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RESUMO·

Em junho de 1994, o governo brasileiro implantou o "Plano Real, com a

finalidade de reduzir a inflação e estabilizar a economia. O êxito inicial do

plano econômico. contribuiu decisivamente para os resultados do setor

bancário, ao influenciar o aumento da oferta de empréstimos e,

consequentemente, a obtenção de maiores margens da lucratividade.

Paralelamente, ocorreu um aumento da inadimplência decorrente da

concessão de empréstimos para tomadores de alto risco.

Esse novo contexto econômico abriu um interessante campo para estudo,

principalmente relacionado com a averiguação dos fatores externos ou

"sistemáticos" (ex.: efeitos inflacionários, volatilidade das taxas de juros e

taxa de desemprego), que apresentaram o maior poder explicativo do

aumento da inadimplência de pessoas físicas em empréstimos bancários, no

período de julho/94 a junho/99.

A realização deste estudo baseou-se em sete etapas: (1) introdução

descritiva da atividade bancária e riscos relacionados com a concessão de

empréstimos às pessoas físicas; (2) apresentação das técnicas e fatores

limitadores da análise de crédito; (3) apresentação de pesquisas

relacionadas à prática de informações imperfeitas, seleção adversa, risco

moral, relacionamento e fatores sistemáticos influenciadores da

inadimplência; (4) realização de pesquisa estatística com a finalidade de

analisar a relação entre fatores sistemáticos e a inadimplência de pessoas

físicas em empréstimos bancários; (5) análise crítica dos resultados· da

pesquisa estatística; (6) formulação de proposições para reduzir as perdas

financeiras decorrentes da concessão de empréstimos para tomadores de

alto risco; e (7) a conclusão.



I ESTRUTURA DA TESE

o Capítulo um faz uma introdução ao tema, identificando a posição dos

bancos no sistema financeiro e apresentando dados referentes ao mercado

de crédito para pessoas físicas (concessão e inadimplência). Com base

nestas informações justificamos o interesse pelo tema, o objetivo, as

limitações e a metodologia de pesquisa utilizada.

No Capítulo dois abordamos o processo de análise de crédito, destacando as

informações da pessoa física que são necessárias para a tomada de

decisão: caráter, capacidade, capital, colateral e condições. Tratamos

também dos dois métodos utilizados pelos bancos para a análise de

propostas de crédito: o método subjetivo baseado em tomadas de decisões

individualizadas (caso a caso); e o método objetivo, baseado na utilização de

técnicas estatísticas para tomadas de decisões em grandes volumes de

propostas de crédito.

o Capítulo três apresenta sete pesquisas com foco em fatores

ínfluencíadores do risco de inadimplência e, conseqüentemente, dos

resultados financeiros no gerenciamento de carteiras de crédito: a utilização

de informações imperfeitas na análise de crédito; a função seletiva das taxas

de juros; a contribuição informacional do relacionamento; a função seletiva

das garantias; o caráter oportunista dos tomadores; fatores sistemáticos

determinantes da inadimplência e a diversificação de riscos em carteiras de

crédito.

No Capítulo quatro apresentamos a técnica de regressão como a

metodologia adotada para avaliar a relação entre fatores sistemáticos

(variáveis independentes) e a inadimplência de pessoas físicas em

ii



No Capítulo seis apresentamos um conjunto de proposições, desenvolvidas

com a finalidade de serem implementadas pelo setor bancário, como

mecanismos de proteção contra as perdas financeiras decorrentes da

inadimplência.

empréstimos bancários (variável dependente). Inicialmente, introduzimos os

parâmetros estatísticos utilizados em análises de regressão para a validação

de modelos multivariados. Em seguida, utilizamos a técnica de regressão

sobre dados agregados de fatores sistemáticos (macroeconômicos e

específicos da atividade bancária) para averiguar quais foram os principais

fatores determinantes da inadimplência de pessoas físicas em empréstimos

bancários, durante o período de julho/94 a junho/99.

No Capítulo cinco formulamos críticas sobre a qualidade dos resultados

obtidos nos modelos econométricos, fundamentadas nos pressupostos das

pesquisas relacionadas com os fatores influenciadores do risco de crédito.

Finalizamos o estudo com a apresentação da conclusão.
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CAPfTUL01 ..
"FATORES MOTIVADORES DO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO"

1.1 INTRODUÇÃO ·1

A determinação do risco de inadimplência na concessão de empréstimos

constitui-se em uma das principais preocupações dos executivos bancários,

tendo em vista relacionar-se com a ocorrência de perdas financeiras que

poderão prejudicar a liquidez (capacidade de honrar dívidas com os supridores

de capital) e a captação de recursos no mercado financeiro e de capitais.

Wesley (1993) aborda o assunto ao destacar dois fatores determinantes do risco

de inadimplência: a fraca qualidade no processo de análise de crédito (fator

interno) e o agravamento da situação macroeconômica que pode resultar na

escassez de tomadores saudáveis (fator externo). Segundo o autor, esta

situação tende a influenciar a maior concentração de empréstimos com

tomadores de "alto risco'", o que pode resultar na diminuição da receita e da

lucratividade bancária.

Segundo consideração de Sinkey (1989), o risco total na concessão de

empréstimos" é função direta da associação dos dois fatores abordados por

Wesley:

Risco Total na Concessão de Empréstimos = f(Fatores Internos, Fatores Externos)

Dentre os fatores internos identificados como responsáveis pelas perdas

bancárias em concessões de empréstimos, usualmente são citados fatores de

natureza administrativa - ver exemplos no Quadro 1.1.

I Tomadores de alto risco são aqueles que apresentam reduzidas probabilidades de amortização do
empréstimo.
2 Fazendo uma adaptação do conceito atribuído por Gitman (1997) e Van Horne (1995) para o risco total no
mercado de títulos, poderíamos admitir que, para o mercado de crédito, o risco total corresponde à
possibilidade de ocorrência de prejuízos financeiros, principalmente impulsionados pelas incertezas a
respeito de retornos esperados (spreads ou juros) sobre ativos (empréstimos).



Quadro 1.1
F O R' c ' .atores etermmantes do ISCO de rédlto para os Bancos

Fatores Internos

• Profissionais desqualificados

• Controles de riscos inadequados

• Ausência de modelos estatísticos

• Concentração de empréstimos em tomadores de alto risco

Os fatores externos significativos à atividade bancária são de natureza

macroeconômica e, por isso, relacionam-se diretamente com a liquidez

(capacidade de pagamento) de empresas e de pessoas físicas no mercado de

crédito. A Figura 1.1 apresenta exemplos de fatores externos à atividade

bancária:

Figura 1.1
Fatores Externos de Risco

Taxa de
Inflação

Caráter dos
Tomadores

Volatilidade das
Taxas de Juros

Taxa de
Desemprego

Política de
Crédito

Segundo Sinkey e Greenawalt (1991), para medir a taxa de perdas sobre

empréstimos (tPE), é fundamental que os supridores de capital avaliem o risco

total do investimento, baseados no conhecimento de fatores de risco (internos e

externos) influenciadores da capacidade de pagamento dos tomadores:
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tPE = f[CE( I-k), DA(I - k), DEA(I)],

sendo:

CE(t - K)

DA(t - k)

DEA(t)

Condições econômicas históricas e atuais

Decisões administrativas históricas e atuais

Distúrbios econômicos aleatórios

Ao incorporar os fatores internos e externos para a determinação do risco total

na concessão de empréstimos, o modelo acima divide-se em duas partes: risco

sistemático e o risco nâo-sisternático'',

• Risco não-sistemático: é a parte do risco que independe da economia e

que está relacionada com as características de uma empresa ou de um

segmento da atividade econômica. Consiste no risco intrínseco e controlável

do investimento. Baseado no modelo de Sinkey, o risco não-sistemático está

relacionado com os fatores internos.

• Risco sistemático: compreende a parte relevante do risco de um

investimento, principalmente relacionada com a situação econômica e com o

risco moral dos investidores. O risco sistemático é considerado a parte não-

controlável do risco total e, no modelo de Sinkey, está relacionado com os

fatores externos.

Para minimizar o risco total na concessão de empréstimos, é fundamental que

as decisões bancárias sejam realizadas por profissionais qualificados e

baseadas no acesso a arquivos de dados munidos com informações atualizadas

do tomador, da transação de crédito e da conjuntura econômica. Ao adotarmos

esta condição para o adequado gerenciamento de riscos, pressupomos que os

'\'.: ~.;}'
, --,/
('

I .1)
3 Baseado na Moderna Teoria de Portfolios (MTP), o risco total é calculado através da seguinte fórmula:

o AO o 2 d 2 'A ' d bre o í di d d AO o '(j-j = l-'-j<1"1 + o ti on e: o j representa a vanancia e retorno so re o In Ice e merca o, I-'-j(j-I o nsco
sistemático e (j2êl o risco não-sistemático do ativo i, Ver Sharpe, Alexander e Bailey (1999, p. 185),
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bancos continuamente façam investimentos para a qualificação de seus

recursos humanos e materiais, como os citados, a seguir:

1. treinamento da equipe de analistas e dos executivos da área de crédito;

2. implantação de técnicas estatísticas para classificação e monitoramento

do risco de inadimplência na concessão de empréstimos; e

3. desenvolvimento de simulações sobre o comportamento de fatores

sistemáticos para mensurar possíveis impactos sobre o risco

(inadimplência) e retorno (lucratividade) em carteiras de empréstimos.

No caso das duas primeiras estratégias, podemos dizer que são conhecidas e

executadas por parte dos integrantes no mercado bancário. Os investimentos

em recursos humanos estão relacionados com a atualização de técnicas

gerencias, principalmente através de reuniões, palestras e cursos voltados a

introduzir e/ou adaptar conceitos associados com o risco na concessão de

empréstimos." Os investimentos para a implantação de técnicas estatísticas,

como os modelos para pontuação do risco do tomador - tradicionalmente

conhecidos como "credit scoring" -, visam possibilitar a agilização de julgamento

e economias de escala sobre grandes volumes de propostas de crédito.

A terceira estratégia considera o desenvolvimento de modelos para avaliar o

desempenho de carteiras de empréstimos (risco e retorno) em diferentes

cenários econômicos. Um dos modelos mais citados nesta técnica é o de

"Monte Carlo", o qual é utilizado para a avaliação de carteiras de empréstimos,

usando amostras de dados em cenários diferenciados de taxas de juros. De

acordo com Bradley e Crane (1976), a utilização do modelo de Monte Carlo

4 Por exemplo, a implantação do Value-at-Risk na atividade bancária tem sido analisada quanto aos seus
benefícios e limitações para a determinação de perdas máximas sobre carteiras de empréstimos. A
popularidade desta técnica está baseada na habilidade em agregar vários componentes ou informações
financeiras e de risco de uma empresa em um único índice. A recente pesquisa de Jacobson e Roszbach
(1998) é um bom referencial para pesquisar essa técnica.
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proporciona o conhecimento aproximado do perfil das principais características

do ativo, incluindo o retorno anual esperado, a volatilidade do retorno e o

potencial de risco frente às probabilidades de perdas financeiras.

Embora as estratégias citadas sejam de grande importância para a tarefa de

concessão e monitoramento do risco de crédito, devemos relevar que os bancos

enfrentam limitações para concretizá-Ias, tendo em vista a conjugação de quatro

fatores: (1) a dependência do risco de crédito da ocorrência de fatores

sistemáticos ou externos; (2) a utilização de informações imperfeitas na fase da

análise de crédito; (3) a ausência de banco de dados com informações dos

tomadores no mercado de crédito como um todo e (4) as dificuldades no

ajustamento de estratégias de diversificação de riscos em carteiras de

empréstimos.

(1) A Dependência do Risco de Crédito da

Ocorrência de Fatores Sistemáticos

A determinação do risco de crédito deve considerar o impacto de fatores

sistemáticos ou externos (ex.: volatilidade das taxas de juros, recessão

econômica, nível de desemprego, etc.) sobre a capacidade de pagamento dos

tomadores. Um aumento na taxa de juros, por exemplo, pode desencadear

situações desfavoráveis à prática de concessão de empréstimos, face a maior

probabilidade de redução do nível de atividade econômica, recessão e

desemprego. Como isso, empresas e pessoas físicas tendem a enfrentar

maiores dificuldades para honrar suas dívidas, o que, conseqüentemente, expõe

os concessores de financiamentos à maior probabilidade de perdas financeiras

com tomadores inadimplentes.
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(2) A Utilização de Informações Imperfeitas

na Fase da Análise de Crédito

A determinação do risco de crédito baseia-se na veracidade dos dados

financeiros disponíveis no mercado e fornecidos pelos tomadores. A limitação

desta condição decorre da possibilidade de que os tomadores venham a

manipular suas informações (financeiras e patrimoniais), com o propósito de

obterem aprovações em suas solicitações de empréstimos. Por exemplo, os

tomadores podem omitir dados quanto à renda, estabilidade no emprego,

situação de saúde (pessoal e familiar), situação conjugal e dívidas totais no

mercado de crédito. O desconhecimento destes fatores expõe os bancos aos

problemas da seleção adversa, ou seja, o da concessão de empréstimos para

tomadores de alto risco.

(3) A Ausência de Banco de Dados com Informações dos

Tomadores no Mercado de CrédõtoComo um Todo

As dificuldades enfrentadas pelos bancos para a obtenção de informações dos

tomadores representam um dos principais problemas nas fases de análise e de

monitoramento do risco de crédito. Em parte, este problema é ocasionado pela

inexistência de um banco de dados no mercado, munido com informações

completas do histórico de crédito e da posição atual de risco dos tomadores

com todos os seus supridores de financiamentos.

(4) As Dificuldades de Ajustamento de Estratégias de

Diversificação em Carteiras de Empréstimos

Após o trabalho pioneiro de Markowitz (1952), com ênfase nos benefícios da

diversificação em carteiras de ativos, alguns autores começaram a questionar a

aplicabilidade desta estratégia para a redução de risco em carteiras de

empréstimos. Dentre os fatores que dificultam o ajustamento desta estratégia

para o mercado de crédito, destacamos a prática de informações imperfeitas

utilizada por tomadores desleais, a qual poderá resultar na seleção adversa e
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no aumento do risco de inadimplência em carteiras de crédito

predominantemente formadas por tomadores de alto risco.

Um enfoque mais detalhado destes fatores (riscos sistemáticos, informações

imperfeitas, seleção adversa, risco moral e deficiências do ajustamento de

estratégias de diversificação para o mercado de crédito) será apresentado nos

Capítulos 2 e 3.

t.2 DADOS DO MERCADO DE CRÉDITO APÓS A IMPLANTAÇÃO DO PLANO REAL

Com a implantação do Plano Real, em junho de 1994, o setor financeiro teve de

se ajustar a uma nova realidade econômica. A significativa queda inflacionária''

influenciou na necessidade de que os bancos viessem a reaplicar seus ativos

para investimentos alternativos qeradores de receitas operacionais, haja vista a

redução da receita com investimentos de curto prazo, criados para eliminar ou

reduzir as perdas causadas pela inflação. A conseqüência imediata foi o

aumento da concessão de empréstimos para o vasto segmento de pessoas

físicas, em parte impulsionado pela possibilidade de obtenção de taxas de

retorno atrativas ("spreads"). 6

o lado negativo desta tendência foi que, paralelamente ao aumento da

concessão de empréstimos, os bancos também passaram a assumir uma maior

exposição ao risco de inadimplência?

5 Após atingir o índice mensal de 47%, um mês antes da implantação do Plano Real (maio de 1994), a
inflação caiu para os níveis médios mensais inferiores a 0,2%, em 1998.
6 Dados do mercado bancário mostram que, do total de 38 milhões de contas correntes abertas em 1997,
90% foram direcionadas ao segmento de pessoas físicas. Ao considerarmos a taxa média mensal de retorno
em utilizações do limite de cheque especial (6,43%), nesse período, constatamos a importância do segmento
de pessoas físicas para a geração da lucratividade bancária.
7 Ao termo "inadimplência" podem ser atribuídos os atrasos no pagamento de crédito e/ou as perdas
definitivas com o não recebimento do crédito. No caso deste trabalho, as duas categorias de inadimplência
são consideradas relevantes.
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A Figura 1.2 mostra a posição semestral do valor de empréstimos concedidos

às pessoas físicas e do valor de créditos em atraso e em liquidação, a partir da

implantação do Plano Real:

Figura 1.2 Valor de Empréstimos Concedidos às Pessoas Físicas (EMPRPF)
e o Valor de Créditos em Atraso e em Liquidação (INADIMP)
Em R$ Milhões
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JUN 1995 JUN 1996 JUN 1997 JUN 1998 JUN 1999

PERíODO

Fonte: Banco Central

Os Quadros, a seguir, apresentam dados complementares evidenciadores da

maior exposição bancária aos riscos de inadimplência em concessões de

empréstimos às pessoas físicas:

Quadro 1.2

Fonte: Serasa - Coletiva de Imprensa / São Paulo -12/98

Fonte: Serasa - Coletiva de Imprensa / São Paulo -12/98
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Ao considerarmos a importância do tema para a área financeira -

especificamente para a atividade bancária - e o fato de ser um dos primeiros

estudos no mercado nacional a relacionar a inadimplência de pessoas físicas

em empréstimos bancários com a ocorrência de fatores externos ou

sistemáticos, concluímos como oportuna a ocasião para desenvolvermos este

estudo.

I· 1.3 OBJETIVO DO ESTUDO E BANCO DE DADOS

o objetivo deste estudo é o de avaliar a relação entre fatores sistemáticos e a

inadimplência de pessoas físicas em empréstimos bancários. Para isso,

desenvolvemos um conjunto de modelos econométricos, com a finalidade de

identificarmos quais foram os principais fatores sistemáticos influenciadores da

inadimplência, no período de julho/94 a junho/99.

As variáveis incluídas na amostra representam dados mensais consolidados da

atividade econômica e do segmento bancário e foram extraídas de bancos de

dados externos. Segue citação de algumas fontes de pesquisa utilizadas: Banco

Central do Brasil; Associação das Empresas Concessoras de Cartões de

Crédito; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Secretaria da Receita

Federal; Serasa e SCI-Equifax.

1.4 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho realizamos as seguintes etapas:

1. Revisão bibliográfica relacionada com a análise de risco bancário em

carteiras de empréstimos de pessoas físicas. Nesta primeira etapa

apresentamos as principais informações da pessoa física que devem ser

usadas na fase da análise de crédito: o histórico de pontualidade na

amortização de empréstimos (caráter), a renda (capacidade/capital), o

patrimônio (colateral) e a situação macroecômica (condições). O processo
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de análise de crédito de pessoas físicas é apresentado com foco em duas

técnicas: a técnica tradicional, baseada no fator de julgamento humano e a

técnica estatística baseada na pontuação de propostas de crédito.

2. Revisão bibliográfica de pesquisas com foco em informações imperfeitas,

seleção adversa, risco moral e fatores determinantes da inadimplência em

carteiras de empréstimos. Através desta revisão, procuramos alertar os

bancos quanto aos riscos incorridos em concessões de empréstimos às

pessoas físicas, principalmente ocasionados pela impossibilidade de

monitoramento da renda e do caráter do tomador, ao longo do

relacionamento.

3. Revisão bibliográfica de pesquisas com foco nos benefícios e nas limitações

da implementação de estratégias para diversificação de riscos em carteiras

de crédito.

4. Análise crítica de modelos econométricos desenvolvidos com a finalidade de

identificar quais foram os principais fatores determinantes da inadimplência

em carteiras de empréstimos de pessoas físicas, no período de julho/94 a

junho/99. Antes do desenvolvimento e da análise dos modelos, admitimos

como característica que a predominância dos tomadores enfrentando

dificuldades financeiras estaria muito endividada no limite de cheque

especial e, conseqüentemente, sujeita ao pagamento de taxas de juros

incompatíveis com suas reais condições financeiras. Com isso, assumimos,

previamente, que a variável representativa das taxas de juros cobradas em

utilizações do limite de cheque especial estaria presente em todos os

modelos econométricos e que, ao mesmo tempo, representaria a variável

mais significativa na explicação do aumento do valor dê créditos em atraso e

em liquidação.
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5. Desenvolvimento de proposições, tanto direcionadas para a redução do risco

de inadimplência em carteiras de empréstimos de pessoas físicas, como

para a proteção da liquidez bancária (capacidade de honrar as dívidas com

os supridores de capital).

1.5 LlMIITAÇÂO DA PESQUISA ESTATíSTICA.

A pesquisa estatística direcionada a identificar os principais fatores que

influenciaram o aumento da inadimplência em carteiras de crédito de pessoas

físicas, foi desenvolvida com a utilização de dados consolidados do mercado

bancário e da atividade econômica. Conseqüentemente, desconsideramos as

diferenciações entre os bancos quanto ao porte, localização geográfica, situação

financeira, valor da carteira de empréstimos, distribuição da carteira por

modalidades de empréstimos e procedimentos adotados (prazos fixados) para o

reconhecimento de créditos em atraso e em liquidação.

Embora os resultados estejam sujeitos à realização de ajustes, quando

utilizados em carteiras de empréstimos individualizadas (banco-a-banco),

destacamos a importância do estudo, pelo fato de concentrar-se na análise de

fatores sistemáticos perfeitamente admissíveis como influenciadores do

aumento da inadimplência de pessoas físicas em empréstimos bancários.
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CAPiTULO 2 ...
"A ATIVIDADE BANCÁRIA E O PROCESSO

DE ANÁLISE DE CRÉDITO PARA PESSOAS FíSICAS"

2.1 . INTRODUÇÃO

Os bancos são componentes do Sistema Financeiro Nacional e seguem

orientação das políticas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo

Banco Central.

A principal atividade dos bancos é a intermediação de recursos. Os bancos

captam recursos de seus clientes e do mercado financeiro, repassando-os

posteriormente sob a forma de empréstimos, na expectativa de realizarem

ganhos, aqui denominados "spreads" - diferença entre o custo de captação e a

taxa de juros cobrada nos empréstimos, Neste processo, o risco total

corresponde à condição de não-recebimento dos empréstimos, face à

concessão de financiamentos para tomadores de alto risco.

Como importante regra a ser seguída pelas instituições financeiras na atividade

de concessão de empréstimos, Gurley e Shaw (1955) destacam a atenção que

deve ser direcionada para a análise de compatibilidade da "capacidade

financeira" dos tomadores com o cronograma de amortização do empréstimo.

Sofianos (1984) propõe que a análise da capacidade financeira dos tomadores

(Y) deva basear-se no valor de mercado de seus ativos (reais e financeiros) (A)

e na capacidade futura de geração de renda (H). Segundo o autor, os recursos

do tomador são representados pela fórmula:

A identificação da riqueza total (Y) possibilita a análise da compatibilidade do

empréstimo com a capacidade de pagamento do tomador. Todavia, como a

amortização do empréstimo ocorre em data futura, os concessores de

financiamentos assumem riscos relacionados ao efetivo direcionamento que os

tomadores darão aos recursos do empréstimos. Caso os recursos sejam
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direcionados para empreendimentos de baixo risco, a probabilidade de

recuperação do empréstimo é maior. Inversamente, os bancos são expostos a

um maior risco de inadimplência, quando os tomadores desviam os recursos

para empreendimentos de alto risco e acabam por obter uma renda insuficiente

para cobrir os custos do empréstimo (principal + juros).

\'
Para evitar a concentração de empréstimos com tomadores de alto risco na

carteira de crédito, alguns autores destacam como fundamental que os

concessores de financiamentos tenham capacidade de armazenamento,

geração e análise de informações evidenciadoras da capacidade financeira dos

tomadores. Neste tarefa, Murton (1989) destaca que os bancos apresentam

posição privilegiada no sistema financeiro, face à capacidade de transacionar

com grandes volumes de propostas de crédito e de armazenar informações dos

tomadores, ao longo do relacionamento. Essa vantagem competitiva oferece

aos bancos a possibilidade da redução do custo da informação para a análise

de crédito, à medida em que os dados dos tomadores sejam extraídos de

arquivos, pastas ou cadastros internos.

Todavia, o fato dos bancos atuarem em mercado exposto a prática de

informações imperfeitas (incompatíveis com a real situação financeira dos

tomadores) constitui-se em um dos fatores prejudiciais aos resultados da

carteira de crédito. A concessão de empréstimos baseada na análise de

informações imperfeitas, pode levar os bancos a acumular ativos de alto risco e,

com isso, assumir maiores incertezas quanto ao recebimento de empréstimos.

Como resultado, os bancos podem enfrentar problemas de liquidez, face à

conversão de empréstimos (Ativos) em caixa, em valor insuficiente para atender

às necessidades de todos os seus supridores de capital (passivos e capital

acionário)."

8 o trabalho de Ostergaard (1998) é uma importante referência acadêmica para analisar o relacionamento
entre o risco de crédito, risco de liquidez e risco de insolvência para a atividade bancária.
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A Figura 2.1 ilustra esse relacionamento, ao mostrar uma relação negativa entre

a liquidez bancária e o risco decorrente da concessão de empréstimos para

tomadores de alto risco.

Figura 2.1

Relação entre a Liquidez Bancária e o Risco no Gerenciamento de Empréstimos

Após a concessão do empréstimo, os bancos ainda se expõem ao problema da

incapacidade para monitorar e controlar o comportamento do tomador (risco

moral), o qual pode direcionar os recursos de empréstimos para investimentos

de alto risco desconhecidos pelo banco; e/ou reverter-se intencionalmente à

condição de inadimplente, ao buscar a obtenção de benefícios na renegociação

de empréstimos, como os decorrentes de descontos sobre o valor principal,

redução das taxas de juros e alongamento do prazo de amortização.
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Para reduzir a exposição do risco de inadimplência na carteira de crédito é

fundamental que os bancos façam uma averiguação detalhada da situação

financeira dos tomadores, com o intuito de comprovar a existência de

idoneidade no mercado de crédito e de renda suficiente para amortizar o

empréstimo pleiteado.

2.2 A ANÁLISE DE CRÉDITO

o objetivo da análise de crédito é o de averiguar se o cliente apresenta

condições financeiras para amortizar o empréstimo. Para a realização desta

tarefa, os bancos devem dispor de informações dos tomadores (históricas e

atualizadas), que permitam a determinação do risco total, ou seja, o risco de não

recebimento do empréstimo.

Para tomadas de decisões sobre propostas de crédito, os bancos baseiam-se

na utilização de duas metodologias: a determinação do risco de crédito baseada

em técnicas de julgamento e a determinação do risco de crédito baseada em

técnicas de pontuação de propostas de empréstimos.

