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RESUMO 

 

 

O principal objetivo deste trabalho é avaliar a propensão à reincidência do 

default de crédito em empresas de varejo brasileiras e entender os principais 

motivos que afetam essa propensão. Com essa finalidade, foi utilizada uma amostra 

de 6.047 empresas e, por meio do método de regressão logit, foram avaliadas as 

associações entre a taxa de reincidência do default em empresas que observaram 

inadimplência no passado e variáveis relacionadas às características da empresa, 

às dificuldades financeiras vividas pela empresa no passado e às informações dos 

sócios. A conclusão apresentada foi de que empresas que voltam a desonrar seus 

compromissos financeiros são aquelas que possuem maior comprometimento do 

faturamento em dívidas e piores ratings. Variáveis relacionadas ao atraso anterior 

também ajudam na explicação da reincidência, de modo que dificuldades mais 

severas no passado tendem a levar as empresas a um maior nível de reincidência 

do default no futuro. Este modelo foi aplicado de forma comparativa a empresas que 

não apresentaram atraso no passado e os resultados mostram que, para este 

segundo público, o poder explicativo do modelo é comprometido. 

 

Palavras-chave: Crédito, Varejo, Desempenho de Empresas, Reincidência 

do default, Decisão de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The main objective of this study is to evaluate the propensity for the 

recurrence of default in the Brazilian retail companies’ credit market and to 

understand the main reasons that affect this propensity. For this purpose, we used a 

sample of 6,047 companies and, through the logit regression method, we evaluated 

the associations between the repeated default rate in companies that had observed 

past delinquency and variables related to company characteristics, previous financial 

difficulties and information of the owners. The conclusion was that companies that 

return to dishonor their financial compromises are those that have greater 

commitment of their revenues in debts and that present worse ratings. Variables 

related to the past delay also help to explain the recurrence, so more severe 

difficulties in the past tend to lead companies to higher default levels in the future. 

This model was applied comparatively to companies that did not present delay in the 

past and the results show that, for this second public, the explanatory power of the 

model is compromised. 

 

 

Keywords: Credit, Retail, Business Performance, Default Recurrence, Credit 

Decision 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A avaliação da concessão de crédito é parte relevante das atividades de 

Instituições Financeiras. Ao garantir acesso ao crédito, as instituições desempenham 

um papel crucial na economia como provedores de liquidez (Diamond e Dybvig, 

1983). Essas instituições buscam conceder crédito de forma sustentável, para 

empresas com altas probabilidades de honrar seus compromissos financeiros. 

Entretanto, todos os empréstimos possuem uma probabilidade de default, que é 

levada em consideração pelos bancos na decisão de concessão e precificação. Uma 

avaliação criteriosa destes empréstimos por parte das instituições é fundamental 

para garantir solidez ao sistema financeiro. 

Um desafio observado por instituições financeiras é a decisão de voltar a 

conceder crédito para empresas que já passaram por dificuldades anteriores, 

dificuldades essas caracterizadas por atrasos nos pagamentos ou renegociação da 

dívida. Em muitos casos, essas empresas que observaram default no passado têm 

dificuldade em retomar acesso ao crédito. 

Embora exista um grande volume de literatura acerca dos fatores que levam 

empresas a não honrar seus compromissos financeiros, existe pouca evidência do 

que acontece com as empresas após o default.  

O objetivo deste trabalho é avaliar a propensão à reincidência do default no 

mercado de crédito varejo brasileiro e entender os principais motivos que afetam 

esta propensão. 

Esse entendimento se faz especialmente relevante no atual contexto 

macroeconômico brasileiro, com índices de inadimplência e default crescentes. 

Quais dessas empresas conseguirão superar as adversidades enfrentadas e 

recuperar sua saúde financeira? 

Para responder a essa pergunta foi utilizada uma amostra de 4.878 empresas 

de varejo brasileiras (com faturamento anual de até R$ 8 milhões) que apresentaram 

default no passado e recuperaram acesso a crédito depois de superado esse 

período de dificuldade financeira. A base considera as dívidas da empresa incluindo 

todos os bancos brasileiros e o período de observação do desempenho destas 

empresas foi de janeiro de 2012 a dezembro de 2015. 
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Em seguida foi realizado um teste do impacto de variáveis relacionadas às 

características da empresa, características do default e informações dos sócios na 

propensão à reincidência de default das empresas. Os resultados mostram que 

cerca de 40% das empresas que observaram default no passado voltam a desonrar 

seus empréstimos. Buscando o entendimento de que fatores levam as empresas a 

reincidir o default, conclui-se que o índice de endividamento da empresa, relação 

entre dívida total e faturamento anual, é a variável com maior relevância dentro do 

modelo, seguida pelo rating da empresa. Além disso, a inclusão das variáveis 

relacionadas às características do default e às informações de sócios contribui no 

poder explicativo do modelo. Apesar disso, em função de a base de dados conter 

registros sem informações de sócios, verificamos que, no caso das variáveis de 

sócios, esse aumento no poder explicativo do modelo não é conclusivo, dado que 

existe uma diferença entre os públicos que (i) possuem todas as informações de 

sócios consideradas e (ii) não apresentam informação para ao menos uma das 

informações de sócios.  

Outra análise realizada foi a comparação do público deste estudo com uma 

amostra de 1.169 empresas de varejo brasileiras que não observaram default no 

passado. Uma primeira observação é a grande diferença no desempenho destes 

dois públicos: empresas que não apresentaram default no passado possuem uma 

probabilidade de default de apenas 11%. Buscou-se avaliar se o modelo 

desenvolvido para empresas com default anterior seria também capaz de explicar a 

taxa de incidência de default em empresas sem inadimplência no passado. A 

conclusão foi de que nesse público de comparação o modelo perde o poder 

explicativo em função da grande diferença do resultado médio da variável 

dependente nos dois modelos e também da exclusão das variáveis relacionadas ao 

default no passado. Além disso, foram testadas quais variáveis apresentam 

diferenças mais relevantes na explicação da inadimplência dos públicos com e sem 

default no passado e as conclusões recaem sobre as variáveis rating e 

apontamentos cadastrais da empresa. 

As principais contribuições desse trabalho são: (i) a abordagem de um tema 

muito relevante no mercado de crédito, em face do aumento na inadimplência 

observado nos últimos anos, mas pouco explorado pela literatura; (ii) a proposta de 

um modelo que pode ser utilizado pelas instituições financeiras para retomada da 
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concessão de crédito para empresas com histórico de inadimplência, considerando 

que na prática, em muitos casos, essas empresas têm dificuldade em obter novas 

ofertas de crédito; e (iii) a necessidade de mudança na abordagem dos bancos, que 

utilizam o rating como variável principal na segmentação de clientes. Os resultados 

desse trabalho mostram que o índice de endividamento se configura como variável 

mais relevante na explicação tanto da incidência quanto da reincidência do default. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: no capítulo 2 foi apresentado o 

referencial teórico, que engloba a literatura acerca das variáveis do modelo e, com 

base na literatura, o efeito esperado de cada uma das variáveis. No capítulo 3 foram 

apresentadas as variáveis utilizadas e os critérios de construção de cada uma delas, 

a descrição da amostra, as hipóteses e as especificações econométricas. Os 

resultados empíricos estão detalhados no capítulo 4. Por fim, as conclusões foram 

apresentadas no capítulo 5. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O presente capítulo se inicia pela discussão na literatura a respeito da gestão 

do risco de crédito por parte dos bancos. Na sequência serão apresentadas 

contribuições a respeito dos modelos de risco de crédito e como eles têm sido 

utilizados na análise das concessões para micro, pequenas e médias empresas. Em 

seguida serão discutidos os estudos focados na reincidência do default e, por fim, as 

variáveis encontradas na literatura para explicação desse fenômeno. 

 

 

2.1 A gestão do risco de crédito por parte dos bancos  

 

 

Os bancos operam predominantemente com recursos de terceiros e, em 

função disto, assumem riscos inerentes à intermediação financeira. Estes riscos, 

porém, garantem grande parte de sua remuneração. Os bancos mantêm registro das 

perdas históricas para que possam estipular um patamar de perdas previsíveis, o 

qual é coberto pela remuneração negociada previamente junto às operações. 

Porém, podem ocorrer perdas acima dos patamares históricos, caracterizadas como 

perdas inesperadas, e as mesmas devem ser cobertas pelo capital próprio do banco. 

É a existência dessa base de capital que, caso seja constituída adequadamente ao 

risco, assegura continuidade à instituição financeira, mesmo após perdas acima do 

previsto (Verrone, 2007). 

Uma definição simples de risco é apresentada por Solomon e Pringle (1981 

apud Securato, 2002) onde risco é o grau de incerteza de algum evento. 

Todas as organizações estão sujeitas a diversos tipos de riscos, que podem 

ser endógenos quando são gerados pela própria atividade ou exógenos quando 

provocados por atividades externas ou azar. Assim, segundo Pereira (2006) a 

administração de riscos “é a aplicação de estratégias para evitar ou reduzir os 

custos gerados pelos riscos”. Ela inclui etapas como a pesquisa e identificação das 

fontes de risco, a estimação de sua probabilidade e avaliação de seus efeitos, o 
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planejamento de estratégias e procedimentos de controle de riscos, e a aplicação 

otimizadora dessas estratégias diante da incerteza. 

A atividade bancária está sujeita predominantemente ao risco de mercado, 

risco operacional e risco de crédito. 

Segundo Capelleto (2001), o risco de crédito seria a probabilidade do tomador 

de recursos não pagar suas obrigações, tanto em termos do principal quanto dos 

serviços agregados. Silvério (1999) complementa essa definição ao afirmar que, nas 

atividades bancárias, o risco de crédito é o mais relevante dos riscos. 

Saunders (2000) afirma que o principal fator de incentivo nas pesquisas sobre 

o risco de crédito e no desenvolvimento de novos modelos de risco de crédito pelos 

bancos foram as imposições, feitas pelo BIS (Banco de Compensações 

Internacionais) e ratificadas pelo Banco Central, de exigência de capital mínimo 

sobre o montante dos ativos ponderados pelo risco. Seguindo orientações do Comitê 

de Basiléia, o Banco Central do Brasil permitiu a utilização de modelos internos dos 

bancos para classificação das operações de crédito. 

 

 

2.2 Modelos de risco de crédito 

 

 

Buscando determinar o risco de crédito das empresas, são utilizados modelos 

baseados tanto em análises quantitativas e estatísticas quanto em analises 

qualitativas, com base em visitas às empresas e análise do grupo econômico. 

A mensuração do risco de crédito tem evoluído rapidamente, devido a (i) 

tendência mundial de aumento nas falências, (ii) margens de empréstimos mais 

competitivas e (iii) declínio do valor dos ativos reais (e portanto das garantias). Para 

responder a essas forças, houve o desenvolvimento de novos e mais sofisticados 

sistemas de credit scoring e novos modelos para precificação do risco, como 

RAROC (Altman e Saunders, 1998).  

Ainda segundo Altman e Saunders (1998), cerca de 20 anos atrás a maior 

parte das instituições financeiras confiavam exclusivamente em análises subjetivas 

na definição do risco de crédito de empréstimos para empresas. Os bancos 

utilizavam informação de características dos tomadores de empréstimos, como 
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caráter, capital, capacidade, colateral e condições – os 5 C’s do crédito – para 

avaliar as concessões de crédito. Nos anos mais recentes, instituições financeiras 

têm se afastado cada vez mais dos sistemas subjetivos, substituindo-os por modelos 

mais objetivamente baseados. 

De acordo com Caouette et al (2000), já foi obtido desenvolvimento na 

construção dos modelos, porém estes estariam mais enquadrados como esforços 

pioneiros do que solução final. Segundo o autor, nossos modelos atuais seriam 

pontes para o futuro. 

A técnica de “credit scoring” utiliza conceitos de finanças, estatística e crédito 

e diversas variáveis, de acordo com o objetivo, e é amplamente utilizada para 

concessões de crédito massificadas. Segundo Coradi (2001), “credit scoring” é um 

processo que transforma em valor numérico as informações da empresa que deseja 

tomar crédito. 

Segundo Fernandes (2015) o conceito de “credit scoring” como o 

conhecemos existe há 60 anos e seu objetivo é identificar o perfil dos bons e maus 

pagadores. Segundo o autor, a partir do “credit scoring” a instituição financeira deve 

tomar duas decisões: se concede ou não e qual o volume financeiro da concessão. 

