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Resumo: Esta tese apresenta o modelo de duração como uma ferramenta útil para prever
taxas de inadimplência marginais e acumuladas, e construir matrizes de migração de
qualidade de crédito condicionadas ao estado da economia. Testa o modelo em uma
amostra de empresas não financeiras brasileiras, e observa que a taxa de inadimplência
diminui com o tempo de emissão do empréstimo. Revisa as principais ferramentas de
modelos de gestão de risco de crédito e os principais modelos: Creditlvíétrics, KMV,
CreditPortfolio View e CreditRisk +. Discute como o modelo de duração proporcional de
Cox pode ser incorporado e melhorar os quatro modelos de gestão de risco de crédito mais
utilizados.
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ABSTRACT

Hazard models, also known as time-to-failure or duration models, have been used to

examine what independent variables have higher explanatory power in predicting

bankruptcy. It is an alternative approach to binary logit, probit and discriminant analysis.

Duration models should yield more efficient results than discrete choice models, since it

takes into consideration the surviving time in the estimation ofthe instantaneous probability

of failure for a given set of observations on the independent variables. Discrete choice

models typically ignore information about the timing of failures, and provide an estimate

only ofthe probability offailure within a given interval oftime.

The question I address in this work is how to use hazard models to project default

rates and construct migration matrix conditioned on the state ofthe economy. The concept

of the model is pretty closed to the historical default and mortality rates used in the

literature. I test the Cox proportional hazard model in Brazilian companies and fmd that the

default probability reduces significantly after the third year after issuance date. Default

probabilities mean and standard deviation are also affected by economic cycles.

I discuss how to incorporate the Cox proportional hazard model to the four most

popular credit risk models: CreditRisk +, KMV, CreditPortfolio View and CreditMetrics,

and improve existing features.



RESUMO

Os modelos hazard, também conhecidos por modelos de tempo até a falência ou

duração, são empregados para determinar quais variáveis independentes têm maior poder

explicativo na previsão de falência de empresas. Consistem em uma abordagem alternativa

aos modelos binários logit e probit, e à análise discriminante. Os modelos de duração

deveriam ser mais eficientes que modelos de alternativas discretas, pois levam em

consideração o tempo de sobrevivência para estimar a probabilidade instantânea de falência

de um conjunto de observações sobre uma variável independente. Os modelos de

alternativa discreta tipicamente ignoram a informação de tempo até a falência, e fornecem

apenas a estimativa de falhar em um dado intervalo de tempo.

A questão discutida neste trabalho é como utilizar modelos hazard para projetar

taxas de inadimplência e construir matrizes de migração condicionadas ao estado da

economia. Conceitualmente, o modelo é bastante análogo às taxas históricas de

inadimplência e mortalidade utilizadas na literatura de crédito. O Modelo Semiparamétrico

Proporcional de Cox é testado em empresas brasileiras não pertencentes ao setor financeiro,

e observa-se que a probabilidade de inadimplência diminui sensivelmente após o terceiro

ano da emissão do empréstimo. Observa-se também que a média e o desvio-padrão das

probabilidades de inadimplência são afetados pelos ciclos econômicos.

É discutido como o Modelo Proporcional de Cox pode ser incorporado aos quatro

modelos mais famosos de gestão de risco .de crédito da atualidade: CreditRisk +, KMV,

CreditPortfolio View e CreditMetrics, e as melhorias resultantes dessa incorporação.
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INTRODUÇÃO

o objetivo deste trabalho é discutir como o modelo de duração, também conhecido

por tempo de falha, pode ser utilizado para construir taxas projetadas marginais e

condicionais de inadimplência, matrizes de mortalidade e migração, e ser incorporado aos

modelos mais recentes de gestão de risco de crédito. O conceito do modelo é bastante

próximo aos de taxas de inadimplência e de mortalidade usados na literatura de risco de

crédito. Se forem utilizadas variáveis macroeconômicas, o modelo pode estimar risco de

inadimplência e migração condicionadas ao estado da economia.

Embora existam no Brasil trabalhos que testam a utilização do modelo de duração

no setor financeiro, esta é a primeira vez que o modelo é testado em uma amostra de

empresas brasileiras não-financeiras. Na literatura consultada, o modelo hazard é utilizado

para analisar o poder de previsão de variáveis explicativas, ou analisar como as taxas de

inadimplência são afetadas pelo tempo decorrente desde a emissão do empréstimo. Não

foram encontrados trabalhos que discutam a utilização desse modelo para projetar matrizes

de mortalidade e migração, que consiste em um dos objetivos deste trabalho.

O trabalho foi estruturado da seguinte manerra: no Capítulo I é discutida a

importância de gerenciar o risco de crédito no ambiente de negócios atual e a motivação

para desenvolver um trabalho sobre esse tema. O Capítulo II consiste em uma revisão

bibliográfica da evolução dos modelos de previsão de perdas em caso de inadimplência,

discutindo os conceitos de taxa de inadimplência, mortalidade, matrizes de migração, taxas

de recuperação de crédito e aplicação da Teoria da Firma para prever inadimplência, ou

3



seja, as ferramentas-chaves para os modelos de gestão de crédito mais recentes. O Capítulo

III apresenta o modelo de duração, discute suas vantagens em relação a modelos de

variáveis discretas e como poderia ser utilizado para projetar taxas de inadimplência

marginais e acumuladas. O modelo é testado empiricamente em uma amostra de empresas

brasileiras, e o resultado é comparado com o de modelos discretos logit e probit. O Capítulo

IV apresenta uma análise comparativa e crítica dos quatro modelos de gestão de risco de

crédito mais utilizados atualmente: CreditMetrics, KMV, CreditRisk + e CreditPortfolio

View. O Capítulo V discute como o modelo de duração poderia aperfeiçoar os quatro

modelos de gestão de risco de crédito analisados no capítulo IV, e propõe uma abordagem

para a gestão de risco de crédito baseada no modelo de duração proporcional com variáveis

macroeconômicas. O Capítulo VI conclui a tese e discute possibilidades de trabalhos

futuros.
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J. Aumento da Irnportância de Gerenciamento de Risco de Cédiio

I. O AUMENTO DA IMPORTÂNCIA DE GERENCIAR RISCO DE CRÉDITO

Risco de crédito pode ser definido corno o risco de perda monetária em empréstimos

ou investimentos das mais diversas naturezas, devido à inadimplência ou deterioração de

qualidade de crédito da empresa que captou dinheiro. O risco de crédito está associado à

probabilidade de inadimplência, ou seja, faltar em pagamentos de parcelas de juros ou

principal de urna transação financeira.

Mundialmente, houve um crescimento significativo do mercado de crédito.

Conforme pode ser verificado na Tabela 1.1, o volume em aberto de straight bonds

aumentou de US$ 189 bilhões em 1989 para US$ 567 bilhões em 1999. A inadimplência

também aumentou significativamente, principalmente em 2001. De acordo com dados da

Standard & Poor's, em 2001 foram 211 empresas inadimplentes no mundo contra 132 em

2000, e o volume de inadimplência em 2001 foi de US$ 115,4 bilhões contra US$ 42,3

bilhões em 2000. Do total da inadimplência em 2001, 162 empresas vieram dos Estados

Unidos, incluindo a Enron, a Pacific Gas & Eletric e a Edison, além de diversas empresas

de telecomunicação. A taxa de inadimplência das high yield bonds aumentou de 5,68% em

2000 para 8,57% em 2001, o nível mais alto desde 1991, quando a taxa de inadimplência

atingiu 10,87% segundo a Standard & Poor 's.

No Brasil, o risco de crédito tomou-se mais evidente a partir da implantação do

Plano Real. Com a queda da inflação, os bancos tiveram que reaprender a emprestar e

voltar a dedicar esforços ao gerenciamento da carteira de créditos. Conforme pode ser

verificado na Tabela 1.2, o volume de crédito total aumentou de R$ 85 milhões em 1997

para R$ 192,7 milhões em 2001.
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I. Aumento da Importância de Gerenciamento de Risco de Cédito

Tabela 1.1 - Volume em aberto de straight bonds no mundo

Ano Volume em aberto (valor ao Taxa de Inadimplência (%)
I par em milhões de US$)

1989 189.258 4,28%
1990 181.000 10,14%
1991 183.600 10,27%
1992 163.000 3,40%
1993 206.907 1,11%
1994 235.000 1,45%
1995 240.000 1,90%
1996 271.000 1,23%
1997 335.000 1,25%
1998 465.500 1,60%
1999 567.400 1,15%
Fonte: Salomon Smith Barney - compilação de Edward Altman divulgada no 3° Fórum Internacional de
Crédito Serasa, ocorrido na EAESP- FGVem novembro de 2001

Tabela 1.2. - Volume de operações de crédito no Brasil

Ano Pessoa jurídica Pessoa fisica Total
I (R$ milhões) (R$ milhões) (R$ milhões)

1997 63.270 22.261 85.531
1998 60.910 18.982 79.891
1999 70.107 22.421 92.528
2000 102.613 51.336 153.949
2001 122.809 69.912 192.721
Fonte: Banco Central do Brasil

Em conseqüência do aumento do volume de crédito e da inadimplência, a

importância de modelos de gestão de risco de crédito aumentou drasticamente nos últimos

anos. Paralelamente ao aumento do mercado de crédito, surgiram diversos novos produtos,

como securitização e derivativos de crédito, que permitem às tesourarias gerenciar de forma

ativa o risco de crédito. Existe também a possibilidade de que modelos internos de gestão

de crédito possam ser utilizados para estimar o capital regulatório, o que significa mais um

incentivo para instituições frnanceiras gastarem esforços em desenvolver bons modelos de
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I. Aumento da Importância de Gerenciamento de Risco de Cédito

gestão de risco de crédito.

Como os modelos de gestão de risco de crédito ainda estão em um estágio de

evolução muito primitivo para serem utilizados com a frnalidade de regulamentação, o risco

de crédito consiste em um campo muito fértil para estudos acadêmicos e de profissionais de

gestão de risco.

1.1. Gestão ativa de risco de crédito

À medida em que as oportunidades de ganhos em transações de taxa de juros e

moedas começaram a diminuir, os bancos migraram para novos mercados, aumentando o

volume e a liquidez de instrumentos de crédito. Ao mesmo tempo, novos investidores como

fundos mútuos, fundos de pensão, fundos hedge, seguradoras e outros investidores

institucionais aumentaram globalmente sua participação em instrumentos de dívidas. A

competição estreitou as margens das operações em mercados de créditos tradicionais,

forçando os investidores a procurarem outros mais arriscados e com maiores retornos. O

volume de investimentos em créditos especulativos em países emergentes aumentou

significativamente.

Essa grande canalização de recursos para instrumentos de crédito gerou uma nova

gama de produtos na área de derivativos de créditos e um crescimento sem precedentes nos

mercados já existentes de vendas de empréstimos e securitização. Essa evolução tomou

possível que as tesourarias de bancos gerenciem de maneira ativa seus riscos de crédito,
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I. Aumento da lmportáncia de Gerenciamento de Risco de Ccdiio

alterando a exposição ao risco à medida em que os ciclos econômicos ou a saúde financeira

dos bancos evoluem. Os modelos de gestão de risco de crédito viraram uma ferramenta de

grande valor para os bancos e instituições financeiras que desejam identificar e

implementar estratégias de redução de risco para carteiras de crédito, pois fornecem uma

abordagem VaRI para risco de crédito.

1.2. Regulamentação

O acordo da Basiléia de 1988 exige que os bancos mantenham um capital

regulatório (patrimônio líquido mínimo) igual a pelo menos 8% da exposição ao setor

privado/, Essa taxa geralmente é bastante superior à meta interna dos bancos, criando um

incentivo para as chamadas operações de arbitragem de regulamentação, que diminuem

esse tipo de exposição no balanço das instituições financeiras. Em março de 1998,

conforme levantado por Jones (2000), a emissão de securitizações não-imobiliárias nos

Estados Unidos excedeu US$ 200 bilhões, e correspondeu a mais de 25% do volume de

empréstimos ajustados para risco de alguns dos maiores bancos americanos.

Conforme comentado por Jackson e Perraudin (2000), o aumento do volume de

t VaR significa Value at Risk; e consiste em determinar um valor mínimo para créditos individuais ou carteira
de crédito de acordo com um intervalo de confiança.

2 A regulamentação do Banco Central é ainda mais rigorosa que a da Basiléia. Exige um capital regulatório
mínimo de 11%. Até 29 de fevereiro de 2002, conforme exposto por Lofrano (2002), os créditos eram
classificados para fins de provisão de devedores duvidosos em função basicamente do prazo de
ínadimplência, desconsiderando o risco potencial dos tomadores dos recursos. A resolução 2.682/99, que
deve ser implantada até julho de 2002, dita que os créditos sejam classificados em nove níveis de risco,
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I. Aumente da lmportáncia de Gerenciamento de Risco de Cédito

operações de arbitragem de regulamentação gerou três desdobramentos básicos. O primeiro

é que operações típicas de arbitragem de regulamentação resultam em um aumento da

concentração de risco da carteira de crédito remanescente e, conseqüentemente, pode haver

a redução da eficiência da regulamentação da Basiléia. Nas operações de securitização, os

bancos vendem as tronches de empréstimos mais seniors e mantém as tranches mais

júniors; nas transações denominadas cherry picking, vende os empréstimos com melhor

qualidade de crédito e mantém os de pior qualidade de crédito. O segundo desdobramento é

que essas operações de arbitragem de regulamentação reduzem a exigência de capital sem a

contrapartida de uma redução do risco enfrentado pelo banco. O terceiro é que as operações

complexas de arbitragem de regulamentação diminuem a transparência das atividades dos

bancos, tanto do ponto de vista dos agentes reguladores quanto do mercado.

A única maneira efetiva de controlar operações de arbitragem de regulamentação é

alinhar as exigências do capital regulatório às avaliações dos riscos econômicos dos

próprios bancos. Nesse caso, os modelos de gestão de risco de crédito com visão de carteira

são extremamente úteis. Desde a emenda de 1996, o Acordo da Basiléia permite aos bancos

sofisticados empregarem seus modelos internos de gestão de risco de mercado para acessar

o patrimônio líquido exigido para fazer face a riscos gerais de mercado. O próximo passo

será permitir o uso de metodologias VaR para o risco de crédito.

A figura 1.1 resume a discussão acima:

tendo por base a situação econômico-financeira, a capacidade de pagamento do cliente e seus avalistase
outras in formações
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I. ..\umcllto da lmportáncia de Gerenciamento de Risco de Cédito

Figura 1.1. - Aumento do interesse em modelos de gestão de risco de crédito

Tesouraria

Gerência Ativa
da Exposição de
Risco de Crédito _
- aumento do volume e

da Iiquidez de
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- inovação em derivativos
de crédito.
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interesse em ~ara determinar
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_ necessidade de desenvolver
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crédito mínimo econômico.

1.3. Estágio de evolução dos modelos de gestão de risco de crédito

Os modelos de gestão de risco de crédito estão em um estágio de evolução muito

mais primitivo que os de risco de mercado. O risco de crédito é muito mais complexo de ser

mensurado que o risco de mercado, pois diferentemente do que acontece com o preço de

ações, taxas de juros e taxas de câmbio, o valor de mercado de empréstimos e obrigações

não é observado, e sua variação não pode ser aproximada por urna distribuição normal.

Existe uma grande dificuldade em se testar a qualidade das previsões dos modelos
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I. Aumento da Irnponáncia de Gerenciamento de Risco de Cédito

de gestão de crédito. Enquanto os modelos de gestão de risco de mercado produzem
.

previsões quase diárias - cerca de 250 por ano -, os modelos de gestão de risco de crédito

produzem uma única previsão por ano, devido a seu horizonte de planejamento de maior

prazo, dificultando back testing. A quantidade de dados históricos disponíveis de perdas por

inadimplência de crédito também não é suficientemente grande para gerar um número

satisfatório de cenários macroeconômicos ou ciclos de crédito.

Crouhy, Galai e Mark (2000) sugerem que um modelo tipo VaR adequado para

crédito deveria ter a visão de carteira de crédito, e considerar de uma maneira consistente e

integrada três aspectos básicos: o risco de migração de qualidade de crédito, a estrutura a

termo do spread e o risco de inadimplência.

Existe um grande campo para estudos acadêmicos, tanto no desenvolvimento de

metodologias para se testar os modelos de gestão de risco de crédito quanto para aprimorar

aspectos cruciais destes, como estimativa de probabilidade de migração da qualidade de

créditos individuais, determinação da estrutura a termo de spreads de crédito, determinação

da correlação entre os créditos individuais e determinação da distribuição de probabilidade

do valor de mercado de carteira de crédito.
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11. Evolução dos Modelos de Gestão de Risco de Crédito

11. EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO

H.I. Sistemas de Especialistas

Conforme exposto por Altman e Saunders (1998), é razoável considerar que há 20

anos a maior parte dos bancos tomava decisões de créditos baseando-se exclusivamente em

análises subjetivas - os chamados sistemas de especialistas.