2.3 - A METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇAO DO RISCO DE
CRÉDITO BASEADA EM TÉCNICAS DE JULGAMENTO

Por definição, o processo de análise subjetivo envolve decisões individuais para

a concessão ou recusa de empréstimos. Neste processo, a decisão se baseia

na experiência adquirida, disponibilidade de informações e sensibilidade de

cada analista quanto à viabilidade do crédito.

Gitman (1997) acredita que um dos insumos básicos à decisão final de crédito é

o julgamento subjetivo que o analista financeiro faz para determinar se é válido

ou não assumir riscos. Segundo o autor, a experiência adquirida do analista e a

disponibilidade de informações (internas e externas) sobre o caráter do tomador

são requisitos fundamentais para a análise do risco de crédito.

,
15



As informações que são necessárias para a análise subjetiva da capacidade

financeira dos tomadores são tradicionalmente conhecidas como os "Cs do

Crédito": Caráter, Capacidade, Capital, Colateral e Condições.

Figura 2.2

. Os C's do Crédito

1 . ·2.3.1.CARÂTER ·1

Caráter está associado com a probabilidade de que os tomadores amortizem

seus empréstimos. Para análise deste crítério é indispensável que existam

informações históricas dos tomadores (internas e externas ao banco) quanto à

intenç;ionalidade e pontualidade na amortização de empréstimos.

Internamente, as informações do caráter dos tomadores podem ser extraídas do

fluxo de movimentação da conta corrente, composto pelo histórico de créditos e

débitos. Para Chakravarty e Scott (1998), quanto maior for o tempo ou a
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durabilidade da conta corrente, maiores serão as possibilidade dos bancos em

adquirir conhecimento sobre o caráter de seus clientes.

Externamente, o acesso ao banco de dados de empresas especializadas no

gerenciamento de informações de crédito (ex.: Serasa, SCI - Equitax)" - além

da troca de informações entre os concessores de financiamentos -, podem

proporcionar informações evidenciadoras do caráter dos tomadores.

A pesquisa do caráter do tomador constitui-se na primeira etapa da análise de

crédito. Caso existam informações desabonadoras do tomador com o banco e

com o mercado de crédito, a decisão do analista tende a ser a imediata recusa

ao empréstimo solicitado. Caso o tomador não apresente informações

negativas, ou, tenha regularizado as restrições existentes, as demais

informações são coletadas para a análise do risco total de crédito.

Comumente os bancos classificam a idoneidade dos tomadores em três

categorias: "Sem Restritivos", "Alertas", "Restritivos" ou "Impeditivos".

a. Sem restritivos: não existem informações desabonadoras do tomador no

mercado de crédito.

b. Alertas: são apontamentos de natureza informativa e interna à área de

crédito de cada banco, que não impedem a concessão de novos

empréstimos ao tomador. Apenas exige uma análise de crédito mais

criteriosa.

Exemplo: registro de cheque devolvido uma única vez por falta de fundos

nos últimos 180 dias.

9 A Serasa e a SCI-Equifax são empresas que armazenam e fornecem informações relacionadas à
idoneidade dos tomadores no mercado de crédito.
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c. Restritivos: indica que as pessoas físicas possuem informações

desabonadoras no banco e/ou no mercado de crédito, representando, em

sua maioria, o não-cumprimento de compromissos assumidos. As

informações restritivas dividem-se em apontamentos de caráter

subjetivo e apontamentos de caráter objetivo.

Os apontamentos de caráter subjetivo não são de conhecimento do

mercado de crédito e seu uso é interno e exclusivo do banco que, a seu

critério, fará o acompanhamento com a finalidade de regularização.

Exemplos: operações liquidadas com prejuízo para o banco.

Os apontamentos de caráter objetivo são de conhecimento do mercado

de crédito.

Exemplos: protestos, composição de dívida, inclusão no cadastro de

emitentes de cheques sem fundos e ação de busca e apreensão.

d. Impeditivos: são apontamentos que impedem que pessoas físicas

operem com o banco por motivo de ordem legal ou normativa.

Exemplos: bloqueio de bens, impedimentos no Sistema Financeiro da

Habitação (SFH) e proibição de concessão de empréstimos às pessoas

físicas que mantenham vínculo acionário ou empregatício com o banco

ao qual está sendo solicitado o empréstimo (essa forma de impeditivo

compreende decisões internas dos concessores de financiamentos).
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2.3.2 .CAPACIDADE

Capacidade refere-se ao julgamento subjetivo do analista quanto à habilidade

dos tomadores no gerenciamento e conversão de seus negócios em renda.

Usualmente, os bancos identificam a renda como a "fonte primária de

pagamento" e o principal referencial para possibilitar a análise da

compatibilidade do empréstimo com a capacidade financeira do tomador.

A identificação da renda total do tomador e posterior análise de compatibilidade

com o empréstimo solicitado é uma tarefa indispensável para a tomada de

decisão. Black e Morgan (1998) argumentam que deve ser dada atenção

especial à análise da renda, uma vez que consideram existir uma relação direta

entre a perda de renda e a taxa de inadimplência de pessoas físicas em

empréstimos bancários.

Segundo Cole (1964), os bancos devem determinar o valor exato da renda, sua

regularidade de recebimento e probabilidade de continuar sendo recebida pelo

tomador. Esta recomendação releva a necessidade de gerenciamento da renda

frente à ocorrência de fatores externos e incertos, que podem minimizar a

possibilidade de amortização do empréstimo. É o caso, por exemplo, de

situações desfavoráveis às pessoas físicas, como as decorrentes de

desemprego, insucesso nos negócios, doença e divórcio.

As fontes usuais para confirmação da renda do tomador são os demonstrativos

de pagamentos e a declaração de imposto de renda. O demonstrativo de

pagamento constitui-se na fonte mais utilizada pelos bancos para a

comprovação da renda de pessoas físicas. A declaração de imposto de renda é

uma fonte alternativa, que possibilita o cálculo da renda média mensal. Nesta

declaração, obtém-se o total dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas

jurídicas, o qual, dividido pelos doze meses do exercício fiscal, resultará em uma

renda média mensal - ver exemplo no Quadro 2.1.

19



Quadro 2.1
Campo 1 da Declaração de Imposto de Renda
I RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS

Rendimentos

I 01. IndústriaLtda. I 60.607.607/0001-00 12.000,00
I 02.Outras I
I Total 12.000,00

RendaMédiaMensaldoCliente : Rendimentos + 12 meses
RendaMédiaMensaldoCliente : R$ 12.000,00 + 12 = R$1.000,00

Sendo resultante de um cálculo médio, a renda extraída da declaração de

imposto de renda pode ser incompatível com a real situação financeira do

tomador, na época da solicitação do empréstimo. Nessa situação, podem ser

incluídos quaisquer profissionais, cuja renda seja resultante de atividades

"sazonais" ou caracterizadas por recebimentos desiguais, ao longo do ano.

Exemplos típicos são extraídos de situações em que a renda advém de

atividade autônoma ou liberal, sem vínculo empregatício. Para as pessoas

físicas enquadradas nesta situação, a comprovação formal da renda é de

extrema dificuldade e, por isso, tende a basear-se em aproximações, como as

resultantes da adoção de um valor médio, extraído do histórico de

movimentação (depósitos) na conta corrente.

Como alternativa aos bancos para a análise financeira e patrimonial dos

tomadores, Winger e Frasca (1997) destacam a contribuição informacional da

identificação de todos os ativos, passivos, receitas e despesas do tomador. Com

base no levantamento destas informações, os bancos podem determinar, mais

adequadamente, a renda líquida de seus clientes e a probabilidade de

recebimento futuro do empréstimo.

Trata-se de procedimento similar ao adotado para a análise de crédito de

empresas, baseada na obtenção do balanço patrimonial, demonstração de

resultados e demonstração do fluxo de caixa do exercício.
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Segue breve descrição de cada uma destas fontes informacionais adaptadas à

composição de ativos (financeiros e patrimoniais) de pessoas físicas:

• Balanço Patrimonial: é elaborado para informar a posição estática (de um

determinado dia) da composição dos ativos, passivos e patrimônio líquido do

tomador.

Os ativos representam os bens (financeiros e patrimoniais) que a pessoa física

detém, os quais são os geradores da renda necessária para a amortização de

empréstimos. Para conversão dos ativos em renda, é observado o nível de

liquidez ou a facilidade para convertê-los em renda. Numa ordem lógica, os

ativos mais líquidos para as pessoas físicas são os recursos financeiros ou a

"renda imediata" representada por disponibilidades em conta corrente e/ou em

aplicações financeiras. Os ativos menos líquidos representam os investimentos

realizados para proporcionar melhor qualidade no padrão de vida (ex.: imóveis,

veículos, bens eletrodomésticos, etc.). A conversão destes ativos em renda

tende a ser mais demorada, uma vez que depende do nível de depreciação, do

valor de mercado e da existência de mercado comprador.

Os passivos representam todos os compromissos que o tomador assumiu ao

obter financiamentos para a compra de bens e serviços. No balanço patrimonial,

as dívidas são representadas pelos débitos que o tomador assumiu com os

bancos (empréstimos), fornecedores (crediário), governos (impostos), planos de

saúde, etc.

Tecnicamente, quanto maior for o saldo do ativo total em relação ao passivo

total, maior será a capacidade do tomador para honrar as dívidas assumidas.

Todavia, essa afirmação merece cuidados, uma vez que a determinação da

situação financeira do tomador depende da classificação de liquidez de seus

ativos e do valor e do prazo de amortização de suas dívidas.
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o patrimônio líquido representa a riqueza do tomador. O seu cálculo é realizado

através da diferença entre o ativo total (recursos/renda) e o passivo total

(dívidas). Caso o valor de mercado dos ativos seja maior que o valor de

mercado dos passivos, há um aumento confirmado da riqueza do tomador, face

à maior disposição de recursos (financeiros e patrimoniais) geradores de renda.

O Quadro 2.2 apresenta uma estrutura hipotética com possíveis contas,

componentes de um balanço patrimonial de pessoa física:

Quadro 2.2
Balanço Hlpotétlco

Patrimônio Líquido

ATIVOS PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO

Ativos Circulantes
Dinheiro disponível e/ou em conta corrente
Dinheiro em aplicações financeiras
Salário a Receber

Passivos Circulantes
Crediário
Empréstimos bancários
Mensalidade escolar
Planos de saúde
Aluguel residencial
Impostos e Taxas
Outros

Ativos Conversíveis em Prazos Superiores a 12 Meses

Ativos em Investimentos:
Bens alimentícios
Vestuário Passivos Amortizáveis em Prazos Superiores a 12 Meses

Financiamentos imobiliários
Financiamentos de veículos
Outros

Móveis e utensílios
Veículos
Ações de empresas
Outros Ativos

Total do Passivo e Patrimônio LíquidoTotal do Ativo

• Demonstração de Resultado: refere-se à posição dinâmica (acumulada do

período) de todas as receitas e despesas realizadas pelo tomador -

independentemente de terem sido recebidas ou desembolsadas na data de

publicação do balanço. É o caso, por exemplo, do reconhecimento do salário

como receita no início do mês, embora o seu recebimento somente se efetive no

final do mês.

Barron e Staten (1997) propõem as seguintes fontes geradoras de receitas e

despesas às pessoas físicas:
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Quadro 2.3

Fontes de Receitas e Despesas às Pessoas Físicas

FONTES GERADORAS DE RECEITAS ·1 FONTES GERADORAS DE DESPESAS

Receitas com: Despesas com:

Atividade assalariada Alimentação

Aluguel de Imóveis Aluguel da moradia

Aplicações financeiras Educação

Pensões Saúde

Heranças Lazer

Seguros Aquisição de bens e serviços

Atividade autônoma, liberal e/ou empresarial Empréstimos bancários

Saldo.Líquido Mensal = Total das Receitas - Total das Despesas

• Demonstração de Fluxo de Caixa: considera a situação financeira da pessoa

física, baseando-se em receitas e despesas efetivamente recebidas e

desembolsadas no período de análise.

o Quadro 2.4 mostra um exemplo sintetizado de fluxo de caixa, montado a partir

do levantamento de informações (históricas e atualizadas), relacionadas à

movimentação de débitos e de créditos na conta corrente dos tomadores. O

acompanhamento da conta "Saldo do Dia" é um importante recurso utilizado

pelos profissionais de crédito para avaliar o desempenho de risco dos

tomadores. Caso existam alterações significativas na situação financeira dos

clientes, evidenciadas, por exemplo, pela apresentação de constantes saldos

negativos, os profissionais de crédito podem propor ações preventivas para a

recuperação (total ou parcial) do empréstimo.
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Quadro 2.4

Fluxo de Caixa Diário Sintetizado

Fluxo de Caixa/Dia 1 3 5 10

Saldo Inicial . $

Receitas· $

Despesas - $

Saldo do Dia - $

Griffith (1990) e Strischek (1991) fazem críticas à qualidade das informações

contidas em formulários representativos de fluxos de caixa, montados a partir de

informações extraídas de cadastros ou do contato direto com os tomadores, ao

destacarem a seguinte justificativa:

"Trata-se de um relatório parcial, exposto a omissões e/ou "maquiagens" de

informações, quando o tomador depende do recebimento do empréstimo para

financiar seus projetos e/ou honrar compromissos com outras instituições

financeiras."

2;3.3 CAPITAL

Capital é medido pela situação financeira, econômica e patrimonial do tomador,

levando-se em consideração a composição dos recursos (quantitativa e

qualitativa), onde são aplicados e como são financiados. Esta informação de

crédito da pessoa física está diretamente relacionada com a capacidade de

geração de renda para cobrir os custos do empréstimo. Por isso, para avaliá-Ia,

são utilizados os procedimentos apresentados para a análise de capacidade,

descrita no item 2.3.2.
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2.3.4 COLATERAL

Colateral está associado com a análise da riqueza patrimonial de pessoas

físicas (bens móveis e imóveis), considerando a possibilidade futura de vinculá-

la (total ou parcialmente) ao contrato de empréstimo, em casos de perda da

fonte primária de pagamento (renda). Para isto, é fundamental que o analista

consiga uma abertura do patrimônio da pessoa física, além de identificar a

situação dos ativos em termos de liquidez, existência de ônus e' valor de

mercado.

Embora os bancos reconheçam as dificuldades para a conversão de garantias

em renda, a vinculação de bens patrimoniais aos contratos de empréstimos

constitui-se em prática comum no mercado de crédito, direcionada à redução de

perdas financeiras com tomadores inadimplentes.'?

A declaração de imposto de renda de pessoas físicas é uma fonte muito

utilizada pelos analistas de crédito para estimar a riqueza patrimonial dos

tomadores. Neste documento, o patrimônio é dividido em bens móveis, bens

imóveis, bens societários e bens financeiros. No Quadro 2.5 apresentamos uma

relação de bens informados na declaração de imposto de renda:

Quadro 2.5
C 7d Dampo a ec araçao e mposto e en a

DECLARAÇÃO DE BENSE DIREITOS- Em R$

Item Discriminação Código Ano 19/X1 Ano 19/X2
01 Bens Imóveis (Casa) 12
02 Bens Móveis (Veículos de Passeio) 21
03 Quotas de Participação em Empresas 32
04 Aplicações Financeiras (Renda Fixa) 45

Total

- d I d R d

10 Hynes (1998), por exemplo, destaca a importância inibidora da vinculação de bens patrimoniais em
contratos de empréstimos, ao considerar que esta condição torna os tomadores mais propensos à
amortização pontual do empréstimo, para que possam reaver os bens exigidos pelo banco como garantia.
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I· 2.3.5 CONDiÇÕES .·1

A análise de crédito baseada em informações relacionadas as condições

externas está associada com o impacto de fatores sistemáticos sobre a fonte

primária de pagamento (renda) dos tomadores. A atenção nesta informação é

de extrema importância para a determinação do risco total de crédito, uma vez

que, dependendo da gravidade do fator sistemático (ex.: aumento da taxa de

desemprego), o banco poderá enfrentar grandes dificuldades para receber os

empréstimos."

2.4 A METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇAO DO RISCO DE CREDITO
BASEADA EM TÉCNICAS DE PONTUAÇÃO DE PROPOSTAS DE EMPRÉSTIMOS

Com a aceleração do desenvolvimento da informática, a partir dos anos 70, a

abordagem objetiva baseada na pontuação de propostas de empréstimos

surgiu, no negócio de financiamento ao consumidor, como um dos métodos

mais importantes de suporte à tomada de decisão na avaliação de risco do

tomador.

A pontuação de riscos de crédito não tomou o lugar dos C's utilizados

tradicionalmente pelos analistas (Caráter, Capacidade, Capital, Colateral e

Condições), mas se consolidou como recurso gerencial moderno e objetivo.

A pontuação de crédito é um instrumento estatístico desenvolvido para que o

analista avalie a probabilidade de que determinado solicitante de empréstimo

venha a ser um mau pagador no futuro. O sistema consiste em proceder de

acordo com uma fórmula para a avaliação de cada solicitação de crédito,

levando em conta um conjunto de características sobre a situação financeira,

patrimonial e de idoneidade dos tomadores.

11 Reed, E. W., and Gill E. K (1995). Bancos comerciais e múltiplos. Makron Books Editora Ltda. p. 315.
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A partir daí, valores numéricos são atribuídos estatisticamente a cada

característica ou variável de risco selecionada do tomador. Como resultado,

cada empréstimo - amparado por sistemas de pontuação (ex: credit scoring) -,

pode ser concedido ou recusado de uma maneira padronizada, consistente e

objetiva, baseando-se nas probabilidades de reembolso calculadas.

o resultado final é o cálculo de um sistema de pontuação numérico que

sumariza o perfil de crédito de cada tomador e que corresponde ao risco que a

sua proposta significa para o banco. Ao somar as pontuações de todos os

tomadores de uma carteira, chega-se a uma pontuação média relacionada a um

determinado nível de risco.

Em seguida, a decisão consiste no estabelecimento de uma pontuação mínima

para aprovação, traduzindo a recompensa potencial da conta de empréstimos. A

pontuação selecionada é conhecida como o ponto de corte do sistema ou o

valor numérico referencial para a aprovação ou recusa de crédito.

o Quadro 2.6 apresenta um conjunto de informações extraídas de cadastros de

pessoas físicas e de contratos de empréstimos, que são utilizadas para a

classificação de clientes prospectivos (baixo risco) ou não-prospectivos (alto

risco), após a determinação do ponto de corte.

27



Quadro 2.6 Informaçoes Pesquisadas do Tomador e do Empréstimo
a. Características Pessoais:

./ Idade (anos)/sexo

./ Endereço residencial atual/anterior (CEP)

./ Profissão

./ Endereço do trabalho atual

./ Estado civil

./ Número de dependentes

./ Número de telefones residenciais

./ Propriedade da moradia(própria ou alugada)
b. Características de Trabalho:

./ Natureza do empregador (ramo de atividade)

./ Tempo na ocupação atual/anterior

./ Cargo/função

./ Natureza da ocupação (assalariada, empresarial e/ou autônoma)

./ Endereço do empregador/da atividade exercida {CEP)
c. Caracterísiticas Econômicas:

./ Renda mensal/anual

./ Origem da renda (salário, honorários, etc.)

./ Outras rendas: valor/origem

./ Patrimônio: valor/natureza (abertura de bens móveis e imóveis)

./ Dívidas correntes (tipo e forma de amortização)

./ Gastos mensais

./ Relação de gastos frente à renda (%)

./ Conta corrente, poupança, aplicações, seguros

./ Referências bancárias, de fornecedores, etc.
d. Características da Atividade Empresarial/Autônoma:

./ Ramo de atividade

./ Localização geográfica

./ Propriedade do imóvel (próprio ou alugado)

./ Capital do(s) proprietário(s)/sócio(s) no financiamento do negócio

./ Faturamento mensal/anual

./ Margem de lucratividade líquida

./ Forma de recebimento das vendas (à vista, a prazo)

./ Rotatividade e valor das contas a pagar, a receber e estoques

./ Valor e prazo de amortizacão das dívidas bancárias
e. Características da Investigação de Idoneidade:

./ Protestos cancelados: quantidade, valor, tempo

./ Cheques devolvidos: código, valor, tempo

./ Denúncias/passagens em sistemas de proteção ao crédito
f. Características do Empréstimo:

./ Tipo de crédito (cheque especial, cartão de crédito, contratos de empréstimos, etc.)

./ Prazo, finalidade e taxas de juros

./ Garantias acessórias de pagamento

./ Valor das amortizações totais sobre a renda líquida
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A Figura 2.3 apresenta um ponto de corte hipotético para a classificação de

risco. A curva A demonstra a distribuição hipotética de contas definidas como

"mau risco" ou tomadores não prospectivos. A curva B corresponde à

distribuição de contas classificadas como " bom risco" ou tomadores

prospectivos. Se o ponto de corte baseado nas característica da carteira for

estabelecido em 210, rejeitar-se-ia 90% dos maus e também 20% dos bons.

Por isso, para os tomadores com pontuações superiores e inferiores a 210 a

decisão seria a aprovação e a recusa na concessão de empréstimos,

respectivamente. 12

Figura 2.3
Exemplificação de um Ponto de Corte

CURVA A CURVA B
'Maus" 90% "Bons" 80%

SCOREo•••••
PONTO DE EQUILíBRIO: Ganho = Perda

Proposta de
Crédito

Aprovada

o 210 330

12 Nos casos em que os tomadores obtenham pontuações próximas ao ponto de corte, poderá ocorrer
intervenção subjetiva do analista quanto à decisão final sobre a proposta de empréstimo.
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Para determinação do ponto de corte é requisito que existam políticas de crédito

munidas de regras prévias que definam as margens esperadas de contribuição

de cada carteira amostrada (ganho com bons - perda com maus) e o ponto de

equilíbrio (ponto em que a margem de contribuição é igual a zero, isto é, a

perda com maus que é compensada pelo ganho com bons) da carteira. O

Quadro 2.7 apresenta dados numéricos que auxiliam o entendimento dos

critérios de ponto de corte, margem de contribuição e ponto de equilíbrio:

Quadro 2.7
Resultados Financeiros por Categorias de Classificação de Risco/Pontuação

250 18 o 900 ° 900 0,0%

a = Margem de Contribuição para pontuação igual a 150: $150 - $1.500 = -$1.350

b = Taxa de Sinistro para pontuação igual a 150: 2 + 14 = 0,143 ou 14,30%

ç = Ponto de Corte ou faixa em que o ganho com bons clientes é igual a perda com maus clientes

Para a montagem do Quadro 2.7, a suposição foi a de que o ganho com cada

tomador bom é de $50 e a perda com cada tomador mau é de $300. No caso da

primeira categoria de pontuação (pontuação = 150), foram prospectados 8

tomadores e, deste total, apenas três amortizaram o empréstimo em

conformidade com as condições iniciais da proposta de empréstimo.

Matematicamente, o ganho foi de $150 (3 x $50), a perda foi de $1.500 (5 x

$300) e a margem de contribuição foi negativa em $1.350 ($150 - $1.500).

Tendo em vista tratar-se da perda máxima para o concessor de crédito, a

pontuação atribuída foi a menor na escala apresentada.
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Para pontuações superiores ao ponto de equilíbrio (classificação = 210) o

resultado esperado é o da geração de margem de contribuição positiva (lucro),

além da progressiva redução da taxa de sinistro (perda com clientes

inadimplentes), decorrente do aumento do número de tomadores bons na

carteira de empréstimos.

Importante a destacar, dos modelos de pontuação de risco é que, tomadores

com pontuações inferiores ao ponto de corte, não representam necessariamente

empréstimos de alto risco. Trata-se de um critério adotado em políticas de

crédito, baseado nas experiências de cada banco, para a definição de bom ou

mau tomador. Por exemplo, um banco pode considerar como bons tomadores

aqueles que apresentam-se pontuais no pagamento das prestações do crédito e

até tomadores que atrasam amortizações em prazos não superiores a 30 dias.

o problema para implantação dos modelos de pontuação de propostas de

crédito, destacado por McAllister e Mingo (1994), decorre da defasagem e

indisponibilidade de informações nos cadastros de muitos bancos. Segundo os

autores, há uma razão que justifica a falha dos bancos na validação dos

resultados de seus modelos de pontuação de propostas de crédito: a falta de

um banco de dados com informações históricas dos tomadores, que permita a

adequada determinação da probabilidade de perdas financeiras na concessão

de crédito.
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2.5 A METODOLOGIA PARA ADETERMINAÇAODORISCODE
CRÉDITO BASEADA EM TÉCNICAS DE REDES NEURAIS

A tecnologia de redes neurais vem sendo aplicada mais recentemente aos

modelos de pontuação de propostas de crédito. Redes neurais são sistemas de

inteligência artificial desenvolvidos para simular o funcionamento do cérebro de

maneira simplificada. Uma rede neural é composta por várias unidades de

processamento, cujo funcionamento é resumido da seguinte maneira:

• sinais são apresentados à entrada;

• cada sinal é multiplicado por um número, ou peso, que indica a sua influência

na saída da unidade;

• é feita a soma ponderada dos sinais que produz um nível de atividade;

• se este nível de atividade exceder um certo limite, a unidade produz uma

determinada resposta de saída.

Supondo que tenhamos p sinais de entrada X1, X2, ..., Xp e pesos W1, W2, ... ,

Wp e um limitador t, com sinais assumindo valores O ou 1, teríamos um modelo

com o seguinte nível de atividade (a):

a = W1X1 + W2X2 + ...WpXp

A saída (y) seria dada por:

y = 1, se a ::2:: t ou

Y = O, se a < t

A Figura 2.4 mostra o fluxo simplificado de uma rede neural:
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Figura 2.4
Fluxo Simplificado de uma Rede Neural

X1

X2

Xp

Modelo ou
Nível de

Atividade
(a)

y

Para o desenvolvimento do modelo matemático adaptado ao mercado de crédito

são utilizados algoritmos ou variáveis representativas de informações cadastrais

(financeiras, patrimoniais e de idoneidade) dos tomadores para gerar um

resultado (no caso, se o crédito de um solicitante seguirá curso normal ou se

será cancelado). Durante a fase de treinamento ou de aprendizado, tanto os

pesos como a composição das variáveis podem ser modificados para reduzir a

diferença entre o resultado desejado (previsão correta) e o resultado real

(previsão gerada).13

13 Para maiores detalhes sobre a operacionalidade desta técnica, recomendamos as pesquisas de Almeida e
Dumontier (1996) e Steiner, Carnieri, Kopittke e Neto (1999).
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2;6 A NECESSIDADE DE DIVERSIFICAÇAO EM CARTEIRAS DE CREDITO
DE PESSOAS FíSICAS

Embora as metodologias de análise de crédito (de julgamento e de pontuação

de propostas de empréstimos) tenham por finalidade a identificação de

tomadores de alto risco - o que contribui para a redução da inadimplência em

carteiras de crédito -, devemos destacar que esta tarefa é prejudicada pelas

dificuldades enfrentadas pelos profissionais bancários para monitorar fatores

sistemáticos, como os relacionados ao caráter dos tomadores e a situação

macroeconômica.