Silva (1993) ressalta as vantagens e desvantagens do uso de modelos para 

classificação das empresas. As principais vantagens do uso de modelos seriam: 

 Segurança à decisão, devido à utilização de amostras significativas e 

comprovação empírica de sua validade; 

 Eliminação da subjetividade de julgamento e padronização das 

decisões, dado que em grande parte dos casos a utilização do modelo estatístico 

substitui a análise caso a caso que varia de acordo com o analista; 

 Ganho na agilidade de concessão de crédito, pois o modelo 

apresentará as respostas de com quais empresas se deve ou não operar, ou com 

quais condicionantes operar.  

 

Por outro lado, o autor apresenta as seguintes limitações na utilização dos 

modelos: 

 Dificuldade dos modelos em capturar todos os fatores que influenciam 

no desempenho na empresa; 
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 Alteração das variáveis e pesos relativos em diferentes posições no 

tempo e conjunturas econômicas; 

 Por mais acertados que sejam os modelos podem falhar em 

determinadas situações, portanto devem ser utilizados de forma complementar ao 

julgamento do analista. 

As micro, pequenas e médias empresas são consideradas a espinha dorsal 

da economia de muitos países (Altman e Sabato, 2007). Apesar disso, são poucas 

as referências de modelos específicos para análise de risco de crédito de micro, 

pequenas e médias empresas. Porém, essa especificidade no modelo é 

extremamente importante devido às características diferenciadas dessas empresas 

em relação às grandes corporações. 

Caouette et al (2000) afirmam que as pequenas empresas “tendem a ser mais 

novas e os estímulos a práticas que venham prejudicar credores são mais agudos 

nessas empresas, portanto, apresentam sensivelmente maiores riscos". 

De acordo com Figueiredo (2001), em muitos casos as técnicas de análise 

utilizadas para concessão em pequenas empresas foram desenvolvidas com base 

em parâmetros relevantes para grandes empresas. 

Em seu estudo empírico, Altman e Sabato (2007) mostram que a precisão de 

previsão do default em seu modelo específico para pequenas e médias empresas é 

quase 30% superior ao desempenho do modelo corporativo genérico. 

 

 

2.3 Modelos de risco de crédito pós default 

 

 

A literatura disponível a respeito da reincidência do default é reduzida. Grande 

parte da literatura recente que trata sobre falência e problemas financeiros é focada 

nas estratégias e custos da renegociação da dívida e não considera a performance 

destas empresas depois que elas se recuperam do default. Os trabalhos de 

Hotchkiss (1995) e Bonfim, Dias e Richmond (2012) são os que apresentam relação 

mais próxima com o foco deste trabalho. 

Hotchkiss (1995) avalia em seu trabalho empírico a performance de 197 

empresas que emergiram de um processo de reestruturação financeira. Esse 
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trabalho conclui que 32% destas empresas voltam a apresentar falência ou 

reestruturação da dívida e que a manutenção da administração da empresa está 

relacionada diretamente com uma má performance pós falência. 

Bonfim, Dias e Richmond (2012) investigam em seu estudo empírico o que 

acontece com as empresas após default em seus empréstimos. A partir do estudo 

de empresas em default no mercado financeiro português, eles dividem seus 

resultados em duas partes: o período “em default” e o período “pós default”. Com 

relação ao período “em default”, os principais resultados observados pelos autores 

são: (i) 50% dos episódios de default duram 5 trimestres ou menos; (ii) ao mesmo 

tempo, se um episódio de default não for resolvido em 1 ano, ele pode levar alguns 

anos para ser resolvido; (iii) a duração do default está relacionada com sua 

severidade, ou seja, quanto mais significante um episódio de default mais tempo ele 

leva para ser resolvido. Além destas evidências, com relação ao período “pós 

default”, as principais conclusões encontradas são: (i) no primeiro trimestre após o 

default existente, 59% das empresas possuem acesso ao crédito, embora destas, 

apenas menos de 25% conseguem aumento de crédito; (ii) se a empresa não 

consegue recuperar acesso ao crédito no primeiro ano pós default existente, então a 

probabilidade de recuperação do acesso a crédito em qualquer momento é de 

menos de 50%; (iii) a severidade do default está diretamente relacionada com o 

tempo de exclusão ao crédito; (iv) alto grau de reincidência: 1 ano após 

compensação do default, cerca de 25% das empresas voltam a entrar em default em 

seus empréstimos. Esse percentual chega a 50% considerando os anos seguintes; 

(v) empresas capazes de sair do default em períodos de crise retomam acesso ao 

crédito mais rápido e são menos propensas a um novo default. 

No que tange ao foco deste trabalho, para testar características de empresas 

que retomam crédito, mas voltam a atrasar, Bonfim, Dias e Richmond (2012) fazem 

uso de regressão e testam variáveis relacionadas à severidade do default e a 

relacionamentos da empresa. Como medidas de severidade do default são 

consideradas valor do crédito, crédito em atraso, percentual do crédito em atraso, 

write-offs, perda estimada percentual (LGD), duração do default. No que tange a 

medidas de relacionamento, são consideradas número de bancos, número de 

bancos a que se estendeu o default, percentual de número de bancos em default 

versus número total de bancos e se o default ocorreu no principal banco que a 
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empresa mantinha relacionamento. As conclusões do artigo mostram que o novo 

default acontece com maior incidência em empresas menores e que vivenciaram 

mais longos e severos defaults. O artigo testa também, por meio de regressão cox, o 

tempo que leva para o novo evento do default. Surpreendentemente neste caso, 

empresas que tiveram defaults mais severos e longos levam mais tempo para o 

novo default. 

 

 

2.4 Aplicação das variáveis na literatura 

 

 

A seguir, serão apresentadas variáveis utilizadas em modelos preditivos de 

default encontrados na literatura, que serão relevantes nesse trabalho. 

 

Rating 

De acordo com Berger, Frame e Miller (2005), o rating está relacionado com a 

disponibilidade de crédito, preço dos empréstimos e grau de risco da empresa. 

Quanto melhor o rating, maior a disponibilidade de crédito, menor o custo deste 

empréstimo para a empresa e menor o risco de crédito da empresa. 

 

Índice de endividamento 

De acordo com Bonfim, Dias e Richmond (2012), quanto maior a relação 

entre dívida em atraso e dívida total maior a chance de a empresa voltar a atrasar 

caso recupere acesso ao crédito. Ciampi (2009) encontrou que quanto maior a 

relação entre dívida total e faturamento maior a chance de default. 

 

Faturamento 

Segundo Blatt (1999), o risco está indiretamente relacionado ao porte da 

empresa. De acordo com ele "pesquisas demonstram que 71% das empresas 

extintas possuíam até 2 empregados, enquanto apenas 9,8% tinham mais de 5". 

Para Antunes (2005), o valor do faturamento seria uma medida de tamanho 

da empresa. Quanto maior a empresa, maior chance de recuperação pós-default. 
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Conclusões semelhantes são encontradas por Bonfim, Dias e Richmond 

(2012), cujos resultados apresentados mostram maior nível de reincidência de 

default em pequenas empresas. 

 

Apontamentos cadastrais 

Em Mester (2007), vemos que a existência de atrasos anteriores leva a uma 

maior probabilidade de default da empresa. 

 

Tempo de fundação 

Segundo estudo do IBGE (2013), cerca de 20% das empresas vão a falência 

no primeiro ano de operação e, até o quarto ano de funcionamento, cerca de 50% 

das empresas fecham as portas. 

Nesse sentido, Blatt (1999), argumenta que quanto mais novo o negócio, 

maiores são os riscos de falência.  

De acordo com Berkowitz e White (2004), o tempo de fundação está 

diretamente relacionado à capacidade da empresa de conseguir crédito, ou seja, 

tempo de fundação mais alto estaria ligado a um menor risco de crédito. 

 

Variação nos recebimentos 

Ainda segundo Berkowitz e White (2004), existe uma correlação entre o 

crescimento nas vendas e o acesso ao crédito.  

 

Variáveis de severidade do default 

Bonfim, Dias e Richmond (2012) concluem que quanto maior a severidade do 

default, maior a chance de a empresa voltar a atrasar caso recupere acesso ao 

crédito. No artigo são utilizados como medidas de severidade do default: percentual 

do crédito em atraso, write-offs, perda estimada percentual (LGD) e duração do 

default. 

 

Informações dos sócios 

Feldman (1997), conclui em seu estudo que em pequenas empresas, a 

disposição dos sócios em pagar seus próprios empréstimos está correlacionada com 

a disposição da empresa em honrar seus compromissos financeiros. 
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Como atrasos e outros comportamentos financeiros influenciam o rating dos 

sócios, então o rating dos sócios também estaria relacionado com o desempenho da 

empresa. 

De acordo com os estudos de Berkowitz e White (2004), o tempo de 

experiência dos sócios está diretamente relacionado à capacidade da empresa de 

conseguir crédito, ou seja, um tempo de experiência maior estaria ligado a um 

menor risco de crédito. 

Segundo Mester (1997), quanto maior a renda dos sócios, menor a 

probabilidade de default da empresa. 

Com relação à concentração da propriedade das empresas, Jensen e 

Meckling (1976), defendem que uma alta concentração da propriedade gera um 

efeito positivo sobre o desempenho da empresa, dado que sócios majoritários 

normalmente detêm a experiência para condução do negócio. Ciampi (2015) 

encontrou relação negativa entre concentração da propriedade e default da 

empresa, atribuindo esse resultado a uma maior estabilidade e baixos níveis de 

conflito associados à concentração. Porém outra parte da literatura sugere que, em 

situações em que essa concentração excede determinados patamares, os sócios 

majoritários tendem a exercer seu controle de forma não benéfica para os negócios 

(Shleifer e Vishny, 1997).  
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Tabela 1 – Aplicação das variáveis na literatura 

Aplicação na literatura de variáveis relacionadas com o desempenho das empresas. A 

partir dos resultados encontrados na literatura foi estimado o impacto esperado. 

Variável Aplicação na literatura Referência 

Impacto 
esperado na 
reincidência 
do default 

Rating 

O credit scoring está relacionado com a 
disponibilidade de crédito, preço dos 
empréstimos e grau de risco da empresa. 
Quanto melhor o rating, maior a disponibilidade 
de crédito, menor o custo deste empréstimo para 
a empresa e menor o risco de crédito da 
empresa. 

Berger, 
Frame e 

Miller 
(2005) 

Positivo 

Faturamento anual 
O valor do faturamento seria uma medida de 
tamanho da empresa. Quanto maior a empresa, 
maior chance de recuperação pós-default. 

Antunes 
(2005) 

Negativo 

Apontamentos 
cadastrais 

A existência de atrasos leva a uma maior 
probabilidade de default da empresa. 

Mester 
(1997) 

Positivo 

Tempo de fundação 

O tempo de fundação está diretamente 
relacionado à capacidade da empresa de 
conseguir crédito, ou seja, tempo de fundação 
mais alto estaria ligado a um menor risco de 
crédito. 

Berkowitz 
e White 
(2004) 

Negativo 

Índice de 
endividamento 

Quanto maior o endividamento da empresa 
(Dívida Total/Faturamento) maior a chance de 
default. 

Bonfim et 
al. (2012) 
Ciampi e 
Gordini 
(2009) 

Positivo 

Variação nos 
recebimentos 

No artigo a variável utilizada é o crescimento nas 
vendas. Crescimento nas vendas estaria ligado à 
um maior acesso ao crédito. 

Berkowitz 
e White 
(2004) 

Negativo 

Duração do default 
Quanto maior a severidade do default, maior a 
chance de a empresa voltar a atrasar caso 
recupere acesso ao crédito. No artigo são 
utilizados como medidas de severidade do 
default: percentual do crédito em atraso, write-
offs, perda estimada percentual (LGD) e duração 
do default. 

Bonfim, 
Dias e 

Richmond 
(2012) 

Positivo 

Número de 
incidências  

Positivo 

Meses decorridos 
desde o default 

Negativo 

Quantidade de 
bancos no default 

Negativo 

Tempo de 
experiência do sócio 

O tempo de experiência do sócio está 
diretamente relacionado à capacidade da 
empresa de conseguir crédito, ou seja, tempo 
maior estaria ligado a um menor risco de crédito. 