De acordo com Weston e Brigham (1993) e conforme exposto por Douat (1994), os

bancos baseavam-se principalmente nos cinco "cês" de crédito para tomar decisões:

caráter, associado à reputação e intenção do cliente em honrar a obrigação assumida;

capital, referente basicamente à evolução patrimonial e econômica do cliente, geralmente

medida pela alavancagem financeira; capacidade, que descreve um julgamento subjetivo

da habilidade de pagamento do cliente, englobando a capacidade administrativa, produtiva,

tecnológica, comercial e financeira, e enfatizando sua capacidade de geração de caixa;

colaterais, representados pelas garantias reais; condição, relacionada com os impactos

macroeconômicos no setor de atividade da empresa.

Os sistemas de especialistas tendiam a ser exageradamente pessimistas em relação

ao risco de crédito.
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11. Evolução dos \lodelos de Gestão de Risco de Crédito

11.2. Sistemas de escore de crédito baseados em dados contábeis

Os sistemas de escore de crédito são menos subjetivos que o sistemas de

especialistas. Os primeiros modelos de escore eram baseados em análises univariadas de

índices contábeis. Em seguida, surgiram os modelos multivariados, que combinam as

variáveis-chave de crédito, atribuindo peso a cada uma delas e tendo como produto final

uma nota de crédito ou uma probabilidade do evento de inadimplência.

Existem basicamente quatro metodologias de análise multivariada para desenvolver

sistemas de escore de crédito: probabilidade linear, logit, probit e análise discriminante. O

modelo de análise discriminante produz uma nota, enquanto as técnicas de probabilidade

linear, logit e probit resultam em uma probabilidade de inadimplência. A técnica de

probabilidade linear é inferior, em termos econométricos, aos modelos logit e probit, pois

não incorpora adequadamente a variável latente. De acordo com o estudo de Martin (1977),

os modelos de análise discriminante e logit produzem classificações muito semelhantes'. O

modelo logit é utilizado na determinação da probabilidade de inadimplência no

CreditPortfolioView, e é explicado juntamente com o probit no anexo I.

A abordagem de escore mais divulgada pelos jornais acadêmicos foi a análise

discriminante, proposta inicialmente por Altman (1968). Essa técnica é utilizada

basicamente para realizar classificações em problemas nos quais a variável dependente é

I Mais detalhes sobre modelos de variável qualitativa dependente podem ser obtidos em Greene (2000),
capítulo 19.
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defmida em termos qualitativos, como por exemplo macho e fêmea, ou concordatária e

não-concordatária, no caso de modelos de previsão de concordatas. O primeiro passo,

portanto, é estabelecer grupos específicos de classificação. Depois disso, são coletados

dados individuais dos elementos de cada grupo. A análise discriminante procura estimar a

combinação linear das características individuais de cada elemento que melhor discrimina

entre os grupos preestabelecidos. Essa técnica permite considerar simultaneamente todas as

características comuns e relevantes às empresas, assim como a interação entre essas

características. Outra vantagem da análise discriminante é reduzir o espaço dimensional das

variáveis independentes para G-l dimensões, onde G é o número de grupos estabelecidos a

priori. Como a análise sugerida por Altman é constituída por dois grupos (concordatária e

não-concordatária), a análise é transformada em uma única dimensão: um escore de crédito.

Se este for maior que zero, a empresa é classificada como não-concordatária; se for menor

ou igual a zero, a empresa é classificada como concordatária. Quanto maior o escore de

crédito, melhor a qualidade de crédito.

Em 1968, Altman (1968) desenvolveu o modelo z-score, utilizando análise

discriminante. Foram observadas 66 empresas no período de 1946 a 1965, sendo 33

classificadas como concordatárias e 33 como não-concordatárias. As variáveis

independentes selecionadas foram os seguintes índices contábeis:

X, = capital de giro / ativo total

X2 = lucros retidos / ativo total

X3 = lucros antes de juros e impostos / ativo total

X. = valor de mercado do patrimônio líquido / valor de livro do exigível total

14
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X5 = vendas / total do ativo

o modelo resultante classificou corretamente 95% das empresas utilizando dados de

um ano antes do evento da concordata. Substituindo-se os valores das variáveis X), X2, X3,

)4 e X5 em (1), obtém-se o z-score da empresa.

(1)

Quando se utilizam dados de dois anos antes do evento de concordata, o modelo

classifica corretamente apenas 72% dos casos. Isso demonstra que dados contábeis perdem

bastante poder preditivo com o tempo.

A técnica de análise discriminante foi bastante divulgada no Brasil. Em 1977,

Altman e Baidya (1977) testaram o modelo z-score em nosso país. O evento de

inadimplência foi considerado a data em que a empresa entrou em concordata, e foram

coletados dados contábeis de uma amostra de 46 empresas, sendo 23 concordatárias. O

modelo que utilizou dados de um ano antes do evento da concordata classificou

corretamente 88% dos casos. Os índices X2 e )4 foram adaptados para X2 = (Valor contábil

do patrimônio líquido - capital social/valor contábil dos ativos) e )4 = Valor contábil do

patrimônio líquido/ valor contábil do exigível total. Em 1998, Minardi e Sanvicente (1998)

revisitaram o modelo utilizando dados contábeis de 92 empresas negociadas na BOVESP A

(Bolsa de Valores de São Paulo) entre 1986 e 1998, sendo 46 concordatárias nesse período.

O modelo classificou corretamente 80% das empresas com dados de um ano antes do

evento de concordata, 75,6% com dados de dois anos antes do evento e não foi significante
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com dados de três anos antes do evento. Existem inúmeras outras aplicações de análise

discriminante no Brasil. Algumas que merecem ser citadas, apesar da injustiça para com

outros autores, são as de Kanitz (1976) e Silva (1983).

Embora os modelos de escore que utilizam técnicas multivariadas com base em

dados contábeis tenham mostrado bom desempenho em diversos períodos de tempo e em

diversos países, incluindo o Brasil, são criticados principalmente por três aspectos. Em

primeiro lugar, baseiam-se predominantemente em dados contábeis, que são revistos, na

melhor das hipóteses, trimestralmente. Dessa maneira, tais modelos falham em capturar

mudanças súbitas e bruscas nas condições dos tomadores de empréstimo, que por exemplo

estariam refletidas no mercado de capital. Em segundo lugar, o mundo é inerentemente

não-linear, e os modelos discriminantes lineares devem ter uma capacidade de previsão pior

do que aqueles que relaxam essa hipótese. Em terceiro lugar, os modelos de escore de

crédito não têm ligações sólidas com nenhum modelo teórico.

A abordagem de redes neurais cria escore de créditos relaxando a hipótese de

linearidade da análise discriminante e utilizando inteligência artificial. Pode-se citar como

exemplo Duta & Shekhar (1988). A grande aplicação desses modelos ocorre em situações

onde o volume de decisão de crédito é muito grande, como por exemplo autorização de

cartão de crédito. Entretanto, não se tem notícias de aplicações em grandes bancos. A maior

crítica é em relação às variáveis criadas, que não têm necessariamente significado

econômico. O modelo requer uso extensivo de informática e é uma caixa-preta, baseando-

se em opiniões de especialistas, como por exemplo auditores. Altman, Marco e Varetto

(1994), em um estudo comparativo, concluíram que a abordagem de redes neurais não
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melhora significativamente a classificação da análise discriminante.

11.3. Modelos com base na Teoria da Firma

Os modelos denominados de risk of ruin têm fundamentos teóricos bastante sólidos.

De acordo com o modelo, urna empresa entra em falência quando o valor de mercado de

seus ativos (A) cai a um valor inferior ao de suas obrigações (B). Exemplos acadêmicos

desse modelo podem ser encontrados em Wilcox (1973), Scott (1981) e Santomero e Vinso

(1977). A idéia básica do modelo é a da Teoria da Firma de Merton (1972), segundo a qual

o valor do patrimônio líquido pode ser avaliado como urna opção de compra, na qual o

ativo objeto é o valor de mercado do ativo da empresa (A), e o preço de exercício é o valor

de face da dívida (B). Quando a empresa tem ações negociadas em bolsa, pode-se observar

o valor de mercado do patrimônio líquido, a volatilidade das ações e o valor contábil das

dívidas. Assumindo-se que o valor do ativo tem um comportamento browniano geométrico '

com média r e desvio padrão O'A constantes e distribuição lognormal, pode-se relacionar o

valor do ativo ao valor da ação pela equação (2) de Black & Scholes (1973), exposta a

seguir:

(2)

2 O processo browniano geométrico é um caso particular do processo de Markov, que considera que a variável
aleatória se comporta de acordo com um passeio aleatório.
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onde:

E = valor de mercado do patrimônio líquido;

A = valor de mercado do ativo;

B = valor de face da dívida;

R = taxa de retomo do ativo livre de risco, composta continuamente;

't = período de exposição da dívida;

erA = desvio-padrão das taxas de retomo do ativo;

N(.) = distribuição normal acumulada padronizada.

Observa-se a volatilidade das ações, mas não a do ativo. Porém, a volatilidade do

ativo pode ser relacionada à volatilidade da ação pela expressão (3):

(3)

Dessa maneira, em um processo iterativo obtém-se o valor de mercado do ativo e a

volatilidade do ativo. A distribuição de valores do ativo no momento t (AI) é descrita pela

expressão (4):
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(4)

onde Zt = N(O,1) e J..l é a taxa de retomo instantâneo dos ativos da empresa. O valor

esperado do ativo no momento t é igual a Ao*exp(J..lt).

Assumindo-se que a estrutura de capital da empresa é composta apenas pelo capital

próprio e uma obrigação de cupom zero vencendo em T, com valor de face igual a B, ~

inadimplência ocorre apenas no vencimento da obrigação, se o valor do ativo cair abaixo de

B.

Esse modelo foi comercializado pela KMV, uma consultoria especializada em risco

de crédito. O modelo produz para cada empresa monitorada pela KMV um EDF

(Freqüência Esperada de Retomo), que é calibrado para medir a probabilidade de

insolvência dentro de um ano e divulgado em percentuais de Oa 20.

De acordo com McQuown (1993), modelos baseados em informações de mercado

são superiores a modelos baseados em informações contábeis, pois preços são informações

ex-ante revisadas continuamente, enquanto que informações contábeis refletem o passado e

são, na melhor das hipóteses, revisadas trimestralmente. Bader e Sanvicente (1996)

observaram que os preços de ações de empresas que ficaram concordatárias apresentaram

retornos anormais acumulados negativos três anos e, em alguns casos, cinco anos antes do

evento de concordata
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Uma das grandes limitações de modelos do tipo risk of ruin é que eles ficam

restritos às empresas que têm ações negociadas em bolsa. No caso do Brasil, essas

empresas correspondem apenas a uma pequena parcela do mercado.

11.4. Modelos que estimam probabilidades implícitas de insolvência a partir da

estrutura a termo de spreads entre curvas de taxa de juros de empresas com risco e

curvas de taxa de juros livre de risco

Esses modelos calculam inicialmente as taxas a termo de obrigações livres de risco

de insolvência e de obrigações com risco, e a partir dessas taxas procuram avaliar o risco de

insolvência em diferentes momentos de tempo implícitos no mercado. As premissas mais

fortes nesse tipo de modelo são: (1) a Teoria das Expectativas das Taxas de Juros é válida';

(2) os custos de transação são pequenos; (3) não existem provisões de resgate antecipado e

nem fundos de resgate; (4) existem curvas de taxa de juros de obrigações de cupom zero,

ou estas podem ser extraídas a partir de obrigações que pagam cupom. Exemplos desses

modelos são Jonkhart (1979) e lben e Litterman (1989). Essa abordagem é proposta pela

KPMG (1998) para estimar o risco de crédito de empréstimos em múltiplos períodos.

3 De acordo com a Teoria das Expectativas, os investidores de curto prazo são indiferentes em comprar títulos
de curto prazo ou longo prazo para serem resgatados no curto prazo. Da mesma maneira, investidores de
longo prazo são indiferentes entre investir em títulos de longo prazo ou em títulos de curto prazo para serem
rolados. Não existe prêmio por liquidez, e as taxas a termo implícitas nas curvas de taxa de juros representam
as expectativas de taxas de juros de curto prazo futuras.
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11.5. Taxas de mortalidade de empresas

As taxas de mortalidade estão fundamentadas em probabilidades atuariais de

inadimplência. A metodologia tem sua origem em seguro de vida, e é baseada em dados

históricos de empréstimos/obrigações que se tornaram insolventes por categoria de rating

em um determinado número de períodos.

Desde o final da década de 80, os acadêmicos estudaram extensivamente as High-

yield bonds, tendo como principal preocupação a taxa de inadimplência. Existia uma

controvérsia sobre como medir a taxa de inadimplência de obrigações. Dependendo da

metodologia, as taxas variavam de níveis insignificantes a níveis significantes, como por

exemplo 1% ou 3% [ver Altman (1987) e Altman e Nammacher (1985)]. As duas

limitações principais dessas taxas de inadimplência. é que elas não levavam em conta a

população sobrevivente e nem revelavam informações importantes sobre a probabilidade de

inadimplência baseada em atributos importantes, como por exemplo ratings de crédito.

Altman (1989) introduziu a análise de mortalidade para superar esses problemas. Ele

considerou as taxas históricas de mortalidade de emissões por categoria de rating, levando

em conta o valor total das emissões.

A taxa marginal de mortalidade de empréstimos/obrigações com o rating i de

crédito no período t (MMRi,D corresponde à probabilidade de inadimplência no período t,

condicional a que o empréstimo/obrigação tenha sobrevivido até o período t-I. É calculada

pela expressão (5) a seguir:
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(Valor em $ dos empréstimos (obrigações) inadimplentes no período t)
MMR;t= (5)

(Valor em $ dos empréstimos (obrigações) no início do período t)

A taxa acumulada de mortalidade de empréstimos (obrigações) com o rating i de

crédito no período t (CMRit) corresponde à probabilidade incondicional de que de um

empréstimo/obrigação da categoria de rating i fique inadimplente em t períodos. É obtida

pela expressão (6) a seguir:

I

CMRi,1 = 1-TI SRn
n=\

(6)

SRn= 1- MMRn, (7)

onde:

SRn = taxa de sobrevivência no período n.

Agências como Moody's' e Standard & Poor's5 divulgam periodicamente tabelas

históricas de taxas de mortalidade de emissores por categoria de rating de crédito. A

metodologia das agências de rating difere da de Altman, porque calcula a taxa marginal de

mortalidade como sendo a razão entre o número de emissores que ficaram inadimplentes no

4 Ver Carty, L.V. e Liberman, D. (1997)

5 Standard & Poor 's (1996)
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período t e o número total de emissores no início do período 1. A Figura II.1 contém as

taxas de mortalidade acumuladas por categoria de rating divulgadas pela Standard &

Poor's em 1996.

Figura 11.1- Taxas Médias de Mortalidade Acumuladas (em %)

Anos
Rating 1 2 3 4 5 7 10 15
AAA 0.00 0.00 0.07 0.15 0.24 0.66 1.40 1.40
AA 0.00 0.02 0.12 0.25 0.43 0.89 1.29 1.48
A 0.06 0.16 0.27 0.44 0.67 1.12 2.17 3.00
BBB 0.18 0.44 0.72 1.27 1.78 2.99 4.34 4.70
BB 1.0~ 3.48 6.12 8.68 10.97 14.46 17.73 19.91
B 5.20 11.00 15.95 19.40 21.88 25.14 29.02 30.65
CCC 19.79 26.92 31.63 35.97 40.15 42.64 45.10 45.10
Fonte: S&P CreditWeek, 15 de Abril de 1996

o grande problema desse tipo de abordagem é que a base de dados sobre

inadimplência de empréstimos não é suficientemente grande para desenvolver estimativas

estáveis de probabilidades de inadimplência. McAllister e Mingo (1994) estimam que uma

instituição fmanceira precisaria de 20.000 a,30.000 casos de inadimplência em seu banco

de dados para obter estimativas confiáveis de inadimplência. Mesmo as maiores instituições

fmanceiras não chegam nem de perto desse volume de dados. Isso explica porque existe um

movimento entre os maiores bancos americanos para criar um banco de dados

compartilhado de taxas históricas de inadimplência e perdas por inadimplência.

11.6. Migração de qualidade de crédito

Não se observa o preço de mercado de obrigações com pouca liquidez, ou de
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empréstimos que não são negociados no mercado secundário, dificultando a mensuração do

risco de crédito. A abordagem mais comum [ver, por exemplo, JP Morgan (1997)] é

relacionar a alteração de valor de um empréstimo ou obrigação a migrações de rating de

crédito. Dessa maneira, é possível estimar o risco de uma carteira de crédito por meio da

distribuição conjunta de migração de ratings dos créditos individuais. A ferramenta-chave

nessa metodologia é a matriz de probabilidade de migração para diferentes ratings de-

crédito, como por exemplo a probabilidade de que um crédito com um rating AA continue

em um rating AA a partir de um determinado número de anos, ou migre para A, AAA ou

outro rating qualquer. A partir da matriz de migração de créditos individuais, e com

informações sobre correlações de diferentes créditos, pode-se modelar a probabilidade

conjunta de migração para diferentes estados.

Moody's e Standard & Poor 's divulgam periodicamente matrizes de migração de

ratings de crédito em um ano, baseando-se em dados históricos. A Figura II.2 apresenta a

matriz de migração da Standard & Poor 's divulgada no documento de CreditMetrics [JP

Morgan (1997)], com dados de 1981 a 1996. A metodologia da Moody's e da Standard &

Poor 's observa a alteração de rating dos emissores a partir de um período inicial, ignorando

a idade da obrigação no estado de rating inicial e as diferenças no ciclo econômico.