Por isso, tem sido atribuída importância ao papel da diversificação em carteiras

de crédito, como forma de reduzir a concentração de negócios com tomadores

de alto risco. A necessidade de pulverização de risco torna-se ainda mais

necessária quando a carteira de crédito é constituída por tomadores novos ou

prospectivos, cuja renda é extraída de setores da economia com os quais os

bancos não possuem especialização ou conhecimento apurado.

Antes de destacarmos detalhadamente os benefícios e as limitações da adoção

de estratégias de diversificação de riscos no mercado bancário,

apresentaremos, no Capítulo 3, um conjunto de pesquisas acadêmicas com

foco em fatores influenciadores da inadimplência e, conseqüentemente, dos

resultados financeiros no gerenciamento de carteiras de crédito.

34



.'.

CAPíTULO 3
'·'PESQUISAS COM FOCO EM FATORES INFLUENCIADORES DO RISCO DE

INADIMPLÊNCIA EM CARTEIRAS DE CRÉDITO"

3.1INTRODUÇÂO ...

o objetivo deste capítulo é o de apresentar pesquisas com focos diretamente

relacionados com o risco de inadimplência em carteiras de crédito:

• A Utilização de Informações Imperfeitas na Análise de Crédito

• A Função Seletiva das Taxas de Juros

• A Contribuição Informacional do Relacionamento

• A Função Seletiva das Garantias

• O Caráter Oportunista dos Tomadores

• Fatores Sistemáticos Determinantes da Inadimplência

• A Diversificação de Riscos em Carteiras de Crédito

Embora a predominância das pesquisas tenha sido direcionada para o

segmento de pessoas jurídicas, decidimos por incluí-Ias neste capítulo, haja

vista que os seus pressupostos também se adaptam ao gerenciamento de

riscos em carteiras de crédito de pessoas físicas.

Segue resumo de cada um dos focos de pesquisa:

A Utilização de Informações Imperfeitas na Análise de Crédito trata das

imperfeições do mercado de crédito ao destacar a possibilidade de que alguns

tomadores venham a alterar e/ou ocultar suas informações financeiras, visando

a obtenção de benefícios na renegociação de empréstimos.
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A Função Seletiva das Taxas de Juros baseia-se no argumento de que existe

um ponto de equilíbrio entre as variáveis risco e retorno nas carteiras de crédito.

Segundo os pressupostos deste foco de pesquisa, cobranças de taxas de juros

elevadas poderão deteriorar a capacidade financeira dos tomadores e,

conseqüentemente, influenciar o aumento da inadimplência no mercado de

crédito.

A Contribuição Informacional do Relacionamento destaca as vantagens do

setor bancário na coleta e armazenamento de informações dos tomadores, em

relação às demais empresas concessoras de financiamentos. Segundo os

pressupostos deste foco de pesquisa, os bancos podem coletar informações no

fluxo de movimentação da conta corrente dos tomadores, ao longo do

relacionamento. Por isso, podem fazer arranjos, restringir e solucionar os

problemas oriundos da informação a um custo menor.

A Função Seletiva das Garantias apresenta os benefícios e questionamentos

decorrentes da exigência da vinculação (total ou parcial) da riqueza patrimonial

dos tomadores ao contrato de crédito.

o Caráter Oportunista dos Tomadores baseia-se na possibilidade de que os

clientes venham a ser influenciados ao não-pagamento do empréstimo, quando

percebem maiores vantagens em inadimplir do que em manterem-se leais no
"

relacionamento bancário. Os referenciais críticos com este foco são as , '

pesquisas direcionadas a analisar a relação entre a inadimplência no mercado ': "

de crédito americano e as concessões das leis locais, as quais são>

consideradas mais favoráveis aos tomadores inadimplentes do que aos (

concessores de financiamentos.
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Fatores Sistemáticos Determinantes da Inadimplência aborda a possível

influência de fatores externos (ex.: demanda por empréstimos, aumento das

taxas de juros e desemprego) sobre a inadimplência em carteiras de

empréstimos de pessoas físicas.

A Diversificação de Riscos em Carteiras de Crédito expõe os benefícios do

ajustamento de estratégias de diversificação em carteiras de crédito. Por outro

lado, destaca as dificuldades enfrentadas pelos concessores de financiamentos

para a obtenção de informações sobre a situação financeira dos tomadores, que

venham a contribuir para a identificação do risco total da carteira.

3.2 A UTILlZAÇAO DE INFORMAÇOES IMPERFEITAS NA
ANÁLISE DE CRÉDITO

As informações sobre a situação financeira e patrimonial dos tomadores não

são homogeneamente distribuídas no mercado de crédito. No processo de

análise de risco - principalmente em situações que envolvem primeiras

solicitações de empréstimos -, os tomadores possuem informações sobre suas

reais condições de pagamento, ao passo que os bancos terão que incorrer em

custos adicionais para conseguí-Ias. Por exemplo, os tomadores possuem

informações perfeitas sobre a qualidade de seus projetos, permanência no

emprego, saúde, situação conjugal e saldo das dívidas contraídas com outros

concessores de financiamentos - estas informações não são necessariamente

conhecidas pelos bancos no processo de análise de crédito. Por isso, as

decisões bancárias podem ser incompatíveis com o alto risco dos tomadores e, c

conseqüentemente, resultar em maiores probabilidades de insucesso na \

recuperação do empréstimo. Esse desequilíbrio informacional apresenta duas

conseqüências indesejáveis para a o setor bancário: a "seleção adversa" e o

"risco morai".
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• Seleção adversa relaciona-se à condição de custo de oportunidade, quando

o banco concede empréstimos para tomadores de alto risco, ao basear-se na

análise de informações imperfeitas, ou seja, incompatíveis com suas reais

condições de pagamento.

A explicação deste fator baseia-se nas dificuldades que os bancos enfrentam

para colher informações dos tomadores no mercado de crédito e, com isso,

determinar adequadamente o preço ou as taxas de juros a serem cobradas na

concessão de empréstimos. Segundo pressupostos da pesquisa de Stiglitz e

Weiss (1981), a taxa de juros que o tomador aceita pagar representa um

importante sinalizador de risco do empréstimo contra a seleção adversa. Para

os autores, quando os bancos passam a cobrar de todos os tomadores uma

taxa de juros única, os resultados sobre a qualidade da carteira de crédito

tendem a ser negativos, face à maior concentração de negócios com tomadores

de alto risco. Para explicar este resultado, os autores pressupõem que os

tomadores, cujos projetos apresentam um risco menor do que o sinalizado pela

taxa média de risco, desistirão de suas solicitações de empréstimos e

procurarão outras alternativas de financiamentos. Com isso, aparece o

problema da seleção adversa e a conseqüente redução da eficiência alocativa

do sistema, decorrente da maior concentração de empréstimos com tomadores

de alto rísco."

Por outro lado, acréscimos nas taxas de juros também podem desencadear

decisões de seleção adversa porque os investidores, com projetos de

investimentos mais arriscados, não desistirão do empréstimo face às limitações

ou inexistência de modalidades alternativas de financiamentos. Em parte, esta

postura de risco é explicada pelas dificuldades que alguns tomadores

encontram para obtenção de empréstimos em outras fontes de financiamentos.

Conclusão: com o aumento da taxa de juros, aumenta a quantidade de

14 Akerlof (1970) desenvolveu uma pesquisa que enfatiza, de forma detalhada, os problemas assumidos
pelos bancos com a adoção de taxas médias de juros para a carteira de crédito, como um todo.
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empreendimentos arriscados financiados pelos bancos, ao mesmo tempo em

que diminui a proporção de empreendimentos ou tomadores de baixo risco,

contrários ao pagamento de altas taxas de juros. Para Leland e Pyle (1977) a

redução do número de bons riscos na carteira de empréstimos deve-se à

confiança dos tomadores quanto à existência de concessores alternativos de

financiamentos, munidos de informações perfeitas sobre o reduzido risco de

seus projetos e que, portanto, cobrarão taxas de juros inferiores às praticadas

pelo critério da média da carteira.

Ao abordarem o risco da seleção adversa, McCoy, Frieder e Hedges (1994)

justificam que esta prática é decorrente das imperfeições na análise de crédito,

as quais tornam os bancos mais propensos a superavaliar os maus tomadores,

atribuindo-lhes altas taxas de juros e a subavaliar os bons tomadores, ao

usarem as mesmas taxas de juros como referencial para a tomada de decisão,

Graficamente, verificar-se-ia a consequência da seleção adversa para a carteira

de crédito, sempre que os bancos cobrassem taxas de juros superiores a taxa

de equillbrio (i*). A partir deste referencial, o resultado esperado para a

composição da carteira de crédito, seria a redução do número de tomadores de

baixo risco e o aumento do número de tomadores de alto risco, o que,

conseqüentemente, contribuiria para a maior exposição ao risco de

inadimplência.

Figura 3.1
Relação entre Bons e Maus Tomadores na Carteira de Empréstimos

Inadimplência %

% %

Total de Total de

"bons" "maus"
\ ,r-. ';

riscos riscos (
I

o 1 2 3 4 5 6 ... (i*) ... 7 8 9 10 11 12 13.. Taxasde Juros (i)
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• Risco Moral relaciona-se às dificuldades e incertezas que os bancos

encontram para monitorar o caráter, a qualificação dos projetos de

investimentos e o efetivo direcionamento que o tomador dará para o

financiamento obtido. Alguns autores associam este problema com a idoneidade

do tomador, o qual poderá alterar e/ou omitir as suas informações financeiras,

visando obter benefícios na renegociação de empréstimos."

Para reduzir as limitações do monitoramento da renda e do caráter, alguns

bancos fazem o acompanhamento do nível de comprometimento de renda dos

tomadores através da análise de informações internas extraídas do fluxo de

movimentação na conta corrente. Mesmo considerando que o tomador possa

ter empréstimos com outros bancos e, conseqüentemente, apresentar uma

maior exposição de risco, o acompanhamento do nível de comprometimento de

renda é um dos evidenciadores da deterioração de capacidade financeira,

diagnosticada quando o tomador atinge ou supera o índice máximo ou tolerável

de utilização do limite de cheque especial.

3.3 A FUNÇÃO. SELETIVA DAS TAXAS DE JUROS

Diante das imperfeições apresentadas no mercado bancário para a

determinação do risco de crédito, Stiglitz e Weiss (1981) destacam a

contribuição que as taxas de juros podem exercer, como critério seletivo para a

identificação da qualidade dos tomadores (bons ou maus riscos). Segundo os

autores, tomadores dispostos a pagar altas taxas de juros podem evidenciar

riscos elevados de crédito e possibilidades de futura redução da lucratividade

bancária com a efetivação da inadimplência.

15Grablowsky (1973), Jaffee e Russel (1976), Cosci (1993) e Yezer (1994) classificam estes tomadores
como "desonestos". Segundo os autores, o que os diferencia dos tomadores "honestos" é o fato de
concluírem que o "fator utilidade em inadimplir" oferece maiores benefícios que o "fator utilidade em pagar
o empréstimo".
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Conforme mostra a Figura 3.2, a partir do retorno ótimo (Re*), a lucratividade

bancária é reduzida em decorrência da concessão de crédito para tomadores

inadimplentes. Com isso, acima da taxa i*, os bancos enfrentam maiores

probabilidades de perdas financeiras, uma vez que o retorno esperado sobre

empréstimos concedidos para tomadores de alto risco é menor do que o retorno

esperado sobre empréstimos concedidos para tomadores de baixo risco (taxas

inferiores a i*).

Figura 3.2

Comportamento do Resultado Bancário em Relação ao Custo de Captação

Re*

o i*

A renegociação do empréstimo, condicionada a concessão de benefícios aos

tomadores (ex.: redução das taxas de juros, desconto sobre o saldo devedor e

alongamento do prazo de amortização), também representa um importante fator

redutor da lucratividade bancária - principalmente quando a taxa de retorno é

inferior ao custo de captação no mercado de crédito.

Com a assimetria da informação, a concessão de crédito pode ser negada

desde que não se tenha informações sobre o agente que demanda o

empréstimo. O aumento da incerteza no mercado de crédito é mais um fator de

extrema importância, pois dificulta a percepção (informação) dos bancos sobre

a qualidade dos tomadores. Com o aumento da incerteza, aumentam os custos

da informação e a seleção adversa tende a crescer rapidamente.
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Ao relacionar este problema com a abordagem de Stiglitz e Weiss (1981) sobre

a seleção adversa e o risco moral, alguns autores argumentam que os bancos

podem reduzir as incertezas sobre o risco de crédito de suas carteiras, ao

produzirem e coletarem informações dos tomadores, ao longo do

relacionamento.

Dentre os recursos utilizados para a coleta de informações dos tomadores,

destacam-se os relatórios internos de informações sobre o histórico do fluxo de

movimentação na conta corrente. Trata-se de importante suporte qualificativo

para os bancos na fase da análise de crédito, uma vez que englobam

informações relacionadas ao volume de depósitos e débitos efetuados, ao longo

do relacionarnento."

Segue estruturação sintetizada de um relatório de movimentação na conta

corrente:

Quadro 3.1
Exemplo da Estruturaçào do luxo e Movlmentaçao na anta orrente

Fluxo de Movimentação na Conta Corrente

Contas 10. Sem/XO 20. Sem/XO Saldo Previsão
Valores em R$ Saldo Médio Saldo Médio Atual 10. Sem/X1

Saldo Inicial (SI)

+ Entradas (E)

Depósitos

Aplicações Financeiras

= SI + E

• Saídas

Saques em conta corrente

Resgate de aplicações

Saldo Final

F d c c

16 As pesquisas de Kane e MalkieJ (1965), Saunders, Allen e Udell (1991), Berger e Udell (J 994), Berlin e
Mester (1997) e de Cetorelli (1997) são interessantes referenciais que tratam da importância do
relacionamento para o banco, como recurso para gerar informações e cobranças de taxas de juros
compatíveis com o risco de crédito.
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o que se observa, com a abordagem do relacionamento, são duas estratégias

de ajustamentos para as taxas de juros. No primeiro caso (Figura 3.3), os

bancos reduziriam as taxas de juros, adequando-as para tomadores com

histórico de crédito positivo, caracterizado pela predominância de depósitos

superiores aos débitos e pontualidade na amortização de empréstimos. Na

segunda situação (Figura 3.4), os bancos recusariam novas solicitações de

empréstimos aos tomadores, ou elevariam as taxas de juros sobre novas

concessões para os tomadores com histórico caracterizado pela predominância

de débitos sempre superiores aos depósitos e pela falta de pontualidade na

amortização de empréstimos.

Figura 3.3
Comportamento Esperado das Taxas de Juros para Clientes Potenciais de Baixo Risco

Taxa de Juro

~----------
Tempo de Relacionamento

Figura 3.4

Comportamento Esperado das Taxas de Juros para Clientes Potenciais de Alto Risco

Taxa de Juros

,-.,

Tempo de Relacionamento '
/

)
i
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Greenbaum, Kanatas e Venezia (1989) e Sharpe (1990) defendem a

possibilidade de aumentos nas taxas de juros, com a extensão do

relacionamento. Esta afirmação baseia-se na condição de que, no início do

relacionamento, os bancos podem ser forçados a cobrar taxas de juros

inferiores sobre empréstimos - em relação aos concorrentes -, como ação

estratégica para atrair novos clientes. Após transcorrido um histórico de

relacionamento, condicionado à coleta de informações sobre a capacidade

financeira dos tomadores, os bancos passam a ter condições mais adequadas

para definirem taxas de juros sobre novas propostas de empréstimos. Nesse

momento, a estratégia de subsidiar parte das taxas de juros é descartada,

sendo então ajustada de acordo com o efetivo conhecimento do risco de crédito

de cada tomador.

3.5 A FUNÇÃO SELETIVA DAS GARANTIAS

Paralelamente ao comportamento de redução das taxas de juros com a

extensão do relacionamento, Devinney (1985) destaca o papel seletivo das

garantias, ao sugerir que, à medida em que o relacionamento com os tomadores

potenciais de baixo risco vai se estendendo, ocorre uma redução nas

exigências para vinculação de garantias sobre novas concessões de

empréstimos. Segundo o autor, a relação positiva entre as garantias e a

qualidade dos tomadores pode ser evidenciada de duas formas:

Primeiro, bons tomadores têm um custo marginal menor sobre garantias do que

maus tomadores, face às maiores disponibilidades de ativos e, por isso, tendem

a oferecer menor resistência para aceitar novas condições sobre garantias.,/"· ,

Segundo, maus tomadores tendem a possuir uma riqueza patrimonial inferior à

possuída por bons tomadores e, por isso, são excluídos do mercado, mais

freqüentemente, por não se enquadrarem às exigências de vinculação de,

garantias aos contratos de empréstimos.
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Como resultado da diferenciação de riqueza patrimonial entre os dois grupos,

Devinney concluiu que a principal contribuição do papel seletivo das garantias é

a de possibilitar a exclusão de tomadores de alto risco da carteira de crédito, os

quais seriam identificados pela posse de riqueza patrimonial com valor de

mercado insuficiente para cobrir os custos do empréstimo (principal + juros).

Com este raciocínio, o autor propõe que, ao invés dos bancos adotarem o

racionamento de crédito, o recomendado seria condicionar concessões de

empréstimos baseadas em maiores exigências de garantias.

Barro (1976) aborda a função seletiva das garantias de outra forma. Segundo o

autor, as garantias funcionam como uma forma de incentivo para que os

tomadores amortizem integralmente os empréstimos e, em caso de

inadimplência, podem ser vendidas a valor de mercado para cobrir (total ou

parcialmente) o valor do empréstimo.

Lacker (1998), por sua vez, faz críticas à efetiva contribuição da vinculação de

garantias aos contratos de empréstimos, ao destacar que os tomadores

inadimplentes poderão transferir garantias de liquidez duvidosa para o banco,

cujo valor de mercado poderá ser insuficiente para cobrir o valor do empréstimo .

I .3:6 OCARÂTEROPORTUNISTADOSTOMADORES·. . .

Tendo em vista o aumento da inadimplência de pessoas físicas no mercado de

crédito americano, principalmente após as maiores concessões ou benefícios

criados pela lei, em 1978, muitos pesquisadores têm analisado se, efetivamente,

os benefícios legais têm se constituído em um dos fatores determinantes da

inadimplência - conforme mostra a Figura 3.5.
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Figura 3.5
Registros Anuais de Pedidos de Inadimplência de Pessoas Físicas nos EUA· Por mil 17
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Fonte: Administrative Office of the United States Courts

A lei que trata da inadimplência de pessoas físicas nos Estados Unidos tornou-

se mais favorável aos devedores após as alterações processadas em 1978.

Antes desta data, as isenções para quitação de dívidas eram especificadas

pelos governos estaduais e tendiam a ser muito restritas. Em 1973, a entidade

americana responsável pelo controle e acompanhamento da falência de

pessoas físicas (The Commission on the Bankruptcy Law of the United States -

TCBLUS) argumentou quanto à necessidade de ampliação dos benefícios de

isenções sobre dívidas, como fator que beneficiaria o bem-estar dos tomadores.

Este argumento baseava-se no fato de que, com o aumento da indústria de

empréstimos - aliado às formas agressivas de marketing para aumentar as

concessões de empréstimos -, os cidadãos americanos tenderiam a acumular

substancial volume de dívidas e, conseqüentemente, se tornariam mais

vulneráveis a cobrir despesas inesperadas em situação de doenças, gravidez e

desemprego. Também foi considerado pela TCBLUS a possibilidade de que as

pressões exercidas pelos credores para a recuperação de empréstimos

poderiam criar problemas psicológicos aos tomadores, resultando em doenças,

tensão familiar, divórcio e até a perda de emprego. Como decorrência desses

17Gross e Souleles (1998), destacam ser surpreendente o aumento de 73% nos registros de inadimplência,
entre 1994 e 1997, ao relacioná-lo com a retomada do crescimento econômico americano, neste periodo.
White (1987), por outro lado, argumenta que o crescimento da inadimplência, a partir de 1978, pode ser
explicado pelas condições favoráveis aos tomadores, criadas pelas concessões da lei de inadimplência.
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fatores, a TCBLUS decidiu por adotar um sistema mais amplo de isenções

sobre dívidas, que se adequasse à capacidade de pagamento dos tomadores

em épocas de perda (total ou parcial) de renda. Os benefícios ou isenções

criadas pela lei, por isso, passaram a ser identificados como uma forma de

proteção aos devedores, ao impedir que os credores se apropriassem de seus

bens (financeiros e patrimoniais) e, com isso, viessem a convertê-los em

recursos para a recuperação (total ou parcial) do empréstimo.

Para que os devedores viessem a formalizar os seus pedido de inadimplência, o

governo americano criou dois artigos de lei: O Artigo 7 e o Artigo 13.

O Artigo 7 baseia-se no direito do tomador em proteger sua renda futura da

atual inadimplência, ao vincular parte de sua riqueza pessoal (patrimônio) à

amortização de dívidas atrasadas. Esta condição, todavia, somente é exercida

pelos credores quando o tomador possuir patrimônio - exceto o residencial -

com valor de mercado superior ao valor da dívida. As limitações impostas por

esta modalidade de legislação, referem-se (1) a proibição de acesso aos

tomadores com registros de falência aprovados nos últimos seis anos e (2) a

imediata recusa aos registros de falência, quando a entidade concessora

constatar que o tomador omitiu informações sobre a sua real situação

financeira, visando obter vantagens na renegociação do empréstimo com os

credores.

O Artigo 13 concede ao tomador o direito de refinanciamento da dívida baseado

na vinculação da riqueza financeira ou da renda a um novo plano de

amortização. Para isso, o tomador deve fornecer ao credor um plano para

amortização da dívida, sem a vinculação de ativos, que vai de 3 a 5 anos.

. /

•;:~.

••
De acordo com Gropp, Scholz e White (1996), os devedores estão mais

propensos a escolher o Artigo 7 para registrar os seus pedidos de

inadimplência, dada à desvinculação de seus rendimentos futuros. Outra
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vantagem do Artigo 7 é decorrente do fato de que, em muitos estados

americanos, os valores de isenções é superior ao valor da riqueza patrimonial

dos tomadores, o que dificulta a tarefa do credor para a recuperação da dívida.

Ao abordar o efeito das isenções legais sobre o comportamento da

inadimplência, Gropp, Scholz e White (1996) fazem dois comentários.

Primeiramente, reconhecem que, quanto maior for o valor de isenções legais

sobre dívidas, maior será a propensão dos tomadores à inadimplência. Em

segundo plano, alertam quanto aos efeitos negativos do aumento das taxas de

juros - por parte dos concessores de financiamentos - para compensar as

perdas decorrentes de aumentos no valor de isenções sobre empréstimos. Esta

constatação se alia a de Stiglitz e Weiss (1981), por reconhecerem que o

aumento da taxa de juros acabará por influenciar negativamente a qualidade da

carteira de crédito, face ao desequilíbrio que criaria entre a proporção de bons e

maus tomadores. Para os autores, esse desequilíbrio fica evidente quando os

tomadores adotam práticas "desleais" ou "oportunistas", ao se mostrarem

dispostos ao pagamento de taxas de juros incompatíveis com suas reais

condições de repagamento.

Embora existam evidências de que o aumento do valor de isenções sobre

dívidas venha a alterar o comportamento de uma parte dos devedores na

amortização de empréstimos, influenciando a taxa de inadimplência, as

pesquisas acadêmicas com este foco não são totalmente concensuais. Peterson

e Aoki (1984), White (1987) e Hynes (1998) acreditam existir correlação positiva

entre esses fenômenos. Contrariamente, Shiers e Williamson (1987) e

Domowitz e Eovaldi (1993) concluem pela inexistência de relação, apresentando

como argumento o fato de que o aumento no valor de isenções sobre dívidas

tende a influenciar no maior controle bancário sobre suas concessões de

crédito, desencadeando a adoção de estratégias para proteção de risco, como a

do racionamento para os tomadores de alto risco.
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.. 3.7 FATORES SISTEMATICOS
DETERMINANTES DA INADIMPLÊNCIA

A pesquisa com foco nos fatores sistemáticos determinantes da inadimplência

constatou que as perdas resultantes da concessão de empréstimos são

influenciadas significativamente por eventos de natureza macroeconômica. Para

chegar a essa conclusão, Paquin e Weiss (1998) realizaram uma pesquisa

estatística para averiguar quais foram as principais causas do aumento da

inadimplência de pessoas físicas nos Estados Unidos.

Após testarem um conjunto amplo de variáveis, utilizando a técnica de

regressão múltipla, os autores constaram que as informações que apresentaram

o maior poder explicativo do crescimento da inadimplência de pessoas físicas no

mercado de crédito americano, foram:

1. Oferta de empréstimos individuais, medida pela variação anual do número

de cartões de crédito concedidos;

2. índice de comprometimento de renda dos detentores de cartões de crédito,

medido pela relação entre as despesas com a utilização do cartão de crédito

e a renda;

3. índice de desemprego, medido pela demanda por seguro desemprego;

4. O comportamento das taxas de juros, medido pelo rendimento dos títulos

americanos (Treasury Bills).

O período analisado foi o de 1987-1997, por tratar-se de época recente e,

principalmente, por estar relacionado com a retomada do crescimento

econômico e com os maiores índices da inadimplência de pessoas físicas nos

Estados Unidos.

Par dar maior validação aos resultados, Paquin e Weiss observaram o critério

de defasagem entre as variávies, para analisar as causas da inadimplência.
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A pesquisa estatística apresentou um coeficiente de determinação de 98%, ou

seja, um alto poder explicativo do aumento da inadimplência de pessoas físicas,

baseado na relação entre as quatro variáveis sistemáticas discriminadas - a

mais significativa foi a relacionada à volatilidade das taxas de juros, medida pelo

rendimento dos títulos americanos (Treasury Bills).

Para Paquin e Weiss, o ponto forte do modelo desenvolvido está relacionado ao

fato de ser resultante de fatores sistemáticos, diretamente relacionados com o

comportamento da taxa de inadimplência no segmento de pessoas físicas.