Berkowitz 
e White 
(2004) 

Negativo 

Apontamentos 
cadastrais dos 
sócios 

Em pequenas empresas, a disposição dos sócios 
em pagar seus próprios empréstimos está 
correlacionada com a disposição da empresa em 
honrar seus compromissos financeiros. 

Feldman 
(1997) 

Positivo 

Rating do sócio Positivo 

Renda mensal do 
sócio 

Quanto maior a renda dos sócios, menor a 
probabilidade de dafault da empresa. 

Mester 
(1997) 

Negativo 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Variáveis 

 

 

3.1.1  Variável Dependente: Default 

 

 

A variável dependente desse trabalho é o default medido a partir da referência 

janeiro de 2015. Ou seja, o desempenho de empresas que possuem risco tomado 

em janeiro de 2015 foi classificado de forma binária, utilizando a seguinte regra: 

 Default = 0, se não ocorre atraso acima de 90 dias em um período de 

12 meses; 

 Default = 1, se ocorre, ao menos uma vez ao longo do período de 12 

meses, atraso acima de 90 dias.  

 

Para assegurar robustez, foi considerada materialidade de R$ 100,00 para o 

valor em atraso. 

A partir do default observado podemos estimar a probabilidade de default 

futuro com auxílio das variáveis independentes que serão apresentadas na próxima 

sessão. 

 

 

3.1.2 Variáveis de Interesse 

 

 

Variáveis de Interesse no momento da decisão de uma nova concessão 

Tendo em mente que o objetivo desse trabalho é avaliar, para uma empresa 

que observou default no passado, a expectativa de sucesso de uma nova concessão 

de crédito, é importante observar características da empresa no momento em que 

essa decisão de concessão ocorre, momento este denominado aqui de m0 para fins 

explicativos, e sua correlação com o desempenho da empresa no futuro. 
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A figura 1 abaixo ilustra a dinâmica entre esses períodos relevantes: 

 

Figura 1 – Dinâmica dos períodos relevantes de observação 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As variáveis independentes abaixo foram observadas no momento da decisão 

de uma nova concessão (m0). 

 

Rating 

A resolução número 2.682 do Banco Central dispõe sobre os “critérios de 

classificação das operações de crédito e regras para constituição de provisão para 

créditos de liquidação duvidosa”. 

Segundo essa resolução, as instituições financeiras devem classificar as 

operações em ordem crescente de risco e devem contemplar, ao menos, os 

seguintes aspectos em relação ao devedor: 

 situação econômico-financeira;  

 grau de endividamento;  

 capacidade de geração de resultados; 

 fluxo de caixa;  

 administração e qualidade de controles;  

 pontualidade e atrasos nos pagamentos;  

 contingências;  

 setor de atividade econômica;  

Passado

Período de observação do default 

inicial

m0

Momento da decisão de uma 

nova concessão

Futuro

Período de avaliação do 

desempenho da 

concessão de m0

Jan/12 Dez/14 Jan/15 dez/15
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 limite de crédito. 

 

E em relação à operação:  

 natureza e finalidade da transação;  

 características das garantias quanto à suficiência e liquidez;  

 valor. 

 

O Banco Central também determina alguns parâmetros para cada 

classificação de risco, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Rating – Resolução 2.682 BACEN 

Determinação dos dias em atraso máximos e alocações de capital mínimas para cada 

classificação de risco. 

Classificação de Risco Dias em atraso Provisionamento 

AA 0 0,0% 

A até 14 dias 0,5% 

B de 15 a 30 dias 1,0% 

C de 31 a 60 dias 3,0% 

D de 61 a 90 dias 10,0% 

E de 91 a 120 dias 30,0% 

F de 121 a 150 dias 50,0% 

G de 151 a 180 dias 70,0% 

H acima de 180 dias 100,0% 
 

Fonte: BACEN 

 

Como pode ser observado na Tabela 2, o rating é uma variável ordinal, mas é 

usualmente utilizada em estudos quantitativos devido a sua particularidade de 

relatividade entre as notas de rating. 

A literatura apresenta aplicações distintas de conversão de rating em variável 

numérica. 

Em Sheng e Saito (2005) foi atribuído um número maior ao melhor rating, 

enquanto em Damasceno et al. (2008), pelo contrário, a atribuição foi de um número 

menor ao melhor nível de rating. 
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Optou-se pela atribuição de um número menor ao melhor nível de rating, 

conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Conversão do rating em variável numérica 

Conversão do rating de escala ordinal para escala numérica. 

Escala Ordinal Escala Numérica 

AA-A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

E 5 

F-G 6 

H 7 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Índice de Endividamento 

Usualmente, o índice de endividamento é calculado pela relação entre capital 

de terceiros e ativo total da empresa.  

Entretanto, em decorrência de a amostra desse trabalho ser constituída por 

empresas de varejo de pequeno porte, em que a disponibilidade de informações 

contábeis (como o ativo total) é limitada, o cálculo do índice de endividamento da 

empresa, foi feito somando-se toda a dívida não paga que a empresa possui no 

momento da decisão de concessão, considerando todas as instituições financeiras 

brasileiras, e dividindo-se este montante pelo faturamento anual da empresa neste 

mesmo momento. 

𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚 =  
𝐷í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙
 

 

Variáveis de Interesse no momento da observação do default inicial 

Além de variáveis de interesse relacionadas às características da empresa no 

momento em que a decisão de crédito ocorre, foram consideradas também variáveis 

associadas ao primeiro evento de default experimentado pela empresa buscando-se 

compreender sua relação com o desempenho posterior da mesma. 



28 
 

 
 

A seleção do público considera empresas com default no período de 2012 a 

2014, ou seja, empresas com atraso acima de 90 dias entre janeiro de 2012 e 

dezembro de 2014. A variável de interesse abaixo foi observada no momento em 

que ocorreu a incidência do default no passado, dentro desse intervalo de 

observação. 

A marcação de default foi realizada mês a mês, dentro do período 

considerado, observando-se as seguintes condições: 

 Atraso acima de 90 dias; 

 Com materialidade acima de R$ 100.  

 

Quantidade de bancos no momento do default 

A quantidade de bancos no momento do default corresponde ao número de 

bancos em que a empresa possuía dívida acima de R$ 100 no momento do default. 

O número de bancos foi observado no primeiro mês do episódio de default de 

maior duração. 

Para garantir uma maior robustez ao modelo, a variável foi agrupada em: 

 Até 1 banco; 

 A partir de 2 bancos. 

 

Variáveis de Interesse de sócios 

Foi considerada também variável contendo informações dos sócios em janeiro 

de 2015, momento da decisão de uma nova concessão. 

 

Rating do sócio 

Para garantir representatividade do sócio cuja informação será utilizada, 

foram considerados apenas os sócios com participação acima de 30% e, por 

conservadorismo, foi utilizado o rating do sócio cuja informação de rating é a pior 

dentre todos os sócios. 

Assim como no caso do rating das empresas, o rating dos sócios foi 

convertido de escala ordinal para escala numérica a partir da atribuição de um 

número menor ao melhor nível de rating, conforme Tabela 4 abaixo: 
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Tabela 4 – Conversão do rating do sócio em variável numérica 

Conversão do rating do sócio de escala ordinal para escala numérica. 

Escala Ordinal Escala Numérica 

AA-A 1 

B 2 

C 3 

D 4 

E-H 5 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.1.3 Variáveis de Controle 

 

 

Variáveis de Controle no momento da decisão de uma nova concessão 

 

Faturamento anual 

Neste trabalho foi utilizado o faturamento da empresa como variável de 

controle. 

Optou-se pelo uso da informação anual para corrigir qualquer possível efeito 

de sazonalidade, de modo a garantir uma comparação mais justa entre empresas. 

Além disso, buscando uma maior robustez do modelo, a informação de 

faturamento foi agrupada de modo a classificar as empresas em micro, pequenas e 

médias empresas, conforme definido na Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006. 
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Tabela 5 – Faturamento anual 

Classificação das empresas em micro, pequenas e médias a partir do faturamento anual. O 

limite superior de R$ 8 milhões anuais foi imposto pelos critérios de seleção de público 

desse trabalho. 

Classificação Faturamento Anual 

Micro Até R$ 360 mil 

Pequenas Entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões 

Médias Entre R$ 3,6 milhões e R$ 8 milhões 
 

Fonte: Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 

 

Apontamentos Cadastrais 

Foram considerados os seguintes apontamentos cadastrais: 

 Protesto; 

 Cheque Devolvido; 

 Cheque sem Fundo; 

 Atrasos; 

 Suspeita de Fraude. 

 

A construção da variável de apontamentos cadastrais foi feita de forma 

binária, utilizando a seguinte regra: 

 Apontamentos Cadastrais = 0, não há ocorrência de qualquer 

apontamento cadastral, dentre os apontamentos considerados; 

 Apontamentos Cadastrais = 1, há ocorrência de ao menos um tipo de 

apontamento cadastral, dentre aqueles considerados neste estudo. 

 

Tempo de Fundação 

O tempo de fundação das empresas foi considerado em anos. Para garantir 

conservadorismo à análise, foi utilizada a medida anos completos. 

O número de anos de fundação foi calculado desde a data de fundação da 

empresa até janeiro de 2015, momento da decisão de uma nova concessão. 

Além disso, buscando uma maior robustez do modelo, a informação de tempo 

de fundação foi agrupada da seguinte forma: 

 Até 3 anos, desde a data de fundação; 
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 Entre 3 e 5 anos, desde a data de fundação; 

 Entre 5 e 7 anos, desde a data de fundação; 

 Entre 7 e 10 anos, desde a data de fundação; 

 Entre 10 e 15 anos, desde a data de fundação; 

 Acima de 15 anos, desde a data de fundação. 

 

Variação nos recebimentos 

Conforme descrito no Referencial Teórico, para Berkowitz et al. (2004) o 

crescimento nas vendas está diretamente relacionado ao acesso ao crédito e 

indiretamente relacionado ao risco de crédito. 

São poucas as empresas de varejo com faturamento anual até 8 milhões, alvo 

deste trabalho, que possuem informações contábeis estruturadas e disponíveis. 

Por esta razão, foi utilizado o fluxo de conta corrente como estimativa das 

vendas da empresa. Foram considerados os recebimentos em todos os bancos 

brasileiros incluindo: 

 Recebimentos de DOC, TED e tranferências; 

 Recebimentos de cobrança; 

 Recebimentos de depósitos e cheques; 

 Recebimento de domicílio (Redecard, Cielo). 

 

A premissa é a de que existe uma forte relação entre a evolução dos 

recebimentos e a evolução nas vendas da empresa. 

Para eliminação de efeitos sazonais, foi considerada como variação nos 

recebimentos a relação entre a somatória dos recebimentos de 2014 e a somatória 

dos recebimentos de 2013 menos um.  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =  
∑ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠2014

∑ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠2013
− 1 

 

Sendo assim, um resultado positivo da variável indica um aumento no fluxo de 

conta e – conforme premissa assumida – aumento nas vendas, enquanto um 

resultado negativo indica queda nas vendas. O resultado nulo indica que as vendas 

se mantiveram estáveis entre os anos de 2013 e 2014. 
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Para garantir maior robustez ao modelo, a variação nos recebimentos foi 

agrupada da seguinte forma: 

 

Tabela 6 – Variação nos recebimentos 

Agrupamento da variação nos recebimentos em redução, manutenção e aumento. 

Variação nos Recebimentos Intervalo 
Escala numérica 

(Modelo) 

Redução De -100% a -25% 1 

Manutenção De -25% a +25% 2 

Aumento Acima de 25% 3 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Variáveis de Controle no momento da observação do default inicial 

 

Duração do default 

Foi considerado como duração do default o período, em meses, entre a 

primeira indicação de default e o mês imediatamente anterior ao primeiro mês sem 

marcação de default. Por exemplo, caso uma empresa tenha experimentado atraso 

acima de 90 dias com valor superior a R$ 100 nos meses janeiro, fevereiro e março 

de 2012 e, em abril de 2012 não tenha atendido a alguma das condições de default, 

a duração desse episódio será de três meses. 

A duração do default foi calculada em meses e, caso a empresa tenha 

observado mais de um evento no período considerado, foi utilizada a duração do 

default que registrou o maior número de meses. 