Existem sete categorias de rating, sendo a mais alta a AAA e a mais baixa a CCc. A

categoria D (Default) é a de inadimplência. A Figura I1.3 contém uma descrição dos ratings

da Moody's e Standard & Poor's. Os ratings classificados como grades geram spreads de

crédito (diferença entre a taxa de juros da obrigação e a taxa de juros das obrigações do

governo americano com vencimento equivalente) sensivelmente mais baixos do que os

ratings classificados como especulativos.
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Figura 11.2 - Matriz de migração de um ano: Standard & Poor 's - ajustada para retirada de

empresas sem ratings

Rating Rating ao final do ano (%)

Inicial AAA AA A BBB BB B CCC Default

AAA 90,81 8,33 0,68 0,06 0,12 ° ° °AA 0,70 90,65 7,79 0,64 0,06 0,14 0,02 °A 0,09 2,27 91,05 5,52 0,74 0,26 0,01 0,06
BBB 0,02 0,33 5,95 86,93 5,30 1,17 0,12 0,18
BB 0,03 0,14 0,67 7,73 80,53 8,84 1,00 1,06
B O 0,11 0,24 0,43 6,48 83,46 4,07 5,20
CCC 0,22 ° 0,22 1,30 2,38 11,24 64,86 19,79

Fonte: Standard & Poor's Credit Week, 15 de abril de 1996

Observando-se a Figura 11.2, verifica-se que a maior probabilidade, independente do

rating original, é não migrar de estado. Entretanto, a probabilidade de permanecer no

mesmo estado decai à medida em que existe uma deterioração da qualidade de crédito.

Verifica-se também que quanto maior a distância do rating final para o rating original,

menor é a probabilidade de migração. A probabilidade de deterioração de qualidade de

crédito é maior que a probabilidade de melhora de qualidade de crédito.

JP Morgan (1997) propõe que a matriz de probabilidades de migração de ratings de

crédito possa ser descrita como urna cadeia de Markov" estacionária, em que cada rating de

crédito corresponde a um estado e o estado inadimplência é considerado absorvente, isto é,

uma vez que o empréstimo ou obrigação atingiu o estado inadimplente, permanecerá nesse

estado para sempre. Dessa maneira, é possível determinar a matriz de migração de crédito a

partir das taxas médias de mortalidade acumuladas, como por exemplo as da Figura 11.

6 A cadeia de Markov é explicada em mais detalhes no capítulo 7 de Luenberg (1998)
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Multiplicando-se a matriz de migração de um ano por ela mesma n vezes, gera-se a matriz

de transição em n anos. As probabilidades de inadimplência em n anos correspondem

simplesmente à probabilidade de migração de cada um dos estados para o estado

inadimplente em n anos e, assim, pode-se encontrar a matriz de migração de um ano que

melhor se adapta, em termos de mínimos quadrados, às taxas médias de mortalidade

acumuladas.

Altman e Kao (1992) constróem matrizes de migração de ratings baseando-se em

dados históricos. Porém, ao invés de utilizarem a migração de qualidade de crédito dos

emissores, utilizam a emissão propriamente dita. Observam que a probabilidade de

migração é influenciada pela idade das obrigações. Obrigações mais novas têm uma

probabilidade maior de migrarem de crédito do que obrigações de quatro ou cinco anos.

Altman (1998) observa ainda que a probabilidade de migração se altera também com o

período analisado. Na década de 70, as migrações para um estado de crédito melhor

superaram as migrações para estados piores, enquanto no período entre 1981 a 1995 as

migrações para piores estados superaram as para melhores estados. Nickell, Perraudin e

Varotto (2000) observam que a probabilidade de migração é significativamente

influenciada pelo fato do emissor pertencer ao setor bancário ou industrial, ser americano

ou estrangeiro e a economia estar aquecida ou em recessão.
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Figura 11.3 - Descrição dos ratings de Moody 's e Standard & Poor 's

Moody's S&P
Aaa AAA Melhor rating Capacidade de pagamento de juros

Vl
e principal extremamente forte.

"O Aa AA Capacidade muito forte de pagamento de juros es::
áS principal.

C1)

] A A Capacidade forte de pagar juros eepagar principal.
o

Baa BBB Possuem capacidade adequada de pagar juros e
principal.

{J Ba BB Predominantemente especulativas com respeito à~
~ o B B capacidade de pagamento de Juros e principal.~Ill
~"'O.~ Caa CCC BB e Ba representam o menor grau de especulaçãoo .-]~ Ca CC e CC e Ca o maior grau de especulação.o.~
oJ:.2: ~~ o

C C Ratingreservado a "income bonds", quando não sãe:;{J
u ~8..0

pagos JurosU"J1ll
D Default

As evidências de Altman e Kao e Nickel, Perraudin e Varotto mostram que matrizes

de migração incondicionais, como as apresentadas por Moody's e Standard & Poor 's, ou as

obtidas por um processo de Markov estável não são adequadas, e podem subestimar ou

superestimar a migração de crédito em diferentes ciclos econômicos.
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11.7.Estimativa de perda monetária em caso de inadimplência

A probabilidade de inadimplência não é suficiente para estimar o risco de perder

dinheiro. É necessário estimar, além da probabilidade de inadimplência, a taxa de

recuperação de crédito por prioridade na distribuição das garantias. Moody's e S&P

divulgam periodicamente estudos de recuperação de crédito. A Figura 1I.4 apresenta os

resultados de Carty & Lieberman (1996).

Em caso de inadimplência, o valor do empréstimo ou obrigação seria estimado

como sendo o valor de face multiplicado pelo percentual de recuperação de crédito.

Figura 11.4 - Taxa de recuperação de crédito por prioridade na distribuição das garantias

(% do valor de face)

Senioridade Média % Desvio-Padrão %
Senior Secured 53,80 26,86
Senior Unsecured 51,13 25,45
Senior Subordinated 38,52 23,81
Subordinated 32,74 20,18
Junior Subordinated 17,09 10,90

Observa-se na Figura 1I.4 que a taxa de recuperação de crédito é bastante volátil.

11.8. Aplicação da Teoria de Carteiras para Crédito

Os modelos atuais de gestão de crédito preocupam-se com a saúde da instituição

fmanceira como um todo, levando em consideração a concentração em setores industriais,
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regiões, países e classes de rating, e portanto empregam uma visão de carteira de crédito.

Essa visão é fundamentada na Teoria de Diversificação de Carteiras de Markowitz (1952),

em que a correlação entre os ativos tem um papel fundamental na redução de risco das

carteiras. Porém, é muito mais complexo calcular a distribuição de valores de uma carteira

de crédito do que de ações.

Além de não ser observada, a distribuição de valores de um empréstimo ou título de

dívida é assimétrica e tem curtose, e não pode ser aproximada por uma distribuição log-

normal, como geralmente é feito com ações. Quando se concede crédito, existe uma grande

probabilidade de se obter ganhos limitados, no caso de pagamento de juros e principal, e

uma pequena probalidade de incorrer em grandes perdas, no caso de insolvência do credor.

A distribuição de retomo dos créditos tem forte inclinação para a direita e uma grande

cauda para a esquerda. Para se modelar a distribuição completa das carteiras são necessárias

mais informações além da média e do desvio-padrão. Considerando-se todas as

combinações possíveis de estado de cada credor, pode-se construir mecanicamente toda a

distribuição da carteira de crédito. Porém, esse método é difícil de ser implementado para

carteiras grandes, por limitações computacionais. Conseqüentemente, a distribuição da

carteira só pode ser estimada por simulação. A Figura II.5 contém uma comparação entre a

distribuição de retornos de instrumentos de crédito e a distribuição de retornos de ações.

As correlações necessitam ser obtidas de modo indireto. Uma das maneiras é obter

tais correlações a partir do preço das ações. Outra maneira é tabulá-las a um nível alto de

agregação, dando por exemplo o mesmo tratamento para uma mesma categoria de risco ou

a créditos pertencentes a um mesmo setor, e empregando modelos multifatoriais.
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Figura 11.5 - Comparação entre a distribuição de retomo de mercado e retomo de crédito

Retomo Típico de Mercado q

Perdas o Ganhos
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IH. A UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE DURAÇÃO PARA PREVER

INADIMPLÊNCIA

o modelo de duração, também conhecido por modelo de tempo de falha e modelo

hazard, tem sido utilizado para examinar quais variáveis possuem maior poder na

previsão de inadimplência. O modelo é uma abordagem alternativa aos modelos binários

probit e logit e à análise discriminante. Os resultados de modelos de duração deveriam ser

mais eficientes que os de modelos discretos, urna vez que consideram o tempo de

sobrevivência na estimação da taxa instantânea de inadimplência, variável geralmente

ignorada em modelos discretos. O modelo de tempo de falha é contínuo, e permite tratar a

probabilidade de inadimplência como tal.

O objetivo deste capítulo é discutir como o modelo de duração pode ser utilizado

para construir taxas projetadas de inadimplência marginais e acumuladas. O conceito do

modelo é bastante próximo ao das taxas de inadimplência e de mortalidade usado na

literatura de risco de crédito. Se as variáveis explicativas forem macroeconômicas, o

modelo pode ser utilizado para projetar taxas de inadimplência marginais e acumuladas

condicionadas ao estado da economia.

Este capítulo foi estruturado em uma parte teórica, em que é apresentado o

modelo de duração e discutida sua utilização em crédito, e em uma parte empírica, na

qual procuramos estudar algumas propriedades do modelo quando aplicado ao mercado

brasileiro e compará-lo com modelos logit e probit.
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llI.1. Utilizações do Modelo de Duração

Os modelos de duração1, também conhecidos por modelos de tempo de falha,

foram originados na engenharia industrial para descrever a vida útil de diversas

máquinas, e em ciências biomédicas para descrever eventos como a sobrevivência de

pacientes submetidos a um determinado tratamento. Em economia, o modelo de duração

tem sido largamente utilizado para estudar desemprego/, duração de casamentos e espaço

de tempo entre nascimentos. Em fmanças, algumas das aplicações são na determinação

do tempo entre transações no mercado financeiro3, período de payback de empréstimos

estrangeiros e taxas de pré-pagamentos de hipotecas.

Wheelock e Wilson (1994 e 1995) utilizaram abordagens de duração

proporcionais para investigar o papel do seguro de depósito, regulamentação e eficiência

em falências de bancos. Conforme comentado por WW, os modelos de duração,

diferentemente dos modelos padrões de alternativas discretas (como por exemplo probit e

logit), utilizam informações sobre quanto tempo os bancos sobreviveram para estimar a

probabilidade instantânea de falência, com base em um conjunto de variáveis

independentes. Os modelos de alternativa discreta tipicamente ignoram as informações

sobre tempo de falência, e fornecem estimativas de falência apenas em um determinado

intervalo de tempo. As estimativas dos parâmetros em um modelo de duração indicam se

o aumento do valor de uma variável independente irá reduzir ou prolongar o tempo até

I Mais detalhes do modelo de duração podem ser encontrados em Kiefer (1988) e Greene (2000).
2 Ver Lancaster (1979).
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que a falência ocorra. Os modelos de duração resultam em estimativas de parâmetros

mais eficientes que os modelos discretos.

Molina (1999) analisou quais indicadores fmanceiros poderiam ter previsto a

falência dos bancos venezuelanos durante a crise de 1994-1995. Para isso, utilizou a

abordagem semiparamétrica proporcional de Cox, com variáveis independentes que se

alteram com o tempo. Embora o número de observações fosse limitado (apenas 36 bancos

mantinham operações significativas na Venezuela na época da crise), essa abordagem

permitiu uma análise de cross section de dados de séries de tempo.

Molina e Moeller (1999) utilizaram essa mesma abordagem para investigar como

a probabilidade de inadimplência de high yield bonds se altera com o passar do tempo e o

impacto na probabilidade de inadimplência das características da emissão ou emissor.

Concluíram que a probabilidade de inadimplência aumenta monotonicamente com o

passar do tempo, ocorrendo um aumento mais significativo cinco anos após a emissão.

Rocha (1999) utilizou o Modelo Semiparamétrico Proporcional de Cox para

verificar as probabilidades ao longo do tempo de bancos brasileiros ficarem insolventes

ou permanecerem saudáveis. Para isso, construiu duas amostras de bancos brasileiros - a

primeira composta por instituições que faliram no período de julho de 1994 a dezembro

de 1995 e a segunda composta por bancos saudáveis -, e verificou a capacidade do

modelo hazard em prever a falência no período de O a 24 meses. As variáveis mais

significantes para determinar o hazard, ou taxa de falência, foram margem líquida,

3 Ver Engels (1997).
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alavancagem e captação total. A margem líquida influenciou negativamente a taxa de

falência, conforme a intuição, e a alavancagem e captação total influenciaram

positivamente a taxa de falência. O modelo foi utilizado como classificatório, ou early

warning, para classificar os bancos em saudáveis ou insolventes daqui um período de t

meses. Para isso, Rocha comparou a taxa de sobrevivência prevista pelo modelo hazard

com uma taxa hurdle, estimada como sendo a proporção de bancos sobreviventes em

relação ao total de bancos em t períodos. Caso a taxa estimada pelo hazard para t meses

fosse superior à taxa hurdle de t meses, o banco seria classificado como sobrevivente em

t meses; caso contrário, como insolvente em t meses. Para t = seis meses, nenhum banco

insolvente foi classificado como saudável (erro tipo I), e 32% dos bancos saudáveis

foram classificados como insolventes (erro tipo II). Já para um ano, o erro tipo I

aumentou para 27% e o erro tipo II caiu para 12%. Em 18 meses, o erro tipo I foi de 0%,

e o erro tipo II foi de 39%. Em 24 meses, o erro tipo I foi de 20%, e o tipo II de 12%.

ill.2. Descrição do modelo de duração ou tempo de falha e aplicação do modelo ao

crédito

O conceito central nos modelos de tempo de falha é a probabilidade condicional

de que uma observação não irá sobreviver por t períodos, sendo denominada por função

hazard, À. No caso de crédito, a função hazard equivale à probabilidade de que uma

empresa fique inadimplente no período t, não tendo ficado em t-dt períodos, ou seja, à

taxa marginal de inadimplência. Se as observações forem sumarizadas em ratings de
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crédito, o conceito de hazard será análogo ao conceito de mortalidade marginal descrito

no capítulo 11.

É possível que a probabilidade condicional de inadimplência se altere com a

duração (período de tempo em que a empresa encontra-se no estado não inadimplente).

Esse fenômeno de envelhecimento foi identificado empiricamente por Altman (1998) na

construção de matrizes de migração. Nesse caso, a hazard é uma função do tempo t, "'-(t).

Para se adotar uma abordagem paramétrica para a função hazard, é necessário especificar

uma distribuição. Exemplos bastante utilizados são distribuição exponencial, Weilbull ou

Gama.

A defrnição de duração necessita de uma origem no tempo (início), uma escala de

tempo e uma defrnição precisa do evento que encerra a duração. No caso de crédito,

diversos eventos poderiam ser considerados como data corte para passar a classificar uma

empresa de sobrevivente para inadimplente. Alguns exemplos são a data em que foi

pedida a concordata da empresa, a data em que um crédito passou para crédito em

liquidação ou a primeira vez em que foi pedida falência da empresa. A origem do tempo

poderia ser o dia de emissão do empréstimo. A escala de tempo é uma decisão gerencial,

podendo ser mensal, semestral e anual. Conforme será visto no Capítulo IV, a maior parte

dos modelos de gestão de risco crédito estuda horizontes anuais, ou seja, probabilidades

de que o crédito não sobreviva ao próximo ano. O modelo de duração descrito a seguir

considera que as observações podem falhar apenas uma vez, não podendo depois voltar
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ao estado sobrevivente". Traduzindo tais dados para crédito, isso quer dizer que as

empresas que ficarem inadimplentes passarão a ser consideradas inadimplentes para

sempre. Essa é a mesma premissa adotada na construção de matrizes de mortalidade.

Os dados analisados para estimar os parâmetros do modelo de duração são

coletados até uma determinada data. Observa-se empresas que ficaram inadimplentes ou

sobreviveram no período analisado, mas no caso das sobreviventes não se pode afirmar

que continuarão sobrevivendo após o período analisado. Dessa maneira, as observações

sobreviventes são censuradas na data em que se encerra o período estudado.

Formalizando essa explicação, consideramos que T* seja a duração de um indivíduo na

ausência de censura e c seja o intervalo de tempo de censura, medido a partir da data de

origem da análise. A variável aleatória observada será sempre a menor entre T* e c, ou

seja, T = mínimo(T*,c). Para distinguir entre observações censuradas e não-censuradas,

inclui-se a variável de indicação d, que assume valor 1 quando a observação não é

censurada, e O se a observação for censurada.