Todavia, enfatizam que o modelo apresenta limitações por ser estático e, por

isso, necessitar de constantes ajustes face à ocorrência de mudanças

macroeconômicas que podem influenciar no comportamento das variáveis

selecionadas.

3.8 A DIVERSIFICAÇÃO DE RISCOS EM CARTEIRAS DE CRÊDITO

No processo de análise e seleção de investimentos, a determinação do preço

deve refletir o risco de cada empreendimento. Em condição de mercados

perfeitos, essa tarefa é possibilitada com a existência e disponibilidade, a custo

zero, de todas as informações relevantes das alternativas de investimentos.

Essa condição não se enquadra ao mercado de crédito, face à existência de

informações imperfeitas, da seleção adversa e do risco moral, os quais podem

levar os bancos ao reconhecimento de perdas financeiras significativas, quando

a concessão de crédito é direcionada para tomadores de alto risco.

Para redução deste risco, alguns autores têm recomendado a adoção de~.

estratégias de diversificação, de forma similar a adotada por Markowitz (1952)

para o mercado de capitais.

Em 1952, Markowitz escreveu o artigo "Portfolio Selection", no qual chamava a~\
" \

atenção para a prática de diversificação em carteiras de ações e mostrava: ',.
\. \-..•V' ,
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exatamente como um investidor poderia reduzir o impacto de oscilações de

retorno numa carteira de títulos, escolhendo ações que não variassem do

mesmo modo e em conjunto.

o pressuposto da abordagem de Markowitz é o de que os investidores devem

analisar conjuntamente o retorno esperado sobre suas carteiras e a

variabilidade ou risco associado com a obtenção do retorno esperado. Para isso,

apresentou duas estratégias que podem ser visadas pelos investidores para

identificar a melhor composição de ativos em suas carteiras: (1) ou os

investidores escolhem uma carteira visando o maior retorno possível para um

dado nível de risco; (2) ou os investidores escolhem uma carteira visando o

'menor risco para um dado nível de retorno."

No caso dos bancos, a ação seria a de estabelecer uma taxa de juros

referencial (i2) onde pudessem obter o maior retorno (Re2) sobre concessões de

crédito para um dado nível de risco; ou obter o menor risco (h) para um dado

nível de retorno (Re2). Conforme o critério de carteiras eficientes, os bancos não

concederiam crédito aos tomadores c e d, haja vista gerarem o mesmo retorno

que b, ao mesmo tempo em que oferecem maiores exposições de risco - ver

Figura 3.6.

18 Na MTP, esses portfolios são denominados "eficientes". Para pesquisa, recomendamos Sharpe,
Alexander e Bailey (1999), Capítulo 7.
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Figura 3.6

Relação Retorno Esperado - Taxa de Juros
Re (Retorno Esperado)

.c .d

i(taxa de juros)

De acordo com os pressupostos de Markowitz, o valor de um ativo deve ser

visto, não de forma isolada, porém quanto à contribuição que proporciona para a

redução do risco total da carteira. Conforme destacado por Bennett (1984),

mesmo que retornos isolados (um único ativo) estejam sujeitos a uma grande

variabilidade, o impacto da inclusão de ativos sobre o risco total da carteira

tende a ser beneficiai, caso apresentem correlação negativa com os outros

ativos na carteira e, por isso, contribuam para a redução do risco total.

Matematicamente, o retorno esperado (Rp) e o risco total (crp) permitem a

determinação do desempenho ou da atratividade de uma carteira. O retorno

esperado consiste no retorno que um investidor espera obter por manter a

composição de ativos em uma carteira, durante um dado período. O desvio-

padrão refere-se a medida de dispersão de retornos obtidos frente ao retorno

médio esperado para a carteira.
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Segue fórmula para o cálculo do retorno esperado em carteiras de crédito:

N

Rp= I Xr

sendo:

• Rp =

• X =

• r =

• N =

Retorno esperado da carteira de crédito

Proporção inicial de recursos investidos em cada empréstimo

Retorno esperado sobre o empréstimo

Número de empréstimos concedidos na carteira

Para cálcudo do risco total da carteira pode-se usar o desvio-padrão ou a

variância (desvio-padrão ao quadrado):

N 2 2 N N

VARp = I XNARi + 2I IXiXJCOVij
i=1 i=1i=1

sendo:

• VARp =

• VARi2 =

• Xi =

• COVij =

Os problemas

Variância da carteira

Variância do empréstimo i

Proporção inicial de recursos investidos no empréstimo i

Covariância 19 dos retornos entre os empréstimos i e j

enfrentados para a aplicabilidade do modelo de Markowitz

referem-se ao fato das fórmulas apresentadas para o cálculo das variáveis "risco

e retorno" serem destinadas para carteiras compostas por poucos ativos. Para

carteiras compostas por milhares de empréstimos - como é o caso do segmento

de pessoas físicas -, o cálculo da covariância ou correlação entre os vários

empréstimos, sempre em combinações dois a dois, é de extrema dificuldade

prática, haja vista condicionar constantes combinações.

19 Covariância consiste na medida do relacionamento entre duas variáveis aleatórias, ou seja, ela permite '
medir o comportamento do retorno conjunto entre duas variáveis ou ativos.
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· 13,8;1 OS BENEFicIOS DA DIVERSIFICAÇÃO· ·1

A diversificação é vista como ação benéfica quando, mantendo-se todos os

outros fatores de risco iguais, propiciar a redução do risco diversificável da

carteira. Conforme constatação de Wilson (1997), a contribuição da adoção de

estratégias de diversificação, como redutor de riscos, aliada ao aumento do

número de investimentos na carteira, pode ser mostrada de forma numérica.

Para o autor, quanto maior o número de investimentos na carteira, maiores são

as possibilidades de redução do risco, em torno de uma média previamente

definida. Intuitivamente, o autor argumenta quanto à preferência por manter uma

carteira de 100 exposições de U$1 milhão, relativamente a manutenção de

recursos em uma única exposição de U$100 milhões.

Conforme exposição na Figura 3.7, o autor destaca os benefícios da

diversificação, ao basear-se na menor variação das perdas esperadas sobre os

empréstimos concedidos.
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Figura 3.7
Variação das Perdas Esperadas por Número de Ativos na Carteira

CARTEIRA 1 CARTEIRA 2

I

-100 -50

Perdas

n = 1 ativo

Perdas Esperadas = -1

Variação das Perdas = 99

CARTEIRA 3

o

Perdas

n = 2.500 ativos

Perdas Esperadas = -0,998

Variação das Perdas = 0,039

A implicação lógica para Wilson é que carteiras com um número pequeno de

ativos sofrem uma penalidade financeira maior do que as carteiras mais

diversificadas - este é o caso da carteira 3 -, as quais apresentam a menor

variabilidade de perdas. O autor, todavia, faz um alerta quanto aos perigos da

diversificação, quando resultante do direcionamento de investimentos para

áreas ou mercados novos, onde, muito freqüentemente, o investidor acaba por

selecionar tomadores de qualidade inferior, por causa da falta de experiência ou

de informação.

o -10 -5

Ao abordar a necessidade de diversificação em carteiras de empréstimos,

McCoy, Frieder e Hedges (1994) argumentam que a distribuição de

empréstimos por modalidades, concentração geográfica e setores industriais

pode resultar em uma redução de riscos causados, por exemplo, pela ação de

fatores econômlcos."

Perdas

n = 100 ativos

Perdas Esperadas = -1

Variação das Perdas = 0,989

20 Bennett (1984) e Chirinko e Guil (1991) são referências empíricas que tratam de analisar a aplicabilidade
das técnicas de diversificação para o cálculo do risco-retorno sobre carteiras de empréstimos, considerando
critérios de concentração geográfica e de modalidades de empréstimos.
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3.8.2 DIFICULDADES NO AJUSTAMENTO DE ESTRATEGIAS
DE DIVERSIFICA ÃO PARA O MERCADO DE CRÉDITO

Para Douat (1997), a modelação baseada na Moderna Teoria de Portfolios

deveria ser o ponto inicial para os bancos desenvolverem ferramentas de

administração de carteiras. Segundo o autor, trabalhar com empréstimos

bancários é bastante diferente de trabalhar com títulos negociáveis no mercado

de capitais, haja vista a conjugação dos seguintes fatores:

1. Dados e informações históricas sobre carteiras de empréstimos bancários

não estão plenamente disponíveis como estão as dos títulos negociáveis

no mercado de capitais. Dados sobre a composição dos portfolios em

termos de empresas ou setores de atividade não existem, porque os

bancos não informam seus empréstimos com essa abertura." Enquanto

é possível determinar o risco de títulos negociados no mercado de

capitais baseados em suas performances históricas, o mesmo não se

pode ser dito para os empréstimos bancários, que, em muitos casos, têm

seus desempenhos direcionados de acordo com contratos com pouca

variação observável. 22

2. A negociabilidade e liquidez dos empréstimos bancários é mais limitada,

o que provoca uma demora na resposta à ação do administrador

bancário. Enquanto alguns empréstimos são negociados no mercado, o

tamanho limitado deste mercado e a pequena freqüência das vendas,

limitam a utilidade dos dados sobre as vendas de empréstimos, dentro e

entre setores.

J

" E"a situação também é comum em empréstimos direcionados ao segmento de pessoas físicas. 1
22 Santomero (1997) e Lopez e Saidenberg (1999) destacam como problemas informacionais do mercado (
bancário, os resultantes da menor disponibilidade de dados históricos, dificuldade em determinar a
covariância da carteira e deficiências para a determinação da efetiva perda bancária com créditos
direcionados a tomadores inadimplentes.
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3. A valorização dos empréstimos bancários é mais difícil, em face da

multiplicidade de arranjos contratuais.

4. O retorno dos empréstimos bancários tem limitação superior - não pode

superar a taxa prometida -, porém, pode cair a zero no caso das perdas

totais em crédito. Por esse fato, os retornos dos empréstimos não têm

uma distribuição simétrica. Normalmente, o banco não se beneficia se a

performance do tomador melhorar - se a qualidade de crédito do tomador

melhorar, o tomador refinanciará seus empréstimos a uma taxa menor.

No entanto, o risco de perda é substancial para o banco. Se a qualidade

do crédito do tomador piorar, o banco, geralmente, não é recompensado

por esse aumento do risco, porque o preço do empréstimo não muda.

5. As técnicas de variância ao redor da média não podem ser aplicadas de

imediato aos empréstimos bancários. Para a utilização da Moderna

Teoria de Portfolios em carteiras de empréstimos, seria necessário o

cálculo do retorno esperado e a variância, ou o desvio-padrão, para cada

empréstimo. Esta tarefa é de grande dificuldade em termos práticos. No

momento em que há a necessidade de se calcular as covariâncias, ou a .

correlação entre os vários empréstimos, sempre em combinações dois a

dois, constata-se a complexidade prática de cálculo, uma vez que as

carteiras de empréstimos são compostas de milhares de empréstimos, o

que torna indispensável a realização de milhões de combinações

possíveis. Por exemplo, se tivéssemos na carteira 10.000 empréstimos,

necessitaríamos calcular 50.015.000 covariâncias ou correlações -

N(N+3)/2. E, adicionalmente, a cada novo empréstimo necessitaríamos

calcular a covariância ou a correlação do novo empréstimo com todos os

existentes na carteira. Razões pelas quais se torna praticamente

impossível a utilização direta do conceito de diversificação de Markowitz

numa carteira de empréstimos.
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Como conseqüência das limitações apresentadas para ajustamento dos

pressupostos da Moderna Teoria de Portfolios ao mercado de empréstimos

bancários, Douat sugere uma simplificação. Uma vez que quase todos os

empréstimos são correlacionados de forma significativa com a situação da

economia - suposição adotada à semelhança do conceito de Sharpe na

constituição do modelo de single index -, poder-se-ia considerar correlações

entre o risco de crédito e a situação econômica. Desta forma, abandonar-se-ia

a covariância de cada empréstimo com outro empréstimo, substituíndo-a pela

informação de relacionamento de cada empréstimo com a economía."

São limitadores complementares ao ajustamento dos pressupostos de

diversificação para o mercado de crédito, a existência de informações

imperfeitas, a seleção adversa e o risco moral, os quais dificultam a

identificação de tomadores de baixo risco para a redução do risco total da

carteira de empréstimos.

23Esta estratégia é perfeitamente ajustável ao segmento de empréstimos para pessoas físicas, uma vez que
suas fontes primárias de pagamento (rendas) também são afetadas diretamente por fatores de natureza
econômica.
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CAP (TU LO 4
"PESQUISA ESTATíSTICA E RESULTADOS

4.1 INTRODUÇÃO

Após a concessão de empréstimos, os bancos se expõem às incertezas quanto

ao risco moral e comportamento de fatores sistemáticos, os quais podem levá-

los ao reconhecimento de perdas financeiras, quando a concessão de

empréstimos for direcionada para tomadores inadimplentes.

Visando analisar a relação entre sinalizadores de inadimplência e fatores

sistemáticos, desenvolvemos oito modelos econométricos, com os seguintes ~

objetivos:

1º Determinar o impacto agregado de 19 variáveis sistemáticas sobre
indicadores de inadimplência de pessoas físicas em financiamentos
bancários;

2º Identificar, em cada modelo econométrico, as variáveis sistemáticas que
apresentaram a maior contribuição explicativa da inadimplência; e,

32 Formular proposições com o intuito de possibilitar a proteção bancária
contra os riscos de inadimplência e de liquidez decorrentes da
administração de carteiras de empréstimos.

o período de análise vai de julho/94 a junho/99 e tem como principal

influenciador a mudança do cenário econômico, caracterizada pela ocorrência

de três fatores sistemáticos: (1) a redução significativa da inflação; (2) o

aumento no volume de empréstimos às pessoas físicas; e, (3) o aumento da

inadimplência em carteiras de empréstimos compostas por pessoas físicas - ver

Figura 4.1.
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Figura 4.1 - Em R$ Mil
Empréstimos Concedidos às Pessoas Físicas Versus Créditos em Atraso e em Liquidação
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Fonte: Banco Central

Para obtenção e análise dos modelos de regressão múltipla com o maior poder

explicativo da inadimplência em carteiras de empréstimos de pessoas físicas,

seguímos os seguintes passos:

1. Coleta de dados em entidades gerenciadoras de informações da
atividade econômica e do mercado bancário;

2. Análise intuitiva da relação dos dados com a inadimplência;

3. Análise da matriz de correlação para selecionar variáveis explicativas
altamente correlacionadas com a variável dependente;

4. Análise residual para verificação de pontos com afastamentos
significativos da média;

5. Introdução dos dados no programa "Professional Statistics 8.0"
convertidos para padrão logarítmico (LG)-, para obtenção dos modelos
econométricos, através da metodologia" passo-a-passo" .24

24 David F. and Patrick W. (1993) recomendam a utilização do processo "passo-a-passo", em que são
incluídas sucessivamente no modelo as variáveis independentes (Xs) mais fortemente correlacionadas com
a variável dependente (Y), sendo feita, após cada inclusão, uma análise para se verificar se alguma
variável anteriormente incluída deve ser descartada. Dessa forma, procura-se chegar a uma equação não
sobrecarregada pela presença de variáveis que não contribuem significativamente para a explicação do
fenômeno pesquísado.
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4.2 PARAMETROS UTILIZADOS PARA A VALlDAÇAO
. DOS MODELOS ECONOMÉTRICOS

o desenvolvimento dos modelos econométricos voltados para a identificação

dos principais fatores determinantes da inadimplência enfrentada pelos bancos

em concessões de empréstimos às pessoas físicas, baseou-se na análise do

seguinte conjunto de informações estatísticas:

1. o teste F para a verificação da significância estatística do modelo

econométrico como um todo (Ftest);25

2. o teste t para a verificação da significância estatística de cada variável

independente incluída no modelo econométrico (ttest);26

3. o coeficiente de determinação ajustado para a verificação percentual de

quanto o modelo é explicado pelo conjunto de variáveis independentes

(R/);

4. e o coeficiente de Durbin-Watson (DW) para a verificação de existência de

autocorrelação com padrão auto-regressivo de 1a ordem na série temporal,

ou seja, o grau de dependência da variável dependente em relação ao seu

último valor histórico registrado.

25 Através do Ftest conclui-se que pelo menos uma das variáveis independentes explica uma proporção
significativa da variação na varíavel dependente. Esta condição é parcial e, portanto, não se estende a todas
as variáveis que compuseram o modelo de regressão.
26 Para a análise da significância de cada variável independente incluída nos modelos, adotamos os valores
críticos 1,96 e 1,65, relacionados, respectivamente, aos intervalos de confiança de 5% e 10%.
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4.3 AGRUPAMENTO DOS DADOS

Após o levantamento e análise dos dados consolidados da atividade econômica,

em âmbito nacional, selecionamos 19 variáveis explicativas (independentes),

agrupadas da seguinte maneira:

Quadro 4.1
1. Indicadores de Venda de Bens (Duráveis e Não-Duráveis)

Indicador Significado Sigla

Bens não-Duráveis Venda de bens de consumo não-duráveis, convertidos à base 100 LGBENSND

Televisores Venda de televisores, em unidades LGTELEV

Refrigeradores Venda de refrigeradores, em unidades LGREFRIG

Veículos de passeio Venda de veículos de passeio, em unidades LGvEIC

Fonte(s): IBGE, Eletros e Anfavea

Quadro 4.2
/2. Indic~dores de Consumo

I Indicador I Significado Sigla

Energia Elétrica Consumo residencial de energia elétrica, em GWH LGENELET

Combustíveis Consumo de combustíveis, em mil m3 LGCOMB

Cimento Consumo de cimento, em mil t LGCIMENT

Fonte(s): Eletrobrás, Petrobrás e SNIC

Quadro 4.3
13. Indicadores da Atividade Econômica

I Indicador I Significado Sigla

Desemprego índice percentual de desemprego LGDESEMP

Inflação índice percentual de inflação DUMMYIGP

Impostos Valor dos impostos arrecadados pelo fisco sobre a renda de pessoas físicas LGIRPF

Excluídos do BC Número de pessoas físicas excluídas da lista do Banco Central LGEBC

Falências Número de falências decretadas LGFALENC

Fonte(s): IBGE, Fundação Getúlio Vargas, Secretaria da Receita Federal, Banco Central e SCI-Equlfax

62 .



Quadro 4.4

14. Indicadores da Atividade Bancária

1 Indicador I Significado Sigla I
Empréstimos Individuais IValor dos empréstimos às pessoas físicas (excluídos os hipotecários) I LGEMPPFS I
Empréstimos Hipotecários I Valor dos empréstimos hipotecários I LGEMPHIP I
Cartões de Crédito I Valor das transações no comércio com a utilização de cartão de crédito I LGCARTÃO I
Aplicações Financeiras I Valor de depósitos bancários à vista, em fundos a prazo e na poupança I LGAPLlC I
Reservas Bancárias IValor das reservas financeiras bancárias I LGRESBAN I
Taxa de Juros ITaxa de juros cobrada em utilizações do limite de cheque especial I LGTXCHEO I
Taxa de Retorno I Taxa de retorno (spread) sobre utilizações do limite de cheque especial I LGSPREAD I

Fonte(s):Banco Central e Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito

Como sinalizadores da inadimplência de pessoas físicas em empréstimos,

selecionamos as 4 variáveis dependentes apresentadas no Quadro 4.5, ao

considerarmos intuitivamente a relação positiva com as perdas bancárias em

concessões de empréstimos e a contribuição informativa oferecida para a

adoção de ações preventivas contra o grupo de tomadores com tendência à

inadimplência.

Quadro 4.5

I Incluídos no Banco Central Número de tomadores incluídos na lista do Banco Central

I
Sigla I

LGCAL I •
LGIBC I I

l

I
,

LGPROTES
-; ,., '

LGCHEO I t

I Variáveis Dependentes(Y)

ICréditos em Inadimplência Valor de créditos em atraso e em liquidação

I Indicador Significado

I Protesto Número de protestos contra as pessoas físicas

I Cheques sem fundos Número de cheques sem fundos devolvidos (2a vez)

Fonte(s):Banco Central
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Ao considerarmos que é comum em séries econômicas a existência de

tendências e, com isso, a ocorrência de um acréscimo da variância da série (ou

de suas diferenças), à medida que o tempo passa, transformamos a

predominância dos dados originais das variáveis selecionadas para padrão

logarítmico (LG).27 A exceção foi direcionada para a varíavel representativa das

taxas mensais de inflação, as quais foram convertidas para padrão binário

(dummy), para agregarmos os seus efeitos sobre a inadimplência. As regras

qualitativas adotadas foram as seguintes:

Regra 1:

Para taxas inflacionárias mensais inferiores a 0,49% atribuímos o valor o.

Pressuposto: quanto menor for a inflação, maiores serão as evidências da

diminuição do consumo e, por conseguinte, menor será a propenção dos

tomadores à inadimplência.

Regra 2:

Para taxas inflacionárias mensais superiores a 0,49% atribuímos o valor 1.

Pressuposto: quanto maior for a inflação, maiores serão as evidências de

aumento no consumo e, por conseguinte, maior será a propenção dos

tomadores à inadimplência.

27 Para maiores detalhes sobre a conveniência da adoção deste procedimento, ver Morettin e Toloi (1987).
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I 4.4 DEFASAGEM DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES .1

A decisão pela defasagem de ordem 1 sobre cada uma das variáveis

dependentes apresentadas no Quadro 4.5, foi influenciada pela análise do

processo autoregressivo, o qual mostrou autocorrelação significativa entre os

valores atuais (et) e os valores do mês anterior das séries temporais (et _1)28,ou

seja:

et = pet - 1+ Vt

onde, pet _ 1 é a persistência do erro aleatório do período anterior e Vt é um

novo choque no nível da variável econômica. A variável p representa a

correlação entre dois erros separados por um período, sendo também

conhecida como coeficiente de autocorrelação.

Para atribuição da ordem de autoregressão da variável dependente, utilizamos

como método a função de autocorrelação parcial (AP), a qual dá a seqüência de

correlações entre (Yte Yt-1), entre (Yte Yt- 2), entre (Yte Yt- 3) e ,assim por diante,

desde que os efeitos de defasagens anteriores sobre Yt permaneçam

constantes.

o cálculo do coeficiente de autocorrelação de primeira ordem é feito pela

seguinte fórmula:

cov (e~1.=..1l

onde, r1 é o coeficiente de autocorrelação de primeira ordem da série temporal

et e aet e aet _1são os desvios-pad rão das séries et e et - 1·

28 Conforme Diebold (1998), para os casos de processos autoregressivos de ordem I [AR (1)], deve-se
refazer regressão de y, introduzindo-se uma defasagem sobre os valores de y.
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Para a verificação de autocorrelação de primeira ordem nos modelos, adotamos

como referencial o coeficiente de Durbin-Watson (DW), o qual pressupõe que

indicadores localizados entre 1,5 e 2,5 não apresentam evidência de

autocorrelação significativa na série temporal. 29

Os Quadros (4.6 a 4.9) e Figuras (4.2 a 4.5) ilustram, em diagramas, a função

de autocorrelação parcial para as 16 primeiras defasagens da série de dados

dos quatro sinalizadores de inadimplência. Note que as autocorrelações parciais

na defasagem 1 são significativas para os quatro sinalizadores de

inadimplência, ultrapassando bastante os limites dados pelos sinais +, enquanto

as autocorrelações parciais, além da defasagem 1, são relativamente pequenas.

Os sinais + que aparecem nos quadros de autocorrelação parcial, representam

limites de significância estatística, acima dos quais as autocorrelações são

significativamente diferentes de zero. Esses resultados sugerem que o modelo

autoregressivo de ordem 1 [AR(1)] é adequado para os quatro modelos

econométricos.

29 Picconi, Romano e Olson (1993) apresentam a seguinte tabela de valores para o teste de Durbin-Watson:

Evidência deCórrelaçãoSerial 1 Evidência de Independência .···.1 Evidêndade Correlação Serial
O <:::> 1 ,5 <:::> 2.5 <:::> 4
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Quadro 4.6
Autocorrelações Parciais (AP):
Créditos em Atraso e em Liquidação (LGCAL)

Pr-Aut-stand.
Lag Corro Err. -1 -.75 -.5 -.25 ° .25 .5 .75 1

+~---+----+----+----+----+---~+----+----+
1 ,954 ,129 1****.**************
2 -,018 ,129 *
3 -,041 ,129 *1
4 -,116 ,129 **1
5 -,032 ,129 *1
6 -,104 ,129 **1
7 -,012 ,129 *
8 -',040 ,129 *1
9 ,061 ,129 1*

10 -,043 ,129 *1
11 -,032 ,129 *1
12 -,037 ,129 *1
13 ,013 ,129 *
14 -,007 ,129 *
15 -,008 ,129 *
16 ,002 ,129 *

Plot Symbols: Autocorrelations * Two Standard Error Limits
Total Cases: 61 Computable first lags: 59

Figura 4.2
Visualização Gráfica das Autocorrelações Parciais da Variável LGCAL
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Quadro 4.7
Autocorrelações Parciais (AP):
Número de Pessoas Físicas Incluídas na lista do Banco Central (LG1Bd

Pr-Aut-stand.
Lag Corro Err. -1 -.75 -.5 -.25 ° .25 .5 .75 1

+----+----+----+----+----+----+----+----+
1 ,865 ,129 1****.************
2 ,176 ,129 1****.
3 -,123 ,129 **1
4 -,031 ,129 *1
5 ,121 ,129 1**
6 ,074 ,129 1*
7 -,029 ,129 *1
8 -,057 ,129 *1
9 -,013 ,129 *

10 ,063 ,129 1* .
11 ,097 ,129 1**
12 -,030 ,129 *1
13 -,072 ,129 *1
14 ,101 ,129 1**
15 -,118 ,129 **1
16 -,127 ,129 . ***1

Plot Symbols: Autocorrelations * Two Standard Error Limits
Total cases: 61 Computable first lags: 59

Figura 4.3
Visualização Gráfica das Autocorrelações Parciais da Variável LGIBC
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Quadro 4.8
Autocorrelações Parciais (AP):
Número de Protestos contra Pessoas Físicas (LGPRoTES)

Pr-Aut-stand.
Lag Corro Err. -1 -.75 -.5 -.25 ° .25 .5 .75 1

+----+----+----+----+----+----+----+----+
1 ,810 ,129 1****.***********
2 ,207 ,129 1****.
3 -,256 ,129 *****1
4 -,085 ,129 **1
5 ,063 ,129 1*
6 ,033 ,129 1*
7 -,013 ,129 *
8 -,064 ,129 *1
9 ,090 ,129 1**

10 -,046 ,129 *1
11 -,019 ,129 *
12 ,145 ,129 1*** .
13 -,158 ,129 . ***1
14 ,028 ,129 1*
15 -,013 ,129 *
16 -,007 ,129 *

Plot Syrnbols: Autocorrelations * Two Standard Error Limits
Total cases: 61 Computable first lags: 59

Figura 4.4
Visualização Gráfica das Autocorrelações Parciais da Variável LGpROTES
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Quadro 4.9
Autocorrelações Parciais (AP):
Número de Cheques sem Fundos Devolvidos (LGCHEQ)

Partial Autocorrelations: LGCHEQ

Pr-Aut-stand.
Lag Corro Err. -1 -.75 -.5 -.25 ° .25 .5 .75 1

+----+----+----+----+----+----+----+----+
1 ,867 ,129 1****.************
2 ,089 ,129 1**
3 -,093 ,129 **1
4 -,053 ,129 *1
5 ,122 ,129 1**
6 ,079 ,129 1**
7 -,122 ,129 **1
8 ,009 ,129 *
9 ,129 ,129 1***

10 -,085 ,129 **1
11 ,117 ,129 1**
12 ,074 ,129 1*
13 -,083 ,129 **1
14 -,019 ,129 *
15 -,076 ,129 **1
16 -,013 ,129 *

Plot Syrnbols: Autocorrelations * Two Standard Error Limits
Total cases: 61 Computable first lags: 59

Figura 4.5
Visualização Gráfica das Autocorrelações Parciais da Variável LGCHEQ
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14;5 MODELOS OBTIDOS E COMENTÁRIOS

Para cada sinalizador de inadimplência desenvolvemos dois modelos, visando

avaliá-los qualitativamente quanto à composição e coerência das variáveis

independentes. No primeiro grupo de sinalizadores de inadimplência, incluímos

a variável dependente defasada (em um mês) como variável explicativa e, por

isso, desconsideramos a análise do coeficiente de Durbin-Watson para a

verificação de autocorrelação na série temporal." Para o segundo grupo de

sinalizadores de inadimplência, descartamos a inclusão da variável dependente

defasada nos modelos e, com isso, tornou-se necessária a análise do

coeficiente de Durbin-Watson para a verificação de autocorrelação na série

temporal.