A duração do default corresponde a uma medida de severidade da dificuldade 

financeira, conforme estudos de Bonfim, Dias e Richmond (2012). 

 

Número de incidências de default 

O número de incidências de default corresponde ao número de casos de 

default observados entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014, com duração maior 

ou igual a um mês. 

O número de incidências de default corresponde a uma medida de severidade 

da dificuldade financeira, conforme estudos de Bonfim, Dias e Richmond (2012). 
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Meses decorridos desde o último default 

O número de meses decorridos desde o último default corresponde ao 

período entre o último default observado pela empresa entre janeiro de 2012 e 

dezembro de 2014 e a referência janeiro de 2015. 

O período foi medido a partir do mês de início do último episódio de default. 

 

Variáveis de Controle de sócios 

Foram consideradas também variáveis contendo informações dos sócios em 

janeiro de 2015, momento da decisão de uma nova concessão. 

 

Quantidade de sócios 

A variável quantidade de sócios corresponde ao número de sócios que 

constam no contrato social da empresa em janeiro de 2015. 

Para garantir que a informação do sócio é relevante no desempenho da 

empresa, foram considerados apenas sócios representativos na gestão, com 

participação acima de 30%.  

 

Tempo de experiência do sócio 

A métrica utilizada para construção da variável de tempo de experiência dos 

sócios foi anos completos. 

Em função da possibilidade de existir mais de um sócio com participação 

acima de 30%, foi considerado conservadoramente o tempo de experiência do sócio 

que apresenta menor número de anos de experiência. 

 

Apontamentos cadastrais dos sócios 

Foram considerados os seguintes apontamentos cadastrais: 

 Protesto; 

 Cheque Devolvido; 

 Cheque sem Fundo; 

 Atraso. 

 

Assim como no caso das variáveis anteriores, foram considerados apenas 

sócios com participação acima de 30% no contrato social da empresa e, em função 



34 
 

 
 

da possibilidade de existirem sócios em diferentes situações em relação aos 

apontamentos cadastrais, foi considerado o cenário mais conservador, ou seja, foi 

considerado como presença de apontamento cadastral se ao menos um sócio 

apresenta algum dos apontamentos listados. 

 

A construção da variável de apontamentos cadastrais dos sócios foi feita de 

forma binária, utilizando a seguinte regra: 

 Apontamentos Cadastrais = 0, não há ocorrência de apontamento 

cadastral; 

 Apontamentos Cadastrais = 1, há ocorrência de ao menos um 

apontamento cadastral para ao menos um dos sócios considerados. 

 

Renda mensal do sócio 

Foram considerados os sócios com participação acima de 30% e foi 

considerada a renda do sócio com menor renda. Foram utilizados os valores de 

renda mensais. 

 

A tabela 7 resume as variáveis, seu conceito, tipo (dependente, de interesse 

ou de controle), referência de observação e resultado esperado no modelo. 
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Tabela 7 – Resumo das variáveis 

Consolidação das variáveis, tipo (dependente, de interesse ou controle), conceito, referência 

e impacto esperado no modelo, inferido a partir dos resultados encontrados na literatura. 

(continua) 

Variável Tipo Conceito Referência 
Impacto 

esperado 

Default Dependente 
Presença (1) ou ausência (0) de 
atraso acima de 90 dias. 

jan/15 - 
dez/15 

- 

Rating De Interesse Escala numérica. jan/15 Positivo 

Endividamento De Interesse 
Relação entre dívida total e 
faturamento anual 

jan/15 Positivo 

Quantidade de 
bancos no 
momento do 
default 

De Interesse 

Número de bancos que a 
empresa mantinha 
relacionamento no default mais 
longo, agrupado em: até 1 banco; 
a partir de 2 bancos. 

jan/12 - 
dez/14 

Negativo 

Rating do 
sócio 

De Interesse 
Rating do sócio que possui pior 
rating, dentre os sócios com 
participação acima de 30%. 

jan/15 Positivo 

Faturamento 
anual 

De Controle 
Classificação das empresas em 
micro, pequenas e médias 

jan/15 Negativo 

Apontamentos 
cadastrais 

De Controle 

Presença (1) ou ausência (0) de: 
protesto, cheque devolvido, 
cheque sem fundo, atraso ou 
suspeita de fraude. 

jan/15 Positivo 

Tempo de 
fundação 

De Controle 

Tempo de fundação em anos 
agrupado da seguinte forma: ≥3; 

3-5; 5-7; 7-10; 10-15; >15. 

jan/15 Negativo 

Variação nos 
recebimentos 

De Controle 

Relação entre recebimentos de 
2014 e recebimentos de 2013, 
agrupada em: redução, 
manutenção e aumento. 

jan/15 
(observado 

jan/13 - 
dez/14) 

Negativo 

Duração do 
default 

De Controle 

Número de meses em default, 
considerando o default mais 
longo apurado durante o período 
de observação. 

jan/12 - 
dez/14 

Positivo 

Número de 
incidências de 
default 

De Controle 
Número de incidências de default 
apuradas durante o período de 
observação. 

jan/12 - 
dez/14 

Positivo 

Meses 
decorridos 
desde o último 
default 

De Controle 

Número de meses desde o último 
default apurado durante o 
período de observação até 
janeiro de 2015. 

jan/12 - 
dez/14 

Negativo 

Quantidade de 
sócios 

De Controle 
Número de sócios com 
participação acima de 30%. 

jan/15 - 
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Tabela 7 – Resumo das variáveis 

Consolidação das variáveis, tipo (dependente, de interesse ou controle), conceito, referência 

e impacto esperado no modelo, inferido a partir dos resultados encontrados na literatura. 

(conclusão) 

Variável Tipo Conceito Referência 
Impacto 

esperado 

Tempo de 
experiência do 
sócio 

De Controle 

Tempo de experiência em anos 
do sócio com menor experiência, 
considerando sócios com 
participação acima de 30%. 

jan/15 Negativo 

Apontamentos 
cadastrais dos 
sócios 

De Controle 

Presença (1) ou ausência (0) de: 
protesto, cheque devolvido, 
cheque sem fundo ou atraso 
atribuído à qualquer sócio com 
participação acima de 30%. 

jan/15 Positivo 

Renda mensal 
do sócio 

De Controle 

Renda mensal do sócio que 
possui menor renda, dentre os 
sócios com participação acima de 
30%. 

jan/15 Negativo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

3.2 Descrição da amostra 

 

 

A base de dados utilizada para essa dissertação está dividida em dois 

públicos:  

 Público selecionado: empresas com default anterior; 

 Público de comparação: empresas sem default anterior. 

 

A amostra do público selecionado possui 4.878 registros extraídos 

aleatoriamente e compreende empresas brasileiras:  

 Com faturamento anual de até 8 milhões; 

 Que apresentaram default no período entre janeiro de 2012 e 

dezembro de 2014; 

 E que recuperaram acesso a crédito, possuindo dívida total 

(considerando todos os bancos) em dia na referência janeiro de 2015. 
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A amostra do público de comparação possui 1.169 registros extraídos 

aleatoriamente e compreende empresas brasileiras:  

 Com faturamento anual de até 8 milhões; 

 Que não apresentaram default no período entre janeiro de 2012 e 

dezembro de 2014; 

 E que possuem dívida total (considerando todos os bancos) em dia na 

referência janeiro de 2015. 

 

A restrição aplicada ao faturamento (até 8 milhões anuais) foi utilizada, pois 

existe uma grande diferença na influência que as variáveis independentes exercem 

sobre a variável dependente, considerando pequenas e grandes empresas. 

Com relação ao período de avaliação do default passado, 2012 a 2014, 

apesar de se tratar de um período curto para avaliação de crédito, a escolha se deu 

devido à disponibilidade de informação. Entretanto, conforme será detalhado nos 

resultados desse estudo, a escolha do período não compromete os resultados. Foi 

observado que quanto mais recente a incidência do último default, mais propensa a 

empresa está a observar um novo evento de default. Sendo assim, informações 

mais recentes são também mais ricas na explicação do fenômeno que esse trabalho 

busca entender. 

Finalmente, a última restrição, referente à retomada do acesso ao crédito, foi 

utilizada, pois para medirmos o desempenho futuro é necessário que haja dívida não 

paga, caso contrário podemos observar índices bons de desempenho, mas que não 

refletem a realidade do cenário, dado que apenas estão propensas a atraso 

empresas com dívida. Além disso, foi incluída na seleção de público a condição de 

que as empresas estejam em dia em janeiro de 2015. Essa restrição foi imposta 

para garantir que a empresa superou o default do período de 2012 a 2014 e retomou 

acesso a crédito. 

 

A tabela 8 mostra as estatísticas descritivas das variáveis relacionadas às 

características da empresa no momento da decisão de crédito. Nessa tabela 

constam as informações dos públicos (i) selecionado e (ii) de comparação. 
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Tabela 8 – Estatísticas Descritivas – Variáveis relacionadas à empresa 

Distribuição, média, desvio-padrão, máximos e mínimos das variáveis relacionadas à 

empresa. A tabela mostra as estatísticas do público selecionado (com default anterior) e de 

comparação (sem default anterior). A classificação das empresas em micro, pequenas e 

médias a partir do faturamento anual segue a métrica definida na Lei Complementar nº 123 

de 14 de dezembro de 2006. O endividamento é calculado pela relação entre dívida não 

paga e faturamento anual.                                                                                          (continua) 

  Distribuição 
Média 

Desvio  
Padrão 

Máximo Mínimo 

 
Público 

Selecionado 
Público 

Comparação 

Rating – público selecionado 
 

4,2 (D)* 1,75 7 1 

               público comparação  3,3 (C)* 1,37 7 1 

1 (AA-A) 3% 9%  
   

2 (B) 7% 19%  
   

3 (C)  29% 33%  
   

4 (D) 29% 27%  
   

5 (E) 6% 5%  
   

6 (F) 3% 4%  
   

7 (H) 23% 3%  
   

  
 

 
 

   

Fat. Anual – público selecionado  
 

R$820 mil 1,25MM R$ 8 MM R$12.880 

                     público comparação  R$924 mil 1,35MM R$ 8 MM R$ 9.350 

micro 50% 39%  
   

pequenas 35% 40%  
   

médias 15% 21%  
   

  
  

 
   

Apontamentos Cadastrais 
 

- - - - 

0 (ausentes) 94% 90%  
   

1 (presentes) 6% 10%  
   

      

Tempo Fundação – público selecionado 15,2 anos 4,5 anos 83 anos 1 ano 

                                 público comparação  16,4 anos 4,2 anos 54 anos 1 ano 

até 3 anos 5% 2%  
   

entre 3 e 5 anos 23% 5%  
   

entre 5 e 7 anos 24% 22%  
   

entre 7 e 10 anos 12% 26%  
   

entre 10 e 15 anos 13% 25%  
   

acima de 15 anos 23% 20%  
   

  
  

 
  

  

Endividamento – público selecionado 
 

11,8% 21,9% 534% 0,24% 

                              público comparação  11,1% 19,5% 213% 0,01% 

até 5% 37% 33%  
   

5 - 10% 24% 25%  
   

10 - 20% 13% 15%  
   

20 - 30% 8% 10%  
   

30 - 40% 8% 8%  
   

acima de 40% 9% 9%  
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Tabela 8 – Estatísticas Descritivas – Variáveis relacionadas à empresa 

Distribuição, média, desvio-padrão, máximos e mínimos das variáveis relacionadas à 

empresa. A tabela mostra as estatísticas do público selecionado (com default anterior) e de 

comparação (sem default anterior). A classificação das empresas em micro, pequenas e 

médias a partir do faturamento anual segue a métrica definida na Lei Complementar nº 123 

de 14 de dezembro de 2006. O endividamento é calculado pela relação entre dívida não 

paga e faturamento anual.                                                                                       (conclusão) 

  Distribuição 
Média 

Desvio  
Padrão 

Máximo Mínimo 

 
Público 

Selecionado 
Público 

Comparação 

Δ Recebimentos – público selecionado 
 

-0,037 0,577 3,62 -1 

                                público comparação  0,025 0,885 5,27 -1 

Redução 31% 25%  
   

Manutenção 25% 31%  
   

Aumento 44% 44%  
   

*Rating médio ponderado pelo volume: após a ponderação, foi obtido o rating médio numérico, que, 
por sua vez, foi transformado em letra pela conversão entre escalas numérica e ordinal (Tabela 3). 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação à variável rating, para o público selecionado existe concentração 

nos valores 3, 4 e 7, respectivamente C, D e H, que juntos totalizam mais de 80% do 

público. Com relação ao público de comparação, existe uma concentração um pouco 

maior nos melhores ratings, principalmente nos valores 2, 3 e 4. 

