado no momento da 

concessão do crédito, ele se torna inadimplente. 

De acordo com a definição e os dados publicados pelo Bacen uma operação de 

crédito torna-se inadimplente quando pelo menos uma parcela da operação tem 

atraso superior a 90 dias. No período entre 15 e 90 dias após o vencimento da 

parcela não paga a operação é considerada em situação de “Atraso”.  

Paschoarelli (2007) define a taxa de inadimplência, em inglês default rate, como a 

fração dos títulos que entraram em default do total de títulos analisados. Ou seja, a 

inadimplência de uma carteira de crédito pode ser medida como valor das operações 

inadimplentes em relação ao volume total de crédito daquela carteira. 

 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑎𝑑𝑖𝑚𝑝𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑎𝑑𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 2.1i 
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A ocorrência de muitos eventos de inadimplência, com a consequente elevação das 

taxas de default afeta negativamente os resultados dos bancos e, em situações mais 

graves, irá requerer capital para absorver as perdas. 

No sentido de conhecer, medir e gerenciar os riscos aos quais as instituições 

financeiras estão sujeitas são realizados testes de estresse nas carteiras dos bancos 

e no sistema financeiro como um todo. Os testes tem por objetivo avaliar as perdas 

que podem ocorrer sob cenários extremamente adversos, porém plausíveis, com o 

objetivo de adotar medidas para prevenção e mitigação de riscos. 

Em relação aos gestores dos bancos foi determinado que os testes de estresse 

fossem executados de forma que “A administração de um banco deve realizar testes 

de estresse periódicos de suas principais concentrações de risco de crédito e revisar 

os resultados desses testes para identificar e responder a possíveis mudanças nas 

condições de mercado que possam afetar adversamente o desempenho do banco.” 

(BIS, 2004) 

Um banco deve garantir que possui capital suficiente para atender aos requisitos do 

Pillar 1 e mais ainda, atender aos resultados do teste de estresse de risco de crédito 

(realizado como parte dos requisitos mínimos do IRB do Pillar 1). Os resultados do 

teste de estresse contribuirão, portanto, diretamente para a expectativa de que um 

banco opere acima dos índices mínimos de capital regulatório. 

Para fins de atendimento das diretrizes dos testes de estresse deve ser feita uma 

análise abrangente, com ampla gama de condições e cenários externos. A 

sofisticação das técnicas aplicadas aos testes de estresse deve ser proporcional às 

atividades do banco. Os supervisores devem considerar os resultados das análises 

de sensibilidade e testes de estresse realizados pela instituição e como esses 

resultados se relacionam com os planos de capital. 

Teste de Estresse, em inglês, Stress Test, é uma técnica que mede a 

vulnerabilidade de um portfólio, ou de uma instituição, ou de todo um sistema 

financeiro sob diferentes cenários ou eventos. É um exercício quantitativo do tipo 

“what if”, ou seja, mediante cada situação hipotética testada, que representa a 

materialização de um certo tipo de risco, o que aconteceria com o capital, o lucro, o 

fluxo de caixa etc. Entretanto o exercício do teste de estresse é mais do que o 
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cálculo numérico do impacto de possíveis choques, envolve também escolhas sobre 

a cobertura das instituições, riscos e cenários; a aplicação de modelos quantitativos 

para relacionar os diversos cenários de choque para medidas de solvência e 

liquidez; a estratégia de comunicação dos resultados; e as medidas de 

acompanhamento, se forem necessárias. Testes de estresse tipicamente avaliam 

dois aspectos do desempenho das instituições financeiras: solvência e liquidez. 

Embora atualmente o foco principal dos testes de estresse, e desse estudo, seja o 

setor bancário, novos modelos para outros setores estão se tornando cada vez mais 

importantes (OURA; SCHUMACHER, 2012). 

De acordo com Schuermann (2012) a gestão de riscos como disciplina técnica foi 

inaugurada com a publicação do documento RiskMetrics™ - Technical Document, 

pelo J.P.Morgan em 1994, onde os testes de estresse (análise de sensibilidade e 

análise de cenário) foram amplamente mencionados. A primeira edição do livro 

Value at Risk, de Philippe Jorion, lançada em 1996, teve uma subseção destinada 

aos testes de estresse, nas edições seguintes o tema foi elevado a um capítulo. 

Os testes de estresse feitos por instituições financeiras são exercícios sobre suas 

carteiras de ativos com o propósito de limitar suas exposições aos riscos de 

mercado, de crédito, de liquidez etc. Procura-se saber se um evento extremo 

ocorresse quais investimentos causariam maior impacto negativo no balanço. Os 

testes de estresse de capital são utilizados para estimar as potenciais perdas e a 

nova exigência de capital das instituições financeiras causadas por grandes 

oscilações nas taxas de juros, de câmbio e no preço das commodities (risco de 

mercado), pelo aumento do risco de crédito e pela possibilidade de risco de liquidez. 

Podem ser aplicados choques individualmente para cada fator de risco 

(sensibilidade) ou simultaneamente para vários fatores de risco. A partir dessas 

simulações objetiva-se promover a adequação dos níveis de capital para tornar o 

banco e, por conseguinte, o sistema financeiro mais seguro. Os níveis de capital 

mínimos, a classificação dos ativos e sua ponderação pelo risco fazem parte do 

arcabouço dos Acordos de Basileia e cada regulador ainda pode instituir normas 

locais mais rígidas para assegurar a solvência do sistema financeiro sob sua 

condução. (SANTOS, 2008) 
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 Os Testes de Estresse têm sido parte das ferramentas de gestão de risco 

desde os anos de 1990. É, provavelmente, o elemento central da gestão de 

riscos para conhecer a resiliência dos ativos expostos a condições de 

deterioração, aplicável para conhecer desde a posição de um ativo específico, 

um empréstimo ou todo o portfólio de um banco. Tipicamente os testes 

tomam a forma de sensibilidades, como duplicação de spreads, queda nos 

preços ou aumento de volatilidades; ou cenários, tais como a segunda-feira 

negra de 1987, o outono de 1998, o momento pós-quebra do Lehman 

Brothers, recessões severas, estagflação etc. (SCHUERMANN, 2012) 

 Esse tipo de teste se presta, naturalmente, ao entendimento dos riscos 

financeiros, particularmente em um ambiente de ativos em risco, tais como os 

encontrados em operações financeiras. Riscos não financeiros como 

operacional, reputacional e outros riscos estratégicos, são muito mais difíceis 

de quantificar e a parametrização ainda depende fortemente de análise de 

cenários (terremotos e outros desastres naturais, ataque de hackers, riscos 

legais etc.). O Acordo de Basileia I, de 1988, não menciona formalmente o 

Stress Test. No Market Risk Amendment de 1996 os testes de estresse 

ganharam sua própria seção e assim foram incorporados aos códigos dos 

reguladores. (SCHUERMANN, 2012) 

Testes de estresse macroprudenciais têm três objetivos principais: monitorar a 

estabilidade do sistema financeiro, identificar suas vulnerabilidades e avaliar as 

políticas do mercado financeiro desenhadas para mitigar o risco sistêmico. 

(FARMER, 2018) 

Santos (2008) informa que o teste de estresse sobre o sistema financeiro é aplicado 

em um contexto mais amplo. Aplica-se o mesmo choque às instituições financeiras 

sistemicamente importantes para identificar vulnerabilidades comuns entre elas, que 

possam comprometer a estabilidade do sistema financeiro.  

Para Geithner (2014) os testes de estresse deveriam ser mais do que um teste 

rigoroso. Deveria ser um mecanismo para recapitalizar o Sistema financeiro para 

que os bancos tivessem os recursos para promover ao invés de impedir o 

crescimento.  
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Desde então os testes de estresse tornaram-se parte fundamental do sistema de 

regulação bancária mundial, adotado pelo Fundo Monetário Internacional para todos 

seus países membros. Também se tornaram bem mais sofisticados. Em 2009, 

apenas as maiores instituições financeiras dos Estados Unidos foram solicitadas a 

determinar quais perdas teriam se o PIB (GDP, na sigla em inglês) e os preços dos 

imóveis sofressem quedas bruscas associadas à elevação do desemprego. A 

evolução dos testes, na década atual, requer que a maior parte das instituições por 

todo o mundo faça avaliações de todos os aspectos de suas operações sob uma 

ampla gama de cenários macroeconômicos. (ZANDI, 2013)  

Segundo Zandi (2013) durante a crise financeira, no final da primeira década dos 

anos 2000, muitos bancos americanos protestaram junto aos reguladores sobre a 

complexidade dos testes de estresse e sobre os cenários definidos para a realização 

dos mesmos, que deveriam considerar, entre outros fatores, que o desemprego 

subiria para patamares superiores a 10% e os preços das casas cairiam mais de 

50%. Contrariando muitos céticos, que diziam que os testes eram apenas fachada 

para convencer o público de que os bancos eram sólidos, mesmo quando eles não 

eram, o resultado revelou que os bancos precisariam de dezenas de bilhões de 

dólares para sobreviver a este cenário. A comparação realizada foi que, após dois 

anos nesse cenário extremamente adverso, os bancos acumulariam perdas 

semelhantes às ocorridas em 1933 e 1934, os piores anos da Grande Depressão 

nos EUA. 

Para Cortés (2018) os testes de estresse fornecem uma medida abrangente de 

quanto um banco pode perder numa hipotética desaceleração econômica severa 

que, então, é traduzido em uma previsão dos índices de capital regulatório 

condicionado a vários cenários de estresse. 

Jorion (2006) menciona que a parte mais sensível de um teste de estresse é a 

construção dos cenários, que torna o método subjetivo e dependente da 

sensibilidade de quem determina o que pode afetar ou não uma carteira. Além disso, 

os cenários muitas vezes não são associados a uma probabilidade de que ele 

aconteça, o que dificulta a interpretação dos resultados. Mas quando bem utilizado, 

o teste de estresse é um complemento importante na avaliação de riscos, sejam eles 

de mercado, crédito ou operacional. 
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O Banco Internacional de Compensações (BIS), no documento Peer review of 

supervisory autorities’ implementation of stress testing principles (2012) recomenda 

aos bancos os seguintes princípios para condução do programa e realização de 

Testes de Estresse: 

a) a instituição financeira deve executar programas de testes de estresse para 

promover controle e identificação de riscos; fornecer perspectivas 

complementares para outras ferramentas de gestão de riscos; melhorar o 

gerenciamento de capital e liquidez; e aumentar a comunicação interna e 

externa; 

b) os testes de estresse devem considerar visões de toda a instituição; 

c) a instituição deve escrever as políticas e procedimentos de condução do 

programa de teste de estresse; 

d) a infraestrutura do banco deve ser flexível o suficiente para acomodar 

diferenças e possíveis mudanças nos testes em um apropriado nível de 

granularidade; 

e) o banco deve manter regularmente atualizado o arcabouço para realização do 

teste de estresse; 

f) o teste de estresse deve cobrir todas as possibilidades de risco e áreas de 

negócios, incluindo todos os níveis da empresa; 

g) programas de teste de estresse devem cobrir as possibilidades de cenários, 

inclusive prospectivas futuras, tendo em conta todas as interações da 

empresa e seus efeitos; 

h) o teste de estresse deve ser caracterizado por diversas possibilidades de 

gravidade, incluindo eventos capazes de gerar o máximo dano, seja através 

do tamanho da perda ou o dano à reputação; 

i) como parte de um programa global de teste de estresse o banco deve levar 

em conta as pressões simultâneas sobre o funding e os ativos, e o impacto de 

uma redução na liquidez do mercado sobre o valor de exposição; 

j) a efetividade das técnicas de mitigação de risco deve ser sistematicamente 

reavaliada; 

k)  os programas de teste de estresse devem cobrir explicitamente produtos 

complexos e customizados como exposições securitizadas; 
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l)  os programas de teste de estresse devem cobrir riscos de transporte e 

armazenagem; 

m)  a instituição deve aprimorar suas metodologias de testes para o completo 

entendimento dos efeitos do risco reputacional. Também deve incorporar o 

surgimento de riscos de instrumentos fora do balanço e outros relacionados 

em seu programa; 

n) o banco deve melhorar sua abordagem para contrapartes altamente 

alavancadas quando consideradas suas vulnerabilidades para categorias 

específicas de ativos ou movimentos do mercado, e quando verificado que 

seu potencial de risco foi indevidamente avaliado por técnicas de mitigação 

de riscos. 

No Brasil, os testes de estresse vêm sendo usados desde 2002. Entretanto, 

seguindo a esteira mundial, após a crise financeira global de 2007-2009os testes 

tornaram-se muito mais relevantes, sendo alvo de diversos estudos acadêmicos e 

de instituições do mercado. 