Foram as seguintes, as características comuns aos modelos:

a. Significância do modelo como um todo, verificada através do Ftest;

b. Significância das variáveis independentes incluídas nos modelos,

verificada através do ttest,para o níveis de significância de 5% e 10%;

c. Apresentação de coeficientes de determinação ajustados com elevado

poder explicativo dos sinalizadores de inadimplência;

d. Coeficientes de Durbin-Watson, pressupondo ausência de autocorrelação

significativa na série temporal para os modelos econométricos sem a

presença de defasagem da variável dependente;

30 Segundo Pindyck e Rubinfeld (1998) o uso do coeficiente de Durbin- Watson é inapropriado para a
análise de autocorrelação em séries temporais quando, entre as variáveis explicativas incluídas nos modelos
econométricos, está a variável dependente defasada.
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e. Distribuição residual aleatória e com predominância dos pontos

concentrada no intervalo de até dois desvios-padrão. A existência de

"outliers" (pontos com afastamentos significativos da distribuição amostrai),

a partir do segundo desvio-padrão, foi considerada admissível, dada a

instabilidade no cenário econômico, durante o período analisado."

4.5.1 MODELOSOBTIDOS- COMDEFASAGEM ·1

(1) Créditos em Atraso e em Liquidação (LGCAd

LGCAL = F[(LAGSLGCAL,1.LGAPLlC,LGDESEMP,LGFALENc)]

Fórmula: LGCAL= -7,12 + 0,72LAGSLGCAL,1+ 0,70LGAPLlC +

0,35LGDESEMP+ 0,11 LGFALENC+ e

Relação Verbal: O montante de créditos em atraso e em liquidação

depende do próprio defasamento de ordem 1, do volume de aplicações

financeiras, da taxa de desemprego e do número de falências decretadas.

Quadro4.10
Variável Dependente(Y):
Créditos emAtraso e em Licuidacão (LGcAL)

Variáveis Independentes
Sinais Coeficientes t

Esperados

Constante -7,12 -4,29

LAGSLGCAL,1 + 0,72 13,00

LGAPLlc - 0,70 4,29

LGOESEMP + 0,35 3,33

LGFALENC + 0,11 2,50

- N = 59 F =2.723,14 R/ =99,50%

31 As crises externas ocorridas no período, levaram o governo à adoção de medidas de ajuste, tais como a
intervenção nas taxas de juros e a limitação do prazo do crédito. Por outro lado, o governo também
interferiu no nível de atividade econômica, ao forçar um acirramento da concorrência com o intuito de
reduzir os preços e, conseqüentemente, inibir os aumentos inflacionários. Nosso pressuposto é o de que
estas ações tenham apresentado impacto negativo no fluxo de caixa das empresas e, conseqüentemente, nos
sinalizadores de inadimplência de pessoas físicas em empréstimos bancários, com o aumento do
desemprego.
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o modelo LGCAL apresentou um coeficiente de explicação ajustado de 99,50%.

,Dentre as variáveis explicativas incluídas no modelo, as variáveis

representativas do defasamento do valor de créditos em atraso e em liquidação

(LAGSLGCAL,1), da taxa de desemprego (LGOESEMP) e do número de falências

decretadas (LGFALENc), apresentaram coeficientes com sinais compatíveis com o

esperado e perfeitamente admissíveis como influenciadoras do aumento da

inadimplência em carteiras de empréstimos de pessoas físicas. Para explicar a

participação dessas variáveis no modelo, adotamos como possibilidade a

existência de relação positiva entre o fechamento de empresas e a taxa de

desemprego. Com a efetivação da perda de renda, o resultado esperado é o de

que os tomadores começarão a enfrentar dificuldades para amortizar as suas

dívidas, assim que as suas reservas financeiras se esgotarem. Essa condição

contribuirá para o aumento de créditos em atraso e em liquidação, forçando os

bancos a renegocição dos empréstimos mais problemáticos, condicionada a

concessão de benefícios aos tomadores (ex.: redução das taxas de juros,

alongamento do prazo de amortização e concessão de descontos sobre o saldo

devedor). Quanto ao sinal negativo do coeficiente representativo do valor das

aplicações financeiras, adotamos como possibilidade a condição de que os

tomadores, quando conhecedores da possibilidade da renegociação de

empréstimos, poderão adotar três procedimentos desleais. Primeiramente, os

tomadores manipulariam e/ou omitiriam as suas informações cadastrais

(financeiras e patrimoniais), visando convencer os analistas de crédito a aprovar

as suas propostas de empréstimos. Após a obtenção do empréstimo, estes

tomadores desviariam os recursos para negócios desconhecidos pelo banco

concessor (ex.: investimento em projetos de alto risco, amortização de

empréstimos e/ou a realização de ganhos em aplicações financeiras em outros

bancos). Em um terceiro momento, os tomadores recorreriam à renegociação

do empréstimo com o banco concessor, alegando perda (total ou parcial) de

renda - previamente esperada por eles, em decorrência do conhecimento das " '\
'v'

dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas onde trabalham. A

"
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constatação deste fato influenciaria o aumento do valor de créditos em atraso e

em liquidação e, por conseguinte, a renegociação em condições favoráveis, aos

tomadores. Embora não conclusivo, a Figura 4.6 dá suporte ao levantamento da

possibilidade de relação positiva entre o valor de créditos em atraso e em

liquidação e o valor das aplicações financeiras, ao mostrar um comportamento

ascendente entre ambos.

Figura 4.6
Relação entre o Valor de Créditos em Atraso e em Liquidação e
o Valor das Aplicações Financeiras - Em R$ Mihões

INAD$

APLIC

PERíODO

. ,
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(2) Pessoas Físicas Incluídas na Lista do Banco Central (LG1BC)

LG1BC= F[(LAGSLG1BC,1, LGEBC,LG1RPF)]

Fórmula: LGIBC= 0,36 + 0,63LAGSLGIBC.1, + 0,42LGEXCBC -
0,04LGIRPF+ E

Relação Verbal: O número de pessoas físicas incluídas na lista do Banco

Central depende do seu defasamento de ordem 1, do número de pessoas

excluídas da relação do Banco Central e da receita fiscal arrecadada pelo

Tesouro Nacional sobre os rendimentos de pessoas físicas.

Quadro4.11
Variável Dependente(Y):
PessoasFísicas incluídas na Lista do BancoCentral (LGIBC)

Variáveis Sinais Coeficientes t
Independentes Esperados

I Constante 0,36 1,19

I LAGSLGIBC,1 + 0,63 9,73

I LGEBC + 0,42 4,70

I LG1RPF + -0,04 -2,19

I N = 59 F = 191,24 Ra2 = 90,80%

O modelo LG1BCapresentou um coeficiente de explicação ajustado de 90,80%.

Conforme esperado, a variável defasada apresentou-se como a mais

significativa na explicação da variabilidade do número de tomadores incluídos

na lista do Banco Central. Em seguída, destacou-se a variável relacionada ao

número de tomadores excluídos da lista do Banco Central, levando-nos ao

levantamento da seguinte possibilidade: tomadores que regularizaram suas

situações restritivas no mercado de crédito serão forçados a retornar à condição ~\'~.'

de inadimplentes, à medida em que voltem a enfrentar condições desfavoráveis, y
como as decorrentes da perda de emprego, problemas de saúde, divórcio,

aumento das taxas de juros, etc. Embora a variável relacionada à receita fiscal

arrecadada pelo Tesouro Nacional sobre o imposto de renda de pessoas físicas
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tenha apresentado um sinal oposto ao previsto, a sua inclusão no modelo

merece destaque, uma vez que se trata de encargo financeiro que apresenta

efeito redutor sobre a renda dos tomadores. Mantendo as demais variáveis

constantes no modelo, poderíamos admitir que a redução da acarredação de

impostos estaria relacionada com a deterioração da riqueza financeira dos

tomadores e, por isso, representaria uma das variáveis explicativas do aumento

da inadimplência.

(3) Número de Protestos contra Pessoas Físicas (LGpROTES)

LGPROTES = F[(LAGSLGPROTES,1, LGCARTÃO, LG1RPF , LGOESEMP, LGTxCHEQ,
LGVE1C, LGSPREAO)]

Fórmula: LGpROTES = -7,06 + 0,49LAGSLGPROTES,1 + 0,66LGCARTÃO-
0,04LG1RPF + 0,40LGOESEMP + 1,09LGTXCHEQ +
0,29LGVEIC - 0,53LGsPREAo + e

Relação Verbal: O número de protestos contra pessoas físicas depende

do próprio defasamento de ordem 1, do montante das transações

comerciais no cartão de crédito, da receita fiscal arrecadada pelo Tesouro

Nacional sobre os rendimentos de pessoas físicas, da taxa de

desemprego, da taxa de juros cobrada em utilizações do limite de cheque

especial, do número de veículos de passeio vendidos e da taxa de retorno

em utilizações do limite de cheque especial.
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Quadro4.12
Variável Dependente(Y):
Númerode Protestocontra PessoasFísicas (LGPROTES)

Variáveis Sinais
Coeficientes tIndependentes Esperados

I Constante -7,06 -4,78

I LAGSLGPROTES,1 + 0,49 6,10

I LGCARTÃO + 0,66 6,21

I LG1RPF + -0,04 -3,04

I LGOESEMP + 0,40 4,16

I LGTXCHEQ + 1,09 4,70

I LGVE,lc + 0,29 4,36

I LGSPREAO + -0,53 -2,79

I N= 59 F = 76,40 Ra2 = 90,10% I

o modelo LGpROTESapresentou um coeficiente de explicação ajustado de

90,10%. Dentre as variáveis explicativas incluídas no modelo, as variáveis

representativas do defasamento do número de protestos, (LAGSLGPROTES,1),do

valor das transações com cartões de crédito (LGCARTÃO),da taxa de desemprego

(LGDESEMP),da taxa de juros cobrada no cheque especial (LGTxCHEQ)e do número

de veículos de passeio vendidos (LGVEd apresentaram coeficientes com sinais

compatíveis com o esperado e perfeitamente admissíveis como influenciadoras

do aumento da inadimplência em carteiras de empréstimos de pessoas físicas.

Para explicar a participação dessas variáveis no modelo, assumimos como

possibilidade que o aumento no consumo de bens (duráveis e não-duráveis),

financiados por endividamento bancário e cartões de crédito, é desfavorável à

capacidade de pagamento dos tomadores - principalmente quando estes

encontram-se desempregados -, uma vez que representam modalidades de

financiamentos condicionadas à cobrança de altas taxas de juros. Quanto ao

sinal negativo dos coeficientes representativos da receita fiscal do governo com

a arrecadação de impostos sobre a renda de pessoas físicas LG1RPF(1) e da

taxa de retorno bancário em utilizações do limite de cheque especial LGTXCHEQ
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(2), apresentamos as seguintes possibilidades: (1) a redução da arrecadação de

impostos estaria relacionada coma deterioração da renda dos tomadores e, por

isso, representaria uma importante variável explicativa do aumento da

inadimplência; e (2) a relação negativa entre a taxa de retorno bancária em

utilizações do limite de cheque especial e a inadimplência poderia ser

influenciada pela concessão de benefícios aos tomadores, quando da

renegociação do empréstimo. Embora não conclusivo, a Figura 4.7 dá suporte

ao levantamento desta possibilidade, ao mostrar um comportamento

predominantemente ascendente no valor de créditos em atrasos e em

liquidação, enquanto que a taxa de retorno em utilizações do limite de cheque

especial caracterizou-se pela estabilidade e reduções, ao longo do período.

Figura 4.7
Créditos em Atraso e em Liquidação e
Taxa de Retorno em Utilizações do Limite de Cheque Especial
Valores Convertidos para Padrão Logarítmico

PERíODO

Fonte: Banco Central
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(4) Número de Cheques Sem Fundos Devolvidos (LGCHEO)

LGCHEO = F[(LAGSLGCHEO,1, LGEMPPFS)]

Fórmula: LGCHEO = -0,80 + 0,62LAGSLGCHEO,1 + 0,29LGEMPPFS + e

Relação Verbal: O número de cheques sem fundos devolvidos depende

do próprio defasamento de ordem 1 e do valor de empréstimos

concedidos às pessoas físicas (excluídos os hipotecários).

Quadro 4.13
Variável Dependente (Y):
Número de Cheques sem Fundos Devolvidos (LGCHEQ)

Variáveis Sinais Coeficientes tIndependentes Esperados

Constante -0,80 -1,75

LAGSLGCHEO,1 + 0,62 7,24

LGEMPPFS + 0,29 3,55

- N = 59 F = 281,87 Ra2 = 90,60%

O modelo LGCHEO apresentou um coeficiente de explicação ajustado de 90,60%

e sinais das variáveis explicativas compatíveis com o esperado. Para explicar a

participação dessas variáveis no modelo, assumimos como possibilidade a

existência de relação positiva entre o defasamento do número de cheques

devolvidos (LAGSLGCHEO,1), o valor de empréstimos às pessoas físicas

(LGEMPPFS) e o sinalizador de inadimplência. O argumento apresentado é que o

acréscimo na concessão de empréstimos - vinculado à liberação de talões de

cheque para os tomadores - intensificaria o risco de inadimplência, sempre que

ocorresse deterioração na capacidade de pagamento dos tomadores e/ou a

adoção das práticas desleais, já mencionadas.
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4.5.2 MODELOS OBTIDOS· SEM DEFASAGEM

(1) Créditos em Atraso e em Liquidação (LGCAd

LGCAL = F[(LGAPL1C, LGFALENC,LGOESEMP,LGSPREAO,LGCOMB, LGEMPHIP ,
LGTXCHEO)]

Fórmula: LGCAL = -36,71 + 2,12LGAPLIC + 0,29LGFALENC + 1, 18LGOESEMP

0,80LGsPREAO + 0,61 LGCOMB + 1,05LGEMPHIP +
0,44LGTXCHEO + E

Relação Verbal: O montante de créditos em atraso e em liquidação

depende do valor de aplicações financeiras, do número de falências

decretadas, da taxa de desemprego, da taxa de retorno em utilizações do

limite de cheque especial, do consumo de combustíveis, de montante de

empréstimos hipotecários e da taxa de juros cobrada em utilizações do

limite de cheque especial.

Quadro 4.14
Variável Dependente (Y):
Créditos em Atraso e em Liquidação (LGcAd

Variáveis Sinais Coeficientes t
Independentes Esperados

Constante -36,71 -9,09

LGAPLlc - 2,12 9,60

LGFALENC + 0,29 3,44

LGOESEMP + 1,18 7,50

LGSPREAO + -0,80 -4,63

LGCOMB + 0,61 1,95

LGEMPHIP + 1,05 2,28

LGTXCHEO + 0,44 2,03

N =60 DW = 1,50 F = 520,16 Ra2 = 98,40%
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o modelo LGCAL apresentou um coeficiente de explicação ajustado de 98,40%.

Dentre as variáveis explicativas incluídas no modelo, as variáveis

representativas do número de falências decretadas (LGFALENc), da taxa de

desemprego (LGOESEMP), do consumo de combustíveis (LGCOMS), do valor da

concessão de empréstimos hipotecários (LGEMPHIP) e da taxa de juros cobrada

no cheque especial (LGrxCHEQ) apresentaram coeficientes com sinais

compatíveis com o esperado e perfeitamente admissíveis como influenciadoras

do aumento da inadimplência em carteiras de empréstimos de pessoas físicas.

Para explicar a participação dessas variáveis no modelo, adotamos como

possibilidade que o aumento das despesas orçamentárias (ex.: moradia e

combustíveis), financiado através de endividamento no cheque especial, é

desfavorável à capacidade de pagamento dos tomadores, uma vez que se trata

de modalidade de financiamento condicionada ao pagamento de altas taxas de

juros. A situação torna-se ainda mais desfavorável em épocas de recessão

econômica, quando tende a ocorrer um aumento no número de falências

empresarias e, conseqüentemente, na taxa de desemprego. Quanto aos sinais

negativos dos coeficientes representativos do valor das aplicações financeiras

(LGAPLd e da taxa de retorno bancário em utilizações do limite de cheque

especial (LGSPREAO ), adotamos as seguintes possibilidades: (1) os tomadores,

quando conhecedores da possibilidade da renegociação de empréstimos,

poderiam adotar procedimentos desleais, como desviar os recursos financeiros

para tinalidades desconhecidas pelo banco concessor (ex.: investimentos em

negócios ou projetos de alto risco, amortização de empréstimos e/ou realização

de ganhos financeiros em outros bancos); e (2) em caso de insucesso nos

investimentos realizados, esses tomadores ficariam desprovidos (total ou Ó
parcialmente) de recursos para cumprir a amortização do empréstimo e, com )

isso, forçariam o banco a renegociar o saldo devedor condicionado a concessão

de vantagens, o que inclui a redução da taxa de retorno - ver Figura 4.7.
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(2) Pessoas Físicas Incluídas na Lista do Banco Central (LG1BC)

LG1BC= F[(LGAPLlC, LGVE1C,LGCARTÃO,LGEMPHIP,LGTXCHEQ,LG1RPF)]

Fórmula: LGIBC = -10,77 + 2,11 LGAPLlC+ 0,38LGVE1C + 0,65LGCARTÃO-
1,62LGEMPHIP+ 0,46LGTXCHEQ- 0,04LG1RPF + €

Relação Verbal: O número de pessoas físicas incluídas na lista do Banco

Central depende do valor das aplicações financeiras, do número de

veículos de passeio vendidos, do valor das transações comerciais com o

cartão de crédito, do montante de empréstimos hipotecários, da taxa de

juros cobrada em utilizações do limite de cheque especial e da receita

fiscal arrecadada pelo Tesouro Nacional sobre os rendimentos de pessoas

físicas.

Quadro 4.15
Variável Dependente (V):
Pessoas Físicas Incluídas na Lista do Banco Central (LGIBC)

Variáveis Sinais
Coeficientes· t

Independentes Esperados

Constante -10,77 -4,40

LGAPLlc - 2,11 13,39

LGVE1C + 0,38 5,11

LGCARTÃO + 0,65 4,66

LGEMPHIP + -1,62 -4,52

LGTXCHEQ + 0,46 3,26

LG1RPF + -0,04 -2,29

N = 60 DW = 1,80 F = 143,49 Ra2 = 93,50%

o modelo LG1BC apresentou um coeficiente de determinação ajustado de

93,50%. Dentre as variáveis explicativas incluídas no modelo, as variáveis

representativas do número de veículos de passeio vendidos (LGvEd, do valor

das transações comerciais com cartões de crédito (LGCARTÃO)e das taxas de

juros cobradas em utilizações do cheque especial (LGTXCHEQ)apresentaram

coeficientes com sinais compatíveis com o esperado e perfeitamente
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admissíveis como influenciadoras do aumento da inadimplência em carteiras de

empréstimos de pessoas físicas. Para explicar a participação dessas variáveis

no modelo, adotamos como possibilidade que o aumento no consumo de bens

(duráveis e não-duráveis), financiado por endividamento bancário e cartões de

crédito, é desfavorável à capacidade de pagamento dos tomadores, uma vez

que representam modalidades de financiamentos condicionadas à cobrança de

altas taxas de juros. Quanto ao sinal contrário dos coeficientes representativos

do va.lor das aplicações financeiras lGAPLlC (1), do valor de empréstimos

hipotecário LGEMPHIP (2) e da receita fiscal do governo com a arrecadação de

impostos sobre a renda de pessoas físicas LG1RPF (3), apresentamos as

seguintes possibilidades: (1) os tomadores podem desviar os recursos do

empréstimos para finalidades desconhecidas pelo banco concessor (ex.:

investimentos em negócios de alto risco, amortização de empréstimos e/ou a

realização de ganhos com aplicações financeiras em outros bancos); (2) a

redução da arrecadação de impostos pode estar relacionada com a deterioração

da renda dos tomadores; e (3) a redução no valor da concessão de créditos

hipotecários pode estar relacionada com o aumento da inadimplência dos

tomadores.

(3) Número de Protestos contra Pessoas Físicas (LGPROTES)
LGPROTES = F[(LGOESEMP, LGEMPHIP, LGRESBAN, LGVE1C, LGTXCHEQ, LG1RPF,

LGCARTÃO)]

Fórmula: LGpROTES = -17,52 + 0,33LGOESEMP + 1 ,27LGEMPHIP +
0, 14LGRESBAN + 0,32LGVE1c + 0,76LGTXCHEQ-
0,03LG1RPF + 0,37LGCARTÃO + e

Relação Verbal: O número de protestos contra as pessoas físicas

depende da taxa de desemprego, do montante de empréstimos

hipotecários, da valor das reservas bancárias, do número de veículos de

passeio vendidos, da taxa de juros cobrada em utilizações do limite de

cheque especial, da receita fiscal arrecadada pelo Tesouro Nacional sobre
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os rendimentos de pessoas físicas e do valor das transações comerciais

com cartões de crédito.

Quadro 4.16
Variável Dependente (V):
Número de Protestos contra Pessoas Físicas (LGPROTES)

Variáveis Sinais Coeficientes tIndependentes Esperados
Constante -17,52 -6,38

LGOESEMP + 0,33 2,19

LGEMPHIP + 1,27 4,22

LGRESBAN + 0,14 2,30

LGVE1C + 0,32 4,79

LGTXCHEQ + 0,76 6,16

LGIRPF + -0,03 -2,20

LGCARTÃO + 0,37 2,83

N =60 DW= 1,82 F = 69,27 Ra2 = 89,00%

o modelo LGPROTES apresentou um coeficiente de determinação ajustado de

89,00%. Dentre as variáveis explicativas incluídas no modelo, as variáveis

representativas da taxa de desemprego (LGDESEMP), do valor de empréstimos

hipotecários (LGEMPHIP), do valor das reservas bancárias (LGRESBAN), do número

de veículos de passeio vendidos (LGVE1c), das taxas de juros cobradas em

utilizações do cheque especial (LGTXCHEQ) e do valor das transações comerciais

com cartões de crédito (LGCARTÃO) apresentaram coeficientes com sinais

compatíveis com o esperado e são perfeitamente admissíveis como

influenciadoras do aumento da inadimplência em carteiras de empréstimos de

pessoas físicas. Para explicar a participação dessas variáveis no modelo,

adotamos como possibilidade que, inicialmente, o resultado esperado pelos

bancos é o de que as suas reservas financeiras aumentem com a cobrança das

taxas de juros nos empréstimos hipotecários, no cartão de crédito e no limite de

cheque especial. Todavia, existe a possibilidade de que as receitas obtidas
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nessas modalidades de financiamentos sejam inferiores as estimadas, em

situações em que os tomadores venham a sofrer uma perda (total ou parcial) de

renda. Essa condição não só comprometeria a amortização das despesas

bancárias, como também a amortização dos demais gastos orçamentários dos

tomadores (ex.: moradia, impostos e consumo de bens).

(4) Número de Cheques Sem Fundos Devolvidos (LGCHEQ)

LGCHEQ = F[(LGAPLlC, LGFALENC, LGvE1c)]

Fórmula: LGCHEQ = -25,29 + ,40LGAPLIC - 0,30LGFALENC + 0,33LGVE1c + e

Relação Verbal: O número de cheques sem fundos devolvidos depende

do valor das aplicações financeiras, do número de falências decretadas e

do número de veículos de passeio vendidos.

Quadro 4.17
Variável Dependente (Y):
Número de Cheques sem Fundos Devolvidos (LGCHEQ)

Variáveis Sinais Coeficientes tIndependentes Esperados
Constante -25,29 -11,83

LGAPLlC - 2,40 15,75

LGFALENC + -0,30 -3,96

LGVE1C + 0,33 3,67

N =60 DW=1,71 F = 191,44 Ra2 = 90,60%

O modelo LGCHEQ apresentou um coeficiente de explicação ajustado de 90,60%.

Todavia, apenas apresentou o coeficiente representativo do número de veículos

de passeio vendidos com sinal compatível com o esperado. Mantidas as demais , .

variáveis constantes no modelo, assumimos como possibilidade que, o aumento

do comprometimento de renda dos tomadores, com a inclusão de despesas

resultantes da compra de veículos de passeio, intensificaria o risco de

inadimplência. Quanto aos sinais contrários dos coeficientes representativos do
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valor das aplicações financeiras LGAPLlc (1) e do número de falências

decretadas LGAPLlc(2) adotamos as seguintes possibilidades: (1) os tomadores

podem direcionar os recursos do empréstimos para finalidades desconhecidas

pelo banco concessor (ex.: investimento em negócios ou projetos de alto risco,

amortização de empréstimos e/ou a realização de ganhos com aplicações

financeiras em outros bancos); e (2) a redução do número de falências

decretadas pode estar relacionada com a recolocação de parte dos tomadores

no mercado de trabalho e, conseqüentemente, com a retomada na concessão

de empréstimos para o financiamento das necessidades de consumo.