Considerando o faturamento anual das empresas, a amostra possui 

faturamento médio anual de R$ 820 mil para o público selecionado e R$ 924 mil 

para o público de comparação, com concentração nos grupos de micro e pequenas 

empresas, com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões.  

A amostra está concentrada em empresas sem apontamentos cadastrais, em 

que aproximadamente 90% das empresas não apresentam Protesto, Cheque 

Devolvido, Cheque sem Fundo, Atraso ou Suspeita de Fraude. 

O tempo de fundação médio das empresas da amostra é de 15,2 anos no 

caso do público selecionado e 16,4 anos no público de comparação, sendo cerca de 

20% da amostra composta por empresas com tempo de fundação acima de 15 anos. 

As empresas possuem baixo índice de endividamento; 74% das empresas 

apresentam a relação dívida sobre faturamento até 20%.  
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Com relação à variação nos recebimentos, há concentração nas empresas 

com aumento nos recebimentos entre 2013 e 2014, 44% do público encontra-se 

nessa situação.  

A tabela 9 traz as estatísticas descritivas das variáveis relacionadas ao evento 

de default prévio da empresa, apurado durante o período de observação de janeiro 

de 2012 a dezembro de 2014. Nessa tabela constam exclusivamente as informações 

do público selecionado, uma vez que para o público de comparação essas 

informações são inexistentes. 

 

Tabela 9 – Estatísticas Descritivas – Variáveis relacionadas ao primeiro default 

Distribuição, média, desvio-padrão, máximos e mínimos das variáveis relacionadas ao 

primeiro default da empresa durante o período de observação de janeiro de 2012 a 

dezembro de 2014. 

Nesta tabela constam as informações apenas do público selecionado (com default anterior) 

em função da ausência dessas informações para o público de comparação.  

Se houver mais de um evento de default no período de observação, a duração corresponde 

ao default mais longo e o número de meses decorridos corresponde ao mais recente.  

   
Distribuição Média 

Desvio 
Padrão 

Máximo Mínimo 

Duração do default 4,4 meses 3,4 meses 28 meses 1 mês 

até 3 meses 52% 
    entre 3 e 6 meses 21% 
    entre 6 e 9 meses 20% 
    acima de 9 meses 6% 
      

     Número de incidências de default 1,35 0,66 7 1 

1 73% 
    2 20% 
    3 ou mais 6% 
      

     Meses decorridos desde o último default 23 meses 10 meses 36 meses 1 mês 

até 6 meses 12% 
    entre 6 e 12 meses 18% 
    entre 12 e 18 meses 14% 
    entre 18 e 24 meses 20% 
    entre 24 e 30 meses 13% 
    entre 30 e 36 meses 23% 
      

     Quantidade de bancos no momento do 
default 

2,35 1,38 11 1 

1 32% 
    2 ou mais 68% 
     

Fonte: Elaboração própria 
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A duração do default mais longo durante o período de observação está 

concentrada em até 3 meses e o número de incidências de default observado pelas 

empresas neste mesmo período está concentrado em uma única incidência.  

O número de meses decorridos desde o primeiro evento de default até janeiro 

de 2015, período em que as empresas retomam acesso ao crédito, está distribuído 

nos grupos de 6 a 36 meses. 

Com relação à quantidade de bancos no momento do default, a amostra 

apresenta concentração no agrupamento que compreende dois ou mais bancos. 

 

A tabela 10 relaciona as variáveis utilizadas no modelo que têm relação com 

os sócios das empresas. A tabela mostra informações a respeito de ambos os 

públicos estudados. 

Com relação ao público selecionado, com default anterior, do total de 4.878 

empresas na amostra, apenas 3.159 apresentam informação para todas as variáveis 

de sócios utilizadas. As demais 1.719 empresas apresentam ao menos uma variável 

sem informação. No caso do público de comparação, sem default anterior, do total 

de 1.169 empresas da amostra, apenas 768 apresentam informação para todas as 

variáveis de sócios utilizadas. 

A amostra está concentrada em empresas com apenas um sócio. Essa 

concentração é esperada considerando o porte das empresas. 

Com relação ao tempo de experiência do sócio, há concentração em sócios 

com experiência de até 10 anos. 

Na maioria dos casos (acima de 70% em ambos os públicos) os sócios não 

apresentam qualquer um dos apontamentos cadastrais considerados, quais sejam: 

atraso, protesto, cheque devolvido e cheque sem fundo. 

Por fim, os sócios das empresas em questão possuem rating médio 

ponderado pelo volume equivalente a “C” e renda mensal concentrada em até R$ 3 

mil. 

 

Na sequência, a Tabela 11 traz a matriz de correlação entre as variáveis utilizadas 

para demonstrar que não há multicolineariedade entre as mesmas. 
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Tabela 10 – Estatísticas Descritivas – Variáveis relacionadas aos sócios 

Distribuição, média, desvio-padrão, máximos e mínimos das variáveis relacionadas aos 

sócios. Se houver mais de um sócio, foi considerada a situação mais conservadora dentre 

eles, ou seja, o sócio com menor tempo de experiência, presença de apontamentos 

cadastrais, pior rating e menor renda mensal. 

  Distribuição 

Média 
Desvio  
Padrão 

Máximo Mínimo 

 
Público 

Selecionado 
Público 

Comparação 

Qtd sócios – público selecionado 
 

1,27 0,44 3 1 

                      público comparação  1,22 0,45 3 1 

1 61% 50%  
   

2 ou mais 22% 16%  
   

sem informação 17% 34%  
   

  
 

 
Experiência  – público selecionado  

 
5,4 anos 6,4 anos 50 anos 1 ano 

                         público comparação  5,5 anos 6,3 anos 52 anos 1 ano 

até 5 anos 28% 25%  
   

entre 5 e 10 anos 23% 19%  
   

entre 10 e 15 anos 8% 8%  
   

acima de 15 anos 11% 9%     

sem informação 30% 39%     
  

  
 

   
Apontamentos Cadastrais sócios 

 
- - - - 

0 (ausentes) 74% 79%  
   

1 (presentes) 26% 21%  
   

   
 

   
Rating sócios – público selecionado 3,45 (C)* 0,81 5 1 

                           público comparação  2,97 (C)* 0,92 5 1 

1 (AA-A) 1% 1%  
   

2 (B) 11% 25%  
   

3 (C)  16% 16%  
   

4 (D) 44% 20%  
   

5 (E-H) 5% 2%  
   

sem informação 23% 36%  
   

   
 

   
Renda sócios – público selecionado 

 
R$2,3mil R$3,3mil R$87 mil 0 

                           público comparação  R$2,6mil R$3,6mil R$28 mil 0 

até 1 mil 12% 10%  
   

entre 1 e 3 mil 49% 40%  
   

entre 3 e 5 mil 10% 8%     

entre 5 e 7 mil 4% 3%   
  

entre 7 e 10 mil 4% 3%  
   

acima de 10 mil 2% 2%  
   

sem informação 18% 34%  
   

   
 

    

*Rating médio ponderado pelo volume: após a ponderação, foi obtido o rating médio numérico, que, 
por sua vez, foi transformado em letra pela conversão entre escalas numérica e ordinal (Tabela 4). 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 11 – Matriz de Correlações 

Os símbolos *, ** e *** representam coeficientes significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente. O p-valor está entre parênteses. 

 
A B C D E F G H I J K L M N O 

A 1,00 - - - - - - - - - - - - - - 

B 
-0,11*** 

(0,00) 
1,00 - - - - - - - - - - - - - 

C 
0,15*** 
(0,00) 

0,00 
(0,76) 

1,00 - - - - - - - - - - - - 

D 
-0,12*** 

(0,00) 
0,09*** 
(0,00) 

0,07*** 
(0,00) 

1,00 - - - - - - - - - - - 

E 
0,18*** 
(0,00) 

-0,12*** 
(0,00) 

0,01 
(0,61) 

0,09*** 
(0,00) 

1,00 - - - - - - - - - - 

F 
-0,17*** 

(0,00) 
0,03** 
(0,05) 

-0,05*** 
(0,00) 

0,07*** 
(0,00) 

-0,03** 
(0,03) 

1,00 - - - - - - - - - 

G 
0,05*** 
(0,00) 

-0,06*** 
(0,00) 

0,04*** 
(0,01) 

0,02 
(0,18) 

0,08*** 
(0,00) 

0,01 
(0,70) 

1,00 - - - - - - - - 

H 
0,08*** 
(0,00) 

-0,01 
(0,49) 

0,03** 
(0,02) 

0,04*** 
(0,01) 

0,03** 
(0,04) 

0,01 
(0,54) 

0,09*** 
(0,00) 

1,00 - - - - - - - 

I 
-0,37*** 

(0,00) 
-0,01 
(0,66) 

-0,05*** 
(0,00) 

0,15*** 
(0,00) 

-0,11*** 
(0,00) 

0,11*** 
(0,00) 

0,21*** 
(0,00) 

-0,19*** 
(0,00) 

1,00 - - - - - - 

J 
-0,01 
(0,54) 

0,21*** 
(0,00) 

0,01 
(0,64) 

0,18*** 
(0,00) 

0,18*** 
(0,00) 

0,07*** 
(0,00) 

0,01 
(0,41) 

0,06*** 
(0,00) 

-0,10*** 
(0,00) 

1,00 - - - - - 

K 
-0,08*** 

(0,00) 
0,06*** 
(0,00) 

-0,02 
(0,16) 

0,06*** 
(0,00) 

0,04** 
(0,02) 

0,02 
(0,18) 

-0,01 
(0,55) 

0,01 
(0,50) 

0,02 
(0,33) 

0,06*** 
(0,00) 

1,00 - - - - 

L 
-0,08*** 

(0,00) 
0,00 
(0,95) 

0,03* 
(0,10) 

0,65*** 
(0,00) 

0,04*** 
(0,01) 

0,06*** 
(0,00) 

0,02 
(0,24) 

0,03* 
(0,07) 

0,12*** 
(0,00) 

0,10*** 
(0,00) 

-0,10*** 
(0,00) 

1,00 - - - 

M 
0,09*** 
(0,00) 

0,00 
(0,77) 

0,18*** 
(0,00) 

0,00 
(0,86) 

0,02 
(0,15) 

-0,04*** 
(0,01) 

0,04*** 
(0,01) 

0,08*** 
(0,00) 

-0,03** 
(0,03) 

-0,04*** 
(0,00) 

0,10*** 
(0,00) 

-0,03* 
(0,09) 

1,00 - - 

N 
0,33*** 
(0,00) 

-0,05*** 
(0,00) 

0,08*** 
(0,00) 

-0,17*** 
(0,00) 

0,06*** 
(0,00) 

-0,07*** 
(0,00) 

0,06*** 
(0,00) 

0,08*** 
(0,00) 

-0,09*** 
(0,00) 

-0,06*** 
(0,00) 

-0,22*** 
(0,00) 

-0,07*** 
(0,00) 

0,12*** 
(0,00) 

1,00 - 

O 
-0,06*** 

(0,00) 
0,19*** 
(0,00) 

0,00 
(0,79) 

0,14*** 
(0,00) 

0,04** 
(0,02) 

0,01 
(0,66) 

-0,02 
(0,27) 

-0,02 
(0,12) 

-0,02 
(0,30) 

0,09*** 
(0,00) 

-0,17*** 
(0,00) 

0,17*** 
(0,00) 

0,09*** 
(0,00) 

-0,05*** 
(0,00) 

1,00 

 

Fonte: Elaboração própria
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Onde: 

A Rating 

B Faturamento anual 

C Apontamentos Cadastrais 

D Tempo de Fundação 

E Índice de Endividamento 

F Variação nos Recebimentos 

G Duração do default 

H Número de incidências de default 

I Meses decorridos desde o último default 

J Quantidade de bancos no momento do default 

K Quantidade de sócios 

L Tempo de experiência do sócio 

M Apontamentos Cadastrais dos sócios 

N Rating do sócio 

O Renda mensal do sócio 

 

Pela análise da matriz de correlações conclui-se que há alta correlação 

positiva (0,65) entre as variáveis tempo de fundação da empresa e tempo de 

experiência do sócio. Esse resultado é intuitivo no caso de o sócio possuir apenas 

uma empresa, fenômeno comum considerando se tratarem de empresas de 

pequeno porte. 