O Banco Central do Brasil é a principal entidade atuante na regulação e supervisão 

do sistema bancário brasileiro e é o responsável pelo estabelecimento das normas 

que as instituições devem seguir em relação às políticas e à execução dos testes de 

estresse. O Bacen também pode determinar que as instituições realizem testes de 

estresse com base em cenários por ele fornecido. (Bacen, 2017) 

A Resolução Bacen 4.557, de 23/02/2017, traz avanços em relação a uma visão 

integrada da gestão de riscos e dispõe sobre a implementação de estruturas de 

gerenciamento de riscos e de capital nas instituições financeiras. Estas estruturas 

devem ser compatíveis com o modelo de negócios, a natureza das operações, 

complexidade dos produtos, atividades e processos da instituição, proporcionais à 

dimensão e à relevância da exposição aos riscos e capazes de avaliar os riscos 

decorrentes das condições macroeconômicas e dos mercados em que a instituição 

atua.  

A estrutura de gerenciamento de riscos deve desempenhar diversas funções como 

determinar as políticas e estratégias para realização da gestão de riscos, que devem 

ser claramente documentadas, estabelecer limites e procedimentos destinados a 

manter a exposição em conformidade com os níveis existentes na Declaração de 
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Apetite por Riscos (RAS). A resolução também estabelece as premissas para 

elaboração e execução dos testes de estresse, em linha com as prerrogativas 

estabelecidas por Basileia, citadas anteriormente nesta seção. As premissas e 

resultados dos testes devem compor relatórios gerenciais tempestivos para os níveis 

mais altos da gestão da instituição e devem ser utilizados na identificação, 

mensuração, avaliação, monitoramento, controle e mitigação de riscos da instituição 

além de retroalimentar as decisões estratégicas que impactem o risco e o capital. 

O programa de testes de estresse compreende um conjunto coordenado de 

processos e rotinas, dotado de metodologias, documentação e governança próprias, 

com o objetivo de identificar potenciais vulnerabilidades da instituição e devem servir 

a fazer uma avaliação prospectiva dos potenciais impactos de eventos e 

circunstâncias adversas na instituição ou em um portfólio específico.  

Faz parte do programa a análise de sensibilidade, que representa uma metodologia 

de teste que permite avaliar o impacto decorrente de variações de um parâmetro 

relevante específico no capital da instituição, em sua liquidez ou no valor de um 

portfólio. Também deve ser feita a análise de cenários, que considera o impacto 

decorrente de variações simultâneas e coerentes em um conjunto de parâmetros 

relevantes. Deve ser incluído também o teste de estresse reverso, que constitui uma 

metodologia que permite a identificação dos eventos e circunstâncias adversos 

associados a níveis predefinidos de resultado, capital ou liquidez, inclusive aqueles 

que configurem a inviabilidade da instituição.  

Os resultados do programa de teste de estresse devem ser incorporados nas 

decisões estratégicas da instituição, na revisão dos níveis de apetite por riscos, na 

revisão das políticas, estratégias e dos limites para fins do gerenciamento de capital, 

no processo estruturado de comunicação corporativa, na avaliação dos níveis e da 

adequação de capital e de liquidez.  

Os resultados do teste, em função dos cenários base e de estresse, devem ser 

utilizados para realização de projeções de capital requerido e disponível, em linha 

com o Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP), que 

compreende a identificação, gestão e mensuração dos riscos, incluindo a 

mensuração da necessidade de capital para fazer frente a perdas em um cenário de 
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crise severa e deve ser compatível com o planejamento estratégico da instituição. 

(Bacen, 2018)  

Os testes realizados pelos integrantes do SFN referente ao ano de 2019, e 

publicados no Relatório de Estabilidade financeira de Abril/2020, apontam para baixa 

necessidade de recursos para recapitalização do sistema em decorrência de um 

eventual contágio de cada uma das instituições financeiras individualmente. No pior 

caso a necessidade de capital decorrente do contágio ficaria abaixo de 1% do PR 

(Patrimônio de Referência) do sistema. Informações e considerações adicionais 

sobre os testes de estresse serão feitas no Capítulo 5 e 6 dessa dissertação. 
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3. Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas no Brasil  

Neste capítulo iremos apresentar as informações disponíveis sobre o crédito 

aplicado no segmento de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) no Brasil, 

também conhecido como Varejo Pessoa Jurídica (PJ). O Varejo PJ, constituído 

pelas empresas de menor porte e/ou faturamento, além do Atacado PJ (Grandes 

Empresas) e os Microempreendedores Individuais formam o conjunto das Pessoas 

Jurídicas no Brasil. Estas definições estão detalhadas nas próximas seções, que 

também trarão os dados das carteiras de crédito do Sistema Financeiro Nacional por 

segmento. 

3.1. As Micro e Pequenas Empresas na Economia Brasileira 

No Brasil as Micro e Pequenas Empresas (MPE) são um fundamentais para a 

economia nacional, como também é observado em grande parte dos países do 

mundo.  Estudo conjunto elaborado pela Fundação Getulio Vargas e pelo Sebrae 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), denominado 

“Participação das MPE na economia nacional e regional”, publicado em abril de 

2020, apresentam dados que ilustram a relevância das MPE na economia. O estudo 

indica que a participação das MPE no Produto Interno Bruto (PIB) nacional é de 

cerca de 30% (resultado de 2017), enquanto que em 1985, no início da série, 

representava 21%.  

Em relação ao emprego, as MPE representavam em 2017, último ano analisado 

no estudo, 51% dos empregos, no âmbito das empresas investigadas pelas 

pesquisas anuais do IBGE. Observando-se os números setoriais, as MPE 

somam 66% dos empregos no Comércio, 48% nos Serviços e 43% na Indústria.  

O Sebrae é a maior fonte de informações e dados sobre MPE no Brasil. Parte 

desses dados são obtidos de fontes governamentais como o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), Receita Federal do Brasil, Banco Central, IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), Ministério da Economia etc. Também 

são desenvolvidos estudos com centros de pesquisas privados e instituições de 
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ensino. O Sebrae realiza seus próprios estudos e obtém informações a partir de 

cortes em bases de dados amplas. Apesar da multiplicidade de fontes ainda existe 

grande carência de informações sobre as MPE.  

A partir de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, da Receita Federal e 

compilados pelo Sebrae, existem no Brasil 19,23 mi de empresas, dados referentes 

a maio/2020. Destes 51% são Microempreendedores Individuais (MEI), 34% são 

Microempresas, 4,7% são Empresas de Pequeno Porte e as empresas dos demais 

portes representam, aproximadamente, 10% do total. 

Para melhor compreensão dos critérios de classificação entre essas categorias de 

empresas usa-se o critério estipulado na Lei Complementar 123/2006, também 

chamada Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

Tabela 1 – Classificação das empresas por porte visão da (Lei Comp. 123). 

Classificação 
Receita 

Mínima Máxima 
Microempreendedor Individual 0 R$ 81.000,00 
Microempresa 0 R$ 360.000,00 
Empresa de Pequeno Porte R$ 360.000,01 R$ 4.800.000,00 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
Dados da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.  

Os Microempreendedores Individuais (MEI) foram criados em 2008 pela Lei 

Complementar nº 128/2008 com a finalidade de tirar da informalidade trabalhadores 

detentores de pequenos negócios, com faturamento máximo anual de R$ 81.000,00 

(referência para 2020) e no máximo um empregado contratado. A figura do MEI, 

além de permitir a formalização dos negócios, trouxe a possibilidade de 

contribuições à previdência e a arrecadação de tributos, com alíquotas inferiores às 

empresas maiores. 

3.2. Financiamento para as Micro, Pequenas e Médias Empresas  

A participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no volume de crédito do 

Sistema Financeiro Nacional pode ser observada a partir das informações obtidas 

nas bases de dados do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Bacen.  
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O Bacen divulga mensalmente o saldo da carteira de crédito do SFN, nas visões 

Pessoa Física e Jurídica, desde 2007, segregados em uma série de visões 

diferentes que permitem acompanhar e analisar o comportamento do sistema como 

um todo, inclusive com informações sobre inadimplência e gestão de riscos. A série 

histórica, apresentada na Figura 1, permite acompanhar as variações no portfólio de 

crédito concedido às empresas pelas instituições financeiras participantes do SFN. A 

carteira de crédito de pessoa jurídica atingiu o valor máximo da série histórica em 

dezembro de 2015, quando chegou a R$ 1.707,05 bilhões.    

Figura 1 – Saldo da carteira de crédito das Pessoas Jurídicas no SFN 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Em relação à Micro e Pequenas Empresas, que compõe os dados consolidados da 

carteira de crédito de pessoa jurídica, também são disponibilizadas algumas 

informações segregadas, que permitem algumas análises adicionais. Esses dados 

são em bases trimestrais e disponibilizados a partir de março de 2012, apenas. 

Outras visões da carteira de crédito para pessoa jurídica incluem a segmentação 

entre o Varejo PJ (Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME)) e o crédito para o 

Atacado PJ (Grandes Empresas). 

A forma de classificação e segmentação das empresas para enquadrá-las em 

Microempresas, Pequenas, Médias e Grandes Empresas varia conforme a entidade 
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classificadora e a finalidade. Para fins desse trabalho, em virtude da obtenção de 

dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Bacen, iremos adotar a 

segmentação desta entidade, que classifica as empresas com base na receita anual 

bruta, em primeiro plano, e no valor dos ativos para o caso de empresas maiores. 

(BACEN, 2018) 

Tabela 2 – Classificação das empresas por porte visão Bacen. 

Classificação 
Receita 

Mínima Máxima 
Microempresa 0 R$ 360.000,00 
Pequena Empresa R$ 360.000,01 R$ 3.600.000,00 
Média Empresa*1 R$ 3.600.000,01 R$ 300.000.000,00 
Grande Empresa*2 R$ 300.000.000,01 - 
Fonte: Elaborado pela autora, dados obtidos de BACEN (2018) 
*1 Desde que os ativos não sejam superiores a R$ 240 milhões 
*2 Receita superior a R$ 300 milhões ou ativos superior a R$ 240 milhões 
 

Com os dados divulgados pelo Bacen, é possível conhecer os volumes da carteira 

de crédito para cada segmento, conforme estão apresentados na Figura 2, a seguir. 

 

Figura 2 – Saldo da carteira de crédito das PJ do SFN por porte das Empresas  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020), Dados extraídos de SCR (BACEN, 2020) 
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A participação de cada segmento na composição da carteira alterou-se ao longo do 

período observado. É notório observar a elevação da participação das grandes 

empresas, que no início de 2012 era de, aproximadamente, 50% do valor total e 

atingiu o patamar ao redor de 65%, a partir de 2018. As carteiras de Micro e 

Pequenas Empresas apresentaram ligeira redução, enquanto que a carteira das 

médias empresas teve sua participação reduzida de 34% para 22% ao longo do 

período observado, conforme apresentado na Figura 3. 

Figura 3 – Participação de cada segmento de empresas no saldo de crédito da PJ 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020), Dados extraídos de SCR (BACEN, 2020) 

 

No Brasil, o volume de crédito para o Varejo PJ sofreu expressiva queda, durante a 

última crise financeira nacional (2015-2017), passando de R$ 757 bi (dez/2014) para 

R$ 489 bi (junho/2018). Até o início desse período, o volume de crédito das Pessoas 

Jurídicas era dividido em proporções quase iguais entre o varejo e o atacado. A 

partir dessa crise, primordialmente política e com graves reflexos na economia, 

houve maior concentração do crédito para as grandes empresas chegando à 

proporção de 2/3 do total. A Figura 4 ilustra esse movimento. 
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Figura 4 – Saldo das operações de crédito por porte das empresas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020), Dados extraídos de SCR (BACEN, 2020) 

Enquanto que, nos gráficos anteriores são tratados os valores do saldo da carteira a 

Figura 5 ilustra o movimento de concessão de crédito para Micro e Pequenas 

Empresas entre mar/2012 a mar/2020, comparado com a concessão para a 

totalidade do segmento de PJ.  

Figura 5 – Concessão de créditos para empresas  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020), Dados extraídos de SCR (BACEN, 2020) 
 

Não existem dados disponíveis para concessão de créditos para Grandes e Médias 

Empresas, isoladamente. Existe apenas o dado consolidado de concessão de 

crédito à PJ, o que permite calcular o valor de crédito concedido a esses dois 

públicos somados a partir da subtração do valor concedido às Micro e Pequenas 
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Empresas. É importante ressaltar que, desde o início da publicação dos dados sobre 

concessão de crédito, nunca antes havia sido observado um valor de liberações de 

crédito superior a R$ 200 bi num único mês, como visto em março de 2020, quando 

foi atingido o patamar de R$ 225 bi. O gráfico mostra que os valores máximos 

anuais sempre ocorrem nos meses de dezembro de cada ano, coincidindo com 

período de grande atividade econômica. 

O gráfico 5 ainda mostra uma pequena elevação dos valores concedidos para as 

MPE no último ano em relação aos trimestres anteriores, mas pode-se observar que 

não foram estes os responsáveis pelo salto observado em março de 2020.  