Paralelamente ao aumento da concessão de empréstimos, intensificaria a

exposição ao risco de inadimplência.
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CAPiTULO 5
"ANÁLISE CRíTICA'DOS RESULTADOS"

5.1 INTRODUÇÃO

Em sua predominância, os modelos incluíram variáveis explicativas previsíveis

do aumento da inadimplência de pessoas físicas em empréstimos bancários

(ex.: taxa de desemprego, taxa de juros cobradas em utilizações do limite de

cheque especial, gastos com o cartão de crédito, aquisição de veículos de

passeio e endividamento hipotecário).

As novidades foram decorrentes de três resultados: (1) a não confirmação das

taxas de juros cobradas em utilizações do limite de cheque especial como a

variável mais significativa na explicação de todos os sinalizadores de

inadimplência; (2) a inclusão da variável representativa do valor das aplicações

financeiras na explicação de uma parte dos sinalizadores de inadimplência; e

(3) a relação negativa entre a taxa de retorno bancário e os sinalizadores de

inadimplência.

Para analisarmos os resultados, fizemos uma confrontação com os

pressupostos de pesquisas relacionadas às taxas de juros, ao caráter

oportunista do tomador, a importância do relacionamento para a produção de

informações sobre histórico de débitos e créditos em conta corrente dos

tomadores e a formalização de contratos.
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5.2. ANALISE DOS RESULTADOS COM FOCO NOS·PRESSUPOSTOS
. ..-: DA FUNCÃO SELETIVA DAS TAXAS DE JUROS

Espera-se que o aumento das taxas de juros venha a contribuir para o aumento

da inadimplência, uma vez que apresenta uma relação negativa com a renda

dos tomadores. Dornbusch e Fisher (1993) explicam esta relação através da

Curva IS32
, pressupondo que aumentos no nível das taxas de juros influenciam

negativamente a demanda por consumo, investimentos e arrecadação fiscal do

governo. A Figura 5.1 mostra que, para cada nível de taxa de juros (i), existe

uma renda de equilíbrio (Y). Com isso, pressupõe-se que, mantidos outros

fatores constantes, um aumento na taxa de juros (de b para i1) apresenta um

efeito redutor sobre a renda dos tomadores (de Y2 para Y1), resultando na

inibição do consumo, da produção industrial e da arrecadação de impostos.

Figura5.1
Curva IS

T xa de juros (i)

i2 , .

IS

Renda (Y)

Com a adaptação da abordagem de Dornbusch e Fisher para o mercado de

crédito, inicialmente pressupõe-se a existência de relação negativa entre as

taxas de juros (i) e a demanda por empréstimos (Y) - conforme mostra a Figura

5.2.
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Figura 5.2
Relação Taxa de Juros-Demanda por Empréstimos

Taxa de juros (i)

Demanda por Empréstimos (YE)

Todavia, este pressuposto é questionável em termos práticos, uma vez que

desconsidera que a demanda por empréstimos também é influenciada pelo

acesso limitado ou pela falta de alternativas supridoras de capital, que parte dos

tomadores enfrentam para obter fundos necessários ao financiamento de seus

investimentos. Conseqüentemente, mesmo com a elevação das taxas de juros,

a demanda por empréstimos pode manter-se impulsionada. Este fato, aliado ao

risco moral, faz com que os bancos assumam riscos potenciais de

inadimplência, principalmente associados ao caráter oportunista dos tomadores.

Para avaliarmos a relação entre as taxas de juros cobradas em utilizações do

limite de cheque especial e os sinalizadores de inadimplência, previamente

assumimos que esta variável explicativa estaria incluída em todos os modelos e

que, ao mesmo tempo, seria a mais significativa. Nossa premissa foi a que a

predominância dos tomadores, enfrentando dificuldades financeiras, estaria

muito endividada no limite de cheque especial e, com isso, comprometida com o

pagamento de altas taxas de juros na amortização do empréstimo.

32 A curva IS, denominada "curva de equilíbrio do mercado de bens", mostra combinações de taxas de juros
e níveis de renda.
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Todavia, a inclusão das taxas de juros como principal sinalizador. de

inadimplência, não se efetivou em todos os modelos, nos levando a formulação

de duas suposições, considerando outros fatores sistemáticos mais

significativos na explicação da inadimplência, do que o efeito isolado do

aumento das taxas de juros cobradas em utilizações do limite do cheque

especial. Primeiramente consideramos a possibilidade que a efetivação da

falência de empresas venha a contribuir para o aumento futuro do desemprego

e, conseqüentemente, do valor de créditos em atraso e em liquidação. Com

isso, apareceriam restrições de idoneidade em nome dos tomadores no

mercado de crédito. Paralelamente ao levantamento desta suposição, existe o

problema relacionado ao caráter dos tomadores, os quais podem adotar práticas

não previstas, visando a obtenção de benefícios na renegociação de

empréstimos.

Embora não conclusiva, a Figura 5.3 dá sustentação para esta linha de

raciocínio, ao mostrar uma ausência de relação positiva entre as taxas de juros

cobradas em utilizações do limite de cheque especial e o valor de créditos em

atraso e em liquidação. Conforme podemos observar, enquanto o

comportamento das taxas de juros caracterizou-se por estabilidade e leves

baixas, o indicador de inadimplência apresentou picos predominantemente de

altas.
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Figura 5.3
Comportamento das Taxas de Juros sobre o Limite de Cheque Especial
em .Relação ao Valor de Créditos em Atraso e em Liquidação

12

10

8

6

4

2 TXCEP

o INAD$

SÉRIE

Transforms: naturallog

Fonte: Banco Central

Esta ausência de relação significativa entre o efeito isolado das taxas de juros

cobradas em utilizações do limite de cheque especial e o valor de créditos em

atraso e em liquidação, também pode ser explicada pela alteração no cenário

econômico, a partir de junho/94. Com a redução inflacionária, as transações de

empréstimos voltaram a se destacar no volume de negócios e como principal

fonte de receita operacional dos bancos, impulsionada pela possibilidade de

obtenção de taxas de retorno atrativas (spreads). Conseqüentemente, ocorreu

um aumento significativo das concessões de empréstimos e da exposição

bancária ao risco de inadimplência. Embora não conclusivas, espera-se que as

suposições levantadas venham a contribuir para explicar o porquê da

importância secundária da volatilidade das taxas de juros na explicação dos

sinalizadores de inadimplência.
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5.3 ANALISE· DOSRESUL TADOS COM FOCO NOS PRESSUPOSTOS DO
CARÁTER OPORTUNISTA DO TOMADOR

A análise dos pressupostos de pesquisas com foco no caráter está associada

diretamente ao risco moral e pressupõe que os tomadores podem adotar ações

contrárias às previstas, quando percebem maiores vantagens em inadimplir do

que em cumprir a amortização do empréstimo. Na prática, as vantagens são

concretizadas através de reduções nas taxas de juros, descontos sobre o saldo

devedor e aumento do prazo de amortização.

Para realizarmos a análise dos pressupostos deste foco de pesquisa,

assumimos a relação entre o valor de créditos em atraso e em liquidação

(LGCAL) e a variável independente representativa do valor das aplicações

financeiras (LGAPLlc). O resultado esperado era o de que existisse uma relação

negativa entre as variáveis, o que nos levaria à conclusão de que, quanto maior

fosse a riqueza financeira do tomador, menor seria a sua propensão a

inadimplir. Todavia, este resultado não se confirmou nos modelos, nos levando

a fazer suposições baseadas nas pesquisas de Hynes (1998) e Gropp, Scholz e

White (1996), as quais argumentam que os tomadores podem alegar perda de

renda (parcial ou total), visando a obtenção de benefícios na renegociação de

empréstimos. Assumimos, por isso, que uma parte ou a totalidade dos recursos

dos empréstimos obtidos pelos tomadores poderia ser desviada para a

realização de ganhos em aplicações financeiras. O raciocínio é o seguinte:

cientes da possibilidade de renegociação do empréstimo condicionada a

vinculação de benefícios (ex.: redução das taxas de juros, alongamento do

prazo de amortização e/ou desconto sobre o saldo devedor), os tomadores

podem ser influenciados a adotar práticas não previstas - como a omissão da

qualidade de seus investimentos e rendas auferidas -, visando a obtenção de

parecer favorável em suas solicitações de empréstimos. Após a obtenção dos

recursos, os tomadores recorreriam à renegociação do empréstimo,

apresentando como argumento a perda (total ou parcial) de renda. Com isso, os
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recursos do empréstimo concedidos por um banco poderiam ser direcionados

para a realização de investimentos não previstos, o que incluiria a realização de

receitas sobre aplicações financeiras, em outros bancos. Diante dos efeitos

negativos da seleção adversa e do risco moral, o resultado final para o banco

concessor do empréstimo seria o da obtenção de taxas de retornos inferiores às

esperadas - em muitos casos não suficientes para cobrir o custo de captação

na intermediação financeira. Isto explicaria a relação negativa verificada nos

modelos (LGCAL sem defasagem e LGPROTES com defasagem) entre a taxa de

retorno em utilizações do limite de cheque especial (spread) e os sinalizadores

de inadimplência.

Não podemos descartar a adoção de práticas desleais similares no mercado de

crédito nacional, ao considerarmos que, dia-a-dia, aumenta o número de

tomadores informados quanto às possibilidades de obtenção de benefícios na

renegociação de empréstimos. Trata-se de um alerta sustentado na

incapacidade dos bancos em monitorar adequadamente as ações do tomador

(risco moral), principalmente no que se refere ao efetivo direcionamento dado

aos recursos do empréstimo, à qualidade dos seus investimentos, ao seu real

endividamento e à pontualidade na amortização das dívidas com outros

concessores de financiamentos.

5.4 ANALISE DOS RESULTADOS COM FOCO NOS PRESSUPOSTOS DA
CONTRIBUI ÃO INFORMACIONAL DO RELACIONAMENTO

Para que a atividade de monitoramento seja operacionalizada e permita

tomadas de decisões consistentes com o risco do empréstimo, é necessário que

os bancos armazenem informações sobre os C's dos tomadores (Caráter,

Capacidade, Capital, Colateral e Condições), ao longo do relacionamento.
"
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Internamente, os bancos dispõem de uma importante fonte informacional sobre

a qualidade do relacionamento com os tomadores, denominada "Fluxo de
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Movimentação na Conta Corrente". Através deste demonstrativo, pode-se

analisar a movimentação histórica das entradas e saídas da conta corrente e,

com isso, obter evidências quanto à evolução ou deterioração da capacidade de

pagamento do tomador. Black (1975), Fama (1985) e Nakamura (1993)

destacam que as informações extraídas do movimento de débitos e créditos em

contas correntes podem exercer função fundamental na antecipação e no

gerenciamento de créditos problemáticos. Sharpe (1990), por sua vez,

argumenta que o histórico de relacionamento pode influenciar as decisões

bancárias sobre renovações de empréstimos, ao possibilitar um ajustamento da

taxa de juros ao perfil de risco dos tomadores.

Os relatórios periódicos da movimentação da conta corrente do tomador

possibilitam o cálculo de medidas sinalizadoras de risco, como o "índice Médio

de Utilização do Limite de Cheque Especial", ao longo do relacionamento. Trata-

se de uma espécie de termômetro da situação financeira do tomador,

pressupondo que índices de utilização, abaixo ou acima de um "ponto de corte",

podem evidenciar tomadores de baixo ou de alto risco, respectivamente.

De acordo com o índice de utilização do limite de cheque especial, os bancos

podem ajustar suas políticas de crédito, adotando, como exemplo, as ações

apresentadas no Quadro 5.1 :

Quadro 5.1
Monitoramento do Indice de Utilizaçao do Limite de heque speclal
Ponto de Indice de Utilizaçãodo Classificação Ação sobre o Limite do

Corte CheqeEspecial de Risco CheaueEspecial
70% Entre 0% e 15% Extremamente Baixo Manter ou aumentar o limite

70% Entre 15% e 25% Baixo Manter ou aumentar o limite

70% Entre 25% e 50% Aceitável Manter o limite

70% Entre 50% e 70% Alto Reduzir o limite

70% Superior a 70% Extremamente Alto Reduzir e/ou cancelar o limite;j;j

C E

l·
\

33 A condição para o cancelamento do limite de cheque especial para utilizações médias superiores ao ponto
de corte, somente dar-se-ia após a recuperação (total ou parcial) do empréstimo, via realização de custos
adicionais com esforços comerciais e/ ou jurídicos.
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A limitação dos pressupostos de pesquisas com foco na contribuição do

relacionamento para o mercado de crédito, baseia-se no fato de que, nem

sempre os bancos terão condições de se anteciparem à deterioração da

capacidade de pagamento dos tomadores, através do monitoramento interno do

índice de utilização do limite de cheque especial. A ocorrência de dois fatores

redutores da renda pode influenciar o aumento da utilização do limite de cheque

especial: (1) o endividamento não monitorado com outros bancos; e, (2) a

inclusão de despesas inesperadas no orçamento dos tomadores."

No primeiro caso, os tomadores podem omitir o real endividamento no mercado

bancário. Com isso, repentinamente, podem aumentar o endividamento no limite

de cheque especial para financiar os seus investimentos, o que inclui a

amortização de empréstimos em outros bancos. No segundo caso, situações

inesperadas com impacto na renda dos tomadores podem ocorrer (ex.: perda no

emprego, doenças familiares, gastos com pensões judiciais e insucesso nos

negócios), ocasionando aumentos significativos no índice de utilização do limite

de cheque especial e revertendo a classificação de tomadores com histórico de

baixo risco à categoria de alto risco. É fundamental que os bancos considerem a

possibilidade da ocorrência de fatores sistemáticos que venham a deteriorar a

capacidade de pagamento dos tomadores. Uma alternativa seria a realização de

simulações, na fase da análise de crédito, utilizando dados históricos dos

tomadores (exemplo: registros de atrasos e o índice de utilização do limite de

cheque especial) e da atividade econômica (exemplo: as taxas de juros e as

taxas de desemprego), para determinar a redução sobre a renda e a

probabilidade de recuperação do empréstimo.

Para o banco de dados analisado, a medida do relacionamento baseou-se na

relação entre o horizonte temporal e o valor de créditos em atraso e em

liquidação. Conforme mostra a Figura 5.4, existe um comportamento <

34 Reed e Gill (1995) são autores que abordam a ocorrência de fatores inesperados prejudiciais ao
orçamento dos tomadores.
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predominantemente ascendente do sinalizador da inadimplência, ao longo do

relacionamento, nos levando a fazer a suposição de que ocorreram falhas ou

subestimação do efeito de fatores sistemáticos sobre a renda dos tomadores,

nas fases da análise e do monitoramento do risco de crédito.

Figura 5.4
Evolução do Valor de Créditos em Atraso e em Liquidação ao Longo do Tempo

4 oocio
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Fonte: Banco Central

Dentre as condições propostas para a redução do risco de inadimplência, com a

extensão do relacionamento, Blackwell e Winters (1997) tratam da relação entre

a freqüência do monitoramento, a reputação do tomador e a volatilidade das

taxas de juros. Segundo constatação empírica dos autores, existe uma relação

positiva entre as taxas de juros e a freqüência do monitoramento, a qual

pressupõe que, para os tomadores que mantêm históricos caracterizados por

pontualidade na amortização de empréstimos, tende a ocorrer uma redução da

freqüência do monitoramento (ex.: de semestral para anual), assim como uma

redução da taxa de juros em novos empréstimos. Na prática, a freqüência do

monitoramento já está incluída no conjunto de estratégias bancárias para a

recuperação do empréstimo. Dentre as tarefas realizadas pelos profissionais de

crédito, é dada importância ao acompanhamento dos tomadores potenciais que

estão apresentando sinais de deterioração financeira comprometedores da

recuperação do empréstimo.
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5.5 OS PRESSUPOSTOS DA FORMULAÇÃO DE CONTRATOS ..

Baseados nos riscos do mercado de crédito, alguns autores têm abordado sobre

a importância da elaboração de contratos que formalizem ações punitivas aos

tomadores que venham a adotar práticas não previstas, que sejam prejudiciais à

recuperação do empréstimo. Além de formalizar o montante do empréstimo, o

período, a taxa de juros e a garantia acessória, esses contratos procuram

estabelecer cláusulas punitivas, visando induzir os tomadores à amortização dos

juros mais o principal no prazo previsto."

Espera-se, por isso, que as cláusulas do contrato de empréstimo exerçam a

função de inibidores dos problemas enfrentados pelos bancos nas Fases 1 e 236

- ver Figura 5.5 -, ao impor penalidades ou multas aos tomadores que venham

a descumprir a amortização do empréstimo.

Figura 5.5

Problemas Enfrentados pelos Bancos Antes e Após a Concessão do Crédito

Fase 1: Seleção Adversa Fase 2: Risco Moral

-------------------------~~~-------------------------~~II Prazo II
II Contrato Assinado II II Contrato Terminado II

35 Contratos com essa característica são denominados "Contratos Ótimos". A Tese de Doutorado de Braga
(1998) aborda a economia da informação no mercado de crédito e a importância da elaboração de
"Contratos Ótimos" como forma protetora para a redução do risco de inadimplência em situação de
informação assimétrica.
36 A Fase 1 compreende o período de coleta e análise de informações sobre os C's do tomador para decisão
sobre a solicitação do empréstimo. Nessa fase, os bancos se expõem ao problema da seleção adversa,
quando as informações não refletem a real capacidade de pagamento dos tomadores. A Fase 2 compreende
o período pós concessão do empréstimo e está relacionada com o risco moral e incertezas sobre a qualidade
dos investimentos realizados pelos tomadores.
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No modelo de Bester (1987), as ações inibidoras formalizadas no contrato agem

como sinalizadores do risco de crédito, uma vez que possibilitam a identificação

de bons e maus tomadores através da relação entre o percentual da taxa de

juros e a vinculação de garantias ao contrato de empréstimo. Para o autor,

tomadores de alto risco são forçados a aceitação de contratos condicionados a

cobrança de altas taxas de juros, uma vez que não possuem patrimônio com

valor suficiente para cobrir o custo do empréstimo (principal + juros). Já os

tomadores de baixo risco, selecionam contratos condicionados à cobrança de

baixas taxas de juros e tendem a ser menos resistentes à vinculação de

garantias, uma vez que estão cientes de seus potenciais de pagamento. O

resultado esperado, com isso, é o da exclusão de tomadores de alto risco,

desprovidos de patrimônio e de condições de amortizar empréstimos

condicionados à cobrança de altas taxas de juros.

A limitação desta abordagem decorre do fato de não se aprofundar nas

incertezas quanto ao recebimento do empréstimo, as quais são decorrentes da

imprevisibilidade da renda e do caráter dos tomadores, na Fase 2.

Para minimizar este risco, alguns autores propõem que os concessores de

financiamentos incluam cláusulas nos contratos de empréstimos que lhes

possibilitem monitorar a qualidade do empréstimo e compartilhar os custos da

inadimplência com os tomadores." A vinculação destas cláusulas ao contrato

tem por objetivo funcionar como um agente desestimulador ao descumprimento

da amortização do empréstimo, ao torná-lo mais caro ao tomador.

Seguem duas penalidades tradicionais adotadas pelos bancos, as quais são

geradoras de conseqüências desfavoráveis para o tomador (ex.: racionamento

de novos créditos, aumento na taxa de juros, exigência de vinculação de

37 Custos associados com o monitoramento e controle da amortização do empréstimo, envolvem gastos com
os seguintes departamentos: crédito (análise de risco), auditoria (fiscalização do enquadramento as políticas
de crédito) e jurídico (formalização das garantias vinculadas ao empréstimo e acompanhamento de
processos legais contra tomadores inadimplentes).
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garantias e diminuição do prazo de amortização), quando da solicitação de

novos empréstimos.

- Registro em arquivos internos (não disponíveis ao mercado) de tomadores

que apresentam informações atuais e históricas de renegociações e atrasos

na amortização de empréstimos.

- Registro do tomador em arquivos externos de inadimplentes (disponíveis ao

mercado), mantidos por empresas especializadas no acompanhamento de

informações utilizadas na análise de crédito. Além das punições já citadas,

este procedimento apresenta impacto prejudicial aos negócios do tomador,

uma vez que limita, simultaneamente, o acesso às fontes geradoras de

renda (mercado de trabalho) e às fontes alternativas de financiamentos

(mercado de crédito).

Embora não se constituam como solucionadores definitivos de perdas

financeiras obtidas pelos bancos no gerenciamento de suas carteiras de crédito,

° que se espera com a adoção dessas penalidades é a inibição e a

conscientização do tomador quanto à importância da boa reputação no mercado

de crédito, a qual lhe apresentará maiores vantagens em manter-se leal ao

cumprimento da amortização do empréstimo do que em reveter-se à condição

de inadimplente.
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CAPiTULO 6
"PROPOSiÇÕES PARA AJUSTAMENTO DE RISCO"

6.1 INTRODUÇÃO

A atividade de concessão de empréstimos para pessoas físicas tem despertado

grande interesse dos pesquisadores no desenvolvimento de estudos com foco

em informações imperfeitas, seleção adversa e risco moral. São atrativos para

isso, no mercado nacional, a escassez de estudos, a amplitude do mercado, a

constante exposição aos riscos sistemáticos e as incertezas quanto ao caráter

dos tomadores, após a concessão do empréstimo.

Em nosso estudo, abordamos sobre cada um desses itens, finalizando com a

realização de pesquisas estatísticas direcionadas à identificação das principais

causas da inadimplência, no período de julho/94 a junho/99. Utilizamos

informações consolidadas do mercado de crédito e da atividade econômica,

chegando a resultados que nos levaram à conclusão quanto à contribuição dos

modelos, uma vez que englobaram fatores sistemáticos influenciadores do

comportamento da inadimplência.

Para que os bancos façam o monitoramento do comportamento da

inadimplência frente à ocorrência de fatores sistemáticos, apresentamos um

conjunto de proposições com a expectativa de que venham a contribuir para a

redução das perdas com a inadimplência em carteiras de crédito de pessoas

físicas: (1) o monitoramento de medidas classificatórias de riscos; (2) a criação

da central de informações; (3) o agente desestimulador ao risco moral; (4) o

mercado futuro de índices de inadimplência; (5) a determinação da fronteira

eficiente "risco-retorno"; (6) a inclusão de variáveis sistemáticas nos modelos de

pontuação de riscos do empréstimo; (7) a transferência parcial do risco de

crédito; e (8) a agregação do fator humano ao cálculo do retorno sobre a

concessão de empréstimos.
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6.2 PROPOSIÇAO 1: MONITORAMENTO DE MEDIDAS
CLASSIFICATÓRIAS DE RISCO

Quase todos os gerentes de carteiras compreendem, instintivamente, que a

força das correlações da qualidade de crédito depende grandemente das

semelhanças ou diferenças em condições macroeconômicas, industriais e

geográficas, as quais podem ser determinantes do comportamento da

inadimplência. Assim, espera-se que estes gerentes diversifiquem ao máximo a

composição de suas carteiras, através da atuação em diferentes localizações

geográficas e da seleção de diferentes setores de atividades empresariais

geradores da renda de tomadores pessoas físicas.

Por isso, incluímos no banco de dados, informações inerentes à situação

financeira das empresas, para avaliarmos o possível impacto sobre o

comportamento da inadimplência de pessoas físicas em empréstimos bancários.

Dentre as variáveis relacionadas com o segmento de empresas incluídas nos

modelos econométricos, destacou-se o número de falências decretadas como

variável explicativa do valor de créditos em atraso e em liquidação.

Baseando-se neste resultado, a proposição é a da classificação do risco do

empréstimo através da análise de um modelo para monitoramento de riscos, o

qual englobaria informações periódicas do tomador, do setor gerador da renda e

do relacionamento bancário, conforme abertura, a seguir:

• Informações do Tomador:

Mostra a classificação de idoneidade atribuída ao tomador, baseada na

existência de restrições ou informações desabonadoras no mercado de

crédito. O acompanhamento desta informação possibilita ao banco a adoção

antecipada de medidas para proteção da carteira de crédito, principalmente

quando começam a aparecer apontamentos restritivos em nome do

tomador.
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• Informações do Setor Gerador da Renda do Tomador:

Mostra a classificação de risco atribuída ao setor gerador da renda dos

tomadores, baseada na evolução ou involução histórica do número de

falências decretadas. Através desta informação, estamos admitindo uma

relação direta e positiva entre o número de falências decretadas, a taxa de

desemprego e a inadimplência de pessoas físicas em carteiras de

empréstimos bancários.

• Classificação dada aos Riscos Sistemáticos Enfrentados pelo Setor:

Mostra a classificação atribuída aos riscos sistemáticos enfrentados por

cada atividade empresarial. Conforme é esperado, quaisquer fatores de

natureza externa que venham a criar dificuldades para que as empresas

convertam os seus recebíveis em caixa, podem influenciar na necessidade

de redução de custos operacionais, o que inclui o corte de funcionários.

Esta condição contribui para o aumento do risco de inadimplência em

carteiras de empréstimos de pessoas físicas.

• Informações do Relacionamento Bancário:

Mostra o valor total de créditos concedido ao tomador, o valor do limite de

cheque especial, o índice de utilização do limite de cheque especial e o

valor de créditos em atraso e em liquidação. O acompanhamento periódico

destas informações possibilita aos bancos a identificação de tomadores que

aumentaram ou reduziram a exposição de risco.

Com o monitoramento periódico desses dados, os bancos terão condições

alternativas para administrar o risco de inadimplência de suas carteiras de

crédito, através da determinação do risco total baseada na classificação

atribuída ao tomador e ao setor gerador de renda. Os Quadros 6.1 e 6.2

apresentam exemplificações de critérios c1assificatórios de risco para o setor

gerador de renda e para o tomador, respectivamente:
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a d 6 1 CI T ~ d R' A S Gua ro , assmcaçao e ISca trlbuída ao etor erador de Renda
Rating Caracterização de risco

A Baixo:
Redução significativa (superior a 5%) do número de falências decretadas, em relação
ao período anterior.