A distribuição da probabilidade de encerrar a duração pode ser especificada pela

função de distribuição:

F(t) = Prob(T<t) (8)

4 Outras abordagens do modelo de duração consideram a possibilidade de múltiplas falhas, que seria a
abordagem de riscos competidores. No caso de crédito, porém, a grande preocupação é com a probabilidade
de uma empresa ficar inadimplente e. por isso, adotar o estado de inadimplência como absorvente é mais
adequado. Metodologias de riscos competidores seriam adequadas, por exemplo, para determinar quais
características seriam relevantes para encompridar a duração até a falência e encurtar o tempo da empresa
em um processo de reestruturação, ou seja, um problema diferente do risco de crédito.
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F(t) especifica a probabilidade de que a variável aleatória T seja menor que algum

valor t, ou seja, a probabilidade de que a empresa fique inadimplente em T anos a partir

da data de emissão do empréstimo seja menor que t. Em crédito, a distribuição F(t)

corresponderia à taxa de inadimplência acumulada.

A função de densidade correspondente é:

f(t) = dF(t)/dt (9)

A função de sobrevivência é defmida como:

Probí'I z t) = 1 - F(t) (lO)

A função hazard, ou taxa de falha, que em crédito seria análoga à taxa de

inadimplência marginal condicionada a que a empresa tenha sobrevivido t períodos, é

igual a:

À(t) = f(t)/S(t) (11)

A função hazard proporciona uma defmição conveniente da dependência da

duração. Dependências positivas significam que a probabilidade de que a duração será

interrompida em pouco tempo aumenta à medida em que a duração se toma mais longa, e
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vice-versa para dependências negativas. Existe uma dependência de duração positiva no

ponto t* se dÀ(t)/dt >0 em t*, e negativa se dÃ(t)/dt <O.

A função integrada do hazard é o ingrediente básico de diversos testes de

especificação.i

A função integrada de hazard é igual a:

A(t) = !À.(u)du (12)

Ela pode ser relacionada à função de sobrevivência por:

S(t) = exp [A(t)] (13)

As funções de verossimilhança e log-verossimilhança na ausência de censura são

respectivamente:

n

L (8) = Ilf(t; ,O)
;=1

(14)

n

In L(8) = LIn(J;),
;=J

(15)

onde 8 é o vetor de parâmetros da especificação da distribuição hazard.

5 Para mais detalhes, ver Greene (2000), Método de Momentos.
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Nos casos em que há censura, as durações não-censuradas contribuem para a

função de verossimilhança com o termo de densidade f(ti,8), e as durações censuradas

com a probabilidade S(ti, 8).

A função log-verossimilhança quando há censura é igual a:

n n n n

LnL(8) = Ldjlnj(fj,B)+ L(1-dj)lnS(fj,B)= Ldjlnj(fi'B)- LA(fj,B) (16)
j=! j=! j=! j=!

Variáveis explicativas podem afetar a distribuição da duração de diversas

maneiras. A especificação de duração proporcional é bastante utilizada e de simples

interpretação. A função hazard dependente de um vetor de variáveis explicativas x com

coeficientes desconhecidos p e Ào é fatorada como:

(17)

onde Ào é o hazard básico. Uma especificação bastante utilizada para ~ é:

(J( x, fJ) = exp( x' ,8) (18)

o efeito das variáveis explicativas é multiplicar a função hazard básica por um

fator de escala. O sinal do coeficiente indica a direção do efeito da variável explicativa na

39



IlI. A l 'tilização d~ Modelos de Duração para Prever lnndimplcncin

probabilidade condicional de encerrar uma duração. O efeito proporcional de x na

probabilidade condicional de encerrar uma duração não depende da duração. Portanto, os

coeficientes podem ser interpretados como o efeito proporcional constante de x na

probabilidade condicional de completar a duração.

Caso as variáveis explicativas fossem variáveis macroeconômicas - como por

exemplo sensibilidade das vendas da empresa, do resultado operacional e do lucro líquido

à taxas de juros; taxa de crescimento do PIB, inflação e desvalorização cambial -, seria

possível estimar taxas de inadimplência marginais e acumuladas condicionadas ao estado

da economia. Para isso, seria necessário adotar um modelo de previsão das variáveis

macroeconômicas. Se as taxas de inadimplência marginais puderem ser relacionadas a

ratings de crédito, é possível estimar a matriz de migração de ratings de um período para

outro condicionada ao estado da economia. Este tópico será abordado novamente após a

discussão, no Capítulo IV, sobre os modelos atuais de gestão de risco de crédito.

111.3. Aplicação empírica do modelo de duração no Brasil

Uma preocupação básica da abordagem de duração proporcional descrita é se o

efeito de escala decorrente das variáveis explicativas é adequado, ou seja, se observações

com variáveis explicativas positivas para sobrevivência terão hazards significativamente

mais baixos que observações com variáveis explicativas negativas. Nesse caso, uma

dispersão razoável entre as taxas de falhas das observações seria esperada.
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Outra preocupação refere-se a qual especificação deve ser adotada para a função

hazard.

Para responder a essas questões e ilustrar a discussão teórica, foi desenvolvido um

experimento para analisar propriedades de estimativas do modelo hazard no mercado

brasileiro. O resultado do modelo hazard foi comparado com o dos modelos logit e

probit.

Ill.3.1. Metodologia adotada

Foram coletadas informações contábeis de 301 empresas com ações negociadas

na BOVESPA no período de 1987 a 1997. Utilizou-se os bancos de dados da

Economática e do Sabe, construídos pelo Ibmec. O evento de inadimplência foi

considerado como sendo o ano em que a empresa passou a ter suas ações negociadas

como concordatárias. Dessas empresas, 42 tiveram ações negociadas como

concordatárias no período analisado. A Figura IH.1 mostra os detalhes das empresas

concordatárias. As variáveis explicativas adotadas foram os índices contábeis propostos

por Altman e Hartzel e Peck (1995) para países emergentes, ajustados para o ambiente

brasileiro:

XI: Capital de giro líquido I ativo total;
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x2: (Patrimônio líquido - capital social) / ativo total;

X3: Lucro operacional/ativo total;

Xa: Patrimônio líquido / Valor contábil do exigível oneroso.

o escore produzido por essas quatro variáveis foi denominado de EMS (Emerging

Market Score). Sanvicente e Minardi (1996) testaram as variáveis propostas por AH com

a técnica de análise discriminante em amostras emparelhadas, e o modelo classificou

corretamente 80% das empresas como saudáveis ou concordatárias.

o ideal seria incluir na análise variáveis explicativas macroeconômicas. Para isso,

seria necessário estimar por meio de regressões múltiplas a sensibilidade das empresas da

amostra a variáveis macroeconômicas. Infelizmente, o banco de' dados estudado não é

adequado para essa análise. Muitas das empresas, principalmente as que ficaram

concordatárias, não disponibilizaram informações contábeis todos os anos, e não foram

raros os casos de empresas em que foram analisados apenas um ou dois anos de

informações contábeis.

Para se observar o efeito envelhecimento, considerou-se que cada uma das

empresas emitiu anualmente, entre 1988 e 1992, empréstimos de cinco anos de

vencimento. Dessa maneira, os empréstimos tinham datas de vencimento de 1993 a 1997.

O período analisado foi anual, ou seja, com base nas informações contábeis do fmal do

ano t-l estimava-se a probabilidade da empresa entrar em concordata no ano 1. O estado
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inadimplente foi tratado como absorvente. Uma vez que a empresa se tornava

inadimplente, deixava de ser observada.

Figura 111.1 - Empresas Concordatárias

Nome da Empresa Data da Concordata Setor Industrial
Brumadinho 1988 Mineração
Jaraguá 1988 Têxtil
Aliperti 1989 Metalurgia
Café Brasília 1989 Alimentos
Ferragens Haga 1989 Siderurgia
Quimisinos 1989 Química
Curt 1990 Química
Engesa 1990 Equipamentos de Transporte
Guararapes 1990 Têxtil
Hering Brinquedos 1990 Brinquedos
Imcosu1 1990 Comércio
Madeirit 1990 Material de Construção
Pacaembu 1990 Alimentos
Persico 1990 Siderurgia
C Fabrini 1991 Equipamento de Transporte
Celulose Irani 1991 Papel e Celulose
Cobrasma 1991 Equipamento de Transporte
Conforja 1991 Siderurgia
EDN Estireno 1991 Petroquírnica
Meridional 1991 Siderurgia
Microlab 1991 Elétrico / Eletrônico
Nogam 1991 Couro
Transparana 1991 Equipamento de Transporte
Trol 1991 Brinquedos
Trorion 1991 Química
Liasa 1992 Metalurgia
Lojas Hering 1992 Comércio
Lum's Têxtil 1992 Têxtil
Staroup 1992 Têxtil
AcoAltona 1993 Siderurgia
Gurgel 1993 Equipamento de Transporte
Sibra 1993 Metalurgia
Ferro Ligas 1994 Metalurgia
Aquatec 1995 Química
1nbrac 1995 Elétrico / Eletrônico
Londrimalhas 1995 Têxtil
Mesb1a 1995 Comércio
Montreal Engenharia 1995 Construção Civil
Cibran 1996 Química
Trufana 1996 Têxtil
Brasinca 1997 Equipamento de Transporte
Casa José Silva 1997 Comércio
Corbetta 1997 Couro
Glasslite 1997 Brinquedos
Pará de Minas 1997 Têxtil
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Como os dados foram coletados até 1997, a análise foi censurada em 1997. Foi

incluída uma variável de indicação d, que tem valor igual a O se a observação for

censurada (T=c) e 1 se a observação não for censurada (T=T*). A abordagem empregada

no experimento utilizou variáveis independentes que se alteravam com o tempo, no caso

os quatro índices contábeis de um ano antes do evento de concordata. Assim, as empresas

que não divulgaram as informações contábeis no ano anterior ao da concordata

contribuíram apenas com as informações divulgadas antes da concordata.

Como não se conhece o comportamento da função de hazard básico /..0' corre-se

um grande risco ao adotar uma abordagem paramétrica não adequada. Além disso, um

dos objetivos do experimento é exatamente identificar efeito de envelhecimento nos

empréstimos brasileiros. Por isso, embora com perda de eficiência, adotou-se a

abordagem semiparamétrica sugerida por Cox (1972, 1975) para estimar P no modelo de

duração proporcional.

Se a censura for ignorada e considerando que as observações são ordenadas por

durações encerradas (i.e. t l <t2< ... <tn) , a probabilidade condicional de que a observação j

exista em tj, dado que qualquer número de observações poderia ter existido em tj, é igual

a:

Â ( 1),xJ3)
nI Â(ti, xJJ)

(19)

1=)
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A abordagem do hazard proporcional reduz a expressão acima a:

~( tj,xJ3)
n

I~(ti,XiP)
t=I

(20)

Em cada um dos casos, a contribuição para a função de log-verossimilhança é a

razão do hazard de um indivíduo cuja duração foi completada em t e a soma dos hazards

de todos indivíduos cujas durações ainda estejam em progresso antes de t.

A função de log-verossimilhança consiste no produto de cada uma das

contribuições individuais, e a função logarítmica da verossimilhança é igual a:

(21)

o modelo pode ser testado por meio dos testes assimptóticos convencionais.

A função de hazard básica foi descartada nessa abordagem de verossimilhança

parcial, mas pode ser recuperada após a estimação dos parâmetros do modelo. Conforme

explicado por Kalbfleisch e Prentice (1980), a função de sobrevivência é igual a:

S(t,X,P,So) = So(t)exp(Xp)' (22)
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onde So(t) é a função de sobrevivência básica, que pode ser definida por:

j-I

So(tj) = TIa;
;=0

(23)

A contribuição para a função de verossimilhança de uma empresa que fique

inadimplente em tj é igual a:

j-I

So(tj)exp(Xjp)-So(tj+l)exp(XJ3) = [l-aj exp(Xjp)Jtj a; exp(X;p) (24)
;=0

A contribuição para a verossimilhança das empresas que não ficaram

inadimplentes é afetada por uma variável dummy dj. Estabelecendo-se que p = p,

estima-se a, que maximiza a função logarítmica de verossimilhança que considera a

contribuição das empresas que ficaram inadimplentes e as que não ficaram. A partir de

como foi definida a função de sobrevivência básica, o hazard básico é igual a:

10 -_] _ a J' __ ] _ ] _ exp( X j P
/L n A exp( -Xi P)

Lexp(Xj p
i=I

(25)
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A recuperação do hazard básico permite observar o efeito envelhecimento e

construir para cada empresa as taxas de inadimplência marginais e acumuladas.

As taxas de inadimplência marginais são iguais ao valor da função hazard, e as

taxas de inadimplência acumulada foram obtidas por:

F(t) = 1- S(t) (26)
I

S(t) = n(l-.hn)
n=l

(27)

onde:

F(t) = taxa de inadimplência acumulada;

S(t) = taxa de sobrevivência acumulada;

h, = taxa hazard no período n, ou seja, a taxa de inadimplência marginal.

Foram estimados coeficientes e taxas de inadimplência marginais para os modelos

logit e probit, e nesse caso calculou-se a probabilidade de que uma empresa se tomasse

inadimplente no ano t, conhecendo-se os índices contábeis do [mal do ano t-1.

111.3.2. Resultados

A Figura 111.2 mostra o efeito envelhecimento de empréstimos no mercado

brasileiro. Observa-se que o hazard básico estimado fica praticamente constante nos três
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primeiros anos, e sofre uma redução no quarto e quinto anos. Com base nesse resultado, a

especificação da distribuição exponencial" seria adequada se a grande maioria dos

empréstimos vencesse em até três anos, mas inadequada se uma grande parte dos

empréstimos vencesse em quatro ou cinco anos.

A Figura III.3 contém uma análise do comportamento da função hazard em

função do ano dos dados contábeis analisados. Para isso, ignorou-se o efeito

envelhecimento e analisou-se média e desvio-padrão da probabilidade marginal de

inadimplência no ano t, em função dos dados do ano t-1. Observa-se que a taxa média de

inadimplência é afetada pelo ano dos dados, mas que esse efeito é ainda mais forte no

desvio-padrão das taxas de inadimplência.

A Tabela III.1 apresenta os coeficientes dos modelos hazard, pro bit e logit.

Observa-se que os coeficientes dos modelos levam à mesma conclusão quanto ao sinal

das variáveis explicativas na taxa de sobrevivência e significância. As variáveis XI

(capital de giro líquido/ativo total), X3 (lucro operacional! ativo total) e N (ativo total!

valor contábil do exigível oneroso) reduzem a função hazard nos modelos de duração e

aumentam a probabilidade de sobrevivência nos modelos logit e probit. A variável X2

(lucro retido / ativo total) aumenta a função hazard nos modelos de duração e diminui a

probabilidade de sobrevivência nos modelos logit e probit. As duas variáveis mais

6 A distribuição exponencial considera que a taxa de falha, ou função hazard, é constante no tempo.
F(t) = l-e?'
S(t) = e-rt
f(t) = ye·y1
).,(t) = y,
onde y é um parâmetro a ser estimado.
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significativas para aumentar a sobrevivência da empresa ou diminuir a função hazard

foram X3 e X, nos três modelos, sendo todos significativos.

Figura Ill.2 - Efeito envelhecimento

1 2 3 4 5 6
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Figura 111.3- Função Hazard e Ciclos Econômicos

Estatlstlcas de taxa de inadimplência em funçAo de cicios econômicos
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Tabela 111.1 - Coeficientes estimados para as variáveis contábeis do EMS

Coeficientes Modelos
Hazard Logit Probit

Constante 3.681944 1.998879
21.295 28.161

X1 -2.20757 2.913763 1.471913
-3.501 6.426 6.831

X2 0.493376 -0.71287 -0.25688
0.89 -2.38 -1.891

X3 -3.79609 4.390847 1.99124
-3.92 7.308 6.477

X4 -0.32518 0.319937 0.10168
-1.603 3.007 2.566

Razão
Verossimilhança 144.96 157.66 161.71

As taxas de inadimplência marginais resultantes do modelo hazard foram

comparadas com as taxas resultantes do modelo logit e probit. A Tabela lII.2 apresenta as

estatísticas das diferenças entre os resultados dos modelos. Observa-se que os resultados

não foram significativamente diferentes entre si.

Tabela 111.2. - Estatísticas das diferenças dos resultados dos três modelos

Diferença de Taxas de Inadimplência
logit - duração probit - duração

média 0.00 0.00
desvio-padrãc 0.01 0.02
z -0.13 -0.11

A Tabela llI.3 contém um resumo das estatísticas das probabilidades marginais de

inadimplência de um, dois, três, quatro e cinco anos após a emissão, estimadas pelo

modelo de duração. Observa-se que os valores máximos de taxas de inadimplência

marginais de um, dois e três anos após a emissão foram maiores que 1. Diferentemente

dos modelos logit e probit, não existe nada que restrinja a função hazard a ser menor que
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1. As funções hazard maiores que 1 foram observadas apenas para duas empresas,

Engesa e Pacaembu, com dados contábeis de um ano antes do evento da concordata. Em

ambos os casos, os modelos logit e probit atribuíram probabilidades de inadimplência

bem menores que o modelo de duração. Para a Engesa, as probabilidades de

inadimplência do probit foram de 70%, e do logit de 60%; no caso da Pacaembu esses

números foram respectivamente 67% e 54%. Uma interpretação possível para uma taxa

de inadimplência maior que 100% é que na data da observação das variáveis contábeis a

empresa já estava inadimplente. Isso leva a questionar se a definição do evento de

inadimplência como sendo o ano em que a empresa passou a ter ações negociadas como

concordatária foi apropriada.