Além disso, existe uma forte correlação negativa (-0,37) entre rating da 

empresa e número de meses decorridos desde o último default, ou seja, empresas 

com piores ratings apresentam defaults mais recentes. Novamente, esse resultado 

seria esperado considerando que a composição do rating contempla informações de 

atraso e situação financeira da empresa. 

Por fim, as variáveis rating e rating do sócio apresentam forte correlação 

positiva (0,33). Esse resultado pode ser explicado em face da literatura existente, 

que atribui um alto grau de relação entre a forma que o sócio conduz suas próprias 

finanças e as finanças da empresa.  
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3.3 Hipóteses 

 

 

Segundo Berger, Frame e Miller (2005), o rating, ou credit scoring, está 

relacionado com a disponibilidade de crédito, preço dos empréstimos e grau de risco 

da empresa. Quanto melhor o rating, maior a disponibilidade de crédito, menor o 

custo deste empréstimo para a empresa e menor o risco de crédito da empresa. 

Assumindo que essa relação do rating também é válida para a reincidência do 

default, ou seja, para explicar novas inadimplências em empresas que observaram 

atrasos no passado, podemos concluir que um pior (maior) rating está relacionado 

positivamente com a reincidência do default. Assim, a primeira hipótese pode ser 

formulada da seguinte maneira: 

 

H1: Empresas que apresentam maiores ratings possuem maiores níveis de 

reincidência de default do que empresas que apresentam menores ratings. 

 

De acordo com Ciampi e Gordini (2009), quanto maior a relação entre dívida 

total e faturamento, maior a chance de default. Desta forma, deve haver uma relação 

positiva entre as variáveis de endividamento e taxa de reincidência de default. 

Sendo assim, a segunda hipótese seria: 

 

H2: Empresas que apresentam maiores índices de endividamento possuem 

maiores níveis de reincidência de default do que empresas que apresentam 

menores índices de endividamento.  

 

De acordo com Bonfim, Dias e Richmond (2012), quanto maior a severidade 

do default, maior a chance de a empresa voltar a atrasar caso recupere acesso a 

crédito. No artigo são utilizados como medidas de severidade do default: percentual 

do crédito em atraso, write-offs, perda estimada percentual (LGD) e duração do 

default. Nesse trabalho uma das variáveis utilizadas como medida de severidade do 

default foi o número de bancos em que a empresa possuía dívida no momento do 

default e essa variável foi agrupada em “1 banco” e “2 ou mais bancos”. Assumindo 

que um maior número de bancos indica um menor grau de severidade, dado que em 
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empresas que têm relacionamento com apenas um banco o atraso significa 100% 

de relação do número de bancos em atraso sobre o número de bancos total, a 

expectativa é de uma correlação negativa entre número de bancos no momento do 

default e taxa de reincidência do default. Assim, a terceira hipótese pode ser 

formulada como:  

 

H3: Empresas que possuíam dívida em dois ou mais bancos no momento do 

default passado possuem menores níveis de reincidência de default do que 

empresas que possuíam dívida em apenas um banco.  

 

Segundo Feldman (1997), em pequenas empresas, a disposição dos sócios 

em pagar seus próprios empréstimos está correlacionada com a disposição da 

empresa em honrar seus compromissos financeiros. Desta forma, o rating do sócio 

deve estar correlacionado com a reincidência do default no mesmo sentido em que o 

rating da empresa se correlaciona com essa variável. Assim, a quarta hipótese seria: 

 

H4: Empresas cujos sócios apresentam maiores ratings possuem maiores 

níveis de reincidência de default do que empresas cujos sócios apresentam menores 

ratings.  

  

 

3.4 Especificação Econométrica 

 

 

Para testar as hipóteses H1, H2 e H3, foi utilizado o modelo de regressão logit, 

em que a variável dependente é a reincidência do default da empresa i, RDi, 

construída como variável dummy que assume valor zero, quando a empresa não 

apresenta reincidência de default e valor um, caso contrário.  

A variável de interesse para testar H1 é Ratingi, que traz a informação de 

rating das empresas. Para confirmar H1, o coeficiente dessa variável deve ser 

positivo (dado que maiores ratings indicam piores resultados para a variável).  
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A variável de interesse para testar H2 é Endividamentoi, que representa a 

relação entre a dívida total da empresa e o faturamento anual. Para confirmar H2, o 

coeficiente desta variável deve ser positivo.  

Por fim, para testar H3, a variável de interesse é Quantidade Bancosi, que 

mede o número de bancos em que a empresa possuía dívida no momento do default 

passado ao longo do período de observação. Para confirmar H3, o coeficiente da 

variável Quantidade Bancosi, deve ser negativo. 

O modelo também inclui as seguintes variáveis de controle que podem 

influenciar na taxa de reincidência de default: Faturamentoi, que corresponde ao 

faturamento anual da empresa; Apontamentosi, que assumem valor um quando a 

empresa apresenta apontamentos cadastrais e zero, caso contrário; Fundaçãoi, ou 

tempo de fundação da empresa em anos; Variação Recebimentosi, que indica se a 

empresa apresentou aumento, manutenção ou redução nos recebimentos no último 

ano; Duraçãoi, que corresponde à duração em meses do primeiro evento de default; 

Incidentesi, ou número que eventos de default que a empresa vivenciou no período 

de observação; e Meses Decorridosi, que traz o número de meses desde o primeiro 

evento de inadimplência. 

 

RDi = β0 + β1*Ratingi + β2*Endividamentoi + β3*Quantidade Bancosi + β4*Faturamentoi 

+ β5*Apontamentosi + β6*Fundaçãoi + + β7*Variação Recebimentosi + β8*Duraçãoi + 

β9*Incidentesi + β10*Meses Decorridosi +  Ɛi        (1) 

 

Para testar a hipótese H4, foi construído um novo modelo de regressão logit 

com mesma variável dependente RDi. O novo modelo é semelhante ao primeiro, 

mas inclui variáveis adicionais relacionadas aos sócios da empresa. A variável de 

interesse para testar H4 é Rating Socioi, que traz a informação de rating do sócio da 

empresa. Para confirmar H4, o coeficiente desta variável deve ser positivo (dado que 

maiores ratings indicam piores resultados para essa variável). Além da variável de 

interesse, foram incluídas variáveis de controle relacionadas aos sócios: Quantidade 

Sociosi,, ou quantidade de sócios; Experiência Socioi, que mede o tempo de 

experiência dos sócios em meses; Apontamentos Socioi, que traz os apontamentos 

cadastrais dos sócios; e Renda Socioi, que corresponde à renda mensal dos sócios: 
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RDi = β0 + β1*Ratingi + β2*Endividamentoi + β3*Quantidade Bancosi + β4*Rating Socioi 

+ β5*Faturamentoi + β6*Apontamentosi + β7*Fundaçãoi + β8*Variação Recebimentosi 

+ β9*Duraçãoi + β10*Incidentesi + β11*Meses Decorridosi + β12*Quantidade Sociosi + 

β13*Experiência Socioi + β14*Apontamentos Socioi + β15*Renda Socioi + Ɛi (2) 

 

O motivo pelo qual as variáveis de sócios não foram incluídas no primeiro 

modelo é o elevado número de registros sem informação para essas variáveis na 

base de dados. Em função da redução no número de registros utilizados pelo 

modelo, se fez necessário avaliar se o público que possui todas as informações de 

sócios é semelhante, com relação às demais variáveis do modelo, ao público que 

não possui ao menos uma das informações consideradas. 

Para realizar esse teste foi construída uma variável dummy denominada 

Dummy Sociosi, que assume valor zero se não existem registros sem informação, e 

valor um, se ao menos uma variável de sócio não apresenta informação; a variável 

Dummy Sociosi foi incorporada ao primeiro modelo. Para que os públicos (i) com 

todas as variáveis e (ii) com alguma variável faltante sejam semelhantes, o 

coeficiente da variável Dummy Sociosi  deve ser não estatisticamente significante. O 

modelo para realização desse teste pode ser formalizado da seguinte maneira: 

 

Teste de semelhança entre os públicos 

RDi = β0 + β1*Ratingi + β2*Endividamentoi + β3*Quantidade Bancosi +  

β4*Faturamentoi + β5*Apontamentosi + β6*Fundaçãoi + β7*Variação Recebimentosi + 

β8*Duraçãoi + β9*Incidentesi + β10*Meses Decorridosi + β11* Dummy Sociosi +  Ɛi

   

Com o objetivo de avaliar o poder explicativo do modelo (construído para 

empresas com default no passado) para um público de comparação, qual seja o de 

empresas sem inadimplência no passado, os modelos descritos acima foram 

aplicados para esse público de comparação. O único ajuste foi a exclusão das 

variáveis relacionadas ao evento do default no passado, a saber: duração do default 

em meses, número de incidentes, meses decorridos desde o último default e 

quantidade de bancos no momento do último default. 

Desta forma, o primeiro modelo ajustado para empresas que não observaram 

default no passado pode ser escrito da seguinte maneira: 
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RDi = β0 + β1*Ratingi + β2*Endividamentoi + β3*Faturamentoi + β4*Apontamentosi + 

β5*Fundaçãoi + β6*Variação Recebimentosi +  Ɛi     (3) 

 

 Incorporando as variáveis de sócio do segundo modelo, temos: 

 

RDi = β0 + β1*Ratingi + β2*Endividamentoi + β3*Rating Socioi + β4*Faturamentoi + 

β5*Apontamentosi + β6*Fundaçãoi + β7*Variação Recebimentosi + β8*Quantidade 

Sociosi + β9*Experiência Socioi + β10*Apontamentos Socioi + β11*Renda Socioi + Ɛi     

(4) 

 

De forma análoga ao teste da hipótese H4, para testar se há diferenças 

relevantes entre os públicos (i) com todas as variáveis de sócios preenchidas e (ii) 

com alguma variável faltante, foi utilizada a variável Dummy Sociosi, conforme 

modelo descrito abaixo: 

 

Teste de semelhança entre os públicos 

RDi = β0 + β1*Ratingi  + β2*Endividamentoi + β3*Faturamentoi + β4*Apontamentosi + 

β5*Fundaçãoi + β6*Variação Recebimentosi + β7* Dummy Sociosi + Ɛi   

 

Buscando avaliar se existem diferenças significativas entre empresas com e 

sem default no passado, os dois públicos foram empilhados em uma única base e foi 

construída uma variável dummy denominada DPi, que assume valor unitário, se a 

empresa possui default no passado, e zero, caso contrário. Para que os públicos (i) 

com e (ii) sem default no passado sejam considerados distintos, conforme seria 

esperado, o coeficiente da variável DPi deve ser estatisticamente significante. Além 

disso, assumindo como premissa uma maior probabilidade de default para o público 

com inadimplência no passado, espera-se que o coeficiente seja positivo. O modelo 

para realização dessa análise está expresso a seguir: 

 

RDi = β0 + β1*Ratingi + β2*Endividamentoi + β3*Faturamentoi + β4*Apontamentosi + 

β5*Fundaçãoi + β6*Variação Recebimentosi +  β7*DPi + Ɛi    (5) 
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Por fim – para avaliar quais variáveis explicam de forma mais contundente 

essa possível diferença entre os públicos com e sem default no passado, cujos 

resultados serão apresentados pelo modelo 5 – no modelo final interagimos a 

dummy de público DPi com as demais variáveis do modelo por meio da seguinte 

equação: 

 

RDi = β0 + β1*Ratingi + β2*Endividamentoi + β3*Faturamentoi + β4*Apontamentosi + 

β5*Fundaçãoi + β6*Variação Recebimentosi +  β7*DPi +  β8*DPi*Ratingi + 

β9*DPi*Endividamentoi + β10*DPi*Faturamentoi + β11*DPi*Apontamentosi + 

β12*DPi*Fundaçãoi + β13*DPi*Variação Recebimentosi + Ɛi    (6) 

 

A tabela 12 mostra um resumo conceitual dos modelos apresentados focando 

na característica das variáveis independentes utilizadas, bem como do público alvo 

de cada modelo. 