A análise da conjuntura econômica relacionada ao período indica uma forte elevação 

da demanda de crédito para as MPME, que não foi acompanhada pela oferta de 

crédito em quantidade suficiente pelos bancos. (BACEN, 2020)  

O final do primeiro trimestre de 2020 no Brasil foi marcado pelo início da pandemia 

de SARS-CoV-2. O mês de Março, que normalmente é um período de intensa 

atividade econômica, foi quando ocorreram os primeiros casos e mortes, seguidos 

por ações governamentais com medidas de restrições à circulação de pessoas e 

fechamento de comércios e serviços considerados não essenciais, havendo assim 

impacto direto nos pequenos negócios. Em que pese o momento extremamente 

atípico e a elevação generalizada dos riscos financeiros observados em função da 

pandemia, o portfólio de crédito para empresas de menor porte sempre apresenta 

maior risco de crédito quando comparado ao das grandes empresas. Os dados 

segmentados de inadimplência refletem o risco de cada público. 

Os valores de inadimplência divulgados pelo Bacen estão segmentados em I. 

Microempresas (ME); II. Empresas de Pequeno Porte (EPP); III. Consolidado de 

Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME); IV. Grandes Empresas (GDE); e a 

inadimplência total da carteira de V. Pessoas Jurídicas (PJ). Os valores de Micro e 

Pequenas Empresas são divulgados trimestralmente, enquanto os demais são 

divulgados em bases mensais. O gráfico 6 apresenta o comportamento do indicador 

de inadimplência (atrasos superiores a 90 dias) para cada um dos segmentos 

descritos. 
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Figura 6 – Comparativo das taxas de inadimplência por porte de empresas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020), Dados extraídos de SCR (BACEN, 2020) 

 

O gráfico anterior apresenta os percentuais inadimplidos para cada um dos portfólios 

de crédito das pessoas jurídicas no SFN. Observa-se a diferença de comportamento 

entre cada um dos segmentos, com evidente redução das taxas quanto maior for o 

porte da empresa e assim, portanto, os piores índices são das Microempresas. Outro 

fator que se pode observar é a instabilidade do comportamento do índice das 

Microempresas. Esse fenômeno se explica, em grande parte, pelo baixo volume de 

crédito da carteira, tornando o indicador sensível a pequenas variações, seja no 

saldo da carteira (denominador), seja no saldo das operações inadimplentes 

(numerador). 

Estas informações servirão de base para construção e posterior entendimento do 

modelo de estimação da inadimplência e seu comportamento em cenários de 

estresse. A forma de utilização das taxas de inadimplência será mais bem discutida 

na Metodologia. Vale ressaltar que o conjunto de dados segmento por porte, está 

disponível apenas a partir de 2012, portanto temos um período pouco extenso de 

dados para empregar na modelagem.  
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4. Arcabouço Teórico 

O capítulo anterior apresentou os dados sobre inadimplência da carteira de crédito 

das pessoas jurídicas, disponibilizados pelo Bacen. As taxas de inadimplência 

apresentadas serão utilizadas como base para construção de um modelo que irá 

estimar as variações nas taxas de inadimplência a partir de variáveis 

macroeconômicas. 

Os testes de estresse são construídos com base em dados históricos buscando 

contemplar eventos improváveis, cuja ocorrência levaria a perdas fora das margens 

das perdas esperadas pela instituição. Em cenários econômicos adversos, refletidos 

na piora dos indicadores macroeconômicos, segue-se uma piora dos níveis de 

inadimplência dos tomadores de crédito, elevando o risco de crédito e a necessidade 

de alocação de capital por parte das instituições financeiras. 

Semestralmente, o Bacen divulga, em seu Relatório de Estabilidade Financeira, as 

regras que devem ser contempladas e as variáveis macroeconômicas que devem 

ser utilizadas no teste de estresse que as instituições financeiras precisam aplicar 

sobre suas carteiras.  

O Bacen projeta três cenários macroeconômicos (Cenário-base, Quebra estrutural, 

Pior histórico) para os doze trimestres seguintes à data de referência, com base em 

informações do mercado, e contemplando as seguintes variáveis macroeconômicas: 

1) atividade econômica (média trimestral do Índice de Atividade Econômica do 

Banco Central – IBC-Br); 2) taxa de juros (média trimestral da Selic; 3) taxa de 

câmbio do dólar americano (média trimestral da paridade real vs. dólar); 4) inflação 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado em doze meses); 5) 

taxa de desemprego (calculada pelo IBGE com base na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua – PNADC); 6) prêmio de risco Brasil (média 

trimestral do spread EMBI+Br calculado pelo J.P. Morgan Chase); 7) juros 

americanos de dez anos (média trimestral do yield das Treasuries, com vencimento 

para dez anos).  (BACEN, 2020) 

Os valores projetados para a realização do teste com horizonte de dezembro de 

2022 apresentou os seguintes valores de referência: 
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Tabela 3 – Cenários de estresse macroeconômico projetados pelo Bacen com 
horizonte de dezembro de 2022. 

Indicadores 
Cenários 

Dez/2019 Cenário-Base Quebra Estrutural  Pior Histórico 

Atividade Econômica 
(IBC-Br)  

0,8% 2,5% 1,2% -4,0% 

Juros   
(Selic) 

5,9% 5,5% 10,9% 9,2% 

Câmbio 
(R$/US$) 

4,12 4,06 5,93 7,69 

Inflação 
(IPCA) 

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

Desemprego 
(PNAD-C IBGE)  

11,0% 11,0% 16,1% 14,2% 

Prêmio de risco 
(EMBI + Br) 

231 231 684 696 

Juros americanos 
(Treasury 10 anos) 

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

Fonte: BACEN, Relatório de Estabilidade Financeira (2020) 

Para Wilson (1997,a) o comportamento das taxas de inadimplência de um portfólio, 

ou risco sistemático de uma contraparte na carteira ao longo do tempo, pode ser 

modelado a partir de variáveis macroeconômicas. O modelo desenvolvido por ele, 

que foi chamado Credit Portfolio View (CPV), potencializa várias observações 

intuitivas sobre o comportamento e impacto de eventos de crédito isolados, bem 

como sistemáticos. 

A primeira observação desse modelo é que a diversificação ajuda a reduzir a 

probabilidade de perda – o risco sistêmico – mesmo para as carteiras mais 

diversificadas. Além disso, o risco sistêmico de uma carteira é principalmente 

impulsionado pela saúde da macroeconomia - em recessões, espera-se que a 

inadimplência, e elevações de nível de risco, aumentem. (WILSON, 1997,a) 

Nishikawa (2014) traz as considerações de Simons e Rolwes (2009) sobre os prós e 

contras da utilização das variáveis macroeconômicas em lugar das variáveis 

contábeis ou classificações feitas por agencias de rating, no intuito de entender a 

inadimplência. Entre as vantagens está o fato de o modelo ser mais adequado para 

projeções de cenários de estresse e a disponibilidade dos dados. As desvantagens 

estão na necessidade de séries longas, com mais de um ciclo econômico, além da 
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possibilidade de erros aos tentar prever eventos econômicos futuros baseando-se 

em dados históricos.  

Os fatores macroeconômicos explicam muito sobre as variações gerais nas taxas 

médias de inadimplência, que podem ser explicados em uma regressão linear 

múltipla, através da associação das equações 4.1 e 4.2, a seguir. Wilson (1997,a) 

investigou essas relações entre inadimplência e fatores macroeconômicos em 

diversos países, considerando dados como crescimento do produto interno bruto e 

desemprego, e observou que, em geral, 90% da variação geral da taxa média de 

inadimplência pode ser explicada por esse tipo de modelagem econométrica.  

Especificamente, podemos criar um modelo teórico para prever as taxas de 

inadimplência a partir da estimação dos parâmetros de uma função de regressão 

onde a variável dependente é a taxa de inadimplência e as variáveis independentes 

são os indicadores macroeconômicos, conforme as equações a seguir (WILSON 

(1997,a), BUCAY (2001), KÜÇÜKÖZMEN (2010), SCHECHTMAN (2011), 

YURDAKUL (2014), NISHIKAWA (2014)): 

  𝑦 , = ln
𝐶𝑅𝐼 ,

1 −  𝐶𝑅𝐼 ,
  4.1 

I 

 𝑦 , = 𝛽 ,  + 𝛽 , 𝑋 , + 𝛽 , 𝑋 , + ⋯ +  𝛽 , 𝑋 , +  𝑢𝑗,𝑡 4.2i 

Onde: 

𝐶𝑅𝐼 ,   = Credit Risk Indicator, pode ser a taxa de inadimplência de um determinado 

setor ou segmento (𝐶𝑅𝐼 ∈  (0,1)). No caso proposto nesta dissertação o indicador 

de Risco de Crédito 𝐶𝑅𝐼 ,  utilizado serão os valores históricos das taxas de 

inadimplência de um portfólio selecionado. As taxas de inadimplência podem variar 

de 0 a 100%, entretanto os pontos extremos da série não podem ser estimados 

segundo esse tipo de modelo; 

𝑦 ,  é a transformação logarítmica de um indicador de inadimplência 𝐶𝑅𝐼 . Como 

citado anteriormente o modelo de regressão não permite realização de simulações 
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onde o resultado seja 0 ou 1, nesse caso a transformação logarítmica é utilizada 

para assegurar que esse tipo de modelagem seja adequada; 

𝛽  é um conjunto de coeficientes estimados por regressão linear para um portfólio 𝑗 e 

𝑋 ,  (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) é um conjunto variáveis macroeconômicas (como PIB e taxas de 

juros) que se pretende utilizar para explicar as variações no valor das taxas de 

inadimplência. As variáveis macroeconômicas são valores discretos vinculados a um 

tempo t que representa o final do intervalo de sua observação/medição; 

𝑢  é um erro aleatório, independente e com distribuição normal, inclui os fatores 

residuais, ou seja, não explicados pelas variáveis independentes e possíveis erros 

de medição.  

As equações 4.1 e 4.2 definem as relações entre as taxas de inadimplência de um 

portfólio e as variáveis macroeconômicas. Na equação 4.2, o efeito sistemático é 

capturado pelas variáveis macroeconômicas 𝑋 , . No modelo empírico a equação 4.2 

deve ser estimada para cada setor ou segmento para permitir que as variáveis 

explanatórias exponham as diferenças entre os setores. 

A seleção das variáveis macroeconômicas não é um processo simples e nem todas 

as variáveis selecionadas inicialmente farão parte do modelo final, pois as taxas de 

inadimplência e os indicadores macroeconômicos serão submetidos à modelagem 

por meio de um software econométrico que permitirá simular as regressões lineares 

múltiplas e submeter os resultados a uma avaliação estatística para seleção do 

modelo com melhor ajuste para cada setor. 

4.1. Regressão Linear Múltipla 

Regressões estão entre os mais versáteis e populares procedimentos estatísticos. O 

principal objetivo da regressão é predizer ou explicar o comportamento de uma 

variável (dependente ou explicada) usando uma ou mais variáveis conhecidas 

(variáveis independentes, explicativas, explanatórias ou regressores). (VARTANIAN, 

2013) 
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Numa regressão linear múltipla, os dados consistem em pares de observações. 

Variáveis numéricas são utilizadas para prever a resposta na forma de outra variável 

numérica. O modelo linear consiste em duas partes: a estrutura sobre a média e um 

componente de erro. A resposta média é assumida como uma função linear de uma 

variável explanatória preditiva. A parte da estrutura relacionada ao erro serve para 

descrever como as medidas individuais variam em torno do valor médio, estimado 

pela função linear. É assumido que as medidas variem em torno da média com uma 

distribuição normal com variância 𝜎 . (BELLINI, 2017) 

Nesse tipo de modelagem as variáveis independentes 𝑋  são utilizadas para 

explicar ou prever o valor de uma variável dependente 𝑦 .  

Esse tipo de modelo estatístico pode ser resumido na equação 4.3: 

 𝑦 =  𝛽 +  𝛽 𝑋 +  𝛽 𝑋 + ⋯ +  𝛽 𝑋 + 𝜖  4.3I 

Em que o erro aleatório 𝜖  ~ 𝑁(0, 𝜎 ). 

A equação 4.3 é uma generalização da equação apresentada em 4.2. No caso de 

modelos cujo alvo é um indicador de crédito 𝐶𝑅𝐼 , , como o Credit Portfolio View 

(CPV), 𝐶𝑅𝐼 ,  é uma função logística que assume valores entre 0 e 1. (YURDAKUL, 

2014) 

As regressões lineares múltiplas são um dos métodos mais utilizados para se 

estimar modelos de inadimplência. O termo representado por 𝛽  é chamado 

intercepto ou constante. A estimação dos coeficientes, 𝛽 , foi feita pelo método de 

mínimos quadrados ordinários (MQO), que é uma técnica de otimização matemática 

que procura o melhor ajuste para um conjunto de dados, buscando minimizar a 

soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados. 