Tabela 111.3 - Estatísticas da função hazard

tempo após média desvio- mínimo máximo
emissão padrão

1 0.0203 0.0503 0.0000 1.1465
2 0.0204 0.0488 0.0000 1.1071
3 0.0220 0.0512 0.0000 1.1867
4 0.0155 0.0236 0.0000 0.4889
5 0.0113 0.0237 0.0000 0.6606

As Figuras IH.4 a IH.8 contêm os histogramas das taxas de falhas de um a cinco

anos após a emissão do empréstimo, apuradas pelo modelo de duração. Ao contrário do

esperado, não se observou uma dispersão razoável das taxas de inadimplência. Nota-se

que as taxas de inadimplência de um a três anos após a emissão apresentaram grande

concentração na faixa de 3,5% a 7% (quase 90% das observações), e as taxas de quatro e

cinco anos após a emissão na faixa entre 1,5% e 4,3% (quase 90% das observações).
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Figura IH.4 - Histograma - um ano após a emissão
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Figura IH.5 - Histograma - dois anos após a emissão
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Figura 111.6 - Histograma - três anos após a emissão
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Figura 111.7 - Histograma - quatro anos após a emissão
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Figura 111.8 - Histograma - cinco anos após a emissão
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111.3.3. Conclusão

Adotou-se no experimento uma abordagem semiparamétrica, e o resultado foi

bastante dependente dos dados observados. Existem diversos problemas com o banco de

dados que devem ser levados em conta. A amostra é pequena, contendo apenas 42

empresas concordatárias, sendo que algumas delas não apresentaram informações

contábeis um ano antes do evento da concordata. O evento de inadimplência foi

considerado como o ano que a empresa passou a ter suas ações negociadas como

concordatária, e isso pode ter ocorrido muito tempo depois da empresa ter faltado com o

pagamento de suas obrigações pela primeira vez.

Mesmo assim, algumas conclusões podem ser extraídas. Os índices contábeis

mais relevantes para se prever probabilidade de inadimplência foram os relacionados com
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liquidez e rentabilidade, e essa relevância foi confirmada pelos modelos logit e pro bit.

Aparentemente, existe um efeito de envelhecimento de títulos de dívida após o quarto ano

de emissão do empréstimo, quando o risco de inadimplência é reduzido. A taxa de

inadimplência marginal varia com os ciclos econômicos, e esse efeito é muito mais forte

no desvio-padrão das taxas de inadimplência.

o pequeno número de observações de empresas concordatárias pode ter enviesado

para baixo a função hazard básica, pois esta é altamente dependente do número de falhas

em relação ao número total de observações.

o modelo de duração contendo unicamente as variáveis contábeis sugeridas para

o EMS não foi validado neste experimento como uma boa ferramenta para prever taxas

de inadimplência, devido à alta concentração observada nas taxas de inadimplência.

Embora as variáveis de EMS tenham sido capazes de classifIcar corretamente 80% das

empresas como concordatárias e não-concordatárias em uma análise discriminante de

amostras emparelhadas, não foram capazes de gerar grande dispersão de ratings em

observações de uma amostra maior.

Para que o modelo de duração possa projetar taxas de inadimplência acuradas,

será necessário obter um banco de dados mais completo em termos de observações e com

maior número de empresas inadimplentes, e identificar variáveis explicativas que

produzam uma maior dispersão entre as probabilidades de inadimplência das empresas.
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IV. ANÁLISE COMPARATIVA E CRÍTICA DOS MODELOS DE GESTÃO DE

RISCO DE CRÉDITO MAIS UTILIZADOS ATUALMENTE

o acordo da Basiléia de 1998, atualmente em vigor, permite o uso de modelos

internos de gestão de risco de mercado para relatar diariamente o capital econômico

disponível. O próximo passo será permitir também o uso de modelos de gestão de risco de

crédito.

Conforme discutido por Crouhy, Galai e Mark (2000), existem diversos aspectos

relevantes para o desenvolvimento de um bom modelo de gestão de risco de crédito. Em

primeiro lugar, o spread de crédito (diferença entre taxa de juros com risco e taxa de juros

livre de risco para o mesmo vencimento) é determinado tanto pelo risco de mercado como

pelo risco de crédito. O spread flutua tanto em decorrência da alteração de condições de

mercado da economia como um todo como da alteração da qualidade de crédito dos

tomadores de empréstimo, ou porque ambos os fatos ocorrem simultaneamente. Em

segundo lugar, o spread observado na maioria das vezes antecipa eventos de crédito. Em

terceiro lugar, inadimplência é apenas um caso especial de piora de qualidade de crédito.

Portanto, um modelo adequado de VaR para risco de crédito precisa levar em consideração

tanto o risco de migração quanto o risco de inadimplência de uma maneira integrada e

consistente. Em quarto lugar, as alterações das condições econômicas, refletidas em

alterações de taxas de juros, índices de ações, taxas de câmbio, taxas de desemprego etc.

afetam a lucratividade e a saúde frnanceira das empresas e, como resultado, a probabilidade

de inadimplência e migração dos tomadores de empréstimos.
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Os modelos atuais assumem que a taxa de juros é determinística. Essa premissa não

se mostra muito problemática para avaliar obrigações simples e empréstimos, mas não é

adequada para medir risco de crédito de swaps e outros derivativos. A próxima geração de

modelos deveria considerar o comportamento estocástico das taxas de juros e as

probabilidades de migração condicionadas ao estado da economia para medir também o

risco de crédito de instrumentos derivativos. A incorporação do comportamento estocástico

das taxas de juros a modelos de gestão de risco de crédito consiste em um campo fértil para

estudos acadêmicos e práticos, mas não será tratada no presente trabalho.

Durante os últimos anos, várias iniciativas se tornaram públicas. Em 1997, o

CreditMetrics (JP Morgan, 1997) foi publicado pela primeira vez. Esse modelo baseia-se na

análise de migração de qualidade de crédito em um dado período de tempo, que geralmente

é arbitrariamente assumido como um ano. O CreditMetrics modela toda a distribuição a

termo dos valores de qualquer carteira de obrigações ou empréstimos, e considera que as

variações dos valores estão relacionadas unicamente às migrações de crédito e que as taxas

de juros evoluem de uma maneira determinística. O VaR de crédito é desenvolvido de

maneira similar ao risco de mercado, e refere-se ao quartil da distribuição de valores

correspondente ao nível de confiança desejado.

A KMV, uma firma especializada em análise de risco de crédito, desenvolveu nos

últimos anos uma metodologia de risco de crédito e um extensivo banco de dados para

acessar a probabilidade de inadimplência e a distribuição de perdas relacionadas tanto ao

risco de inadimplência como ao de migração. A metodologia baseia-se na Freqüência de
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Inadimplência Esperada (EDF) de cada emissor, sendo esta apurada pela Teoria da Firma

de Merton (1974), discutida no Capítulo 11.

Ao final de 1997, foi lançada uma nova abordagem, o CreditRisk+ (Credit Suisse

Financial Products, 1997), focada apenas no risco de inadimplência. O CreditRisk+ parte

do conceito atuarial, e assume que quando o número de empresas que tomam empréstimos

é muito grande, a probabilidade de um único crédito em especial ficar inadimplente é

pequena, e pode ser aproximada pela distribuição Poisson. O risco de migração de crédito

não é modelado explicitamente.

Por fim, a empresa de consultoria McKinsey propôs um modelo próprio, o

CreditPortfolio View, que leva em conta apenas o risco de inadimplência. É um modelo

discreto de mais de um período, e as probabilidades de inadimplência são modeladas como

uma função logit, sendo as variáveis explicativas as variáveis macroeconômicas. Cada um

desses modelos é detalhado a seguir.

IV.1. CreditMetrics

O CreditMetrics foi desenvolvido pela JP. Morgan & Co. O produto fmal é a

distribuição a termo das alterações de valores de uma carteira de empréstimos ou

obrigações, geralmente num intervalo de tempo de um ano. As alterações de valor da

carteira estão relacionadas à migração de qualidade de crédito do tomador. A distribuição
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de valores não é caracterizada apenas pela média e pelo desvio-padrão, mas por níveis

percentuais. Isso requer a simulação da distribuição completa dos valores da carteira.

Para medir o efeito da diversificação de carteiras, é necessário estimar as

correlações entre as alterações de qualidade de crédito de todos os ativos da carteira. Essa

estimativa baseia-se na avaliação conjunta de probabilidade dos retornos dos ativos, que

por sua vez contém premissas fortes sobre a estrutura de capital do emissor e do processo

estocástico dos retornos das ações.

As taxas de juros são assumidas como determinísticas, sendo obtidas a partir das

curvas de taxa de juros. Dessa maneira, assume-se que não existe risco de mercado, e a

única incerteza diz respeito à migração de crédito.

A Figura IV.l resume a metodologia do CreditMetrics. Existem duas etapas

principais: a determinação do VaR para créditos individuais e a determinação do VaR da

carteira, levando-se em conta o efeito da diversificação.

IV.1.1. VaR de Crédito para um empréstimo individual (Etapa #1)

Para ilustrar essa etapa, consideramos o seguinte exemplo tirado do documento

técnico do CreditMetrics (JP Morgan, 1997): um bond com rating BBB, vencendo em

cinco anos e pagando cupons anuais iguais a 6% a.a.
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o primeiro passo seria estimar as probabilidades de migrações de um rating BBB

para outras categorias. Isso poderia ser estimado, por exemplo, por meio da matriz de

migração histórica da Standard & Poor's ilustrada na Figura 11.2, e resultaria na

distribuição ilustrada na Figura IV.2.

FiguraIV.l- Abordagem do CreditMetrics

Etapa # 4

EXPOSIÇÃO

Ativos da Carteira

~
Volatilidade

de
Mercado

+
Distribuição

da
Exposição

Fonte: JP Morgan, 1997,

Etapa #1
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Etapa #3

CORRELAÇÃO
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Séries de ações

1
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•Mudança Conjunta
dos ratiogs de
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~,-------------,1
Valor Ajustado ao Riisco da Carteira de Crédito .

A Moodys também publica informação similar. Essas probabilidades estão

Etapa #2

baseadas em mais de 20 anos de dados de migração de um ano de empresas de diversos

setores industriais. Representam médias estatísticas de uma amostra heterogênea de

empresas em diferentes ciclos econômicos. Obviamente as matrizes da Moody 's e Standard
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& Poor 's não estão condicionadas a ciclos econômicos, idade da emissão e indústria, que,

conforme discutido no Capítulo 11,interferem na probabilidade de migração de um ano das

empresas.

Figura IV.2 - Probabilidades de migração de rating de crédito em um ano

8 ESTADOS
POSSÍVEIS
DAQUI A UM ANO

PROBABILIDADES

A Teoria da Firma, discutida no Capítulo 11, também pode ser empregada para

construir matrizes de migração, e isso será discutido quando for analisado o modelo KMV.

o segundo passo consiste em fixar o horizonte de análise. No exemplo, tal horizonte

este foi fixado arbitrariamente em um ano.

o terceiro passo consiste na especificação de precificação a termo. Como no

exemplo existem sete categorias de crédito, são necessárias sete curvas de spread para

precificar as obrigações em todos os sete estados de rating possíveis, além da curva de taxa

de juros de obrigações do tesouro americano com cupom zero. A abordagem do

CreditMetrics assume que todas as obrigações de uma mesma categoria de rating têm a
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mesma curva de taxa de juros. A Figura IV.3 contém as curvas de taxa de juros de

obrigações de cupom zero para cada categoria de rating.

Evidências empíricas mostram que o spread de ratings de crédito de melhor

qualidade tendem a aumentar com o tempo até o vencimento, enquanto o spread de ratings

de pior qualidade tende a ser maior no curto prazo.

Figura IV.3 - Curva de taxa de juros daqui a um ano para obrigações de cupom zero por

categoria de rating (%)

Categoria ano 1 ano 2" "ano3 ano 4 .
AAA 3,60 4,17 4,73 5,12
AA 3,65 4,22 4,78 5,17
A 3,72 4,32 4,93 5,32

BBB 4,10 4,67 5,25 5,63
BB 5,55 6,02 6,78 7,27
B 6,05 7,02 8,03 8,52

CCC 15,05 15,02 14,03 13,52
Fonte: CreditMetrics, JP Morgan

Se o bond BBB do exemplo permanecer na mesma categoria de rating daqui a um

ano, seu preço poderá ser obtido pela expressão a seguir:

PBBB = 6+(6/1,0410)+(611,0467)2+(6/1,0525)3+(611,0563)4 = 107,55

Calcula-se o preço de maneira análoga para cada uma das outras seis categorias

restantes para as quais o bond BBB poderá migrar.
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Caso a obrigação BBB migre para o estado inadimplente, calcula-se o valor do bond

multiplicando-se as taxas de recuperação de crédito, por exemplo as expostas na Figura

II.4, pelo valor de face. A obrigação BBB do exemplo é senior unsecured, que

historicamente tem percentual médio de recuperação igual a 51,13% do valor de face.

Assim, em caso de inadimplência o valor de mercado dessa obrigação é $51,13. A Figura

llI.4. resume a distribuição de valores a termo de um ano para essa obrigação:

Figura IV.4 - Distribuição de valores para uma obrigação originalmente BBB

ESladoAtuaJ

8 estados
possiveis
daqui a I ano

0,28%

$51,13

Valor esperado e desvio-padrão

IV.1.2. VaR de Crédito para uma carteira de empréstimos (etapa #2)

Para ilustrar essa etapa, será considerada uma carteira composta por dois bonds com

ratings originais de BB e A respectivamente. A partir da matriz de migração apresentada na

Figura Il.2 e assumindo que não existe correlação entre as migrações das duas obrigações,

seria possível obter a probabilidade de migração conjunta para o estado ji multiplicando-se
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simplesmente a probabilidade da obrigação BB migrar para j e da obrigação A migrar para

i. Por exemplo: a probabilidade conjunta da obrigação 1 e da obrigação 2 continuarem nas

classes de rating originais é igual a:

73,32%=80,53%*91,05%

Entretanto, a premissa de que a correlação entre as migrações das duas obrigações

seja zero é pouco realista. Uma estimativa razoável da correlação da migração é um aspecto

chave na determinação da carteira de crédito ótima em uma perspectiva de risco-retomo.

Espera-se que a correlação seja maior entre empresas de mesmo setor e mesma

região. Além disso, a correlação varia com o estado relativo do Ciclo econômico. Se houver

uma desaceleração da economia, ou urna recessão, a maior parte dos ativos perderá valor e

migrará para qualidades de crédito piores, e a probabilidade conjunta de inadimplências

múltiplas aumentará. Acontecerá o contrário no caso de aquecimento da economia.

Portanto, probabilidades de inadimplência e de migração não são estacionárias no tempo.

Existe a necessidade clara de um modelo estrutural que relacione as migrações e alterações

de probabilidade de inadimplência a variáveis fundamentais que permaneçam estáveis no

tempo. Tanto o CreditMetrics quanto o KMV, que será detalhado adiante, estimam

probabilidades conjuntas de migração e inadimplência a partir do modelo da firma.

o valor do ativo pode ser mapeado a estados de rating. Para isso, divide-se a

distribuição de valores do ativo em faixas, conforme ilustrado na Figura 111.5. Assim,

quando se retira aleatoriamente uma observação da distribuição, reproduz-se exatamente a
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migração de freqüências mostrada na matriz de migração. Partindo-se da probabilidade de

inadimplência descrita pela equação (28), obtém-se um valor crítico de z acima do qual o

crédito pode ser classificado como pelo menos CCC.

Pinadimplência = Pr{At~} (28)

p " _" = Pr{ln(BIAo)-C,u-(O'/ 12))t >z}=
ma dim plência r: - t

O'AVt

. { ln(Ao / B) + (J.l- (a / 12))t}
l';nadim plência = Pr Z( ::;;- a A.Ji = N( -d2)

Onde A, é o valor do ativo no momento t, Ao é o valor do ativo no momento O, B é o valor

de face da dívida em t, Il é a taxa de retomo do ativo e O'A é a volatilidade do ativo.

Normalizando-se os retornos, tem-se que:

(29)
O valor crítico Zccc é a distribuição normal padronizada correspondente à

probabilidade acumulada de inadimplência. Ou seja, Zccc = -d-, onde:

d , = ln(Ao / B) + (Jl- (o} /2))t

aAJt
(30)
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o próximo Z crítico, ZB, é a distribuição normal padronizada correspondente à

probabilidade de inadimplência somada à probabilidade do bond BB migrar para CCC.

Dessa maneira, é possível mapear a distribuição do ativo à migração de ratings, conforme

ilustrado na Figura IV.5.

Figura IV.S - Distribuição normal padronizada para uma bond originalmente BB.

Rating
Prob(%)
Z-críetico

B BB BB A AA AAA
8, 80,53 7,73 0,67 0,14 0,03

Zccc ZB ZBB ZBBB ZA ZAA ZAAA
-2,30 -2,04 -1,23 1,37 2,39 2,93 3,43

A Tabela IV.1 apresenta as probabilidades de migração das obrigações com rating

originais A e BB.