 

Tabela 12 – Resumo dos Modelos 

A tabela mostra um resumo das variáveis independentes incluídas, bem como o público de 

cada um dos modelos. 

 
Modelo 

Variáveis 
Independentes 

Público 
 

 
1 Empresa COM default no passado 

 

 
2 Empresa + Sócios COM default no passado 

 

 
3 Empresa SEM default no passado 

 

 
4 Empresa + Sócios SEM default no passado 

 

 
5 

Empresa + Variável de 
público 

COM + SEM default no 
passado 

 

 
6 

Empresa + Variável de 
público + Interação entre elas 

COM + SEM default no 
passado 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

 

4.1 Público selecionado 

 

 

Para avaliar a taxa de reincidência do default das empresas foram 

inicialmente analisados os resultados dos modelos aplicados ao público composto 

por empresas com default anterior, denominado público selecionado. 

 

 

4.1.1 Modelo 1 – Análise das variáveis da empresa na reincidência do default 

 

 

O primeiro modelo teve como hipóteses iniciais o efeito sobre a taxa de 

reincidência de default das variáveis rating da empresa, índice de endividamento da 

empresa e quantidade de bancos no momento do default passado. A tabela 13 

reporta as estatísticas descritivas desse modelo. A amostra consiste em 4.878 

empresas brasileiras (i) com faturamento anual de até 8 milhões, (ii) que 

apresentaram default no período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014 e (iii) 

que recuperaram acesso a crédito, possuindo dívida total (considerando todos os 

bancos) em dia na referência janeiro de 2015. 
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Tabela 13 – Modelo 1 

A tabela mostra os resultados do primeiro modelo que testa a relação entre as variáveis da 

empresa na taxa de reincidência do default pelo método logit – efeitos marginais.  

Os símbolos *, ** e *** representam coeficientes significativos a 10%, 5% e 1%, 

respectivamente. O p-valor está apresentado entre parênteses. 

Reincidência do Default Coeficiente 

Rating 
0,244*** 
(0,000) 

Índice de endividamento 
0,498*** 
(0,000) 

Quantidade de bancos no momento do default 
-0,159*** 
(0,000) 

Faturamento anual 
0,027** 
(0,050) 

Apontamentos cadastrais 
-0,008 
(0,826) 

Tempo de fundação 
-0,005** 
(0,014) 

Variação nos recebimentos 
-0,062*** 
(0,000) 

Duração do default 
0,007** 
(0,012) 

Número de incidências de default 
0,027 

(0,112) 

Meses decorridos desde o último default 
-0,005*** 
(0,000) 

N° de Observações 4.878 

Prob > chi2 0,0000 

Pseudo R-quadrado 0,4018 

Pr(Reincidência do Default) 0,3987 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pela análise do primeiro modelo é possível verificar que, conforme esperado, 

a variável de interesse rating possui coeficiente positivo e é estatisticamente 

significante, confirmando H1. Ou seja, maiores (piores) ratings levam a maiores taxas 

de reincidência do default. Vale destacar que a variável rating possui alto poder 

explicativo, com efeito marginal de 0,24. A intuição para o alto poder explicativo 
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dessa variável decorre de sua composição. Ao incluir análise financeira das 

empresas e avaliação do risco de crédito, a variável rating, amplamente utilizada 

para previsão de default, é também relevante na análise da reincidência de default. 

Esse resultado reforça as conclusões de Berger, Frame e Miller (2005), onde um 

melhor rating estaria relacionado a um menor risco de crédito da empresa. 

Considerando a segunda variável de interesse, o índice de endividamento, foi 

encontrado coeficiente positivo e significância estatística. Confirmando H2, vemos 

que um maior índice leva a maiores níveis de reincidência do default. A variável 

índice de endividamento possui o maior poder explicativo dentre as variáveis que 

compõe o primeiro modelo, com efeito marginal de aproximadamente 0,5. Sua 

relevância pode ser atribuída ao fato de que empresas que observam um grande 

percentual de seu faturamento comprometido com dívidas têm mais dificuldade em 

honrar seus compromissos financeiros futuros. Os resultados confirmam as 

conclusões de Ciampi (2009), que encontrou uma relação positiva entre 

endividamento e default. 

Por fim, a terceira variável de interesse, qual seja a quantidade de bancos no 

momento do default passado, apresenta coeficiente negativo e significância 

estatística, confirmando H3. Buscando maior robustez, a variável foi agrupada em “1 

banco” e “2 ou mais bancos” e os resultados mostram que empresas que possuem 

relacionamento com dois ou mais bancos no momento do default prévio apresentam 

menor taxa de reincidência do default do que empresas que possuem 

relacionamento com apenas 1 banco. A intuição para este resultado está ligada à 

severidade do default. Possuindo relacionamento com apenas um banco e 

apresentando default no crédito tomado com este banco, a proporção do número de 

bancos em atraso sobre o número total de bancos é de 100%. Empresas que 

possuem dívida em mais bancos podem concentrar os atrasos em um ou alguns dos 

bancos e utilizar crédito dos demais para ajudar na recuperação financeira da 

empresa.  

Com relação ao nível de reincidência de default médio, esse modelo 

apresenta resultado semelhante ao encontrado por Bonfim, Dias e Richmond (2012). 

As conclusões dos autores sugerem que, no mercado português, cerca de 50% das 

empresas que resolvem seu primeiro default, voltam a apresentar evento de default 



54 
 

 
 

nos anos seguintes. Neste estudo, que compreende o mercado financeiro brasileiro, 

encontramos um patamar de reincidência próximo aos 40%. 

Pela análise da variável de controle faturamento anual, foi possível verificar 

um baixo poder explicativo dessa variável, embora seja estatisticamente significante. 

A suposição para este resultado é de que o faturamento por si só não seria capaz de 

capturar possíveis dificuldades financeiras da empresa. Uma métrica mais relevante 

a ser testada por estudos futuros poderia ser a relação entre faturamento e ativos 

totais da empresa. Este resultado é diferente do observado por Bonfim, Dias e 

Richmond (2012), que concluem que a reincidência do default é maior para 

empresas menores. Esta diferença nos resultados pode estar associada a 

diferenças nos mercados brasileiro e português. 

A variável apontamentos cadastrais não apresenta relação estatisticamente 

significante com a reincidência do default. Esse resultado é pouco intuitivo e diverge 

da literatura, em que Mester (2007) conclui que a existência de apontamentos leva a 

uma maior probabilidade de default da empresa, mas pode ser explicado pela baixa 

volumetria de empresas com apontamentos cadastrais (6% da amostra), dado que o 

critério de seleção do público exige ausência de atraso no momento da decisão 

(jan/15). Além disso, é possível que outras variáveis – como o rating, por exemplo, 

que contempla análise financeira da empresa e avaliação do risco de crédito – 

capturem o efeito dos apontamentos cadastrais de forma mais relevante.  

A variável tempo de fundação foi significativa. Embora o efeito explicativo seja 

pequeno, o coeficiente negativo indica um resultado intuitivo de que empresas com 

maior tempo de fundação têm menores taxas de reincidência do default. Empresas 

com maior tempo de fundação são mais estruturadas e já tiveram oportunidade de 

testar a administração, apostas dos sócios e planos de negócio. Esse resultado está 

em linha com os estudos realizados por Blatt (1999) e Berkowitz e White (2004). 

A análise da variação nos recebimentos nos mostra uma relação negativa e 

estatisticamente significante entre essa variável e a taxa de reincidência do default. 

Esse resultado era esperado considerando as conclusões de Berkowitz e White 

(2004) e também considerando que quanto maior o valor que a variável assume, 

maior o crescimento observado pela empresa no último ano.  

As variáveis número de incidências de default e duração do default são 

medidas de severidade do período de complicação financeira que a empresa viveu 
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no passado. Ambas as variáveis apresentam, conforme esperado, coeficientes 

positivos, ou seja, quanto maior o número de vezes no passado que a empresa 

enfrentou dificuldades e quanto mais longos esses períodos de dificuldade maiores 

as chances de reincidência do default. Porém apenas a duração do default é 

estatisticamente significante. Este resultado é semelhante ao encontrado por Bonfim, 

Dias e Richmond (2012), que observaram maiores incidências de um novo evento 

de default quanto mais longo fosse o primeiro episódio. 

Por fim, a variável meses decorridos desde o último default possui coeficiente 

negativo e é estatisticamente significante. Ou seja, quanto mais distante no tempo 

aconteceu a dificuldade financeira da empresa, menor a chance de reincidência de 

default. A explicação para este resultado é que grande parte das empresas que 

observaram default no passado, não conseguiram se recuperar e saíram da amostra 

(que exige, como critério de seleção do público, a empresa estar ativa em janeiro de 

2015 com dívida em dia). As empresas que sofreram default há mais tempo e se 

mantiveram ativas são aquelas que se recuperaram de forma mais sólida do período 

de dificuldade financeira que passaram. Empresas que observaram o evento de 

default passado em período mais recente tiveram menor tempo de verificação de 

sua real recuperação financeira. 

A análise do primeiro modelo deste trabalho e de suas variáveis nos permite 

concluir que as variáveis de interesse rating, índice de endividamento e quantidade 

de bancos no momento do default passado são significativas na determinação da 

taxa de reincidência do default, com destaque para o poder explicativo da variável 

índice de endividamento, e que as variáveis de controle são também importantes na 

formulação do modelo. 

 

 

4.1.2 Modelo 2 – Análise das variáveis da empresa e dos sócios na 

reincidência do default  

 

 

O segundo modelo testa a hipótese H4, relativa à importância das informações 

de sócios na explicação da reincidência do default da empresa. Para isso, foi 
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considerada a variável de interesse rating do sócio de modo a verificar sua relação 

com a variável dependente. 

A tabela 14 reporta as estatísticas descritivas desse novo modelo. Em função 

da ausência de informação de sócios para todos os registros da base, a amostra é 

menor do que a utilizada no primeiro modelo, consistindo em 3.159 empresas 

brasileiras (i) com faturamento anual de até 8 milhões, (ii) que apresentaram default 

no período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014, (iii) que recuperaram acesso 

a crédito, possuindo dívida total (considerando todos os bancos) em dia na 

referência janeiro de 2015 e (iv) que possuem informação cadastrada para todas as 

variáveis de sócio consideradas pelo modelo. 

Para defender a utilização das informações de sócio no modelo, partimos das 

seguintes premissas que serão verificadas mais adiante neste mesmo capítulo: 

 A inclusão das informações de sócios aumenta o poder explicativo do 

modelo; 

 O público que apresenta informação para todas as variáveis de sócios 

é semelhante, considerando as demais variáveis do modelo, ao público que não 

apresenta informação para ao menos uma variável de sócio dentre as variáveis de 

consideradas neste modelo. 
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Tabela 14 – Modelo 2 

A tabela mostra os resultados do segundo modelo que agrega ao primeiro modelo variáveis 

relacionadas aos sócios da empresa pelo método logit – efeitos marginais.  

Os símbolos *, ** e *** representam coeficientes significativos a 10%, 5% e 1%, 

respectivamente. O p-valor está apresentado entre parênteses. 

Reincidência do Default Coeficiente 

Rating 
0,221*** 
(0,000) 

Índice de endividamento 
0,665*** 
(0,000) 

Quantidade de bancos no momento do default 
-0,137*** 
(0,000) 

Rating do sócio 
0,130*** 
(0,000) 

Faturamento anual 
0,038** 
(0,035) 

Apontamentos cadastrais 
-0,029 
(0,519) 

Tempo de fundação 
0,002 

(0,473) 

Variação nos recebimentos 
-0,071*** 
(0,000) 

Duração do default 
0,006* 
(0,079) 

Número de incidências de default 
-0,005 
(0,792) 

Meses decorridos desde o último default 
-0,005*** 
(0,000) 

Quantidade de sócios 
0,050* 
(0,073) 

Tempo de experiência do sócio 
-0,002 
(0,420) 

Apontamentos cadastrais dos sócios 
0,039 

(0,146) 

Renda mensal do sócio 
-0,001 
(0,115) 

N° de Observações 3.159 

Prob > chi2 0,0000 

Pseudo R-quadrado 0,4122 

Pr(Reincidência do Default) 0,3603 

 

Fonte: Elaboração própria 



58 
 

 
 

Pela análise do segundo modelo foi possível perceber que, conforme 

esperado, a variável de interesse rating do sócio possui relação positiva com a 

variável resposta taxa de reincidência de default e é estatisticamente significante. Ou 

seja, quanto maior (pior) o rating do sócio, maior a taxa de reincidência de default, 

controlando pelas demais variáveis. Essa conclusão confirma a hipótese H4 e 

sustenta a teoria de que a disposição dos sócios em pagar seus próprios 

empréstimos está correlacionada com a disposição da empresa em honrar seus 

compromissos financeiros (Feldman, 1997). 