B Estável:
Não houve redução significativa (até 5%) no número de falências decretadas, em
relação ao período anterior

C Alto:
Elevação (entre 5% e 10%) do número de falências decretadas, em relação ao
período anterior.

D Extremamente Alto:
Elevação significativa (superior a 10%) do número de falências decretadas, em

relação ao período anterior.

a d 62 CI T ~ d R' A íb 'd T dua ro assmcaçao e ISca trí UI a ao ama ar
Rating Caracterização de risco

A Extremamente Baixo:
Sem apontamentos restritivos de idoneidade; baixo risco do setor gerador de renda;
histórico de pontualidade na amortização de empréstimos e índice médio de utilização
do limite de cheque especial inferior a 15%.

B Baixo:
Sem apontamentos restritivos de idoneidade; baixo risco do setor gerador de renda;
histórico de pontualidade na amortização de empréstimos e índice médio de utilização
do limite de cheque especial entre 15% e 25%.

C Aceitável:
Sem apontamentos restritivos de idoneidade; risco aceitável do setor gerador de
renda; histórico com registros de atrasos na amortização dos empréstimos de até 30
dias e índice médio de utilização do limite de cheque especial entre 25% e 50%.

D Alto:
Apresentam apontamentos restritivos de idoneidade; alto risco do setor gerador de
renda; histórico com registros de atrasos na amortização dos empréstimos superiores
a 30 dias e índice médio de utilização do limite de cheque especial entre 50% e 70%.

E Extremamente Alto:
Apresentam apontamentos restritivos de idoneidade; alto risco do setor gerador de
renda; histórico com registros de atrasos na amortização dos empréstimos superiores
a 30 dias e índice médio de utilização do limite de cheque especial superior a 70%.

\
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Um tomador, por exemplo, receberia a classificação O ou E, após a constatação

da existência de restrições de idoneidade no mercado de crédito, de renda

gerada através de setor empresarial com aumento no número de falências

decretadas e de elevado nível de endividamento bancário, verificado através do

índice de utilização do limite de cheque especial.

Um exemplo com dados númericos é apresentado no Quadro 6.3, o qual

mostra uma situação de alerta ao banco, tendo em vista a piora das medidas

classificatórias de risco. Conforme podemos observar, as evidências quanto à

elevação do risco de inadimplência para o banco é resultante da conjugação de

três fatores: (1) elevação sucessiva do índice de utilização do limite de cheque

especial, a partir de 07/X1; (2) elevação do número de falências decretadas no

setor gerador da renda do tomador, constatada pela piora da medida

classlftcatória de risco, a partir de 09/X1; e, (3) apresentação de atraso na

amortização do empréstimo parcelado, a partir de 11/X1. Em situações como

esta, é recomendável a adoção de medidas para ajustamento de risco, como as

observadas com a reclassificação do tomador, em 10/X1 e 12/X1 e redução do

limite do cheque especial, em 11/X1 e 12/X1.38

38 A prática de redução do limite de cheque especial já é efetuada no mercado bancário, quando os controles
internos mostram que os tomadores vêm aumentando sucessivamente o valor de utilização do limite; e/ou
estão acima do índice de utilização representativo da exposição máxima de risco.
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Quadro 6.3
Modelo de Monitoramento de Riscos

Dados Cadastrais do Tomador: Caráter, Capacidade, Colateral, e Relacionamento
Dados do Setor Gerador da Renda: Atividade Operacional, Localização, Classificação dos Riscos
Sistemáticos Enfrentados pelo Setor e Número de Falências Decretadas.

1. Migração de Rating 061X1 071X1 081X1 09IXI 101X1 lllXI 12IXI
Pessoa Física B B B B C C D
Setor Gerador de Renda B B B C C D D

2. Empréstimos\Período 061X1 071X1 081X1 09IXI lOlXl lllXl l21X1
a. Empréstimo Total ($) 20 18 16 14 12 12 12
b. Cheque Especial ($) 12 12 12 12 12 10 9
c. Utilização do CE 15% 15% 18% 27% 32% 45% 54%
d. Em Atraso ($) - - - - - 2 4
e. Em Liquidação ($) - - - - - - -
f. Índice b/a 60% 67% 75% 86% 100% 83% 75%
o Índice d/a - - - - - 17% 33%e'
h. Índice e/a - - - - - - -

.3. Medidas Classíficatôrias de Risco - Pessoa Física (Inclui a classificação de Idoneidade):
A. Extremamente Baixo D. Alto
B. Baixo E. Extremamente Alto
C. Aceitável

't. lVleOloas LlaSSlllcawnas oe KISCO oetor oeracor ae xenaa uncun a ClaSSITICaçaonaoa aos
riscos sistemáticos enfrentadas pelo setor):

A. Baixo C. Alto
B. Estável D. Extremamente Alto

o benefício do monitoramento das informações de risco do tomador é o de

possibilitar que os bancos se antecipem na adoção de medidas preventivas

contra a inadimplência, como as decorrentes do racionamento de empréstimos,

da vinculação de garantias acessórias, da redução do prazo de amortização, da

exigência de reciprocidades e do ajustamento das taxas de juros.
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I . 6.3 PROPOSIÇAO 2: CRIAÇAO DA CENTRAL DE ·INFORMAÇÔES

Um importante recurso que contribuiria para a proteção contra a seleção

adversa e o risco moral seria a criação de uma central de informações munida

com dados históricos e atuais do tomador no mercado de crédito. Trata-se de

proposição baseada na manutenção de dados atualizados do tomador

(financeiras, patrimoniais e de idoneidade) em uma espécie de cadastro central,

acessível a todas as entidades concessoras de financiamentos. Com base na

utilização deste suporte, os bancos teriam condições de detectar fraudes na

fase da análise do risco do empréstimo, em tempo real, ao confrontarem as

informações fornecidas pelo tomador com as informações mantidas no cadastro

central."

Para a implantação da central de informações, destaca-se a condição de que o

cadastro único mantenha, além das informações pessoais do tomador,

informações relacionadas ao relacionamento com todos os concessores de

empréstimos em termos de modalidades, valores, pontualidade na amortização

e garantias vinculadas. Em caso de impossibilidade de abertura (total ou parcial)

dos dados descritos, a alternativa proposta seria a de que a central de

informações fornecesse uma medida classificatória de risco do tomador que

servisse de referencial de pesquisa para o mercado de crédito.

Na prática, a implantação deste recurso está sujeita a questionamentos legais,

uma vez que pode influenciar no racionamento ou na criação de dificuldades

para obtenção de empréstimos àqueles tomadores que apresentem informações

de risco, por exemplo, evidenciadas pela atribuição de uma medida

classificatória de risco desfavorável.

39 Empresas americanas especializadas no gerenciamento de informações direcionadas à determinação de
risco em concessões de empréstimos já vêm desenvolvendo projetos com esta finalidade. É o caso, por
exemplo, do projeto da Equifax para a criação do cadastro único dos tomadores e do projeto conjunto entre
a Equifax e a Fair Isaac para o desenvolvimento de uma medida cJassificat6ria de risco representativa do
risco do tomador no mercado como um todo.
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Conseqüentemente, as reações dos tomadores tendem a ser diferenciadas

frente aos propósitos da central de informações. Por um lado, espera-se que os

tomadores de baixo risco ofereçam menos resistência a abertura de suas

informações ao mercado, quando conhecedores da manutenção ou da redução

das taxas de juros em suas propostas de empréstimos. Contrariamente, espera-

se que os tomadores de alto risco adotem uma postura desfavorável à

implantação da central de informações, quando conhecedores das dificuldades

que enfrentariam para a obtenção de financiamentos no mercado de crédito.

Com a implementação desta proposição, o que se espera é o ajustamento das

taxas de juros em conformidade com o efetivo risco de inadimplência de cada

tomador. Este benefício atende aos questionamentos de muitos autores, os

quais alegam que a grande falha dos bancos decorre da subavaliação ou da

superavaliação do risco de tomadores, ao adotarem uma taxa de juros média

como referencial para cobrança de todas as propostas de crédito.

6.4 PROPOSiÇÃO 3: O AGENTEDESESTIMULADOR AO RISCO MORAL

Após a concessão do empréstimo, espera-se que os tomadores mantenham-se

leais (pontuais na amortização do empréstimo), sempre que o valor de seus

recursos financeiros (renda) seja superior ao valor das prestações do

empréstimo. Contrariamente,' atribui-se uma maior probabilidade de

inadimplência quando o valor da renda for insuficiente para amortizar as

prestações do empréstimo.

Para determinar a qualidade dos tomadores que se candidatam à obtenção de
.<"'-""''1

\5'empréstimos, Stiglitz e Weiss (1981) atribuíram às taxas de juros um importante

sinalizador da inadimplência. Segundo argumento dos autores, todo concessor

de financiamento assume uma tolerância de exposição ao risco de \
\

inadimplência, baseando-se no histórico de perdas em sua carteira de crédito. A \.

tolerância máxima aos riscos de inadimplência baseia-se na concessão de
t
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empréstimos aos tomadores condicionada a cobrança de taxas de juros até o

limite i, o qual é estabelecido como parâmetro médio para concessão de

empréstimo aos tomadores de baixo e de alto risco: Acima de i, os autores

destacam dois comportamentos: (1) insatisfeitos com o aumento das taxas de

juros, os tomadores de baixo risco - com acesso a outras fontes de

financiamentos - desistem de novas solicitações de empréstimos; e (2)

desprovidos de fontes alternativas de financiamentos, somente tomadores de

alto risco se candidatam a solicitação de novos empréstimos. Com a mudança

da composição dos tomadores na carteira de empréstimos, os bancos se

expõem a maior probabilidade de inadimplência e, com isso, ficam sujeitos a

obtenção de menores margens de lucratividade.

A Figura 6.1 mostra a relação entre o resultado esperado sobre o empréstimo e

o preço das taxas de juros:

Figura 6.1
Composição Esperada de Tomadores na Carteira com o Aumento das Taxas de Juros

Retorno Esperado sobre o Empréstimo

1. Tomadores de baixo e alto risco
se candidatam ao empréstimo

2. Somente tomadores de alto risco se
candidatam a novos empréstimos

Taxa de Juros

Diante da possibilidade da seleção adversa e do risco moral - principalmente

observada em cobranças de taxas de juros superiores a i -, a proposição é a da

adoção do efeito desestimulador às práticas oportunistas, através da devolução
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de parte dos juros aos tomadores com histórico de pontualidade na amortização

de empréstimos. Trata-se de alternativa desestimuladora contra as práticas

desleais ou oportunistas dos tomadores, com resultado que seria viabilizado

através da contrapartida esperada com o aumento da receita operacional

resultante do aumento do número de tomadores na carteira de empréstimos;

e/ou da redução da inadimplência.

Para explicar o "fator utilidade" desta proposição, segue abordagem' sobre os

riscos assumidos pelos bancos, antes e após a concessão do empréstimo. No

primeiro período (1), o tomador obtém o crédito do banco e, no segundo período

(2), ele deverá amortizá-lo, baseando-se na existência de renda futura. Como a

renda é determinada por fatores externos e, portanto, é dependente da situação

econômica, o banco acaba por assumir riscos no período inicial, face as

incertezas quanto a capacidade futura de pagamento do tomador. 40

Seguem notações ajustadas, baseadas no Modelo de Rea (1984), para o

entendimento desta proposição:

• Ci =
• U(C1) =
• U(C2) =
• E =
• r =

• p =

• Ps =

• B =

• S =

• M =

Projeto ou investimento analisado pelo tomador

Utilidade no período 1

Utilidade no período 2

Valor do empréstimo ou principal

Taxa de juros cobrada sobre o empréstimo

Probabilidade de recebimento do empréstimo

Valor da perda de renda alegada pelo tomador

Benefício ou bônus concedido ao tomador

Renda ou salário informado pelo tomador

Multa ou punição ao tomador pela ação desleal

40 Cosci (1993), destaca dois tipos de incertezas enfrentados pelos bancos. O primeiro tipo de incerteza
relaciona-se a incapacidade dos bancos em controlar o comportamento de fatores externos (ex.:')
volatilidade das taxas de juros). O segundo tipo de incerteza relaciona-se a intencionalidade dos devedores'
(caráter) para a amortização do empréstimo em conformidade com as condições previstas nos contratos.
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Na fase de prospecção (período 1) e de monitoramento (período 2) do

empréstimo, os bancos assumem incertezas e riscos associados ao

direcionamento dos recursos (E) que o tomadores realizarão para financiar os

seus projetos (Ci). Por outro lado, os bancos também se expõem a

imprevisibilidade do caráter dos tomadores, os quais poderão adotar ações

oportunistas quando perceberem maiores vantagens em inadimplir no período 2

[U(C2)], do que em manterem-se leais a amortização do empréstimo - conforme

esperado no período 1 [U(C1 )].

Ao decidir pela concessão do empréstimo, baseado na renda (8) e inexistência

de informações desabonadoras no mercado, o banco espera ganhar uma taxa

de juros sobre o empréstimo (r), a qual representa a quantia a ser paga pelo

tomador no período 2 mais o valor principal, ou seja, E(1 + r). Com os riscos

inerentes ao projeto e ao caráter do tomador, decorre que o banco estimará o

retorno sobre o empréstimo, baseando-se em uma probabilidade de

recebimento (p).41

Caso haja a confirmação de que os tomadores perderam capacidade de

pagamento (total ou parcial), no período 2 (Ps), aumenta o risco de

inadimplência e, com isso, os bancos podem ser forçados a renegociar o saldo

devedor do empréstimo para reduzir possíveis perdas financeiras.

Àqueles tomadores em condições de prever a perda de renda futura (8), a

maximização da utilidade em inadimplir seria baseada na obtenção do

empréstimo e, posteriormente, na renegociação condicionada a redução da taxa

de juros e/ou na obtenção de abatimentos sobre o saldo devedor (8).

('
I

41 Longhofer e Peters (1998) abordam a necessidade de atribuição de uma probabilidade de recuperação
para empréstimos hipotecários, ao considerarem que os concessores de financiamentos não conseguem
observar perfeitamente as ações dos tomadores. Para minimizar o risco da seleção adversa, os autores
destacam a importância da determinação da probabilidade de êxito na recuperação do empréstimo, baseada
na qualidade das informações armazenadas sobre os C' s do tomador.
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Para alertar os tomadores quanto aos prejuízos que eles obteriam no caso de

alegação negligente de perda da renda (total ou parcial), os bancos

estabeleceriam uma multa (M) a ser paga no período 2, a qual funcionaria como

um fator inibidor ou de perda de utilidade. Com a cobrança da multa, espera-se

uma menor propensão dos tomadores à inadimplência (lado esquerdo da

equação 1) do que em manterem-se pontuais na amortização do empréstimo

(lado direito da equação 1). O argumento é o de mostrar aos tomadores que o

fator utilidade em tornar a renda errônea não seria maior do que o fator utilidade

em mantê-Ia correta, uma vez que os levariam a contabilização de resultados

financeiros desfavoráveis - além da má reputação no mercado de crédito.

U(S - E - M) U(S - E + pB)

Fator Utilidade em Inadimplir Fator Utilidade em Manter-se Leal

Moura. (1995) aborda o papel da multa em contratos de empréstimos, ao

considerar que existem situações práticas onde os retornos efetivos para os

bancos são nominalmente maiores do que os previstos, quando são aplicadas

multas e outras taxas contratuais ao saldo devedor para inibir e compensar o

período em atraso.

A devolução de parte do valor dos juros cobrado sobre o empréstimo (dE) aos

tomadores, por isso, constitui-se em alternativa desestimuladora à prática de

ações desleais ou oportunistas. Com a inclusão deste benefício na relação do

"fator utilidade", espera-se que os tomadores sejam convencidos quanto aos

maiores benefícios da boa reputação - conforme exemplificação através dos

descontos sobre o valor do empréstimos e da classificação no grupo de "l

tomadores leais -, com o argumento de obterem condições mais favoráveis na

renovação ou solicitação de novos empréstimos.
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U(S - E - M) U(S - E + dE + pB)

Fator Utilidade em Inadimplir

o exemplo, a seguir, mostra a penalização financeira aplicada aos tomadores

desleais, em termos de juros sobre o valor principal e multas por atraso, como

forma de alertá-los quanto aos maiores benefícios da pontualidade na

amortização de empréstimos.

Período 1: Fase de Prospecção

• Valor do empréstimo = R$5.000,00

• Taxa de juros = 10% ao mês

• Multa sobre o saldo devedor = 2% + 0,15% por dia de atraso

• Dias de atraso = 30

• Benefício sobre amortização pontual = devolução de 5% do valor das taxa de juros

Período 2: Fase de Monitoramento

• Saldo devedor do empréstimo = R$5.000,00

Fator Utilidade por Conduta Leal

• [R$5.000*(0,1 O) - (R$500*0,05)] = R$475

"Fator Utilidade" por Conduta Desleal

• ((R$500*0,05) + (5.000*0,10) + (R$5.000*0,02) + R$5.000*[(1 ,0015)30 - 1]} = R$854,96

Relação "Conduta Desleal" versus "Conduta Leal"

• índice = R$854,96/R$475 = 1,80

Interpretação:
A cada R$1,00 que o tomador desembolsaria na conduta leal, a proporção

seria a de desembolsar R$1 ,80 ou 80% a mais, na conduta desleal.

Ao agregar a multa financeira as penalidades atribuídas ao tomador pela

falta de idoneidade (ex.: registro em banco de dados de inadimplentes),

concluímos quanto as condições ideais para a defesa desta proposição,

como alternativa inibidora ao risco moral.
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I· 6.5 PROPOSiÇÃO 4: O MERCADO FUTURO DE íNDICES DE INADIMPLÊNCIA

Em qualquer negócio ou investimento, os agentes econômicos alocam recursos

no presente com base em ganhos esperados para o futuro. Contudo, na vida

real as expectativas são incertas, uma vez que existem riscos de preços ou de

retorno diretamente dependentes da ocorrência de fatores sistemáticos, como

os relacionados com o aumento das taxas de juros, a recessão e o aumento do

desemprego. Esses fatores influenciam a perda da renda dos tomadores e,

conseqüentemente, tendem a ser importantes determinantes da inadimplência

em empréstimos bancários.

Para explicar a relação entre a renda dos tomadores e a recuperação bancária

do empréstimo (parcial ou total), consideramos as seguintes notações:

• S = Salário informado pelo tomador

• S' = Salário de equilíbrio

• E = Valor total do empréstimo (principal + juros)

• G = Garantia ou colateral vinculada ao empréstimo

Figura 6.2 Relação Renda-Recuperação do Empréstimo

Recuperação do Empréstimos

E

Resultado para o bancoG

o
Salário (S) 1,/

Resultado para o tomador

-G
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A análise da Figura 6.2 mostra que o resultado ótimo para o banco ocorre

quando a renda dos tomadores (8') é suficiente para a amortização do valor

total do empréstimo (E = principal + juros). À esquerda da renda de equilíbrio

(8') os bancos se expõem diante da possibilidade da não recuperação do valor

total do empréstimo (E), em virtude da perda de capacidade financeira dos

tomadores. O ponto crítico ou de maior exposição ao risco de inadimplência

ocorre quando os tomadores encontram-se desempregados e, com isso,

totalmente desprovidos de renda (8 = O). Nesse caso, os bancos apenas

recuperarão parte do valor do empréstimo, caso consigam vender a garantia a

valor de mercado (G). O resultado negativo para o tomador decorrerá da perda

patrimonial (-G) e da má reputação no mercado bancário, os quais são

considerados importantes inibidores ao risco moral.

Em decorrência da relação negativa esperada entre a renda e o comportamento

da inadimplência, a proposição é a da negociação no mercado futuro de um

índice representativo das perdas bancárias em financiamentos às pessoas

físicas. Trata-se de estratégia de proteção, baseada na cobertura das perdas

financeiras em concessões de empréstimos através de ganhos resultantes de

apostas no aumento ou na redução de um índice de inadimplência no mercado

futuro.

Para a operacionalização desta estratégia, a condição é a da existência de três

agentes interagindo no mercado: (1) um banco apostando no aumento ou na

redução do índice futuro de inadimplência; (2) um intermediário financeiro; e, (3)

investidores interessados em comprar e vender ativos representativos do índice

futuro de inadimplência.

O cálculo do resultado financeiro com operações conjuntas de compra e venda

no mercado futuro dar-se-ia mediante a determinação da pontuação (atual e

futura) do índice de inadimplência de mercado, do número de contratos ótimos

transacionados e do beta da carteira de empréstimo do banco investidor.
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A determinação do número ótimo de contratos basear-se-ia na fórmula:

Valor da carteira de empréstimo * Beta Médio das Fontes de Renda dos tomadores
(Número de pontos *Valor de cada ponto)

A inclusão de um coeficiente beta no cálculo do número ótimo de contratos

baseia-se na condição de que os bancos concedem empréstimos para

tomadores, cuja renda assalariada é extraída· de empresas atuando em

diferentes atividades operacionais. Conseqüentemente, os bancos também

assumem riscos associados a situação financeira das fontes empresariais

geradoras da renda dos tomadores, as quais seriam representadas pelos seus

respectivos betas, ou seja, por medidas indicadoras do risco sistemático e

interno de cada atividade operacional.

A existência de uma carteira de empréstimos de mercado avaliada por pontos -

similarmente a carteira de ações de mercado -, constitui-se em condição ou

referencial necessário para que os investidores possam avaliar a qualidade dos

resultados financeiros com a realização das apostas.

Segue um exernplo'":

Suponha as seguintes condições para um banco administrando uma carteira de

crédito composta por pessoas físicas:

Situação em to:
• Valor da carteira = R$100.000.000
• Tendência projetada pelo banco para a inadimplência: alta
• Pontuação do índice de inadimplência no mercado a vista = 12.000 pontos
• Valor unitário do contrato = R$5,00
• Seta da carteira representativo das fontes de renda dos tomadores = 1,15*
* Um beta da carteira de crédito superior a 1 - representando o risco da atividade operacional das

empresas geradoras da renda dos tomadores -, seria considerado "agressivo", ou seja, estaria
relacionado com a expectativa de geração de retorno superior ao proporcionado por uma carteira
referencial de mercado. Em contrapartida, proporcionaria uma maior exposição aos riscos sistemáticos
à carteira bancária, do que a proporcionada pela carteira referencial de mercado.

42 É importante destacar que a finalidade básica do exemplo é a de mostrar a técnica de como se beneficiar
dessa estratégia de operação. Devido a esse fato, efetuamos uma simplificação operacional, visto que, nas
operações não estão incluídos os custos de corretagem.
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Estratégia:

Este banco, a fim de proteger a carteira de crédito contra os riscos sistemáticos,

faz uma venda a futuro de um número determinado de contratos de índices de

inadimplência.

Situação em t-:

• índice de inadimplência da carteira de mercado = 11.750 pontos

Balanço financeiro da operação:

Número Ótimo de Contratos:

{[R$1 00.000.000/(12.000xR$5,00)]x1, 15} = 1.917 contratos

Quadro 6.4
Resultado Financeiro Proporcionado pela Carteira de Crédito no Mercado à Vista

Mercado à Vista to t1 Resultado: Inadimplência

Valor da Carteira R$100.000.000 R$98.000.000 (R$2.000.000)~

Quadro 6.5
Resultado Financeiro Proporcionado pela Carteira de Crédito no Mercado Futuro
1 Mercado Futuro 1 to 1 t1 1 Resultado: Lucro ··1

12.000x1.917xR$5,00 11.750x1.917xR$5,00

Valor da Carteira = R$115.020.000 =R$112.623.750 R$2.396.250

Resultado Líquido = R$2.396.250 - R$2.000.000 = R$396.250

Em caso de resultados líquidos positivos - como o exemplificado -, é como se

os bancos estivessem vinculando uma garantia financeira para a cobertura de

perdas decorrentes da concessão de empréstimos para tomadores

inadimplentes.
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6;6 PROPOSIÇAO5: A DETERMINAÇAODA FRONTEIRAEFICIENTE
"RISCO-RETORNO"

A liquidez dos bancos está relacionada diretamente com a capacidade de

conversão de empréstimos em caixa, em valores suficientes para honrar a

demanda de saques dos poupadores. Todavia, a administração destas variáveis

está sujeita a limitações, face as incertezas quanto ao caráter do tomador e a

ocorrência de fatores sistemáticos prejudiciais a amortização de empréstimos

(ex.: elevação das taxas de juros, redução do prazo do empréstimo, recessão

econômica, etc.).

Para reduzir o risco de inadimplência dos tomadores, primeiramente pressupõe-

se que a concessão de empréstimos esteja baseada na análise de informações

evidenciadoras de capacidade de pagamento (internas e externas). Em seguída,

considera-se fundamental a tarefa do monitoramento do empréstimo, através

criação de sinalizadores de risco, como os índices de utilização máxima do

limite de cheque especial (fronteira eficiente). Trata-se de mecanismo baseado

na identificação da melhor relação entre o risco e o retorno para o banco.

Graficamente, visualiza-se a determinação do resultado ótimo para o banco no

ponto r', onde o aumento do risco é compensado pelo aumento no retorno sobre

o empréstimo. A partir deste referencial, os bancos estariam mais expostos aos

riscos de inadimplência, uma vez que somente tomadores de alto risco se

candidatariam a solicitação de empréstimos. Conseqüentemente, a

probabilidade de recuperação do empréstimo diminuiria, não compensando o

retorno auferido.
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Figura 6.3

Relação índice de Utilização do Limite de Cheque Especial - Retorno

Retorno sobre Empréstimos (r)

r'

índice de Utilização do Cheque Especial (ice)

0% . ,
Ice 100%

Para a determinação do ponto r', é indispensável que o banco possua

. informações sobre o histórico da carteira em termos de receitas sobre

empréstimos, despesas com a captação de fundos e perdas financeiras com a

inadimplência dos tomadores. Com base nesses dados, atribui-se a

probabilidade média de inadimplência (I), a taxa de juros média cobrada no

empréstimo (TJ), o custo médio de captação dos fundos (CC) e o valor médio

de concessão de empréstimo (V). A relação entre estas variáveis possibilita o

cálculo do retorno esperado pelo banco (RESP$), conforme mostra a fórmula:

RESP$ = (1 - I)*(TJ - CC)*V

Sendo:

(1 - I): Probabilidade de recebimento do empréstimo;
(TJ - CC)*V: Spread ou retorno esperado sobre o valor do empréstimo

Como estamos trabalhando sobre a hipótese de que os tomadores de alto risco

tendem a estar muito endividados no limite de cheque especial, adaptamos a

fórmula ao agregar o sinalizador de risco baseado no índice de utilização do

limite de cheque especial (ice):

RESP$ = (1 -I)*(TJ - CC)* iceV
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A partir do cálculo do resultado esperado (em valor), determina-se o retorno

percentual efetivo sobre o empréstimo (REFET%), através da relação entre o

retorno esperado e o valor da utilização do limite de cheque especial.