A correlação (p) entre os ativos dos emissores com ratings originais BB e A pode

ser obtida diretamente por meio dos retornos de suas ações ou de modelos multifatoriais. A

probabilidade conjunta de migração do bond BB e do bond A pode ser modelada pela

distribuição normal bivariada:
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(31)

Tabela IV.I. - Probabilidade de migração de qualidade de crédito crítica para as

obrigações BB e A

Obrigação com rating A Obrigação com rating BB
Rating em 1 ano Probabilidade (%) Z crítico Probabilidade (%) Z crítico

AAA 0,09 3,12 0,03 3,43
AA 2,27 1,98 0,14 2,93
A 91,05 -1,51 0,67 2,39
BBB 5,52 -2,30 7,73 1,37
BB 0,74 -2,72 80,53 -1,23
B 0,26 -3,19 8,84 -2,04
CCC 0,01 -3,24 1,00 -2,30
Inadimplente (D) 0,06 1,06

A probabilidade conjunta dos emissores com ratings ongmais BB e A não

migrarem de rating pode ser calculada pela expressão a seguir, assumindo que a correlação

1,37 1,98

Pr(-1,23 < rBB< 1,37,-1,51 < r, < 1,98) = f ff(rBB,rA, p)drBBdrA = 0,7365(32)
-1,23 -1,51

entre os ativos dos dois emissores é 0,20:

As outras 63 combinações podem ser resolvidas de maneira análoga, resultando na

Tabela IV.2.
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Tabela IV.2 - Probabilidade conjunta de migração (%) para emissores com ratings A e

BB, quando a correlação entre os ativos é igual a 20%

Rating final
empresa 1
(BB)

Rating final da empresa 2 (A)

A B ccc O TOTAL
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
O
TOTAL

0,00
0,01
0,04
0,35
1,79
0,08
0,01

0,00
0,00
0,00
0,02
0,56

0,00
0,00
0,00
0,01
0,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,01

A correlação entre a inadimplência do emissor 1 (DEF1) e do emissor 2 (DEF2)

pode ser calculada por meio da expressão a seguir:

I
- (DEF1 DEF2) Prob(DEF1,DEF2)-Prob(DEFl)*Prob(DEF2)corre açao , = ---;=====::::?=:===========================

~Prob(DEF1) * (1- Prob(DEF1))* Prob(DEF2)* (1- Prob(DEF2))
(33)

No exemplo dos emissores com ratings originais de BB (empresa 1) e A (empresa

2) e correlação entre os ativos igual a 0,2, temos que:

p=0,2;

Prob(DEF1,DEF2) = 0,000054;

Prob(DEF1) = 1,06%;

Prob(DEF2) = 0,06%.
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Portanto, a correlação entre a inadimplência é igual a 0,019.

A razão entre a correlação de ativos e a correlação de inadimplência é da ordem de

10 para 1, para correlação de ativos na faixa entre 20-60%.

Para carteiras compostas de diversos créditos, o modelo calcula a distribuição de

valores da carteira por meio de uma simulação de Monte Carlo. As etapas para se fazer a

simulação são:

1. Determinação dos retornos críticos dos ativos para cada categoria de rating.

2. Estimação da matriz de correlação entre os retornos de todos os ativos.

3. Geração de cenários de retornos dos ativos de acordo Com a distribuição normal

conjunta. A técnica mais usual para gerar retornos correlacionados de variáveis normais

é a decomposição de Cholesky'. Cada cenário é caracterizado por n retornos

normalizados, para cada um dos n emissores da carteira.

4. Para cada cenário e para cada emissor, o retomo normalizado do ativo é mapeado no

rating correspondente, de acordo com os retornos críticos definidos na etapa 1.

5. A partir das curvas de spread correspondentes a cada rating, a carteira é reavaliada.

6. Repete-se o processo um grande número de vezes, por exemplo, 100.000, obtendo-se

uma distribuição dos valores da carteira.

7. Pode-se então calcular os quartis da distribuição de valores, média e desvio-padrão.
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IV.1.3. Cálculo do VaR para crédito e capital econômico

o capital econômico tem a finalidade de servir de reserva para absorver prejuízos

inesperados relacionados a eventos de crédito, como por exemplo migração e

inadimplência. Para isso define-se um nível de confiança p%, e por meio dos quartis da

distribuição de valores da carteira de crédito estima-se V(P), o valor da carteira neste pior

cenário, com grau de confiança de 5%. O capital econômico consiste em:

Capital Econômico = E(V) - V(p), (34)

onde E(V) é o valor esperado da carteira.

A perda esperada (EL) pode ser estimada por:

EL = FV - E(V), (35)

onde FV é o valor da carteira corrigido pela média ponderada das taxas a termo dos créditos

individuais.

I Uma boa referência sobre simulação de Monte Carlo e decomposição de Cholesky é Fishman (1997, p.223).
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A Figura IV.6 ilustra o cálculo do capital econômico e da perda esperada:

Figura IV.6 - Credit-VaR e cálculo do capital econômico

v(P,•.l.__ ..••~v+----tfV
Capital Perda
Econômico Esperada

É possível também calcular o risco marginal de um crédito isolado, ou seja, a

contribuição de risco desse crédito para a carteira. Comparando-se a contribuição de risco

do crédito para a carteira com o risco total do ativo, pode-se avaliar o beneficio da

diversificação de carteiras.

IV.2.KMV

o CreditMetrics é um modelo bastante atrativo, mas está baseado em matrizes de

migração históricas e incondicionais, que não levam em conta o estado da economia, da
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indústria e do país do crédito concedido. Baseia-se também na premissa pouco realista de

que todas as empresas na mesma classe de rating têm a mesma probabilidade de'

inadimplência e de migração para outras classes de rating.

o KMV, modelo desenvolvido pela consultoria de mesmo nome, especializada em

risco de crédito, considera que a probabilidade de inadimplência é única para cada emissor,

sendo medida pela EDF - Freqüência de Inadimplência Esperada. Para se obter a EDF,

parte-se do modelo da firma, ou risk of ruin explicado no Capítulo lI. Dessa maneira, a

probabilidade de inadimplência é função da estrutura de capital, da volatilidade de retomo

dos ativos e do valor corrente dos ativos.

o KMV não faz referência explícita à migração de qualidade de crédito, pois esta

está refletida na alteração da EDF. A teoria de opções e análise neutra ao risco relaciona a

EDF à curva de spread de crédito individual para cada crédito. Isso também corresponde a

uma melhora em relação ao CreditMetrics, que constrói a curva de spread baseada nas

taxas a termo médias para cada categoria de rating.

o modelo é melhor aplicado a empresas que possuem ações negociadas em bolsa de

valores, pois a partir dos retornos históricos das ações e informações de balanço pode-se

estimar o valor do ativo e a volatilidade do ativo, conforme explicado no Capítulo 11,

obtendo assim o risco de inadimplência.
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Aplicando-se a teoria da firma para empresas que têm ações negociadas em bolsa,

conforme explicado no Capítulo lI, pode-se obter o valor e a volatilidade do ativo. Nesse

modelo, a empresa entra em falência quando seus ativos obtêm um valor abaixo do valor de

face da dívida. Entretanto, inadimplência corresponde ao evento de faltar em pagamentos

de parcelas de juros ou principal de uma transação financeira, que é diferente de falência. A

inadimplência antecede a falência.

o KMV considera que uma empresa fica inadimplente quando o valor de seus

ativos ficam menores do que o ponto de inadimplência (DPT), que arbitrariamente consiste

no valor da dívida de curto prazo somado à metade da dívida de longo prazo.

DPT= DCP + (DLP/2) (36)

Onde DCP é a dívida de curto prazo, e DLP a dívida de longo prazo.

Calcula-se então a distância de inadimplência (DD), que corresponde à quantidade

de desvios-padrões que o valor a termo esperado do ativo está distante do ponto de

inadimplência, ou seja:

DD = (E(At)-DPT)/crA },.. (37)

A partir da lognormalidade do valor do ativo, pode-se defmir a distância de

inadimplência como sendo:
'...-
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DD = ln(Ao / DPT:) + (f.1- (1/ 2)0"~ )T

O"AJf
(38)

Onde ~ é o valor corrente dos ativos, DPTt é o ponto de inadimplência no horizonte T, J..l é

o retorno líquido do ativo e O'A é a volatilidade do ativo.

Ao invés de se obter o EDF diretamente da probabilidade normal padronizada,

[Probabilidade(z<-DD)], relaciona-se o DD a taxas históricas de inadimplência. Para isso, a

partir de amostras grandes de empresas observa-se quantas empresas tinham DD = y, e

destas, quantas ficaram inadimplentes. O EDF para DD = y corresponde à proporção

histórica de empresas inadimplentes com DD=y.

A KMV tem um serviço chamado Credit Monitor que divulga EDFs de empresas

desde 1993. Verifica-se que o EDF é um bom indicador de inadimplência e de deterioração

de qualidade de crédito. Um estudo da KMV, que analisou mais de 2000 empresas

americanas que ficaram inadimplentes ou faliram nos últimos 20 anos, mostrou que em

todos os casos existiu um aumento brusco do EDF entre um e dois anos antes da
I

inadimplência, e que a alteração de EDF também antecipa em pelo menos um ano os

rebaixamentos de ratings da Moody 's e Standard & Poor 's.

A KMV também realizou um estudo em que construiu matrizes de migração

baseadas em EDFs. As empresas foram agrupadas em categorias de rating com base nas

faixas de probabilidade de inadimplência de cada classe de ratings da Moody's e Standard
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& Poor 'S. Com base no histórico das alterações, foi produzida a matriz de migração

ilustrada na Figura IV.7. A Figura IV.8 corresponde à matriz de migração da Standard &

Poor 's discutida no Capítulo 11. Observa-se que as taxas históricas de inadimplência de

ratings de pior qualidade divulgadas por Moody's e Standard & Poor 's são praticamente o

dobro das da KMV, e que a probabilidade de um título permanecer na mesma categoria de

crédito é duas a três vezes maior que as da KMV. Essas diferenças têm um grande impacto

no cálculo do VaR de crédito.

Figura IV.7 - Matriz de migração de um ano com base em faixas de EDF

Rating inicial Rating ao final do ano (%~
MA AA A BBB BB B CCC O

MA 66.26 22.22 7.37 2.45 0.86 0.067 0.14 0.02

AA 21.66 43.04 25.83 6.56 1.99 0.68 0.2 0.04

A 2.76 20.34 44.19 22.94 7.42 1.97 0.28 0.1
BBB 0.3 2.8 22.63 42.54 23.52 6.95 1 0.26
BB 0.08 0.24 3.69 22.93 44.41 24.53 3.41 0.71

B 0.01 0.05 0.39 3.48 20.47 53 20.58 2.01

CCC O 0.01 0.09 0.26 1.79 17.77 69.94 10.13

Figura IV.8 - Matriz de migração de um ano com base na alteração real de ratings

Rating inicial Rating ao final do ano (%~
MA AA A BBB BB B CCC O

MA 90.81 8.33 0.68 0.6 0.12 O O O
AA 0.7 90.65 7.79 0.64 0.06 0.14 0.02 O
A 0.09 2.27 91.05 5.52 0.74 0.26 0.01 0.06

BBB 0.02 0.33 5.95 86.93 5.3 1.17 1.12 0.18

BB 0.03 0.14 0.67 7.73 80.53 8.84 1.06

B O 0.11 0.24 0.43 6.48 83.46 4.07 5.2

CCC 0.22 O 0.22 1.3 2.38 11.24 64.86 19.79

Fonte: Standard & Poor 's Credit Week (J5 de abril, 1996)
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IV.2.2. Determinação do valor de mercado do crédito sujeito ao risco de

inadimplência

o CreditMetrics calcula o valor de mercado a termo dos créditos individuais

descontando seu fluxo de caixa pela taxa a termo da categoria de crédito para a qual

migrou, conforme vimos no item IV, 1.1. Assume que a taxa a termo é a mesma para todos

os créditos em uma mesma categoria de rating.

A abordagem do KMV é bem diferente, e consistente com a Teoria de Opções.

Baseia-se na avaliação neutra ao risco, também conhecida por Martigale, para calcular o

valor de mercado de créditos individuais. A expectativa é calculada utilizando a

probabilidade neutra ao risco, que é diferente da probabilidade verdadeira de inadimplência

estimada pelo EDF.

A estimativa da probabilidade neutra ao risco será explicada a seguir. Por enquanto,

vamos supor que esta seja conhecida. Consideramos um crédito de cupom zero que vence

em um ano, sendo que daqui a um ano seu valor pode ter dois estados: inadimplência e

honrar pagamentos, com probabilidade neutra ao risco de Q e l-Q, respectivamente. O

valor do crédito no estado inadimplente consiste no valor de recuperação de crédito igual a

k* Valor de face, onde k é igual à taxa de recuperação estimada. O valor em caso de honrar

pagamentos é igual ao valor de face. Dessa maneira, pode-se decompor os valores daqui a

um ano em uma componente livre de risco de inadimplência e outra componente com risco,

conforme o diagrama na Figura IV.9.
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Figura IV.9 - Avaliação de um bond de cupom zero com risco de inadimplência

I-Q l-Q l-Q

Honrar
pagto.

Valor de fuce
K* Valor de fuce (l-K)* Valor de fuce

Q
inadimplência

+

K* Valor de fuce
K*Valor de fuce

Q

O

Q

Obrigação com risco Componente livre de
risco de inadimplência

Componente com risco

o valor de mercado desse bond de cupom é o valor presente do valor esperado

daqui a um ano, descontado em um mundo neutro ao risco, que é calculado pela expressão

a seguir:

VP = (1 - Q) * VF + Q * k * VF = k * VF + (1 ~ Q) * (I - k) * VF
l+r (1+r) (1+r)

(39)

onde Q é a probabilidade neutra ao risco, VF o valor de face do bond de cupom zero, k a

taxa de recuperação de crédito e r a taxa de juros do ativo livre de risco.

o spread de risco de crédito (CS) pode ser facilmente calculado pela expressão

abaixo:

Vp= __ VF__
l+r+CS

(40)

Substituindo X em Y, obtém-se:
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cs = (1 - k )Q(1 + r)
1-(1-k)Q

(41)

A metodologia pode ser generalizada a bonds que vencem em T anos e pagam

cupons. Nesse caso, o valor de mercado do bond pode ser obtido por:

(42)

ou com juros capitalizados continuamente por:

n n

VP = k * LC, * e-n + (1- k) *L (1- QI )C1 * e-n

1=1 1=1

(43)

onde C, é o fluxo de caixa no período te Qi a probabilidade de inadimplência acumulada.

A avaliação neutra ao risco pode ser aplicada a derivativos de crédito.

Conforme discutido por Crouhy, Galai e Mark (2000), a probabilidade neutra ao

risco pode ser estimada pela abordagem exposta a seguir.

Considerando o processo neutro ao risco modificado do valor do ativo no período T

(A\), a probabilidade neutra ao risco de inadimplência pode ser defrnida como:
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Q = Probabilidade(A\~PTt)= (44)

= Pr obabilidade Z T ~

m(D;~T)+-"f ]r
aJf

onde

(45)

(d A\/ A*T)= rdt+od'Wr e segue um movimento browniano geométrico padrão.

Considerando que o EDFT é a área da distribuição normal acumulada abaixo de

DPT T,teríamos que:

(46)

EDFT = N(-d2), onde

(47)
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E, portanto:

(48)

A EDF seria a probabilidade neutra ao risco se a taxa de retorno esperada do ativo
I

fosse igual à taxa de ativo livre de risco. Entretanto, )..l;::r, e portanto, Qt ;::EDF.

De acordo com o CAPM,

(49)

onde:

()..lm-r)é o prêmio pelo risco de mercado;

P é a sensibilidade do ativo à carteira de mercado, medida pelo coeficiente de regressão

entre os retornos do ativo e os retornos de mercado, que pode ser descrito pela expressão a

seguir:

fi = cov(R ~ , Rm) = p O' A

O'M O'M

(50)

onde:

COV(RA,Rm)é a covariância entre os retornos do ativo e os retornos de mercado;
I

O"M é o desvio-padrão dos retornos da carteira de mercado;
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p é O coeficiente de correlação entre os retornos do ativo e os retornos da carteira de

mercado;

CJA é o desvio-padrão dos retornos do ativo.

Com um pouco de álgebra, conclui-se que:

li-r Ji-r_r__ = p -=--.::m=--_

O"A O"M

(51)

Assim, a probabilidade neutra ao risco pode ser estimada por

(52)

Os parâmetros da correlação entre os ativos e o retorno de mercado podem ser

estimados pela correlação dos retornos da ação com os retornos da carteira de mercado.

O prêmio pelo risco de mercado, J.lm-r,não é tão fácil de ser estimado. Sanvicente e

Minardi (1998) discutem algumas metodologias que podem ser utilizadas para se estimar

esse prêmio.
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IV.2.3. Risco de crédito de carteiras

Para calcular o risco de inadimplência de carteiras de crédito pode-se utilizar a

distribuição lognormal bivariada, e se forem muitos ativos fazer uma simulação semelhante

à descrita pelo CreditMetrics. De qualquer maneira, a correlação entre os ativos é um fator

chave.