(WOOLDRIDGE, 2006; VARTANIAN, 2013) 

Existe um amplo tratamento matemático e estatístico que faz parte do processo de 

estimação e validação de um modelo de regressão linear. Entretanto, a estimação 

do modelo por meio de softwares econométricos e estatísticos, ou aplicados em 

linguagens de programação, facilita enormemente o emprego da técnica por parte 
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de pessoas e instituições. Um dos objetivos desse trabalho é permitir uma 

metodologia simplificada que sirva de base para idealização de modelos mais 

sofisticados. O software econométrico utilizado foi o Gretl (Gnu Regression, 

Econometrics and Time-series Library), gratuito, em língua portuguesa e amigável 

para utilização. 

Após a simulação efetuada pelo software é necessário avaliar se o modelo é 

estatisticamente adequado. Para isso várias métricas e testes serão observados e 

caso não sejam adequados podem levar à reformulação dos modelos. 

Uma das medidas verificadas para avaliação da adequação da regressão é o valor 

da medida 𝑅 , chamada coeficiente de determinação. Quanto mais próximo de 1 

(um) estiver 𝑅  melhor será o modelo para explicar a variação em 𝑦 , e melhor será 

a capacidade de previsão de nosso modelo sobre todas as observações amostrais. 

(HILL, 2010) 

Os testes que serão realizados estão descritos na seção a seguir: 

4.1.1. Testes Estatísticos 

I. Teste 𝑭 – Teste 𝐹 pode ser aplicado no que se chama teste de significância 

global de um modelo. O teste 𝐹 para um conjunto de hipóteses baseia-se em uma 

comparação da soma dos quadrados dos erros do modelo de regressão múltipla, 

não restrito, original, com a soma dos quadrados dos erros de um modelo de 

regressão em que se supõe verdadeira a hipótese nula. (HILL, 2010) 

Resumindo: As estatísticas 𝐹 são baseadas na proporção dos quadrados médios, ou 

seja, é simplesmente uma estimativa da variância da população que explica os 

graus de liberdade (DF) usados para calcular essa estimativa.  

Para ver se temos um modelo explanatório viável, formulamos as seguintes 

hipóteses nula e alternativa: 

 
𝐻 : 𝛽 = 0, 𝛽 = 0, … , 𝛽 = 0 

𝐻  : 𝑎𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑚 𝑑𝑜𝑠  𝛽  é 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑧𝑒𝑟𝑜 

4.4 
I 
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Se a hipótese nula é verdadeira, nenhuma das variáveis explanatórias tem influência 

sobre 𝑦  e, assim, nosso modelo tem pouco valor. Se a hipótese alternativa 𝐻  é 

verdadeira, então ao menos um dos parâmetros é diferente de zero e, assim, uma 

ou mais variáveis aleatórias devem ser incluídas no modelo. 

Nosso julgamento sobre o valor do teste 𝐹 se baseia na comparação desse valor 

com um valor crítico 𝐹 . O software reporta o valor do 𝐹 crítico para cada simulação. 

Comparando o valor do 𝐹 crítico com o valor de 𝐹 apurado no modelo temos que, se 

o valor de 𝐹 ≫ 𝐹 , rejeita-se a hipótese nula e concluímos que as variáveis 

independentes tem efeito signficativo sobre a variável explicada. (HILL, 2010) 

II. Teste de Multicolinearidade (VIF) – Problemas de colinearidade são muito 

comuns quando se trata de modelagem que envolve dados econômicos, pois 

frequentemtente as variáveis apresentam relações e influências entre si. Quando 

existe forte correlação entre as variáveis independentes é difícil isolar os efeitos 

separados dessas variáveis em um modelo econômico ou estatístico. A realização 

de um teste VIF (Fator de Inflação da Variância) irá apontar a existência de 

multicolinearidade, quando as variáveis obtiverem VIF acima de 10. Nesses casos 

deve-se proceder à exclusão destas variáveis da simulação. A colinearidade entre 

as variáveis pode ser verificada de antemão, estimando a correlação entre elas. 

Coeficientes de correlação superiores a 0,8 ou 0,9 indicam forte associação e 

podem ser potencialmente prejudiciais ao modelo. (HILL, 2010; VARTANIAN, 2013) 

III. Teste de Heterocedasticidade – Teste de White – Um pressuposto importante 

do modelo de regressão é o de que a dispersão (variância) dos valores de 𝑦  em 

torno da sua média seja a mesma para todos os valores das variáveis explicativas. 

O parâmetro que controla a dispersão de 𝑦  em torno da média e mede a incerteza 

do modelo de regressão é a variância 𝜎 . Se a dispersão de 𝑦  em torno da média 

aumenta quando 𝑋  cresce, então a incerteza em relação a 𝑦  cresce com o 

crescimento de 𝑋 , e a evidência sugere que a variância não é constante.  

Nesse caso, quando as variâncias não são as mesmas para todas as observações, 

dizemos que existe heterocedasticidade. De forma oposta quando as variâncias são 

as mesmas existe homocedasticidade. 
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Ao realizar o Teste de White para Heterocedasticidade o software fornece a resposta 

que tem como hipótese nula a ausência de heterocedasticidade, que é necessária 

para uma estimativa adequada. Se o resultado de p-valor é inferior a 0,1 há 

presença de heterocedasticidade no modelo, sendo necessária a realização de 

adequação nas variáveis ou transformação dos seus valores para realização de uma 

nova simulação. Isso implica que, se ainda usarmos o MQO na presença de 

heterocedasticidade, nossos erros padrão poderão ser inadequados e, portanto, 

quaisquer inferências que fizermos poderão ser enganosas. 

IV. Teste de normalidade dos resíduos - A normalidade dos resíduos é uma 

suposição essencial para que os resultados do ajuste do modelo de regressão linear 

sejam confiáveis. A regressão linear só deve ser usada se os erros são normais, 

portanto, caso o teste aponte que esta premissa é inválida, os resultados da 

regressão (intervalos de confiança, etc.) não podem ser usados. Neste caso, o 

modelo deve ser modificado (introduzindo outras variáveis explanatórias, ou 

mudando o modelo) para que os erros se comportem como uma distribuição normal. 

A hipótese nula é de que o erro tem distribuição normal. Se o resultado de p-valor for 

superior a 0,1 não é possível rejeitar a hipótese nula de que há normalidade dos 

resíduos. 

O ponto de partida para a seleção das variáveis macroeconômicas foram os 

indicadores propostos pelo Bacen para realização dos testes de estresse, 

apresentados na Tabela 3 da seção anterior. Os indicadores de risco de crédito 

serão as taxas de inadimplência das carteiras de crédito detalhadas no capítulo 3. A 

metodologia de execução da modelagem será mais bem detalhada no próximo 

capítulo.  
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5. Metodologia 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar como os indicadores de 

inadimplência de portfólios de créditos concedidos a empresas (atrasos superiores a 

90 dias) têm comportamentos diferentes quando segregados de acordo com o porte 

dessas empresas e como reagem às variações nos indicadores macroeconômicos. 

Este capítulo descreve a forma como pode ser explicada, através de métodos 

econométricos, o índice de inadimplência de uma carteira de crédito a partir de 

variáveis macroeconômicas, conforme o modelo apresentado no capítulo anterior. 

Para criação do modelo de inadimplência foram utilizados os dados públicos 

divulgados pelo Banco Central do Brasil na sua base de dados denominada Sistema 

Gerenciador de Séries Temporais (SGS). O Bacen compila dos dados recebidos de 

todos os bancos e instituições de crédito que fazem parte do sistema financeiro 

nacional (SFN) do Brasil.  

O ponto de partida para seleção das variáveis macroeconômicas consideradas para 

elaboração do modelo foram as variáveis utilizadas pelo Bacen para fins da 

elaboração dos cenários de estresse para realização dos testes. Os índices 

macroeconômicos utilizados estão descritos a seguir e são dados tradicionais, 

públicos e de ampla divulgação nos canais de informações econômicas, o que 

facilita sua utilização no modelo. Os dados utilizados foram extraídos dos sites do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Banco Central do Brasil (Bacen), 

Bolsa de Valores do Brasil (B3), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

etc. 

Para estimar os efeitos de choques macroeconômicos nos indicadores de 

inadimplência de um portfólio de crédito, de uma instituição ou do sistema financeiro, 

podem-se utilizar as variáveis selecionadas para criação de um modelo de estresse 

de inadimplência. A seleção das variáveis foi feita com base nos resultados dos 

testes econométricos realizados para definir a relevância de cada uma no modelo, 

permitindo excluir as que agregavam menos e manter as mais importantes, o que 

permitiu também realizar uma comparação de quais variáveis eram mais importantes 

para estimar a inadimplência de cada segmento das pessoas jurídicas no Brasil.  
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Os dados foram considerados em bases trimestrais, mesmo aqueles cuja divulgação 

é diária ou mensal, que sofreram as devidas transformações. Foram utilizados dados 

entre março de 2012 e março de 2020.  

5.1. Variável dependente – Inadimplência 

A inadimplência de todo o segmento de Pessoa Jurídica sofreu diversas variações 

ao longo da série histórica, influenciada por momentos de melhores condições 

econômicas e outros, com crises políticas e econômicas que impactaram 

severamente os indicadores macroeconômicos e refletiram na piora da 

inadimplência, o comportamento dessas séries já foi apresentado na Figura 6, 

página 39 e será retomado na seção 5.3.  

A utilização dos dados de inadimplência na abordagem construída por Wilson (1997, 

a) será feita após a transformação dos valores das taxas de inadimplência em um 

novo indicador, calculado pela equação 5.1 a seguir: 

 𝑦 = ln 
𝐼𝑛𝑎𝑑

1 −  𝐼𝑛𝑎𝑑
  5.1 

I 

Realizada a transformação dos valores das taxas de inadimplência de cada portfólio, 

com base na equação 5.1, obtêm-se os dados representados pelo gráfico a seguir. 

Figura 7 – Comparativo dos valores de 𝑦  calculados a partir da inadimplência por 
porte de empresas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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O comportamento das séries apresentadas na Figura 7, com as variáveis 

transformadas pela equação 5.1, apresenta movimentos mais regulares que o 

gráfico da Figura 6, mas ainda assim, observa-se que a variável de Micro e 

Pequenas empresas apresenta o comportamento mais irregular ao longo da série, 

confirmado pelo maior valor de desvio padrão entre todas as séries. A Tabela 4 

abaixo apresenta as estatísticas descritivas de cada conjunto de dados. Cada uma 

dessas séries será detalhada individualmente no desenvolvimento dos modelos.  

Tabela 4 – Estatísticas descritivas: Comparativo dos parâmetros das séries da 
inadimplência e da inadimplência transformada para cada carteira. 
 

a. Carteira de crédito de Pessoas Jurídicas (PJ) 

Série Mínimo Máximo Média Mediana Desvio 
Padrão 

InadPJ 1,83 3,69 2,49 2,38 0,51 

yPJ -3,98 -3,26 -3,69 -3,71 0,2 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

b. Carteira de crédito de Grandes Empresas (GDE) 

c. Série Mínimo Máximo Média Mediana Desvio 
Padrão 

InadGDE 0,31 1,83 0,86 0,72 0,44 

YGDE -5,77 -3,98 -4,90 -4,93 0,56 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

d. Carteira de crédito de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) 

Série Mínimo Máximo Média Mediana Desvio 
Padrão 

InadMPME 3,51 6,49 4,67 4,22 0,95 

YMPME -3,31 -2,67 -3,04 -3,12 0,21 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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e. Carteira de crédito de Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

Série Mínimo Máximo Média Mediana Desvio 
Padrão 

InadEPP 5,00 10,90 7,35 6,70 1,75 

YEPP -2,94 -2,10 -2,56 -2,63 0,25 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

f. Carteira de crédito de Microempresas (ME) 

Série Mínimo Máximo Média Mediana Desvio 
Padrão 

InadME 2,50 10,90 6,82 7,00 2,15 

YME -3,66 -2,10 -2,67 -2,59 0,38 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

5.2. Variáveis independentes – Indicadores Macroeconômicos 

As variáveis macroeconômicas consideradas na construção do modelo são as 

listadas na Tabela 5, e foram obtidas com base nas informações publicadas pelo 

Bacen para construção dos cenários de estresse que devem ser utilizados na 

simulação dos cenários de estresse de capital. A escolha das variáveis e dos valores 

para cenários (Base, Pior histórico e Quebra estrutural), apresentados na Tabela 3, 

é feita pelo Bacen, contemplando as principais variáveis econômico-financeiras 

utilizadas no Brasil. Além das variáveis indicadas pelo Bacen foram incluídas nesta 

simulação o PIB, em linha com diversos autores e modelos aplicados em diversas 

carteiras, e o Índice Ibovespa, que constitui importante indicador da situação 

econômico-financeira nacional, com a vantagem de refletir quase que em tempo real 

os acontecimentos políticos, econômicos e sociais do Brasil. 
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Tabela 5 – Indicadores macroeconômicos utilizados no modelo explicativo da 
inadimplência  

Abreviação Descrição 

PIB Produto Interno Bruto (valor acumulado 12 meses) 

Des 
Desemprego (taxa calculada pelo IBGE com base na Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua – PNADC) 

Cam 
Taxa de câmbio do dólar americano (média trimestral da paridade real vs. 