REFET% = RetornoEsperado
(ValorUtilizadono LimitedeChequeEspecial)

Segue simulação para o cálculo do retorno esperado' sobre uma carteira de

empréstimos de pessoas físicas, considerando as seguintes informações:

• Valor do limite de cheque especial aprovado = $800;

• índice máximo de utilização do limite de cheque especial = 70%;

• Probabilidade de recuperação até o valor máximo de utilização do limite de

cheque especial = 92%;

• Redução acumulativa da probabilidade de recuperação do empréstimo, para

índices de utilização do limite de cheque especial superiores a 70% = 10%.

A partir do valor de utilização do limite de cheque especial tolerável (70% de

$800 = $560), os tomadores seriam classificados como de alto risco e, por isso,

estariam sujeitos às conseqüências de ações preventivas, como as decorrentes

da renegociação e do racionamento de empréstimos.

Os Quadros, a seguir, apresentam as informações descritas, além dos

procedimentos necessários, por etapa, para o cálculdo e análise do retorno

esperado (em valor e em percentual):
..
\,j
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Quadro 6.6
Resumo dos Dados

Indice de Utilização Probabilidade de Custo de Captação Taxa de Juros Valor Utilizado do Taxa de Retornodo Limite deCheque Recebimento do Cobrada no Limite de Limite de Cheque
Especial Einpréstimo para o Banco . Cheque Especial Especial ($800) Bancário

(ice) (1 - I) (CC) (TJ) (V) (Spread)

70% 92,00% 2% 9% $560 7%

80% 82,80% 2% 9% $640 7%

90% 74,52% 2% 9% $720 7%

100% 67,07% 2% 9% $800 7%

Quadro 6.7
Retorno sobre o índice de Utilização do Limite de Cheque Especial
• Retorno Esperado sobre o Indice de Utilização do • Taxa de Retorno Esperada sobre o Indice de

Limite de Cheque Especial (RESP,s) Utilização doLimite de Cheque Especial

RESP,70%= 0,9200*0,07*$800*0,7 = $36,06 $36,06/$560 = 6,44%

RESP,80%= 0,8280*0,07*$800*0,8 = $37,09 $37,09/$640 = 5,80%

RESP,90%= 0,7452*0,07*$800*0,9 = $37,56 $37,56/$720 = 5,22%

RESP,100%= 0,6707*0,07*$800*1,0 = $37,56 $37,56/$800 = 4,69%

Quadro 6.8
Desempenho do Retorno Esperado e da Taxa de Retorno Esperada

• Desempenho do Retorno Esperado • Desempenho da Taxa de Retorno Esperada

Base: RESP,70= $36,06 Base: REsP,7o = 6,44%

- -

[($37,09/$36,06) -1] = 2,86% [(5,80%/6,44) -1] = -9,94%

[($37,56/$36,06) -1] = 4,16% [(5,22%/6,44) -1] = -18,94%

[($37,56/$36,06) -1] = 4,16% [(4,69%/6,44) -1] = -27,17%

Na simulação apresentada, o retorno efetivo sobre o empréstimo calculado

sobre o índice tolerável de utilização do limite de cheque especial (6,44%)"

compreende o retorno ótimo para o banco. Apartir deste referencial, observa-se

uma redução seqüencial do retorno efetivo sobre o empréstimo, justificando a

adoção da fronteira eficiente para fins de otimização das variáveis risco e ~

retorno.
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6.7PROPOSIÇAO 6: A TRANSFERÊNCIA PARCIAL DO RISCO DE CRÊDITO

Dada a grande exposição bancária aos riscos de inadimplência em carteiras de

empréstimos rotativos às pessoas físicas, a proposição é a de amenizar a

inadimplência através da pulverização do risco com outras instituições

financeiras. Trata-se de compromisso do tipo "melhor esforço", onde um banco,

após a análise do risco do tomador, repassaria uma parte do valor da carteira

para outras instituições financeiras, recebendo, antecipadamente, uma parcela

da taxa de retorno negociada. 43

Para atrair os investidores, a proposição é a da negociação interveniada'" de

uma parte da carteira de crédito composta por tomadores com um índice de

utilização do limite de cheque especial igualou superior a 70% - conforme

verificamos na proposição anterior, a partir deste referencial ocorre uma

elevação de risco não compensada pelo aumento da taxa de retorno. Através

deste mecanismo, o propósito é o de oferecer aos bancos uma alternativa para

a proteção ou redução das perdas financeiras decorrentes inadimplência dos

tomadores.

A exemplificação, a seguir, ilustra, matematicamente, os possíveis resultados

advindos da adoção desta proposição.

Suponha que o Banco A possua uma carteira de créditos rotativos (cheque

especial) avaliada em R$500.000.000. Desse total, 20% ou R$100.000.000 é

representado por tomadores apresentando um índice de utilização do limite de

cheque especial igualou superior a 70% - considere este índice como

representativo de tomadores enfrentando dificuldades financeiras.

43 Segundo Caouette, Altman e Narayanan (1999), quando um banco precisa reduzir uma exposição
excessiva de risco na carteira de crédito, não hesita em dividir as receitas com outros bancos - o que
também acontece com empréstimos em sidicato.
44 A condição de interveniente proposta, dá ao banco o papel de responsável parcial por uma parcela do
risco de inadimplência. Com isso, a transferência do risco de crédito estaria condicionada à divisão das
perdas financeiras com créditos inadimplidos entre o banco e os investidores.
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Para reduzir a exposição ao risco de inadimplência atribuída aos tomadores

apresentando índices de utilização do limite de cheque especial igualou

superior a 70%, o Banco A faz uma transferência do valor da carteira para os

investidores (Bancos X, Y e Z), no primeiro dia do mês, assumindo as seguintes

condições:

Figura 6.4

Distribuição da Carteira de Créditos Rotativos com índice de

Utização do Limite de Cheque Especial Igual ou Superior a 70%

Valor da Carteira
Rotativa Negociada

pelo
Banco A:

R$100.000.000,00

Banco Negociador: A Banco Investidor: X Banco Investidor: Y Banco Investidor: Z

R$40.000.000,00 R$20.000.000,00 R$20.000.000,00 R$20.000.000,00

• Taxa de inadimplência média esperada no final do mês = 5%;

• Taxa de retorno esperada pelo Banco A sobre a carteira de empréstimos

diretamente administrada ($40.000.000) = 6% ao mês;

• Taxa de retorno antecipada pelos investidores sobre o volume de créditos

rotativos terceirizados = 4% ao mês;

• Cobertura do interveniente para o risco de inadimplência = 50% da taxa de

inadimplência esperada sobre a carteira negociada;

• Representação do custo fixo para o Banco A sem a transferência de risco =
1,2% do valor total da carteira de empréstimos;

• Representação do custo fixo para o Banco A com a transferência do risco =

0,06% do valor total da carteira de empréstimos terceirizada.
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Caso as condições acima se efetivassem no final do mês (t-), ter-se-ia o

seguinte resultado para o Banco A:

• Recebimento antecipado (to):

to = {3*[20.000.000*(0,04)*(1 - 0,025)] } = $2.340.000

• Reinvestimento dos recursos antecipados ao custo de oportunidade:

t1 = $2.340.000*(1,06) = $2.480.400

• Recebimento no final do mês (t1)da carteira administrada:

t1 = [$40.000.000*(1 - 0,05)*(0,06)] - [ $40.000.000*0,006] = $2.040.000

• Total do recebimento em t1com a distribuição do risco

t1 = ($2.480.400 + $2.040.000) = $4.520.400

• Total do recebimento em t1 sem a transferência:

t1 = {[$100.000.000*(1 - 0,05)*(0,06)] - [($100.000.000*0,012)]} = $4.500.000

• índice de recuperação do retorno sobre a carteira negociada:

($4.520.400/$4.500.000) == 1 ou 100%

Para cada $1,00 de retorno sem a transferência de parte da carteira de crédito,

o banco negociador obteria $1,00 com a transferência. Embora o exemplo tenha

apresentado um resultado financeiro de empate técnico entre os resultados

(com e sem a transferência de risco), esta proposição é recomendada em

situações em que, mantidas as outras condições inalteradas, os Bancos

consigam negociar margens cada vez maiores sobre a taxa de retorno.
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6.8 PROPOSIÇAO 7: A INCLUSAO DE VARIAVEIS SISTEMATICAS NOS MODELOS
DE PONTUA ÃO DE PROPOSTAS DE EMPRÉSTIMOS

As decisões de empréstimos às pessoas físicas podem ser tomadas por meio

de procedimentos impessoais e informatizados, visto que os solicitantes revelam

grandes semelhanças entre si e representam, individualmente, apenas uma

pequena fração da receita bancária. Uma técnica bastante comum é a

classificação do risco do empréstimo através do desenvolvimento. de modelos

estatísticos. Trata-se de procedimento que produz uma pontuação capaz de

refletir o potencial financeiro para a recuperação do empréstimo, que resulta de

uma média ponderada dos pontos relativos aos C's dos tomadores.

Por isso, os modelos estatísticos utilizados para dar suporte às tomadas de

decisões sobre concessão de empréstimos, são desenvolvidos a partir da

extração de informações cadastrais dos tomadores, como as relacionadas a

idoneidade (10), a riqueza financeira (RF) e a riqueza patrimonial (RP) - a

fórmula abaixo apresenta a relação positiva entre a decisão sobre o empréstimo

(Y) e a conjugação das variáveis 10, RF e RP.

Y = a + IDx + RFx + RPx + e

As variáveis a e f. representam o custo fixo para o banco com os recursos

(humanos e materiais) utilizados na análise de risco do empréstimo e a

contribuição das informações cadastrais que não foram consideradas nos

modelos estatísticos, respectivamente.

A principal deficiência observada na composição dos modelos estatísticos

decorre da exclusão ou subestimação de variáveis sistemáticas (VS) para a

previsão de inadimplência sobre empréstimos bancários. Trata-se de limitação

significativa, uma vez que a manutenção da capacidade de pagamento dos

tomadores também é influenciada pela ocorrência de fatores externos, como os
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decorrentes de aumento inflacionário, recessão econômica, aumento do

desemprego, aumento das taxas de juros e redução do prazo do empréstimo.

A proposição, por isso, é a da atribuição de pesos às variáveis sistemáticas (VS)

nos modelos de pontuação para determinar a probabilidade de recuperação do

empréstimo no prazo fixado - ver fórmula ajustada.

Y = a + IDx + RFx + RPx + VS + E

Para a atribuição de pesos aos fatores externos nos modelos de pontuação de

empréstimos, pode-se recorrer à simulação de cenários econômicos para a

estimação do comportamento das taxas de juros, das taxas de desemprego, do

fluxo de caixa esperado da fonte geradora de renda dos tomadores e da taxa de

inadimplência em carteiras de empréstimos.

o Quadro 6.9 apresenta um exemplo de pontuação para um tomador com renda

assalariada, baseado em informações cadastrais tradicionalmente utilizadas na

determinação do risco de crédito. Para analisar o resultado, supomos uma

relação negativa entre o risco de crédito e a pontuação extraída das

informações cadastrais do tomador. No caso das variáveis sistemáticas, o

raciocínio para a inclusão dos pesos no modelo de pontuação baseou-se na

atribuição de pontuações para as correlações entre o sinalizador de

inadimplência e as variáveis representativas de fatores sistemáticos. Assim, por

exemplo, a existência de correlação positiva e significativa entre os fatores

sistemáticos (ex.: taxa de desemprego, taxa de juros, política tributária,

consumo de bens, etc.) e a inadimplência, estaria associada com a atribuição de

pontuações menores do que as pontuações atribu ídas para a existência de

correlação positiva baixa ou nula. Resumidamente, apresentamos o seguinte

raciocínio: quanto maior for a correlação positiva entre esses fatores, maior será

a exposição de risco.
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Quadro 6.9

Modelo Classificatório do Risco de Empréstimo
Características Pontuação Peso Pontuaçãopondel

Cadastrais e Sistemáticas (Oa 100) Predeterminado [(1 )*(2)]

do Tomador (1) (2) (3)

Variáveis Cadastrais:

a. Idoneidade do Tomador 100 0,15 15,00

b. Nível de comprometimento de renda 70 0,15 10,50

c. Casa própria 100 0,10 10,00

d. Anos de residência 90 0,05 4,50

I e. Anos no emprego 80 0,05 4,00

f. Número de cartões de crédito 50 0,15 7,50

g. Idoneidade do Empregador 100 0,10 10,00

Variáveis Sistemáticas:

h. Correlação entre a taxa de

desemprego e taxa de inadimplência

por setor/negócio gerador de renda 40 0,15 6,00

i. Correlação entre a taxa de

inadimplência por setor/negócio gerador

de renda e a taxa de juros de curto

prazo cobrada no cheque especial.

40 0,15 6,00

Total 1,00 73,50

Quadro 6.10

Critérios Propostos para Decisão sobre Propostas de Empréstimos
Pontuação menor que 65 (ponto de corte) Empréstimo rejeitado

Pontuação entre 65 e 75 Empréstimo aprovado com restrições

Pontuação maior que 75 Empréstimo aprovado sem restrições

Embora a pontuação atingida pelo tomador (73,50) tenha se localizado acima do

ponto de corte (65), conduzindo a decisão para um parecer favorável, a

concessão do empréstimo dar-se-ia mediante a adoção de restrições (ex.:

redução do valor do limite de empréstimo, redução do prazo de amortização,
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etc.) - ver critérios decisorias no Quadro 6.10 -, uma vez que caracterizaria uma

elevada exposição da carteira de empréstimos aos riscos sistemáticos,

representados pela correlação positiva entre a inadimplência e as taxas de

juros e, entre a inadimplência e a taxa de desemprego. Diante da correlação

positiva entre os fatores sistemáticos e a inadimplência, no exemplo,

pressupomos que uma parcela dos tomadores, ao apresentar perda (total ou

parcial) de renda, estaria mais propensa a recorrer ao endividamento rotativo no

limite de cheque especial e, com isso, elevaria a exposição bancária ao risco de

inadimplência.

6.9 PROPOSIÇAO 8: AGREGAÇAO DO FATOR HUMANO AO CALCULO DO
RETORNO SOBRE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS

A determinação da viabilidade financeira de investimentos é baseada na

confrontação entre os fluxos de caixa atualizados (FC) e o custo do

financiamento atualizado (Co) para o empreendedor, conforme mostra a fórmula:

VPL = -o, + L (FC)

(1 + it

Caso o somatório dos fluxos de caixa atualizados seja superior ao custo do

financiamento atualizado tem-se um investimento com valor presente líquido

(VPL) positivo, o que representa, simultaneamente, a recuperação do valor

investido e a geração de lucro para o empreendedor. No mercado bancário essa

também é a regra. Ao conceder empréstimos, os bancos esperam que os

tomadores sejam capazes de gerar rendimentos futuros suficientes para a

amortização dos recursos captados na intermediação financeira (custo inicial).

A tarefa de prospecção de negócios viáveis, todavia, requer grandes esforços e

capacitação técnica dos profissionais bancários - principalmente em situação de

concorrência agressiva quanto tende a existir escassez de oportunidades com

VPL positivo .. Segundo Gorton e Rosen (1995), essa limitação no mercado
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bancário deve-se, fundamentalmente, à conjugação de dois fatores de natureza

administrativa: (1) a capacidade dos executivos para manter tomadores

rentáveis em suas carteiras de empréstimos; e (2), a capacidade dos executivos

para localizar tomadores de baixo risco que apresentam potencial financeiro

para a amortização de empréstimos.

Embora seja de conhecimento dos bancos a necessidade de valorização de

seus recursos humanos, o que se identifica em estudos com foco no mercado

de crédito é o destaque que se dá à implantação de técnicas estatísticas

direcionadas para o gerenciamento do risco, sem qualquer menção ou

subdimensionando à importância motivacional do fator humano.

A proposição, por isso, é a da atribuição de valor aos fatores relacionados com

o desempenho dos profissionais bancários na tarefa de gerenciamento de risco

de empréstimo. Embora essa tarefa seja de difícil quantificação, o objetivo

embutido nesta proposição é o de destacar os possíveis resultados financeiros

para o mercado bancário, quando as etapas de análise e monitoramento do

risco de crédito são exercidas por profissionais com diferentes níveis de

envolvimento e motivação.

Para exemplificar, vamos imaginar que as tarefas de análise e monitoramento

de propostas de crédito sejam exercidas por dois grupos de profissionais: os

motivados e os desmotivados. Por simplificação, assumimos que os grupos são

munidos de profissionais com conhecimentos técnicos necessários para

diferenciar tomadores de baixo e de alto risco. O que os diferencia é o nível de

motivação para realizar as tarefas. Assumimos que o primeiro grupo de

analistas está satisfeito com os benefícios da carreira e, por isso, o que se

espera de seus esforços é a geração de resultados predominantemente

favoráveis para o banco, no gerenciamento de carteiras de crédito, em termos

quantitativos e qualitativos. Atribuir-se-ia, por isso, uma maior probabilidade (p)

ao banco para a conversão dos recursos do empréstimo (principal e juros) em
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caixa. Para este grupo de profissionais, o benefício atribuído pela recuperação

de empréstimos dar-se-ia mediante o recebimento de pontuações que lhes

dariam direito ao recebimento de prêmios ou bônus financeiros. Com isto, o

custo total para o banco compreenderia o somatório do custo de captação (Co)

mais o custo departamental (CO), o qual seria representado pelo somatório do

custo fixo (salário dos profissionais de crédito) mais o custo variável (prêmio

pela recuperação do empréstimo):

VPL = [-(Co + CO)] + L [p*(FC)]

(1 + í)"

Inversamente, atribuir-se-ia, tanto uma maior probabilidade de insucesso na

recuperação de empréstimos (1 - p), como pontuações baixas para fins de

premiação, para o grupo de analistas supostamente desmotivados:

VPL = [-(Co + CO)] + L [(1 -p)*(FC)J

(1 + it

Desde que quantificados, os resultados qualitativos desta proposição poderiam

ser considerados como mais um dos fatores determinantes das perdas

bancárias em concessão de empréstimos às pessoas físicas. Variáveis binárias

(dummy), por exemplo, poderiam ser introduzidas em modelos direcionados à

explicação da inadimplência, assumindo os valores 1 ou O, em conformidade

com a pontuação total ou com os resultados financeiros periódicos atingidos por

grupos de profissionais responsáveis pela tarefa de concessão e recuperação

de empréstimos (principal + juros).

Hipoteticamente, seguem regras qualitativas, assumindo uma provisão tolerável

para perdas em concessões de empréstimos de até 8%:
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Regra 1:

Para os grupos de profissionais de crédito com índices periódicos de

recuperação de empréstimos, entre 92% e 100%, atribuir-se-ia a pontuação 1, a

qual caracterizaria profissionais com desempenho compatível com o esperado.

Regra 2:

Para os grupos de profissionais de crédito com índices periódlcos de

recuperação de empréstimos, inferiores a 92%, atribuir-se-ia a pontuação O, a

qual caracterizaria profissionais com desempenho abaixo do esperado.

Através deste procedimento, seria criada a condição de incluir a contribuição do

fator humano no conjunto de variáveis independentes selecionadas para o

desenvolvimento de modelos direcionados à explicação da inadimplência.

Complementarmente, a classificação de grupos de profissionais de crédito, por

metas atingidas (índice de recuperação de empréstimos), seria mais um dos

recursos alternativos utilizados pela direção do banco, para a avaliação de

desempenho e revisão de políticas motivacionais.
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CONCLUSÃO'

o objetivo de todo o banco concessor de empréstimos deve ser o de formar

carteiras que conciliem a melhor relação entre as variáveis, risco e retorno. Para

atingir esse resultado, pressupõe-se que sejam coletadas informações

detalhadas dos C's dos tomadores (caráter, capacidade, capital, colateral e

condições), ao longo do relacionamento, para posterior análise da viabilidade da

concessão do empréstimo. A limitação desta tarefa decorre das dificuldades

enfrentadas pelos bancos para o monitoramento do cárater dos tomadores e

anteéipação frente à ocorrência de fatores sistemáticos prejudiciais à

recuperação de empréstimos (ex.: recessão, desemprego e aumento das taxas

de juros). A associação desses fatores expõem os bancos as possibilidades de

"seleção adversa" e, conseqüentemente, ao reconhecimento de perdas

financeiras com a concentração de empréstimos de alto risco na carteira de

crédito.

Para amenizar a exposição bancária à ocorrência destes riscos, abordamos a

contribuição de duas técnicas tradicionalmente utilizadas pelos analistas para a

tomada de decisão sobre a viabilidade da concessão do empréstimo: a técnica

de julgamento e individualizada, baseada no fator humano e a técnica de

pontuação de propostas de crédito e massificada, baseada na utilização de

recursos estatísticos. Como regra indispensável para a utilização dessas

técnicas no processo de análise de crédito, destacamos a importância da

existência de banco de dados (interno e externo) munido com informações

históricas e atualizadas dos tomadores.

Dentre as pesquisas acadêmicas desenvolvidas com foco na determinação dos

riscos enfrentados pelos bancos na concessão de empréstimos, destacamos as

relacionadas às incertezas quanto ao caráter dos tomadores (risco moral), à

seleção adversa, à relação entre a volatilidade das taxas de juros e a

inadimplência, à importância do relacionamento e aos fatores sistemáticos com

;
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o maior poder contributivo para explicar o crescimento da inadimplência. A

associação dos pressupostos destas pesquisas contribuiu enormemente para a

formulação crítica e análise dos resultados obtidos com o desenvolvimento dos

modelos econométricos direcionados a identificar os principais fatores

determinantes da inadimplência em carteiras de empréstimos de pessoas

físicas, após a implantação do Plano Real (período de julho/94 a junho/99).

Os resultados obtidos com os modelos mostraram-se significativos, uma vez

que englobaram variáveis independentes (fatores sistemáticos), em sua

predominância, influenciadoras da inadimplência. Foi o caso, por exemplo, da

inclusão nos modelos de variáveis explicativas previsíveis, como as

relacionadas à atividade empresarial (número de falências), à taxa de

desemprego, ao consumo de bens (duráveis e não-duráveis) e ao montante de

empréstimos concedidos.

Dentre os resultados previstos não confirmados na predominância dos modelos

desenvolvidos para a explicação da inadimplência, destacou-se o papel

secundário das taxas de juros cobradas em utilizações do limite de cheque

especial. Esse fato nos levou ao levantamento de suposições, considerando a

influência mais significativa de uma conjugação de fatores sistemáticos do que o

efeito isolado das taxas de juros na explicação da inadimplência.

Por outro lado, inesperadamente, a variável relacionada ao valor de aplicações

financeiras apresentou-se como significativa na explicação da inadimplência.

Mantidas as outras variáveis constantes, a análise desta informação nos levou a

formulação da seguinte possibilidade: os tomadores podem desviar os recursos

do empréstimo (total ou parcialmente) para finalidades desconhecidas pelo

banco concessor, o que inclui a realização de negócios com outros bancos r,.
I

(exemplo: amortização de empréstimos e aplicações financeiras) e .
\,

investimentos em projetos de alto risco. I)

\ /
\!

'I
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Em caso de insucesso ou obtenção de retorno sobre os investimentos

insuficiente para amortizar o empréstimo, os tomadores podem recorrer a

renegociação do saldo devedor, alegando como justificativa perda (total ou

parcial) de renda.

Com a efetivação da renegociação, condicionada a concessão de benefícios

aos tomadores inadimplentes (exemplo: redução da taxa de juros, desconto

sobre o saldo devedor e/ou alongamento do prazo de amortização), os bancos

se expõem diante da possibilidade de obtenção de taxas de retornos inferiores

às esperadas e, com isso, podem contabilizar resultados financeiros que

venham a comprometer, tanto a liquidez (capacidade de honrar dívidas com

todos os supridores de capital) como a imagem no mercado financeiro.

Quanto à formulação das proposições para a proteção contra as perdas

financeiras decorrentes da inadimplência em carteiras de empréstimos de

pessoas físicas, acreditamos servirem de importantes referenciais para a

realização de novas pesquisas - nesse caso, a recomendação é a de que os

resultados sejam extraídos de carteiras bancárias individualizadas. Em princípio,

destacamos a contribuição esperada das proposições relacionadas à

implantação do modelo de monitoramento de riscos, à criação da central de

informações, ao agente desestimulador ao risco moral, à determinação da

fronteira eficiente risco-retorno, à inclusão de variáveis binárias representativas

da contribuição do fator humano na recuperação do empréstimo e à inclusão de

variáveis representativas de fatores sistemáticos nos modelos de pontuação de

propostas de crédito. As proposição relacionada à negociação de um índice

futuro de inadimplência no mercado de capitais está sujeita a restrições, uma

vez que expõe os bancos a possibilidade de contabilização de resultados

financeiros insuficientes para cobrir as perdas com a inadimplência.
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Como um todo, o estudo procurou mostrar a atual caracterização de riscos de

inadimplência no mercado de crédito nacional e, ao apresentar criticamente o

processo de análise e de monitoramento de crédito, complementado pelo

desenvolvimento de modelos econométricos, tornou-se um dos inicializadores

de pesquisas com foco em uma das principais fontes de receita do setor

bancário: o da concessão de empréstimos para o segmento de pessoas físicas.

Pesquisas Sugeridas:

a. Repetição do estudo estatístico com as seguintes condições:

utilização de informações individualizadas (banco-a-banco);

utilização de um período de maior extensão;

inclusão de novas variáveis (dependentes e explicativas);

inclusão de variáveis explicativas defasadas em diferentes períodos

para avaliar o impacto de fatores sistemáticos históricos sobre a

inadimplência atual;

b. Repetição do estudo estatístico utilizando ou não as condições acima, por

faixas de renda dos tomadores na carteira de crédito;

c. Estudo comparativo entre a inadimplência em carteiras de crédito de

pessoas físicas e a inadimplência em carteiras de crédito de empresas,

para identificar os principais fatores sistemáticos influenciadores de

perdas financeiras sobre as duas carteiras;

c. Estudo empírico para verficar a relação entre a volatilidade das taxas de

juros e a freqüencia do monitoramento;

d. Estudo confrontando a inadimplência de pessoas físicas no mercado de

crédito, antes e após a implantação do Plano Real.
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