Tanto o CreditMetrics quanto o KMV adotam um modelo multifatorial' para

calcular a correlação entre os ativos. Dessa maneira, evita-se o erro de amostragem

existente no cálculo simples de correlações históricas e reduz-se significativamente a

quantidade de cálculos. Assume-se, assim, que os retornos dos ativos das empresas são

gerados por um conjunto de fatores comuns, os fatores de risco sistemático, e fatores

idiossincráticos, específicos de cada empresa. A diversificação de carteiras consegue

eliminar apenas os riscos associados a fatores idiossincráticos.

o retomo dos ativos pode ser expresso por:

(53)

onde N é o número de empresas, !J.k a taxa de retomo do ativo da empresa k, Uk a

componente de retorno dos ativos independente dos fatores comuns FI e F2, Plk e P2k as

alterações esperadas em !J.k dadas as alterações nos fatores comuns FI e F2, e Ek o fator de

2 O modelo multi fatorial é explicado em Bodi, Kane e Markus (1998).
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risco idiossincrático, com média zero, independente dos fatores comuns e dos fatores

idiossincráticos das outras empresas.

Por meio de estatística elementar, pode-se deduzir os resultados a seguir, bastante

conhecidos pela teoria de diversificação de carteiras:

A correlação entre os ativos das empresas i e j pode ser expressa por:

(56)

A KMV (1996) propõe uma estrutura (te fatores em três níveis:

Nível 1: fator composto específico da empresa, individual para cada companhia;

Nível 2: fatores de países e indústria;

Nível 3: fatores globais, regionais e setoriais.
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IV.3. CreditRisk+

o CreditRisk+ foi desenvolvido pelo Credit Suisse FinanciaI Products (1997).

Baseia-se na teoria atuarial para estimar a distribuição de perdas de urna carteira de bonds

ou empréstimos. O único risco modelado é o risco de inadimplência, diferente dos modelos

CreditMetrics e KMV, que também medem o risco de rebaixamento de rating de crédito.

Não são feitas considerações sobre as causas de default: um tomador de dinheiro

pode ficar inadimplente com a probabilidade PA ou continuar saudável com a probabilidade

l-PA•

São apontadas as seguintes premissas:

as probabilidades de inadimplência de um tomador de dinheiro são as mesmas em

qualquer período de tempo;

para um grande número de tomadores, a probabilidade de inadimplência de um tomador

em especial é pequena, e o número de inadimplências ocorridas em um dado período é

independente do número de inadimplências ocorridas em qualquer outro período.

A distribuição do número de inadimplências em um dado período pode ser

aproximada pela distribuição de Poisson:
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n -/1

Pr obabilidade(ina dim plências = n) = J1 e
n!

(57)

sendo que:

)..l = número médio de inadimplências no período de tempo estudado, e

onde PA é a probabilidade de inadimplência do emissor A.

o número de inadimplências no período é uma variável estocástica com média )..l e

variância )..l.

A distribuição das perdas por inadimplência de uma carteira é estimada em dois

estágios, conforme demonstrado na Figura IV.IO.

IV.3.1. Freqüência de inadimplências (Bloco #1)

A distribuição de Poisson em sua forma mais básica assume que a variância da

distribuição do número de inadimplências é igual à média. Porém, verifica-se

empiricamente que a variância é significativamente maior que a média, e o modelo de

Poisson básico estaria subestimando a variância do número de inadimplências, Além disso,

a taxa média de inadimplência se altera ao longo do tempo com os ciclos econômicos,

tendo um comportamento estocástico.
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A distribuição de Poisson pode ser modificada para levar em conta as observações

acima e representar a distribuição de inadimplência. O CreditRisk+ assume que a taxa

média de inadimplência é estocástica e tem uma distribuição Gama, e que a volatilidade das

taxas médias também reflete a influência das correlações entre inadimplência e fatores

macroeconômicos, como por exemplo a alteração da taxa de crescimento da economia.

Figura IV.IO - Modelo de medição do risco do CreditRisk+

Bloco #1 Bloco #2

DADOS DE
ENTRADA

. Taxas de inadimplência

. Taxas / volatilidades de inadimplência
. Exposição
. Taxas de recuperação

ETAPA 2

ETAPA I

- r.
;1

";;
, ':j

~ " " ?
. ~ '~~

Bloco #3

Uma maneira para considerar variâncias maiores que a média e variáveis

explicativas no modelo é transformar a distribuição de Poisson no modelo binomial

negativo. Para isso, calcula-se que:

j.!1 = exp(Xi~) (58)

(59)
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(60)

00 -Â.U (~ )n.e 11 /I,..U. Iti», /x.) = f ; I g(Uj )duj

o n.:
(61)

Assumindo-se que:

(62)

E(exp( Ei))= 1 (63)

(64)

Substituindo 64 em 61, obtém-se:

f / )- r(o + n;) nj (1 )8
(Yi x, - r(o + n, )r(O) ri - ri

(65)
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onde:

Xi são as variáveis explicativas, como por exemplo as variáveis macroeconômicas.

IV.3.2. Perdas em caso de inadimplência (bloco #2)

Em caso de inadimplência, o credor incorre em uma perda igual à quantia devida

pelo tomador (exposição, ou seja, o máximo entre o valor de mercado e zero na data em

que ficou inadimplente) menos um montante recuperado, que foi explicado no Capítulo lI.

No modelo do CreditRisk+, quando se calcula a perda por inadimplência por

tomador, ajusta-se a exposição de cada um pela taxa de recuperação antecipada. As

exposições ajustadas são exógenas ao modelo e independentes do risco de mercado e do

risco de migração.

IV.3.3. Distribuição das perdas por inadimplência para uma carteira

Para se estimar a distribuição de perdas de uma carteira bem diversificada, divide-se

as perdas (exposições líquidas de recuperação de crédito) em faixas, sendo o nível de
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exposição em cada faixa aproximado por um único número inteiro. O exemplo a seguir

[Credit Suisse Financiai Products (1997)] ilustra a metodologia empregada.

Suponhamos que um banco mantenha uma carteira de empréstimos e obrigações de

500 emissores diferentes, e as exposições variem entre $ 50.000 e $ 1 milhão.

Notação

Emissor A
Exposição LA
Probabilidade de inadimplência PA

Perda esperada ÀA

Os seis primeiros emissores seriam divididos em faixas, da seguinte maneira:

Emissor Exposição ($) Exposição Exposição Faixaj
(perda em caso (em $100.000) arredondada
de inadimplência) Vj (em $100.000)
LA v'J

1 150.000 1,5 2 2
2 460.000 4,6 5 5
3 435.000 4,35 5 5
4 370.000 3,7 4 4
5 190.000 1,9 2 2
6 480.000 4,8 4,8 5

A unidade de exposição é considerada como L = $100.000. Cada faixa j, onde

j=1,2,3, ...,m, com m=10, tem uma exposição comum Vj= $100.000*j.

Cada faixa é considerada como uma carteira independente de empréstimos ou

obrigações. Adota-se a seguinte notação:
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Notação

Exposição comum na banda j em unidades de L

Perda esperada na faixa j em unidades de L /li

Número de inadimplências esperada na faixa.j

Por definição, tem-se que:

(66)

E, portanto:

II-=E'/V'rJ J J (67)

Se denominarmos a perda esperada do emissor A em unidades de L por EA, temos
I

que:

(68)

e que:
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(69)

Segue que o número de inadimplências por ano na faixa j é igual a:

(70)

A tabela a seguir ilustra os resultados destes cálculos:

Faixaj Número de emissores 8> JljJ

1 30 1,5 1,5
2 40 8 4
3 50 6 2
4 70 25,2 6,3
5 100 35 7
6 60 14,4 2,4
7 50 38,5 5,5
8 40 19,2 2,4
9 40 25,2 2,8
10 20 4 0,4

Para estimar a distribuição de perdas da carteira como o todo, o modelo exige as

seguintes etapas:

Etapa 1: Função de geração de probabilidade para cada faixa:
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Cada faixa é vista como uma carteira individual de exposições. A função de geração

de probabilidades para cada faixa j é defmida por:

00 00

Gj(z) = IProbabilidade(perda = nl.rz" =IProbabilidade(nOinadimplências = nyz'"!
n=O n=O

(71)

onde as perdas são expressas em unidades de exposição L.

Como assume-se que o número de inadimplências tem uma distribuição de Poisson,

segue que:

(72)

Etapa 2: Função de geração de probabilidade de perdas da carteira como um todo

(73)

Como foi assumido que cada faixa é uma carteira de exposições independente de

outras faixas, a função de geração de distribuição de probabilidades para a carteira como

um todo é o produto das funções de probabilidades de cada faixa.

Etapa 3: Distribuição de perdas para a carteira como um todo

Dada a função de geração de probabilidade, basta derivá-la para se obter a

distribuição de perdas:
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. . 1 dnG(z)
Pr obabilidadet perda = nL) = , d n Iz=o

n. 'z
(74)

para n = 1,2, ....

As probabilidades são expressas na forma fechada e dependem apenas de dois

conjuntos de parâmetros: Ej e vj.

o documento técnico do CreditRisk+ [Credit Suisse, (1997)] propõe diversas

extensões ao modelo básico de um período e um fator. O modelo pode ser facilmente

estendido a mais de um período, e a variabilidade das taxas de inadimplência pode ser

modelada como função de diversos fatores, cada um representando um setor de atividade.

Cada fator k é representado por uma variável aleatória Xk, que é o número de

inadimplências no setor k, e que tem distribuição Gama. A taxa média de inadimplência

para cada emissor é considerada como uma função linear dos fatores Xk• Assume-se que

esses fatores são independentes.

IV.3.4. Vantagens e desvantagens do modelo

O CreditRisk+ tem a vantagem de ser implementado de forma relativamente

simples. A distribuição de perdas tem uma equação fechada, e a contribuição marginal de

risco de cada emissor pode ser facilmente calculada. Como o CreditRisk+ só se preocupa

com o risco de inadimplência, os dados de entrada são relativamente poucos.
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Entretanto, assim como o CreditMetrics e o KMV, o modelo não leva em conta o

risco de mercado. Além disso, ignora o risco de migração, e considera que a exposição de

cada emissor é fixa e não depende das migrações de qualidade de crédito e,

conseqüentemente, da alteração das taxas futuras de juros. Mesmo em sua forma mais

geral, em que a probabilidade de inadimplência depende de diversos fatores estocásticos, a

exposição ainda é constante e não se relaciona com alterações desses fatores.

IV.4. CreditPortfolio View

o CreditPortfolio View é um modelo de mensuração de risco de crédito

desenvolvido por Wilson (1987, 1997) e proposto pela empresa de consultoria empresarial

McKinsey. Aplica-se melhor a empresas que possuem ratings de crédito mais baixos,

classificados como especulativos, pois estes são mais sensíveis a ciclos econômicos do que

empresas com ratings de créditos mais altos, classificados como grade.

o modelo tem a grande vantagem de relacionar as probabilidades de inadimplência

e de migração de qualidade de crédito a ciclos econômicos. Quando existe uma piora do

estado da economia, as probabilidades de inadimplência das empresas geralmente

aumentam, assim como existe uma maior probabilidade de migração para piores qualidades

de crédito. O contrário acontece quando existe uma melhora do estado da economia. Como

o estado da economia é direcionado, em grande parte, por fatores macroeconômicos, o
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CreditPortfolio View propõe uma metodologia para relacionar esses fatores

macroeconômicos à probabilidade de inadimplência e migração.

Os fatores macroeconômicos sugeridos são: taxa de desemprego, taxa de

crescimento do PIB, nível de taxas de juros, taxas de câmbio, despesas governamentais e

taxa de poupança agregada. A partir de um modelo multifatorial, o modelo simula a

distribuição conjunta da probabilidade de inadimplência e migração para diversos grupos

de ratings em diferentes setores industriais e países diversos, condicionada ao estado da

econorma.

IV.4.1. Modelo de previsão de inadimplência

As probabilidades de inadimplência são modeladas como uma função logit, em que

a variável independente corresponde a um índice macroeconômico que mede o estado da

economia de um grupo específico de empresas de um determinado rating, estabelecidas em

um determinado país e pertencentes a um determinado setor industrial.

1
Pior = -----y-

1 + e 1.1

)

(75)

onde Pj,té a probabilidade de inadimplência do grupo j condicionada ao estado da economia

e Yj,t é o índice macroeconômico do grupo j estimado a partir de um modelo multifatorial

descrito a seguir:
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(76)

onde Pj = (Pj,O,Pj,I,pj,2"",Pj,rn)são os coeficientes a serem estimados para o grupo j, Xj,t=

(Xj,I,t, Xj,2,t,... , Xj,rn,t)são os fatores macroeconômicos específicos para o país onde está

estabelecido o grupo j, e Vj,té o erro, assumido como independente de Xj,t e identicamente

normalmente distribuído:

onde Vjé o vetor dos erros Vj,te Lv a matriz de covariância jXj dos erros.

Assume-se que cada variável macroeconômica siga um modelo univariado (auto

regressivo) de segunda ordem (AR2):

X. . =y. ·o-kl· . IX· 1-kI·· 2X· 2+e··J,I,t j,I,' lj,l, J,I,t-' lj,l, J,I,t- J,I,I" (77)

onde Xj,i,t-hXj,i,t-2são os valores defasados de um e de dois períodos, respectivamente, da

variável macroeconômica Xj,i,bYj,i=(Yj,i,o,Yj,i,I,Yj,i,2)os fatores a serem estimados, e ej,i,to erro,

assumido como independente e identicamente distribuído:

ej,i,t~N(O, O'ej,i,t)e ~ ~N(O,Le),
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onde et é o vetor dos erros ej,i,t das jXl equações AR(2), e ~eél matriz de covariância

(jXi,jXi) dos erros.

Para calibrar o modelo de probabilidade de inadimplência, é necessário resolver o

seguinte sistema:

p = 1
),t l+e-Yjo'

x o =y0 oo-+-vo o IX o l-+-Vo o2X o 2+eo o:J,I,t j,I,' Jj,l, :J,I,t-· Jj,l, :J,I,t- ),I,t,

onde o vetor dos erros E, é:

onde:

e ~v,e é a matriz de correlação cruzada.

(78)

(79)

(80)
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Pode-se utilizar a decomposição de Cholesky para simular a distribuição de

probabilidades de inadimplência:

L=AA' (81)

Simula-se um vetor de variáveis aleatórias Zt~N(O,I), em que cada componente tem

uma distribuição normal N(O,1).

Calcula-se, então:

(82)

Dessa maneira, simula-se os erros, e estima-se os valores correspondentes de Yj,t e

IV.4.2. Matriz de migração condicional

Em primeiro lugar, constrói-se a matriz de migração incondicional de Markov com

base nos dados históricos de Moody 's e S&P. A matriz incondicional será denominada por

<l>M.Para calcular a matriz de migração condicional ao estado da economia, M, ajusta-se

<l>M pela razão entre a probabilidade de inadimplência condicional calculada pela

simulação e a probabilidade incondicional da matriz de migração do grupo j. Se essa razão
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é maior que 1, a economia está em recessão, e se é menor que 1 a economia está em

expansão. O ajuste consiste em aumentar as probabilidades de piora de qualidade de crédito

quando a razão é maior que 1, e fazer o contrário quando a razão for menor que 1.

Para se obter a matriz de migração para T períodos, basta multiplicar as matrizes de

migração para um período:

TI M(Pj.t / <PSDP)
t=I •...•r

(83)

onde <PSDP é a probabilidade de inadimplência incondicional.

O CreditPortfolio View é consistente com o KMV ao considerar que as

probabilidades de inadimplência e migração estão relacionadas com os ciclos econômicos.

A calibragem do CreditPortfolio View necessita de uma boa quantidade confiável de dados

de inadimplência de diversos países.

IV.5. Comparação entre os modelos

Saunders (1999) comparou os quatro modelos acima descritos em seis dimensões-

chaves. Analítica e empiricamente, esses modelos não são tão diferentes como aparentam à

primeira vista. As seis dimensões-chave são: definição de risco, direcionadores de risco,
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volatilidade dos eventos de crédito e correlação entre eventos de crédito, taxas de

recuperação e abordagens numéricas.

Definição de risco: O CreditMetrics é claramente um modelo de marcação a mercado, que

considera tanto o risco de migração quanto o risco de inadimplência. O CreditRisk + é

claramente um modelo de inadimplência, pois considera apenas o risco de inadimplência. O

CreditPortfolio View e o KMV podem tanto ser utilizados como modelos de marcação a

mercado quanto como modelos de inadimplência.

Direcionadores de risco: Embora possa parecer à primeira vista que os direcionadores de

risco dos quatro modelos sejam diferentes, eles possuem a mesma origem. No

CreditPortfolio View o risco de inadimplência é direcionado por fatores macroeconômicos.

O CreditMetrics e o KMV estão baseados na Teoria da Firma de Merton, segundo a qual o

risco de inadimplência é direcionado pelo valor e pela volatilidade do ativo, que são

funções de fatores macroeconômicos. No CreditRisk+ o direcionador de risco de

inadimplência é o nível médio da taxa de inadimplência e sua volatilidade; estes estão

relacionados sistematicamente ao estado macroeconômico, pois quando esse piora, a taxa

média de inadimplência aumenta, e vice-versa.