Dólar) 

IPCA 
Inflação (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado em 

doze meses) 

CDI Taxa DI (média trimestral) 

EMBI-Br 
Prêmio de risco Brasil (média trimestral do spread EMBI+Br calculado pelo 

J.P. Morgan Chase) 

IBC-Br 
IBC-Br - média trimestral do Índice de Atividade Econômica do Banco 

Central 

Trea 
Treasury - juros americanos de dez anos (média trimestral do yield das 

Treasuries, com vencimento para dez anos) 

Ibov Índice Bovespa (média trimestral) 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Entretanto, após a seleção inicial, as variáveis foram submetidas a testes 

econométricos e estatísticos para ajustar o modelo contemplando as variáveis que 

melhor explicarem o comportamento da inadimplência. Além disso, foram pensados 

os conceitos econômicos de cada informação para o processo de piora ou melhora 

da situação das empresas em relação ao pagamento dos créditos adquiridos. O 

Anexo A apresenta uma matriz de correlações entre estas variáveis. 

5.3. Estimação dos Modelos 

Todas as variáveis independentes foram aplicadas ao software de análise 

econométrica, Gretl, para que, utilizando o método da regressão linear múltipla, 

estimado por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), fosse possível determinar se 

conjunto de variáveis independentes seria adequado e suficiente para explicar da 

melhor forma o valor da variável dependente, a inadimplência.  
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Inicialmente, foram empregadas na primeira simulação as nove variáveis 

macroeconômicas existentes na Tabela 5 juntamente com a inadimplência 

transformada de cada carteira (cada carteira foi feita isoladamente, como será visto 

nas próximas seções). Realizada a regressão linear múltipla, foi considerando o 

valor do coeficiente de determinação, 𝑅 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜,  em associação a outros 

resultados para determinar a qualidade do modelo simulado. Foi adotado o critério 

de p-valor para considerar a significância de cada variável macroeconômica para o 

modelo. A variável com maior p-valor era excluída da análise e uma nova simulação 

era realizada. Esse processo se repetiu até que todas as variáveis restantes no 

modelo apresentassem p-valor inferior a 0,1. Esse processo de escolha das 

variáveis chama-se stepwise.  

Stepwise é um método de ajuste de modelos de regressão em que a escolha das 

variáveis preditivas é realizada passo a passo. Em cada etapa, uma variável é 

considerada para adição ou subtração do conjunto de variáveis explicativas com 

base em algum critério pré-especificado. No caso utilizamos o p-valor de cada 

variável para excluí-la do conjunto de variáveis explicativas, e assim sucessivamente 

até atingir o melhor resultado.  

Após o descarte das variáveis menos relevantes para o modelo foram realizados os 

seguintes testes: Teste de Normalidade dos Resíduos, Teste de Multicolinearidade, 

Teste de White para a Heterocedasticidade e o Teste 𝐹 para validação do modelo. 

Quando algum dos testes mostrou resultados insatisfatórios foram feitas novas 

exclusões de variáveis até a obtenção de resultados satisfatórios e a seleção das 

variáveis que iriam compor o modelo final. A ocorrência mais frequente nas 

simulações realizadas foi a existência de Multicolinearidade no modelo, que levou à 

eliminação da variável com maior valor de VIF e a realização de nova simulação, ou 

simulações, até que todos os testes comprovassem a adequação do modelo. 

5.3.1. Carteira das Pessoas Jurídicas 

Esta seção representa o primeiro conjunto de dados utilizados para estimação da 

inadimplência a partir das variáveis macroeconômicas. O mesmo procedimento será 

empregado nas seções 5.3.2 a 5.3.5, portanto o procedimento padrão não será 
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descrito em detalhes nas próximas seções, apenas as particularidades e 

informações específicas originadas em função das simulações. 

Para modelagem da inadimplência da carteira de crédito das pessoas jurídicas, na 

visão do Sistema Financeiro Nacional, foram utilizados os dados divulgados pelo 

Banco Central do Brasil, disponíveis para consulta pública no seu site. Os valores de 

saldo da carteira deste público são divulgados desde março de 2007 enquanto as 

taxas de inadimplência são disponibilizadas desde março de 2011, ambos em bases 

mensais. Para utilização nesta modelagem foram utilizados os números dos 

fechamentos dos trimestres do período março de 2012 a março de 2020, que 

compreende o período em que todos os dados estavam disponíveis. A inadimplência 

é a variável dependente do modelo, portanto a que se pretende explicar em função 

das variáveis macroeconômicas apresentadas na seção 5.2. 

O comportamento das taxas de inadimplência, totalizando 33 observações, 

observada nessa série está representado na Figura 8 a seguir: 

Figura 8 – Inadimplência da carteira de crédito das pessoas jurídicas do SFN 

  
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados divulgados pelo BACEN (2020). 

 

Para utilização na construção do modelo as taxas de inadimplência foram 

transformadas conforme a equação 5.1, resultando na variável 𝑦  que representa 

uma medida transformada das taxas de inadimplência. Como era de se esperar, a 

aplicação das taxas de inadimplência, que são valores positivos, na equação 

resultam em valores negativos, que estão apresentados no gráfico a seguir (Figura 

9), onde também é possível observar que a série apresenta um padrão mais estável 

que os dados originais, que pode ser confirmado pelas estatísticas descritivas da 

Tabela 4 já apresentada. 
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Figura 9 – Transformação das taxas de inadimplência da PJ 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A variável transformada 𝑦  é a variável dependente que será explicada em função 

das variáveis macroeconômicas. Os dados foram analisados no software de análise 

econométrica Gretl. O software Gretl permite a criação de um modelo e a realização 

de testes para verificação das especificidades e a assertividade do modelo. 

Todas as variáveis macroeconômicas foram incluídas inicialmente no modelo com o 

objetivo de verificar se todas, ou qual delas, possui relação com a inadimplência da 

carteira de crédito das Pessoas Jurídicas. 

A primeira simulação do Modelo para inadimplência da PJ resultou nos dados 

disponibilizados na Tabela 6, a seguir. 

Tabela 6 – Modelo PJ: Resultado da 1a Simulação (Dados do Software Gretl) 

Indicador 
Macroeconômico 

Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

const -3,40162 0,224252 -15,17 1,81e-13 

PIB_Acum12m -0,0789210 0,0190661 -4,139 0,0004 

Desemprego 0,0699347 0,0123393 5,668 9,05e-6 

Cambio -0,149923 0,0579776 -2,586 0,0165 

IPCA_Acum12m -0,0312272 0,0116413 -2,682 0,0133 

CDI_trim -0,0191272 0,0105776 -1,808 0,0837 

EMBI-Br 2,05509e-05 0,000498302 0,04124 0,9675 

IBC-Br -0,469278 0,887129 -0,5290 0,6019 

Treasury_10years 0,0441315 0,0280414 1,574 0,1292 

Ibov -3,42557e-6 2,07491e-6 -1,651 0,1123 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
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O valor de 𝑅  ajustado para esta simulação foi 0,935, ou seja, essas variáveis são 

bastante razoáveis para explicar as variações no valor da inadimplência 

transformada. Para determinar quais variáveis serão mantidas e excluídas nas 

simulações seguintes, usando a técnica de stepwise, serão utilizados como 

parâmetro de referência os valores de p-valor calculado. Será excluída em cada 

etapa a variável com maior p-valor, até que todas tenham valor máximo de 0,1, ou 

seja, possam ser consideradas significantes para o modelo.  Nesta simulação a 

variável com maior p-valor foi EMBI-Br (0,9675). 

O mesmo procedimento foi adotado repetidas vezes até todas as variáveis poderem 

ser consideradas significativas, mantidos outros parâmetros para determinação da 

qualidade do modelo. A Tabela 7, a seguir, apresenta quais variáveis foram 

excluídas em cada etapa. 

Tabela 7 – Modelo PJ: Resultado das Simulações Intermediárias (Software Gretl) 

Stepwise 
Indicador 

Macroeconômico 
Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

1 EMBI-Br 2,05509e-05 0,000498302 0,04124 0,9675 

2 IBC-Br -0,458618 0,830802 -0,5520 0,5860 

3 Treasury_10years 0,0451084 0,0268887 1,678 0,1059 

4 CDI_trim -0,0112624 0,00874659 -1,288 0,2092 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Após a realização dessa sequência de exclusões chegou-se a um modelo final 

ajustado para a inadimplência da carteira de PJ, com os seguintes resultados, 

apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 – Modelo PJ: Resultado após a 5a Simulação (Software Gretl) 

Indicador 
Macroeconômico 

Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

Const -3,68206 0,143601 --25,64 1,72e-20 

PIB_Acum12m -0,0477785 0,0100972 -4,732 6,26e-5 

Desemprego 0,0783462 0,0102615 7,635 3,27e-8 

Cambio -0,119420 0,0278062 -4,295 0,002 

IPCA_Acum12m -0,0284286 0,0111956 -2,539 0,0172 

Ibov -3,46156e-6 1,19567e-6 -2,895 0,0074 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
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Os resultados dos testes estão apresentados na Tabela 9, a seguir, e confirmam a 

possibilidade de aceitação do modelo explicativo da inadimplência para a carteira de 

crédito de Pessoa Jurídica, calculado com as variáveis: PIB, Desemprego, Câmbio, 

IPCA e Ibovespa. 

Tabela 9 – Modelo PJ: Resultado da 6a Simulação - Testes e parâmetros 

Teste Resultado 

𝑅  ajustado 0,9339 
Teste de White para Heterocedasticidade p-valor  =  0,312576 
Teste F F calculado 91,55 (F crítico 2,5789) 
Teste da Normalidade dos Resíduos p-valor = 0,610965 

Teste de Multicolinearidade 
Nenhuma variável apresentou 

multicolinearidade  
Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Com isso obteve-se o modelo final para a carteira de Pessoa Jurídica: 

 𝑦 = − 3,68 − 0,0478 × 𝑃𝐼𝐵 + 0,078 × 𝐷𝑒𝑠 − 0,119 × 𝐶𝑎𝑚 − 0,028 × 𝐼𝑃𝐶𝐴 

−3,461. 10 × 𝐼𝑏𝑜𝑣 
5.2 

I 

Posteriormente esse modelo será comparado aos das demais carteiras e os 

resultados serão apresentados no próximo capítulo. 

5.3.2. Carteira das Grandes Empresas (Atacado PJ) 

Seguindo a mesma sequência descrita na seção anterior serão utilizadas as taxas 

de inadimplência da carteira das grandes empresas, apresentadas na Figura 10. 

Figura 10 – Inadimplência da carteira de crédito grandes empresas no SFN 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados divulgados pelo BACEN (2020). 
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Os valores desta série de inadimplência são bastante inferiores aos valores das 

demais carteiras, o que é de se esperar por se tratarem de grandes empresas e, 

portanto, constituírem um perfil de menor risco. Entretanto, pode-se observar que 

crise dos anos 2015-2017 teve grande influência sobre esse público, elevando o 

patamar de inadimplência de 0,4% até a faixa de 1,8% naquele período. Os valores 

regrediram, e se estabilizaram, para patamares ao redor de 1,2%. De se registrar 

que esta carteira apresentou o maior crescimento do saldo em relação às outras, o 

que pode ser conferido no capítulo 3. As taxas foram transformadas utilizando-se a 

equação 5.1 e estão representadas na Figura 10. 

Figura 11 – Transformação das taxas de inadimplência das Grandes Empresas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

A primeira simulação do Modelo para inadimplência da carteira de grandes 

empresas resultou nos dados disponibilizados na Tabela 10, a seguir. 

Tabela 10 – Modelo GDE: Resultado da 1a Simulação (Software Gretl) 

Indicador 
Macroeconômico 

Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

const -6,82162 0,382272 -17,84 5,71e-15 

PIB_Acum12m -0,0536441 0,0325011 -1,651 0,1124 

Desemprego 0,111439 0,0210343 5,298 2,23e-5 

Cambio 0,267831 0,0988317 2,710 0,0125 

IPCA_Acum12m -0,0980593 0,0198443 -4,941 5,39e-5 

CDI_trim 0,0572619 0,0180312 3,176 0,0042 

EMBI-Br -0,00164234 0,000849433 -1,933 0,656 

IBC-Br -2,77807 1,51225 -1,837 0,0792 

Treasury_10years -0,11372 0,0478009 -1,837 0,0792 

Ibov 3,52028e-6 3,53701e-6 0,9953 0,3300 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
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O valor de 𝑅  ajustado para esta simulação foi 0,977, ou seja, essas variáveis são 

muito boas para explicar as variações no valor da inadimplência transformada da 

carteira de crédito das grandes empresas (Atacado). Nesta simulação a variável com 

maior p-valor foi Ibov (0,33) e será excluída na próxima simulação. 

Da mesma forma como na seção anterior, o procedimento foi adotado repetidas 

vezes até todas as variáveis poderem ser consideradas significativas, mantidos 

outros parâmetros para determinação da qualidade do modelo. A Tabela 11 a seguir 

apresenta quais variáveis foram excluídas em cada etapa. 

Tabela 11 – Modelo GDE: Resultado das Simulações Intermediárias (Software Gretl) 

Stepwise 
Indicador 

Macroeconômico 
Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

1 Ibov 3,52028e-6 3,53701e-6 0,9953 0,3300 

2 PIB_Acum12m -0,0474105 0,0318856 -1,487 0,1501 

3 Treasury_10years 0,0515857 0,0328901 1,568 0,1294 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Após a realização dessa sequência de exclusões chegou-se a um modelo final 

ajustado para a inadimplência da carteira de grandes empresas, com os seguintes 

resultados, apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12 – Modelo GDE: Resultado da 4a Simulação (Software Gretl) 

Indicador 
Macroeconômico 

Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

const -7,00801 0,121781 -57,55 6,05e-9 

Desemprego 0,136410 0,0153884 8,864 2,45e-9 

Cambio 0,353075 0,0570958 6,184 1,53e-6 

IPCA_Acum12m -0,0894003 0,0172407 -5,185 2,06e-5 

CDI_trim 0,0774539 0,0124163 6,238 1,34e-6 

EMBI-Br -0,00201261 0,000616752 -3,263 0,0031 

IBC-Br -2,76554 1,50421 -1,839 0,0774 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Os testes confirmam a possibilidade de aceitação do modelo explicativo da 

inadimplência para a carteira de crédito do Atacado, calculado com as variáveis: 
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Desemprego, Câmbio, IPCA_Acum12m, CDI_trim, EMBI-Br e IBC-Br, com os 

seguintes resultados: 

Tabela 13 – Modelo GDE: Resultado da última Simulação - Testes e parâmetros 

Teste Resultado 

𝑅  ajustado 0,974738 
Teste de White para Heterocedasticidade p-valor  =  0,304918 
Teste F F calculado 206,78 (F crítico 2,4741) 
Teste da Normalidade dos Resíduos p-valor = 0,895389 

Teste de Multicolinearidade 
Nenhuma variável apresentou 

multicolinearidade 
Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Após a realização dos testes obteve-se o modelo final para a carteira das Grandes 

Empresas (Atacado): 

 𝑦 = − 7,01 + 0,136 × 𝐷𝑒𝑠 + 0,353 × 𝐶𝑎𝑚 − 0,089 × 𝐼𝑃𝐶𝐴 
+ 0,077 × 𝐶𝐷𝐼 − 0,002 × 𝐸𝑀𝐵𝐼𝐵𝑟 − 2,765 × 𝐼𝐵𝐶𝐵𝑟 

5.3 

Posteriormente esse modelo será comparado aos das demais carteiras e os 

resultados serão apresentados no próximo capítulo. 

5.3.3. Carteira do Varejo PJ (Micro, Pequenas e Médias Empresas - MPME) 

Seguindo a mesma sequência descrita na seção anterior serão utilizadas as taxas 

de inadimplência da carteira das micro, pequenas e médias empresas, que estão 

representadas na Figura 12, a seguir. 

Figura 12 – Inadimplência da carteira de crédito das MPME no SFN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
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Os valores desta série de inadimplência apresentam valores superiores aos das 

duas séries apresentadas nas seções anteriores (Carteira PJ e Atacado). Entretanto, 

a influência crise dos anos 2015-2017 representou uma elevação de 50% nos níveis 

de inadimplência anteriores à crise, posteriormente retornando aos níveis do início 

da série. Ou seja, a variação foi menor que a apresentada pela carteira das grandes 

empresas, o que é mais relevante ainda ao se considerar que o saldo dessa carteira 

sofreu forte redução no período. As taxas foram transformadas utilizando-se a 

equação 5.1 e estão representadas na Figura 13. 

Figura 13 – Transformação das taxas de inadimplência das MPME 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

 

A primeira simulação do Modelo para inadimplência da carteira das MPME resultou 

nos dados disponibilizados na Tabela 14, a seguir. 

Tabela 14 – Modelo MPME: Resultado da 1a Simulação (Software Gretl) 

Indicador 
Macroeconômico 

Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

const -2,70532 0,282925 -9,562 1,77e-9 

PIB_Acum12m -0,0798387 0,0240546 -3,319 0,0030 

Desemprego 0,0821949 0,155678 5,280 2,34e-5 

Cambio -0,134183 0,0731469 -1,834 0,0796 

IPCA_Acum12m -0,0199792 0,0146871 -1,360 0,1869 

CDI_trim -0,0393061 0,0133452 -2,945 0,0073 

EMBI-Br 0,000131544 0,000628678 0,2092 0,8361 

IBC-Br -0,351133 1,11924 -0,3137 0,7566 

Treasury_10years 0,0932043 0,0353781 2,635 0,0148 

Ibov -6,81955e-6 2,61779e-6 -2,605 0,0158 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
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O valor de 𝑅  ajustado para esta simulação foi 0,90751, ou seja, essas variáveis são 

bastante razoáveis para explicar as variações no valor da inadimplência 

transformada da carteira de crédito das empresas MPME (Varejo). Nesta simulação 

a variável com maior p-valor foi Embi-Br (0,8361) e será excluída na próxima 

simulação. 

Da mesma forma como na seção anterior, o procedimento foi adotado repetidas 

vezes até todas as variáveis poderem ser consideradas significativas, mantidos 

outros parâmetros para determinação da qualidade do modelo. A Tabela 15 a seguir 

apresenta quais variáveis foram excluídas em cada etapa. 

Tabela 15 – Modelo MPME: Sequência Stepwise (Software Gretl) 

Stepwise 
Indicador 

Macroeconômico 
Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

1 EMBI-Br 0,000131544 0,000628678 0,2092 0,8361 

2 IBC-Br -0,282900 1,04913 0,2697 0,7897 

3 IPCA_Acum12m -0,0203486 0,0137334 -1,482 0,1509 

4 PIB_Acum12m -0,0638502 0,0203280 -3,141 0,0042 

5 Treasury_10years 0,00570743 0,0267720 0,2132 0,8328 

6 CDI_trim -0,00594063 1,82561e-6 -0,7054 0,4864 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Após a realização dessa sequência de exclusões chegou-se a um modelo final 

ajustado para a inadimplência da carteira das MPME, com os seguintes resultados, 

apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 – Modelo MPME: Resultado após última Simulação (Software Gretl) 

Indicador 
Macroeconômico 

Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

const -3,45537 0,0557084 -62,03 2,19e-32 

Desemprego 0,113642 0,00826953 13,74 3,14e-14 

Cambio -0,0646973 0,0260252 -2,486 0,0189 

Ibov -7,57562e-6 8,81227e-7 -8,597 1,81e-9 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
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Os testes confirmam a possibilidade de aceitação do modelo explicativo da 

inadimplência para a carteira de crédito do Varejo, calculado com as variáveis: 

Desemprego, Câmbio e Ibovespa, com os seguintes resultados: 

Tabela 17 – Modelo MPME: Resultado da última Simulação - Testes e parâmetros 

Teste Resultado 

𝑅  ajustado 0,8872 
Teste de White para Heterocedasticidade p-valor  =  0,793876 
Teste F F calculado 84,97 (F crítico 2,4741) 
Teste da Normalidade dos Resíduos p-valor = 0,926921 

Teste de Multicolinearidade 
Nenhuma variável apresentou 

multicolinearidade 
Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Assim, obteve-se o modelo final para a carteira das MPME (Varejo PJ): 

 𝑦 = − 3,455 + 0,114 × 𝐷𝑒𝑠 − 0,0647 × 𝐶𝑎𝑚 − 7,575. 10−6 × 𝐼𝑏𝑜𝑣 
 

5.4 
I 

Posteriormente esse modelo será comparado aos das demais carteiras e os 

resultados serão apresentados no próximo capítulo. 

5.3.4. Carteira das Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

Seguindo a mesma sequência descrita na seção anterior serão utilizadas as taxas 

de inadimplência da carteira das empresas de pequeno porte, que estão 

representadas na Figura 14, a seguir. 

Figura 14 – Inadimplência da carteira de crédito das EPP no SFN 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados divulgados pelo BACEN (2020). 
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Os valores desta série de inadimplência apresentam valores superiores aos das três 

séries apresentadas nas seções anteriores (Carteira PJ, Atacado e MPME). 

Entretanto, a influência crise dos anos 2015-2017 representou uma elevação inferior 

a 50% nos níveis de inadimplência anteriores à crise, posteriormente atingindo  

níveis inferiores ao início da série. As taxas foram transformadas utilizando-se a 

equação 5.1 e estão representadas na Figura 15, a seguir. 

Figura 15 – Transformação das taxas de inadimplência das EPP 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

A primeira simulação do Modelo para inadimplência da carteira das EPP resultou 

nos dados disponibilizados na Tabela 18, a seguir. 

Tabela 18 – Modelo EPP: Resultado da 1a Simulação (Software Gretl) 

Indicador 
Macroeconômico 

Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

const -1,59200 0,345908 -4,602 0,0001 

PIB_Acum12m -0,113380 0,0294094 -3,855 0,0008 

Desemprego 0,0792901 0,0190334 4,166 0,0004 

Cambio -0,165831 0,0894303 -1,854 0,0766 

IPCA_Acum12m -0,0436160 0,0179566 -2,429 0,0234 

CDI_trim -0,0379165 0,163160 -2,324 0,0293 

EMBI-Br -0,000300591 0,000768630 -0,3911 0,6993 

IBC-Br -0,509119 1,36839 -0,3721 0,7133 

Treasury_10years 0,109991 0,0432538 2,543 0,0182 

Ibov -1,13639e-5 3,20055e-6 -3,551 0,0017 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
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O valor de 𝑅  ajustado para esta simulação foi 0,9038, ou seja, essas variáveis são 

bastante razoáveis para explicar as variações no valor da inadimplência 

transformada da carteira de crédito das empresas de pequeno porte (EPP). Nesta 

simulação a variável com maior p-valor foi IBC-Br (0,7133) e será excluída na 

próxima simulação. 

Da mesma forma como na seção anterior, o procedimento foi adotado repetidas 

vezes até todas as variáveis poderem ser consideradas significativas, mantidos 

outros parâmetros para determinação da qualidade do modelo. A Tabela 19, a 

seguir, apresenta quais variáveis foram excluídas em cada etapa. 

Tabela 19 – Modelo EPP: Resultado das Simulações Intermediárias (Software Gretl) 

Stepwise 
Indicador 

Macroeconômico 
Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

1 IBC-Br -0,509119 1,36839 -0,3721 0,7133 

2 EMBI-Br -0,000383912 0,000721964 -0,5318 0,5998 

3 PIB_Acum12m -0,116759 0,0279975 -4,170 0,0003 

4 Treasury_10years 0,119907 0,0367752 -0,3261 0,7470 

5 CDI_trim 0,00702413 0,0126286 0,5562 0,5826 

6 IPCA_Acum12m -0,00592624 0,0157947 -0,3752 0,7103 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Após a realização dessa sequência de exclusões chegou-se a um modelo final 

ajustado para a inadimplência da carteira de EPP, com os seguintes resultados, 

apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20 – Modelo EPP: Resultado da 7a Simulação (Software Gretl) 

Indicador 
Macroeconômico 

Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

const -2,70092 0,0729095 -37,04 5,64e-26 

Desemprego 0,134356 0,0108229 12,41 3,96e-13 

Cambio -0,121196 0,0340611 -3,558 0,0013 

Ibov -1,22923e-5 1,15332e-6 -10,66 1,52e-11 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
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Os testes confirmam a possibilidade de aceitação do modelo explicativo da 

inadimplência para a carteira de crédito de Empresas de Pequeno Porte, calculado 

com as variáveis: Desemprego, Câmbio e Ibovespa. 

Tabela 21 – Modelo EPP: Resultado da última Simulação - Testes e parâmetros 

Teste Resultado 

𝑅  ajustado 0,8656 
Teste de White para Heterocedasticidade p-valor  =  0,875519 
Teste F F calculado 69,70(F crítico 2,9340) 
Teste da Normalidade dos Resíduos p-valor = 0,621754 

Teste de Multicolinearidade 
Nenhuma variável apresentou 

multicolinearidade 
Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Após a realização dos testes obteve-se o modelo final para a carteira das EPP: 

 𝑦 = − 2,701 + 0,134 × 𝐷𝑒𝑠 − 0,121 × 𝐶𝑎𝑚 − 1,229. 10−5  × 𝐼𝑏𝑜𝑣 
 

5.5 
I 

Posteriormente esse modelo será comparado aos das demais carteiras e os 

resultados serão apresentados no próximo capítulo. 