Volatilidade dos eventos de crédito: No CreditMetrics, as probabilidades de

inadimplência e de melhora ou piora de estado de crédito são modeladas como fixas ou

discretas, com base em dados históricos. No KMV, a freqüência esperada de inadimplência

(EDF) varia à medida em que novas informações são incorporadas nos preços das ações. As

alterações de preço e volatilidade dos preços das ações determinam o escore de EDF. No
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CreditPortfolio View, a probabilidade de inadimplência é função logística de um conjunto

de fatores macroeconômicos, e os choques são normalmente distribuídos; portanto, à

medida em que os eventos macroeconômicos se alteram, as probabilidades de

inadimplência e de migração também mudam. No CreditRisk Plus, a probabilidade de

inadimplência de cada empréstimo individual é variável e regida por uma distribuição

Poisson. A taxa média de inadimplência é modelada como urna variável estocástica que

segue uma distribuição Gama. Isso produz urna distribuição de perdas que pode ter uma

cauda mais larga que as produzidas pelos outros três modelos.

Correlação dos eventos de crédito: A estrutura de correlação dos quatro modelos pode ser

relacionada a fatores-chaves macroeconômicos.

Taxa de recuperação de crédito: A distribuição de perdas e cálculos de VaR depende não

apenas da probabilidade de inadimplência, mas também da gravidade das perdas, também

conhecidas por perdas em caso de inadimplência. As evidências empíricas sugerem que a

gravidade das perdas e taxas de recuperação de crédito em caso de inadimplência são muito

voláteis ao longo do tempo, e isso provavelmente deveria aumentar o VaR ou as taxas de

perdas inesperadas. O CreditMetrics permite a utilização de taxas de recuperação variáveis

- que têm distribuição normal ou distribuição beta - para calcular o VaR, e o VaR de

empréstimos é calculado por simulação de Monte Carlo. A versão mais simples do KMV

considera a taxa de recuperação como fixa. Versões mais recentes e completas permitem

adotar urna distribuição beta. No Creditf'ortfolio View as taxas de recuperação também são

estimadas por meio da simulação de Monte Carlo. Porém, no CreditRisk + as gravidades
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das perdas são arredondadas e agrupadas em subcarteiras, e a gravidade de perda em

qualquer uma das subcarteiras é considerada constante.

Abordagem numérica: A abordagem numérica para estimar os VaR ou perdas inesperadas

também difere entre os modelos. Pode-se calcular analiticamente VaRs tanto para créditos

individuais como para carteiras no CreditMetrics, mas à medida em que o número de

empréstimos na carteira aumenta, essa abordagem se torna extremamente complexa. Por

isso, no caso de grandes carteiras, emprega-se a simulação de Monte Carlo. De maneira

similar, o CreditPortfolio View utiliza simulações de Monte Carlo para gerar choques

macroeconômicos e a distribuição das perdas ou do valor da carteira. O Credit Risk Plus

permite uma solução analítica ou fechada para gerar a função de densidade de

probabilidade.

Alguns estudos comparam o resultado desses modelos. A abordagem geralmente

utilizada é reduzir a dimensão de risco apenas ao risco de inadimplência; dessa maneira,

simplifica-se o modelo CreditMetrics para uma forma restrita. Gordy (2000) comparou o

CreditMetrics com o CreditRisk+ e concluiu que a forma restrita do CreditMetrics produz

resultados de perdas inesperadas similares aos do Credit Risk Plus se o valor da

volatilidade da taxa média de inadimplência for igual à sua estimativa histórica.

Porém, para valores extremamente grandes de volatilidade da taxa média de

inadimplência, os resultados de perdas inesperadas dos dois modelos divergem. As razões

para isso são:

A curtose mais acentuada na distribuição de perda esperada do CreditRisk+;
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o valor da curtose dos outros modelos - e, portanto, da largura da cauda no caso do

CreditRisk+ - depende diretamente do valor da volatilidade.
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V. MODELO DE DURAÇÃO E MODELOS ATUAIS DE GESTÃO DE RISCO DE

CRÉDITO

V.1. Comparação com o CreditPortfolio View e sugestão de modelo para estimar

distribuição de taxa de inadimplência

o modelo de gestão de risco de créd1itoCreditPortfolio View, proposto pela empresa

de consultoria McKinsey, está bastante próximo conceitualmente do modelo de duração

discutido no Capítulo IIl. A metodologia do CreditPortfolio View poderia ser facilmente

alterada para modelar a probabilidade marginal de' inadimplência da empresa pelo Modelo

de Duração Proporcional de Cox, ao invés Ide utilizar o modelo logit. Dessa maneira, seria

levado em consideração o fator envelhecimento dos títulos, que é ignorado pela

metodologia atual.

o modelo poderia ser substituído pela seguinte metodologia:

1. Determinação de um escore de crédito z, que distinguisse empresas saudáveis de

empresas concordatárias, não só na amostra emparelhada, mas no conjunto total de

empresas analisadas.

2. Determinação da sensibilidade do escore de crédito z a alterações das variáveis

macroeconômicas propostas no CreditPortfolio View: taxa de desemprego, taxa de

crescimento do PIB, nível de taxas de juros, taxas de câmbio, despesas governamentais

e taxa de poupança agregada. Isso poderia ser feito por meio de uma regressão múltipla
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de uma série de tempo do escore z de uma determinada empresa em relação a séries de

tempo das variáveis macroeconômicas independentes. Com isso seria obtida a equação

de previsão da variável z para a empresa i, no momento t:

(84)

onde os ~i é a sensibilidade de Zj ao fator macroeconômico Xi e vjt o erro de previsão

para a empresa j no momento t.

3. As variáveis macroeconômicas seriam estimadas pelo modelo de autoregressão de

segunda ordem (AR(2)) proposto pelo CreditPortfolio View:

X·· = y. ·o+y· . IX· 1+y··..,X· 2+e··J,I,I J,I, J,I, J,I,I- J,I,.. J,I,t- ),1,1, (85)

onde Xj,i,t-I.Xj,i,t-2são os valores defasados de um e de dois períodos respectivamente da

variável macroeconômica, Xj,i,hYj,i=(Yj,i,o,Yj,i,\,Yj,i;l)os fatores a serem estimados e ej,i,to

erro, assumido como independente e identicamente distribuído

4. Tendo-se estimado Zi,t, estima-se a taxa de inadimplência marginal, ou função hazard:

(86)
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sendo ~ estimado pelo Modelo de Duração Proporcional de Cox e Ào(t) pela

recuperação do hazard básico, ambos dJscritos no Capítulo m.

Essa metodologia permite estimar as taxas marginais de inadimplência das obrigações

para diversos períodos de tempo e projetar taxas de inadimplência acumuladas, e

corresponde a uma melhoria ao CreditPortfolio View - pois leva em conta o efeito de

envelhecimento dos títulos, não considerado anteriormente.

Para se calcular a distribuição de taxas de inadimplência de uma carteira de crédito

poder-se-ia utilizar o procedimento de simulação descrito no item IV.4.1.

As matrizes de migração condicionais ao estado da economia poderiam ser

construídas. pela mesma metodologia empregada no item IV.4.2, que ajusta as matrizes

incondicionais de Moody's e Standard & Poor 's.

Uma metodologia alternativa seria relacionar cada probabilidade marginal de

inadimplência a ratings de crédito e, com base nessa análise com dados históricos, calcular

a migração de cada estado de rating, Essa foi a metodologia proposta no modelo KMV,

descrita no item IV.2.

A abordagem alternativa ao CreditPortfolio View também é discreta, urna vez que

os hazard básicos e a variável explicativa Zi,b também são discretos na abordagem

semiparamétrica de Coxo

106



, :,_ . ),,' -. I !~'. ,. I i ~ . j •

V.2. Comparação com o KMV

o modelo de duração proposto neste trabalho, com base em variáveis explicativas

macroeconômicas, consiste em uma abordagem alternativa ao modelo KMV para empresas

que não tenham ações negociadas em bolsa, ou que tenham muito pouco tempo até o

vencimento.

Os direcionadores de risco de inadimplência do modelo KMV são o valor e a

volatilidade do ativo, que são funções de fatores macroeconômicos. No modelo de duração

proposto, os direcionadores de risco também são os fatores macroeconômicos, que

direcionam o escore de crédito Z e, conseqüentemente, as taxas de inadimplência.

A diferença mais significativa entre os modelos seria que o KMV parte de urna

modelagem contínua, enquanto o Modelo de Duração Proporcional de Cox parte de urna

modelagem discreta.

V.3. Comparação com o CreditMetrics e propostas de melhoria

O CreditMetrics tem como coluna mestre as matrizes de migração. Utilizam-se

geralmente matrizes de migração incondicionais, que não levam em conta o estado da

economia. Outro problema do CreditMetrics é que ele considera que as probabilidades de
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inadimplência e migração e os spreads de crédito são os mesmos para todas as empresas

pertencentes a uma mesma categoria de rating. Esses dois problemas certamente tomam o

VaR apura:dopelo CreditMetrics menos eficiente.

o modelo poderia ser aperfeiçoado com a utilização das matrizes de migração

construídas a partir das probabilidades de inadimplência obtidas por meio do modelo de

duração. Ao invés de se utilizar curvas de spread de taxa de juros e considerar que todas as

obrigações de um mesmo rating de crédito possuem spread de crédito idênticos, a

marcação a mercado também poderia ser feita a partir de probabilidades neutras ao risco

associadas às probabilidades de inadimplência.

V.4. Comparação com o CreditRisk +

o CreditRisk + possui uma abordagem atuarial, que à primeira vista difere bastante

da abordagem proposta por um modelo de duração. Entretanto, se os modelos forem

comparados de maneira mais atenta, as semelhanças são grandes. A taxa de falha ou hazard

básico do modelo de duração proporcional é direcionada pela proporção de observações

que ficaram inadimplentes em relação ao total das observações. Esse conceito é bastante

próximo à metodologia atuarial, que é o cerne da metodologia do CreditRisk +.

o CreditRisk+ adota um modelo binomial negativo para estimar a taxa de

inadimplência de uma empresa. Para isso, considera que o número médio de inadimplências

na economia é uma variável estocástica com distribuição Gama, sendo as variáveis
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explicativas macroeconômicas. No caso do modelo de duração proporcional proposto, a

função hazard básica é multiplicada por um fator escala para determinar a taxa de

inadimplência individual de cada empresa no momento t. Esse fator escala é individual para

cada empresa, podendo tornar a taxa de inadimplência maior ou menor que a função hazard

básica. O fator de escala é direcionado pelas variáveis macroeconômicas, assim como o

número médio de inadimplências na econora no CreditRisk+.

r'
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VI. CONCLUSÃO

o modelo de duração consiste em uma ferramenta bastante útil para modelos de

gestão de crédito, tanto para os que se preocupam unicamente com o risco de inadimplência

como para aqueles que se preocupam com a marcação a mercado. Permite projetar taxas de

inadimplência marginais e acumuladas para empresas e construir matrizes de migração

condicionadas ao estado da economia. Leva em conta o efeito idade da emissão de crédito

na determinação da taxa de inadimplênoia e pode ser utilizado como alternativa ao

CreditPortfolio View, melhorando a eficiência do modelo ao considerar o efeito idade, e ao

KMV, caso a empresa não possua ações negociadas em bolsa. O modelo pode ser

incorporado ao CreditMetrics, melhorando a eficiência do VaR resultante, e

conceitualmente possui grandes semelhanças com o CreditRisk +.

A grande vantagem da utilização do modelo de duração é considerar o efeito de

envelhecimento dos títulos. No experimento empírico descrito no Capítulo 111 identificou-

se esse efeito no mercado brasileiro.

Outra vantagem é que a metodologia proposta permite construir taxas de

inadimplência condicionadas ao estado da economia. Diagnosticou-se no experimento

empírico que a média e o desvio-padrão das taxas de inadimplência são influenciados pelo

estado da economia. A calibragem do modelo também deveria ser superior à do modelo

logit, uma vez que considera o tempo de sobrevivência na estimação da taxa instantânea de

inadimplência, variável geralmente ignorada em modelos discretos.
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A abordagem proposta neste trabalho foi o Modelo Proporcional de Cox, que é

discreto e semiparamétrico. A calibragem dos parâmetros do modelo é muito dependente da

qualidade do banco de dados, que é um fator chave em qualquer modelo de gestão de risco

de crédito. Não fugindo à regra, vale o velho ditado: entra lixo, sai lixo. Portanto, atenção

especial deve ser dada à construção de um banco de dados bastante sólido.

Este trabalho se preocupou unicamente em apresentar o modelo de duração para

projetar taxas de inadimplência marginais e acumuladas, e em discutir como poderia ser

incorporado e comparado a outros modelos de gestão de risco de crédito. Diversos aspectos

relevantes para se obter um modelo VaR para crédito não foram discutidos e permanecem

em aberto. Esses aspectos consistem em um campo fértil para novos estudos práticos e

acadêmicos, e poderiam ser temas de novas teses e dissertações.

Uma variável fundamental no modelo é um sistema de escore de crédito com base

em variáveis explicativas que diferenciem muito bem empresas saudáveis de empresas

inadimplentes. As variáveis contábeis do modelo EMS proposto por Altman para países

emergentes não geraram uma boa dispersão de taxas de inadimplência, conforme verificado

no experimento realizado no Capítulo IH. Certamente, esse modelo deverá ser objeto de

estudo para aqueles que pretenderem adotar um sistema de gestão de risco de crédito, pois é

input tanto para o modelo de duração quanto para o CreditPortfolio View e o CreditMetrics.

Como no caso de inadimplência não se perde o valor total do crédito, sena

necessário construir um banco de dados confiável sobre taxas de recuperação de crédito,
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para se calcular a perda em caso de inadimplência. Tal banco de dados é um aspecto vital

em todos os modelos de gestão de risco de crédito discutidos neste trabalho.

A metodologia proposta pelo CreditMetrics de precificar as obrigações por meio da

curva de spread de juros é de dificil apliicação no Brasil, uma vez que são poucas as

empresas que têm rating divulgado e as taxas de empréstimo cobradas por bancos não são

públicas. Além disso, essa metodologia simplifica demasiadamente a realidade ao

considerar que todas as empresas de uma mesma categoria de crédito teriam o mesmo

spread de crédito. Uma metodologia alternativa seria a de se estimar spread de crédito por

meio de uma abordagem neutra ao risco. Essa metodologia foi desenvolvida pela KMV

para estimar probabilidades neutras ao risco de empresas com ações negociadas em bolsa, e

foi discutida no item IV.2.2. Certamente, essa metodologia precisaria ser adaptada para

empresas que não têm, ações negociadas em bolsa. A construção da curva de taxa de juros

do ativo livre de risco também é um aspecto relevante, que necessitaria ser estudado.

As correlações entre ativos descritas neste trabalho são apuradas a partir dos preços

das ações. No caso do Brasil, a esmagadora maioria das empresas não possui ações

negociadas em bolsa, e a discussão de como estimar correlações de empresas de capital

fechado também é pertinente e rica.

Outro assunto que mereceria atenção seria o desenvolvimento de metodologias para

testar a capacidade de previsão do modelo obtido, um tema em discussão para todos os

modelos de gestão de risco de crédito analisados neste trabalho.
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ANEXO I - MODELOS BINÁRIOS LOGIT E PROBIT

Os modelos pro bit e logístico binários têm sido largamente utilizados com o

objetivo de prever falências. A idéia desses modelos é bastante semelhante à da análise

discriminante, com a vantagem de que o rrsultado obtido é uma probabilidade ao invés de

um escore.

A qualidade de crédito de uma empresa pode ser interpretada como uma variável

latente. É possível observar quando a empresa fica inadimplente ou não dentro de um

período de tempo, mas a qualidade de crédito não é observável. Pode-se considerar que a

qualidade de crédito de uma determinada empresa i, y.", é definida como:

Y.*=X.A + co.I 11-' <ih

onde:

Xj= (X\i,X2j, ••• ,Xki), são as k variáveis explicativas da empresa i;

13= (13\,132, ... 13k) é o vetor de sensibilidade da qualidade de crédito a Xr;

Ei é o erro, ou variável estocástica, com distribuição F(E).

Não se observa a qualidade de crédito y*, porém observa-se y, onde:
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Yi = 1 se Yi*>O (não inadimplente)

° (inadimplente)

Se for assumido que Ei é iid (i.e. idêntico e independente) com uma distribuição

normal N(O,cr), obtém-se o modelo probit:

(
& - XP) (XP)Probíy.=Lj=Prob ; > aI =<1> -:;- ,

onde ~ representa a distribuição normal padronizada acumulada.

Os parâmetros ~ podem ser estimados por meio da máxima verossimilhança. Como

~ e o não são identificados separadamente, normaliza-se cr = 1.

A função logarítmica de verossimilhança do modelo pro bit é igual a:

n

1nL= LYi X In <1>(XiP)+ (1- v, )In(l- <1>(XiP))
i=1

(1)
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Se for assumido que Ej é iid e tem uma distribuição logística, deriva-se o modelo

I
r • . I

ogístíco:

1lt- eYx,p

I

I
Normalizando-se y = 1, evita-se proflemas de identificação, e tem-se que:

e -y.J(,P

1+ e-Yx,p
1

1Pr(y= 1)= -----1+eYx,p

1
Pr(y=O)= 1- -1+-ey.--X,-p

(2)

o resultado tanto do modelo pro bit ~uanto do modelo logístico é a probabilidade de
I .

sobrevivência.
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