5.3.5. Carteira das Microempresas (ME) 

Seguindo a mesma sequência descrita na seção anterior serão utilizadas as taxas 

de inadimplência da carteira das empresas de pequeno porte, que estão 

representadas na Figura 16, a seguir. 

Figura 16 – Inadimplência da carteira de crédito das Microempresas no SFN 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados divulgados pelo BACEN (2020). 
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Os valores desta série de inadimplência apresentam valores superiores a todos os 

outros já apresentados nas sessões anteriores, além do comportamento mais 

instável, cujas estatísticas descritivas estão apresentadas na Tabela 4, no início 

desse capítulo. Esse público sofreu com a crise dos anos 2015-2017 alcançando 

níveis de inadimplência 5x superior à sua mínima histórica (ocorrida em dez/2014). 

As taxas foram transformadas utilizando-se a equação 5.1 e estão representadas na 

Figura 17, a seguir. 

Figura 17 – Transformação das taxas de inadimplência da PJ 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

A primeira simulação do Modelo para inadimplência da carteira das EPP resultou 

nos dados disponibilizados na Tabela 22, a seguir. 

Tabela 22 – Modelo ME: Resultado da 1a Simulação (Software Gretl) 

Indicador 
Macroeconômico 

Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

const -4,91526 0,780762 -6,295 2,01e-6 

PIB_Acum12m 0,0694659 0,0294094 -3,855 0,0008 

Desemprego 0,147711 0,0429610 3,438 0,0022 

Cambio -0,170846 0,201857 -0,8464 0,4061 

IPCA_Acum12m 0,0101434 0,0405305 0,2503 0,8046 

CDI_trim 0,0536693 0,0368274 1,457 0,1585 

EMBI-Br 0,00185808 0,00173490 1,071 0,2953 

IBC-Br -0,538000 3,08865 -0,1742 0,8632 

Treasury_10years -0,206035 0,076297 -2,110 0,0459 

Ibov 1,0233e-5 7,22408e-6 1,417 0,1700 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
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O valor de 𝑅  ajustado para esta simulação foi 0,787957, ou seja, em comparação 

com as simulações anteriores, para as outras carteiras de crédito, este é o 𝑅  mais 

baixo encontrado numa primeira simulação. Nesta primeira simulação a variável com 

maior p-valor foi IBC-Br (0,8632), que foi excluída para realização de uma segunda 

simulação, e assim sucessivamente até encontrarmos todas as variáveis 

independentes com p-valor abaixo de 0,1. 

A Tabela 23, a seguir, apresenta quais variáveis foram excluídas em cada simulação 

realizada. 

Tabela 23 – Modelo ME: Resultado das Simulações Intermediárias (Software Gretl) 

Stepwise 
Indicador 

Macroeconômico 
Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

1 IBC-Br -0,538000 3,08865 -0,1742 0,8632 

2 IPCA_Acum12m 0,00908350 0,0392534 0,2314 0,8190 

3 Cambio -0,158123 0,181378 -0,8718 0,3916 

4 EMBI-Br 0,000682215 0,000834723 0,8173 0,4212 

5 Ibov 4,92642e-6 3,94607e-6 1,248 0,226 

6 PIB_Acum12m 0,0534081 0,0390649 1,367 0,1825 

7 CDI_trim 0,0059415 0,00989746 0,6003 0,5530 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Após a realização dessa sequência de exclusões chegou-se a um modelo final 

ajustado para a inadimplência da carteira de ME, com os seguintes resultados, 

apresentados na Tabela 24. 

Tabela 24 – Modelo ME: Resultado da 8a Simulação (Software Gretl) 

Indicador 
Macroeconômico 

Coeficiente Erro Padrão Razão-t p-valor 

const -3,67128 0,186032 -19,73 9,80e-19 

Desemprego 0,134395 0,0121406 11,07 4,07e-12 

Treasury_10years -0,146920 0,0599533 -2,451 0,0203 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Os testes confirmam a possibilidade de aceitação do modelo explicativo da 

inadimplência para a carteira de crédito de microempresas, embora este modelo 

tenha encontrado os piores resultados em relação aos demais modelos, já 

apresentados nas seções 5.3.1 a 5.3.4. 
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Tabela 25 – Modelo ME: Resultado da 8aSimulação - Testes e parâmetros 

Teste Resultado 

𝑅  ajustado 0,803 
Teste de White para Heterocedasticidade p-valor  =  0,052198 
Teste F F calculado 66,23 (F crítico 3,31583 ) 
Teste da Normalidade dos Resíduos p-valor = 0,6409 

Teste de Multicolinearidade 
Nenhuma variável apresentou 

multicolinearidade 
Fonte: Elaborado pela autora (2020).  

Após a realização dos testes obteve-se o modelo final para a carteira das 

Microempresas: 

 𝑦 = − 3,671 + 0,134 × 𝐷𝑒𝑠 − 0,147 × 𝑇𝑟𝑒𝑎 
 

5.6 
I 

Posteriormente esse modelo será comparado aos das demais carteiras e os 

resultados serão apresentados no próximo capítulo. 

5.3.6. Comparativo 

Com base nos resultados das predições descritas na seção anterior, todos os 

modelos obtiveram desempenho satisfatório. Em que pese o foco desse trabalho ser 

as carteiras de crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas foram simulados 

modelos para a carteira total das pessoas jurídicas e também para as grandes 

empresas, para fins de comparação dos resultados obtidos. A Tabela 26, a seguir, 

reúne os resultados de todos os modelos simulados. 
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Tabela 26 – Comparativo dos modelos de estimação da inadimplência  

Nr. Carteira Equação 𝑹𝟐 

1 PJ 
𝑦 = − 3,68 − 0,0478 × 𝑃𝐼𝐵 + 0,078 × 𝐷𝑒𝑠 

− 0,119 × 𝐶𝑎𝑚 − 0,028 × 𝐼𝑃𝐶𝐴 − 3,461. 10 × 𝐼𝑏𝑜𝑣 
0,94 

2 
Atacado PJ 

(Grandes Empresas) 

𝑦 = − 7,01 + 0,136 × 𝐷𝑒𝑠 + 0,353 × 𝐶𝑎𝑚 − 

0,089 × 𝐼𝑃𝐶𝐴 + 0,077 × 𝐶𝐷𝐼 − 0,002 × 𝐸𝑀𝐵𝐼𝐵𝑟 

−2,765 × 𝐼𝐵𝐶𝐵𝑟 

0,98 

3 
Varejo PJ 

(MPME) 

𝑦 = − 3,455 + 0,114 × 𝐷𝑒𝑠 − 0,0647 × 𝐶𝑎𝑚 − 7,575. 10

× 𝐼𝑏𝑜𝑣 
0,90 

4 EPP 
𝑦 = − 2,701 + 0,134 × 𝐷𝑒𝑠 − 0,121 × 𝐶𝑎𝑚 

−1,229. 10 × 𝐼𝑏𝑜𝑣 
0,88 

5 ME 𝑦 = − 3,671 + 0,134 × 𝐷𝑒𝑠 − 0,147 × 𝑇𝑟𝑒𝑎 0,81 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Alguns pontos cabem destaque nos modelos formulados: 

 O modelo com melhor 𝑅  𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 é o modelo para as grandes empresas, 

que, não por coincidência, é o modelo com maior número de variáveis 

explicativas. Este modelo foi calculado apenas para fins comparativos, mas 

por ironia apresentou o melhor ajuste às variáveis selecionadas; 

 Em contrapartida, o foco do trabalho que eram as carteiras das empresas 

menores apresentaram os modelos menos ajustados, embora ainda com 

valores suficientes de 𝑅  𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜. 

 A variável Desemprego ficou presente em todos os modelos, sempre com 

coeficiente de sinal positivo, indicando que elevações nos índices de 

desemprego refletem na elevação das taxas de inadimplência, o que 

representa o comportamento esperado do ponto de vista econômico; 
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 A variável Câmbio esteve presente nos quatro primeiros modelos formulados, 

portanto a exceção foi a carteira de microempresas. Nos modelos 1, 3 e 4 o 

coeficiente tem sinal negativo. Isso significa que num cenário de elevação das 

taxas de câmbio ocorre redução dos níveis de inadimplência. Em 

contrapartida o modelo para as grandes empresas tem comportamento 

oposto; 

 A variável Ibovespa apareceu nos modelos 1, 3 e 4, também com coeficiente 

negativo. Como era de se esperar quando o índice Ibovespa piora (o valor 

diminui), as inadimplência também pioram (ou seja, o valor aumenta); 

 A variável IPCA apareceu nos modelos 1 e 2 e, em ambos os casos 

apresentou o seguinte comportamento, quando o valor deste indicador 

aumenta, as taxas de inadimplência diminuem. Importante ainda considerar 

que variações da ordem de 1 p.p. na inflação causem variações muito 

pequenas na inadimplência, em torno de 0,1 p.p; 

 Foi abordado em seções anteriores que ao utilizarmos dados 

macroeconômicos para elaboração de modelos existe a possibilidade de 

correlação entre as variáveis, isso justifica em grande parte que os modelos 

finais de cada carteira tenham um número consideravelmente menor de 

variáveis que a proposta inicial . 

Outras considerações e o emprego dos modelos em simulações de estresse 

serão discutidos no próximo capítulo. 
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6. Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os principais resultados obtidos nas modelagens 

efetuadas para cada portfólio de crédito de pessoa jurídica, calculados com base 

nas informações de inadimplência fornecidas pelo Bacen e nos valores encontrados 

nas principais variáveis macroeconômicas que representam informações relevantes 

das condições econômicas do país. 

Avaliando os modelos propostos, vê-se que as variáveis utilizadas explicam as 

variações nas taxas de inadimplência de maneira satisfatória, pois em todas as 

simulações foram descartadas a Multicolinearidade, foi confirmada a Normalidade 

dos resíduos, também foi descartada a hipótese de Heterocedasticidade e o Teste 𝐹 

validou a empregabilidade do modelo. 

Considerando os valores de R , todos acima de 0,8 (80%), apresentam uma elevada 

capacidade para explicar o comportamento da inadimplência de cada portfólio. 

Dentre todos os modelos podemos destacar o modelo das grandes empresas que 

alcançou um coeficiente R = 0,98 com uso de seis das nove variáveis inicialmente 

propostas. 

Em contrapartida, o principal objetivo desse trabalho que é a criação de modelos 

explicativos do comportamento da inadimplência para os portfólios de crédito das 

empresas de menor faturamento, e o posterior uso desses modelos na construção 

de testes de estresse para o risco de crédito específico para esses públicos, obteve 

resultados menos expressivos, com valores de R  entre 0,8 e 0,9. Neste aspecto 

destaca-se a carteira das Microempresas, que obteve o menor valor do coeficiente 

R = 0,81. Já havia sido previamente comentado na seção 5.1 o fato da taxa de 

inadimplência desse portfólio ser a mais instável de todas as taxas consideradas 

nesse trabalho. Essa instabilidade associada à pequena quantidade de dados da 

amostra resulta na maior dificuldade em modelar essa série.  

Os gráficos a seguir, foram elaborados com os valores reais da inadimplência e os 

valores calculados com base nos modelos, e confirmam a assertividade dos 

resultados. 
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Figura 18 – Comparativo entre dados reais e resultados estimados pelo Modelo de 
Inadimplência para a carteira de crédito PJ. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
 

Figura 19 – Comparativo entre dados reais e resultados estimados pelo Modelo de 
Inadimplência para a carteira das Grandes Empresas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 
Figura 20 – Comparativo entre dados reais e resultados estimados pelo Modelo de 
Inadimplência para a carteira das Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020).  
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Figura 21 – Comparativo entre dados reais e resultados estimados pelo Modelo de 

Inadimplência para a carteira das Empresas de Pequeno Porte. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Figura 22 – Comparativo entre dados reais e resultados estimados pelo Modelo de 

Inadimplência para a carteira das Microempresas.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Os resultados, detalhados no capítulo anterior, e representados nos gráficos 19 a 

23, mostraram-se estatisticamente significativos.  

A metodologia proposta agrega valor ao ambiente de testes de estresse, pois 

permite às instituições financeiras prever, com o uso de variáveis macroeconômicas 

tradicionais e de uso direto, ou seja, sem transformações e cálculos sofisticados. 

Assim, é possível usar essa metodologia para fazer previsões sobre mudanças nas 

taxas de inadimplência de carteiras de crédito, conforme o público ou área de 

atuação principal da instituição e empregar os resultados obtidos na construção de 

testes de estresse para avaliação do risco de crédito de um portfólio específico. 
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6.1. Testes fora da amostra 

Os modelos foram testados fora da amostra, com dados de junho e setembro de 

2020, a partir das variáveis macroeconômicas utilizadas em cada um dos modelos 

de estimação e comparados com os valores reais, publicados pelo Bacen. Até a 

finalização desse trabalho as taxas de inadimplência dos portfólios EPP e ME não 

estavam disponíveis, pois são divulgados com significativo atraso em relação às 

informações dos demais portfólios. 

No início da concepção e estruturação dos modelos poder-se-ia ter excluído dados 

da amostra para realização deste tipo de teste, entretanto considerando o tamanho 

da amostra para realização do estudo, com poucas observações, não era 

interessante prescindir de dados. 

A comparação entre a taxa de inadimplência real e a taxa de inadimplência 

calculada pelo modelo apresentou diferenças maiores que as observadas em toda a 

série histórica. A Tabela 27, a seguir, ilustram essas diferenças entre os valores 

previstos pelo modelo e os dados publicados pelo Bacen. 

Tabela 27 – Comparativo dos modelos de estimação da inadimplência  

 Inadimplência 

Carteira 
Março/2020 Junho/2020 Setembro/2020 

Real Real Estimada Real Estimada 

PJ total 2,15 1,96 2,82 1,54 3,06 

Atacado PJ  
(Grandes Empresas) 

1,21 1,17 1,83 1,03 1,79 

Varejo PJ (Micro, Pequenas e 
Médias Empresas) 

3,69 3,40 5,12 2,20 5,26 

Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) 

5,00 4,20 6,87 - 6,74 

Microempresas (ME) 10,00 8,90 12,12 - 14,06 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

A diferença observada entre os valores reais e os valores estimados pelo modelo 

pode ser explicada pelo comportamento anômalo da concessão de crédito no 
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período. Em virtude da pandemia de Covid-19, e a consequente retração econômica 

provocada pelas medidas de distanciamento social, o governo federal lançou uma 

linha de crédito específica para as Micro e Pequenas Empresas no âmbito do 

Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas Pequeno Porte 

(Pronampe). Os bancos, por sua vez, lançaram programas próprios de renegociação 

de dívidas e prorrogação de prazos de parcelas a fim de evitar que os clientes se 

tornassem inadimplentes. Assim, as carteiras de crédito cresceram em níveis sem 

precedentes durante o ano de 2020, associadas à redução da inadimplência em 

função das renegociações. Esse cenário gerou as divergências entre o resultado do 

modelo e os dados reais. As taxas de inadimplência de setembro para a carteira PJ 

e MPME são os valores mínimos de toda a série histórica. 

Por sua vez, os resultados dos modelos indicam quais os níveis de inadimplência 

poderiam ter sido atingidos se as medidas de expansão do crédito não tivessem sido 

adotadas para neutralizar os efeitos da crise. 

O gráfico da Figura 23 ilustra a elevação nas concessões de crédito ocorrida no 

período. Os dados segmentados para Micro e Pequenas Empresas não estavam 

disponíveis durante a elaboração desse trabalho, mas estão contidos no âmbito da 

carteira de crédito da PJ. 

Figura 23 – Concessões de crédito para Pessoa Jurídica  

 
Fonte: Elaborado pela autora, com dados disponibilizados pelo BACEN (2020). 
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A elevação dos volumes concedidos durante o ano de 2020 (até setembro) elevou o 

saldo da carteira PJ em 15,6% comparando o saldo de setembro em relação a 

dezembro de 2019. Esse crescimento foi de 23,6% no segmento de Varejo e de 

10,8% no segmento de Atacado, resultando na elevação do saldo total da carteira 

conforme pode ser visto no gráfico a seguir. 

 

Figura 24 – Saldo da carteira de crédito de Pessoa Jurídica 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com dados disponibilizados pelo BACEN (2020). 

6.2. Testes de estresse 

Para realização de um exercício de teste de estresse foram utilizados os valores 

fornecidos pelo Bacen, contemplando os cenários de quebra estrutural e pior 

histórico, apresentados na Tabela 3 (página 41). Foram simulados dos impactos 

desses valores para as variáveis macroeconômicas sobre as taxas de inadimplência 

por meio dos modelos estimados nas seções 5.3.1 a 5.3.5. Recorda-se que o Bacen 

propõe sete indicadores e para fins desse trabalho foram agregadas mais duas. 

Para essas duas variáveis também foram sugeridos valores, arbitrários, para os 

cenários “Pior Histórico” e “Quebra Estrutural”, da seguinte forma, foi considerado o 

pior valor da série histórica compreendida entre março de 2012 e março de 2020, e 

a quebra estrutural com um valor estipulado de 20% sobre o pior histórico, 
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respectivamente. Os valores das variáveis macroeconômicas empregadas no 

exercício de teste de estresse estão na Tabela 28. 

Tabela 28 – Valores das variáveis macroeconômicas utilizadas na simulação de 
estresse 

Variável Macroeconômica Quebra Estrutural Pior Histórico 

PIB_Acum12m -5,47 -4,56 

Desemprego 16,1 14,2 

Cambio 5,93 7,69 

IPCA_Acum12m 12,8 10,67 

CDI_trim 10,9 9,2 

EMBI-Br 684 696 

IBC-Br 1,2% -4% 

Treasury_10years 2,4 2,3 

Ibov 36.224 43.493 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Empregando-se esses valores nos modelos obtidos para cada portfólio de crédito, 

estudado nas seções 5.3.1 a 5.3.5, foram obtidas as taxas de inadimplência 

previstas para cada portfólio e cada cenário e os resultados desta simulação estão 

relacionados na Tabela 29, a seguir. 

Tabela 29 - Simulação das taxas de inadimplência em cenários de estresse 

Carteira Quebra Estrutural  Pior Histórico 

PJ total 3,36% 2,36% 

Atacado PJ  
(Grandes Empresas) 1,18% 2,01% 

Varejo PJ 
(Micro, Pequenas e Médias Empresas) 9,38% 6,58% 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) 15,42% 9,45% 

Microempresas (ME) 13,47% 10,90% 

Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

Cada série apresentou um comportamento particular em relação aos cenários 

propostos, pois cada modelo tem um conjunto diferente de variáveis diferente do 
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outro, ou seja, cada portfólio responde a um conjunto específico de variáveis 

macroeconômicas e com certo nível de intensidade.  

Nestas simulações as taxas de inadimplências das carteiras do Varejo PJ, das 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) e das Microempresas (ME) sofreram as 

variações mais significativas em relação aos valores das taxas reais correntes. Este 

resultado está em linha com as expectativas econômico-financeiras em um cenário 

de estresse. Empresas menores tendem a sofrer de forma mais intensa o impacto de 

uma eventual piora nas condições econômicas em relação às empresas maiores. 

As taxas de inadimplência da carteira do Atacado PJ mantiveram patamares 

equivalentes aos valores reais na simulação do cenário de quebra estrutural e 

apresentaram substancial elevação na simulação de pior histórico. A simulação 

sobre as taxas de inadimplência da carteira PJ apresentaram resultados 

significativamente maiores que os valores reais no cenário de quebra estrutural 

enquanto que no cenário pior histórico os valores são muito próximos aos valores 

observados na série histórica de inadimplência desse público no início de 2020. Os 

gráficos da seção 5.3 servem como referência de comparação com os valores 

obtidos, bem como os valores da Tabela 27 deste capítulo. 

O impacto desses cenários adversos nas carteiras do Varejo reflete a importância do 

desenvolvimento e a utilização de modelos específicos para prever o 

comportamento das respostas desse público às mudanças nas condições 

econômicas.  
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7. Conclusões 

Este trabalho se propõe a criar uma metodologia de cálculo para estimação das 

taxas de inadimplência para o segmento de Micro, Pequenas e Médias Empresas e 

que possa ser empregado na realização de testes de estresse Micro e Macro 

prudenciais. Para tanto foram utilizadas variáveis macroeconômicas, que espelham 

as condições gerais da economia, e foi avaliado como estas variáveis influenciam as 

taxas de inadimplência.   

A dificuldade para utilização do modelo como ferramenta preditiva em parte se 

encontra em relação aos input das variáveis macroeconômicas, dado que alguns 

indicadores, como PIB, por exemplo, são divulgados trimestralmente e com bastante 

atraso em relação à data de referência, sendo necessário, nesse caso, utilizar dados 

prévios e aproximações para uso dessa informação na estimação tempestiva da 

inadimplência. Entretanto, por se tratarem de indicadores fundamentais da 

economia, existe um grande número de instituições financeiras e de pesquisa 

trabalhando nas previsões e projeções desses valores que, em geral, se confirmam 

como boas aproximações em relação aos dados reais, quando estes são publicados. 

Como exemplo, tem-se o Relatório Focus do Bacen. 

Também, para fins de acompanhamento e verificação, é importante registrar que os 

dados de saldo e concessão de crédito e inadimplência das carteiras de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte são divulgados em bases trimestrais 

e com bastante atraso em relação aos demais dados de crédito publicados pelo 

Bacen. 

Com modelos preditivos de inadimplência e sua utilização em testes de estresse as 

instituições financeiras podem atuar de forma tempestiva com vistas a reduzir o risco 

de crédito de suas carteiras, retroalimentando seus modelos de concessão de 

crédito e avaliação de risco, e, principalmente, podendo reforçar suas provisões e 

reservas de capital para enfrentar cenários de estresse e garantir a estabilidade do 

sistema financeiro.  

Isso é especialmente importante quando tratamos da necessidade de manter a 

assistência creditícia para as empresas de menor porte, responsáveis pela maior 
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parcela dos empregos no país e capazes de agregar valor substancial ao produto 

interno bruto. Essas empresas, que atualmente não possuem amplo acesso a outras 

formas de financiamento, e são bastante dependentes de recursos para financiar 

suas atividades e expandir seus negócios, nos últimos anos tiveram oferta de crédito 

menor que a demanda. Assim, é necessário haver políticas específicas para garantir 

o fornecimento de crédito às empresas e, ao mesmo tempo, criar mecanismos para 

que esse público não sobrecarregue, negativamente, o balanço dos bancos e a 

estabilidade do sistema financeiro. 

Dado o momento peculiar em curso, seria de se propor que os estudos ora 

realizados fossem testados futuramente com os dados obtidos no período de 

vigência da pandemia de Coronavírus (Covid-19) e no momento de retomada da 

economia, avaliando inclusive os efeitos do programa governamental (Pronampe) de 

suporte a estas empresas durante o ano de 2020. 

É de se sugerir, também, que estudos futuros refaçam periodicamente as 

simulações propostas nesse estudo, agregando mais dados às amostras, visto que o 

período analisado neste estudo é limitado, em função da indisponibilidade de 

informações. Um período mais longo pode propiciar uma modelagem mais assertiva, 

principalmente se compreender mais de um ciclo econômico, conforme sugerido 

pelos autores citados nas referências sobre o modelo Credit Portfolio View. A 

metodologia também pode ser aplicada a carteiras de grandes instituições 

financeiras possuem dados em horizonte de tempo mais amplo e poderiam servir de 

fonte para de dados para simulações aplicadas às carteiras de bancos ao invés da 

carteira do SFN, como foi realizado neste trabalho. 

Também podem ser desenvolvidos novos trabalhos, partindo da mesma 

metodologia, porém agregando novos indicadores macroeconômicos às simulações 

na busca de melhorias contínuas nos modelos, especialmente o voltado para 

Microempresas e Pequenas Empresas.  

Trabalhos futuros também podem integrar os modelos de inadimplência aos níveis 

de capital econômico e regulatório de uma instituição.   

Um trabalho com a proposição de uma metodologia para realização de Backtesting 

seria bastante relevante para validar os resultados e as conclusões deste estudo. 
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Anexo A - Matriz de correlação entre as variáveis macroeconômicas  

 
Coeficientes de correlação, usando todas as observações 1 - 33 

5% valor crítico (bicaudal) = 0,3440 para n = 33 
 

PIB_Acum12m Desemprego Cambio IPCA_Acum12m CDI_trim  
1,0000 -0,3895 -0,4791 -0,5523 -0,7456 PIB_Acum12m 

 1,0000 0,7696 -0,4576 -0,1466 Desemprego 
  1,0000 -0,1367 -0,1029 Cambio 
   1,0000 0,7575 IPCA_Acum12m 
    1,0000 CDI_trim 
      
 EMBIBr IBCBr Treasury_10years Ibov  
 -0,8457 0,1282 0,3239 0,2579 PIB_Acum12m 
 0,3560 0,0558 -0,0626 0,6145 Desemprego 
 0,5956 -0,1275 -0,1801 0,5962 Cambio 
 0,5380 -0,1201 -0,1186 -0,7304 IPCA_Acum12m 
 0,6393 -0,0798 -0,0084 -0,7479 CDI_trim 
 1,0000 -0,1054 -0,0875 -0,2470 EMBIBr 
  1,0000 0,0500 0,0599 IBCBr 
   1,0000 -0,1486 Treasury_10years 
    1,0000 Ibov 
 

 

 

 

 

 