Além da variável rating do sócio, no segundo modelo foram incluídas – 

adicionalmente às variáveis que compõe o primeiro modelo – as variáveis 

quantidade de sócios, tempo de experiência do sócio, apontamentos cadastrais dos 

sócios e renda mensal do sócio. As variáveis tempo de experiência do sócio e 

apontamentos cadastrais dos sócios não são estatisticamente significantes. A 

variável renda mensal do sócio não é estatisticamente significante a 10%, porém é 

significante a 20% (p-valor de 0,115). Esses resultados divergem daqueles 

encontrados por Berkowitz e White (2004), a respeito da significância do tempo de 

experiência dos sócios, mas convergem com os resultados encontrados por Mester 

(1997), a respeito da renda dos sócios e seu efeito na probabilidade de default da 

empresa. Com relação à variável quantidade de sócios, sua relação com a variável 

dependente é positiva e estatisticamente significante. 

As demais variáveis são as mesmas do primeiro modelo e, como podemos 

observar pela comparação dos resultados dos modelos, existe consistência nos 

parâmetros. As únicas variáveis cujo impacto é oposto entre os dois modelos são 

tempo de fundação e número de incidências de default. Porém, como as variáveis 

não são estatisticamente significantes, este resultado não é preocupante. 

Voltando às premissas da utilização do segundo modelo, em primeiro lugar 

será analisado se a inclusão das variáveis de sócios aumenta o poder explicativo do 

modelo. O pseudo R-quadrado no primeiro modelo é de 0,4018, enquanto no 

segundo modelo assume o valor de 0,4122. Embora o aumento do R-quadrado entre 

os modelos seja tímido, a inclusão das variáveis de sócios aumenta sim o poder 

explicativo do modelo, confirmando a premissa assumida e justificando a inclusão 

destas variáveis. Este resultado segue em linha com os resultados do estudo de 

Feldman (1997), que conclui que em pequenas empresas, a disposição dos sócios 
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em pagar seus próprios empréstimos está correlacionada com a disposição da 

empresa em honrar seus compromissos financeiros. 

Por fim, será avaliada a segunda premissa assumida de que o público que 

apresenta informação para todas as variáveis de sócios é semelhante, considerando 

as demais variáveis do modelo, ao público que não apresenta informação para ao 

menos uma variável dentre as variáveis de sócios consideradas no modelo. 

Para essa avaliação foi construída a variável dummy, denominada dummy de 

sócio, que assume valor zero, se não existem registros sem informação, e valor um, 

se ao menos uma variável de sócio não apresenta informação. A variável dummy foi 

incorporada ao primeiro modelo e, para que não existam diferenças relevantes entre 

os dois públicos, o coeficiente da dummy de sócio deve ser não estatisticamente 

significante. 

A Tabela 15 abaixo mostra o resultado da variável dummy de sócio 

incorporada ao primeiro modelo. 

 

Tabela 15 – Resultados da dummy de sócio no público selecionado 

A tabela mostra o coeficiente da dummy de sócio incorporada ao primeiro modelo pelo 

método logit – efeitos marginais. A variável dummy de sócio assume valor zero, se não 

existem registros sem informação, e valor um caso contrário. Os símbolos *, ** e *** 

representam coeficientes significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente. O p-valor está 

apresentado entre parênteses. 

Dummy de sócio       s 
-0,037* 

(0,070) 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

A análise da variável dummy de sócio mostra que, dado um nível de 

significância de 10%, ela é estatisticamente significante. Ou seja, o público que 

apresenta todas as variáveis de sócio possui perfil diferente do público que não 

apresenta informação para alguma variável de sócio. Com base neste resultado, não 

foi confirmada a segunda premissa assumida e a “perda” de volumetria ocasionada 

pelos registros sem informação ocasiona viés de seleção do público. 
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4.2 Público de comparação 

 

 

A sessão a seguir mostra os resultados da aplicação dos modelos analisados 

anteriormente ajustados para empresas que não observaram default no passado. O 

único ajuste feito nos modelos foi a exclusão das variáveis associadas ao default 

passado da empresa, dado que, para este público de comparação, essas 

informações não existem.  

O objetivo da comparação é avaliar se os modelos propostos por este 

trabalho para empresas que observaram default no passado são também relevantes 

na explicação do default de empresas que não possuem evento anterior de 

inadimplência. A expectativa é de que o poder explicativo do modelo seja menor 

para empresas que não observaram evento de default no passado, dado que 

informações desse episódio prévio de default entram no modelo e são 

estatisticamente significantes. 

 

 

4.2.1 Modelo 3 – Análise das variáveis da empresa na incidência do default 

 

 

A tabela 16 reporta as estatísticas descritivas do terceiro modelo, ajustado 

para empresas que não observaram default no passado. A amostra consiste em 

1.169 empresas brasileiras (i) com faturamento anual de até 8 milhões, (ii) que não 

apresentaram default no período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014 e (iii) 

que possuem dívida total (considerando todos os bancos) em dia na referência 

janeiro de 2015. 
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Tabela 16 – Modelo 3 

A tabela mostra os resultados do terceiro modelo, que analisa a relação entre as variáveis 

da empresa e a incidência de default para empresas sem atraso anterior, pelo método logit 

– efeitos marginais. Os símbolos *, ** e *** representam coeficientes significativos a 10%, 

5% e 1%, respectivamente. O p-valor está apresentado entre parênteses. 

Incidência do Default Coeficiente 

Rating 
0,081*** 
(0,000) 

Índice de endividamento 
0,101*** 
(0,000) 

Faturamento anual 
0,003 

(0,787) 

Apontamentos cadastrais 
0,045* 
(0,060) 

Tempo de fundação 
0,002 

(0,492) 

Variação nos recebimentos 
-0,046*** 
(0,003) 

N° de Observações 1.169 

Prob > chi2 0,0000 

Pseudo R-quadrado 0,2520 

Pr(Reincidência do Default) 0,1073 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Partindo do resultado do terceiro modelo, é possível concluir que, conforme 

esperado, o poder explicativo do modelo é maior para empresas que apresentaram 

default no passado do que para empresas sem default anterior.  

Vale notar que, em função da diferença no número de registros das amostras 

dos públicos selecionado (com default anterior: 4.878 registros no modelo 1) e de 

comparação (sem default anterior: 1.169 registros no modelo 3), os pseudo R-

quadrado desses dois modelos não são comparáveis. Para uma comparação justa 

entre os pseudo R-quadrado, o primeiro modelo foi reaplicado a uma sub-amostra 

do público com default anterior. Dos 4.878 registros, foram extraídos aleatoriamente 

1.169 registros, de modo a coincidir com o tamanho da amostra do público de 

comparação. Após esse procedimento, observamos que o pseudo R-quadrado do 

terceiro modelo 3 (0,2520) é bastante inferior ao do primeiro modelo aplicado à sub-
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amostra (0,4242). Esse resultado confirma a expectativa de que o poder explicativo 

do modelo é maior para o público-foco desse estudo: empresa com default no 

passado. 

Essa queda no poder explicativo do modelo para empresas sem default no 

passado pode ser explicada, além da ausência das variáveis relacionadas ao 

primeiro evento de default que possuem relevância na explicação no modelo 1, pela 

grande diferença entre a probabilidade de reincidência de default do público 

selecionado, 37,87%, e a probabilidade de default do público de comparação, 

10,73%.  

Com relação às variáveis independentes do modelo 3, em comparação com o 

modelo 1, rating, índice de endividamento e variação nos recebimentos mantêm o 

sinal do impacto e permanecem estatisticamente significantes. Índice de 

endividamento se mantém como variável de interesse com maior poder explicativo. 

Naturalmente, há uma alteração nos efeitos marginais dessas variáveis sobre a 

variável dependente, reflexo, dentre outros motivos, da grande diferença do 

resultado médio da variável dependente nos dois modelos. 

O faturamento anual e o tempo de fundação perdem a significância no modelo 

3. Os apontamentos cadastrais ganham significância configurando-se como terceira 

variável com maior poder explicativo no modelo 3. 

Dessa forma, os resultados do modelo aplicado às empresas sem default 

anterior são bem diferentes dos resultados encontrados quando o modelo é aplicado 

às empresas com default anterior, tanto em termos de poder explicativo quanto no 

efeito marginal de cada variável independente sobre a variável dependente.  

 

 

4.2.2 Modelo 4 – Análise das variáveis da empresa e dos sócios na incidência 

do default 

 

 

A tabela 17 reporta as estatísticas descritivas do quarto modelo. Em função 

da ausência de informação de sócios para todos os registros da base, a amostra é 

menor do que a utilizada no terceiro modelo, consistindo em 768 empresas 

brasileiras (i) com faturamento anual de até 8 milhões, (ii) que não apresentaram 
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default no período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014, (iii) que possuem 

dívida total (considerando todos os bancos) em dia na referência janeiro de 2015 e 

(iv) que possuem informação cadastrada para todas as variáveis de sócio 

consideradas por este modelo. 

Para defender a utilização das informações de sócio no modelo, foram 

assumidas as mesmas premissas utilizadas no modelo 2: 

 A inclusão das informações de sócios aumenta o poder explicativo do 

modelo; 

 O público que apresenta informação para todas as variáveis de sócios 

é semelhante, considerando as demais variáveis do modelo, ao público que não 

apresenta informação para ao menos uma variável de sócio dentre as variáveis de 

sócios consideradas neste modelo. 
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Tabela 17 – Modelo 4 

A tabela mostra os resultados do quarto modelo, que incorpora variáveis dos sócios ao 

terceiro modelo, pelo método logit – efeitos marginais. Os símbolos *, ** e *** representam 

coeficientes significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente. O p-valor está apresentado 

entre parênteses. 

Incidência do Default Coeficiente 

Rating 
0,069*** 
(0,000) 

Índice de endividamento 
0,103*** 
(0,000) 

Rating do sócio 
0,005 

(0,671) 

Faturamento anual 
0,003 

(0,795) 

Apontamentos cadastrais 
0,009 

(0,744) 

Tempo de fundação 
0,000 

(0,930) 

Variação nos recebimentos 
-0,038** 
(0,033) 

Quantidade de sócios 
-0,042* 
(0,076) 

Tempo de experiência do sócio 
0,001 

(0,562) 

Apontamentos cadastrais dos sócios 
0,053* 
(0,087) 

Renda mensal do sócio 
-0,000 
(0,284) 

N° de Observações 768 

Prob > chi2 0,0000 

Pseudo R-quadrado 0,2710 

Pr(Reincidência do Default) 0,0935 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Comparando os resultados entre os modelos 2 e 4, a conclusão quando da 

comparação entre os modelos 1 e 3 é mantida: os modelos formulados neste 

trabalho para explicar reincidência de default, são menos relevantes no 

entendimento do default de empresas sem default anterior, dado que há uma grande 
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queda no pseudo R-quadrado do modelo 4 em relação ao modelo 2, aplicado à sub-

amostra de igual número de registros (0,2710 versus 0,4289). 

Ainda na comparação do modelo 4 com o modelo 2, conclui-se que o impacto 

das variáveis é coerente. Apontamentos cadastrais apresentam efeitos inversos na 

explicação da variável dependente, porém não são estatisticamente significantes em 

nenhum dos dois modelos. O mesmo ocorre para tempo de experiência dos sócios.  

A única variável que apresenta impacto inverso entre os dois modelos, sendo 

estatisticamente significante, é a quantidade de sócios, que possui relação positiva 

considerando o público selecionado e negativa considerando o público de 

comparação. Utilizando a literatura existente para entendimento deste resultado, 

pode-se citar as contribuições de Shleifer e Vishny (1997) e Ciampi (2015). Shleifer 

e Vishny (1997) defendem um efeito positivo da concentração da propriedade sobre 

a performance da empresa, ou seja, a presença de mais sócios estaria relacionada a 

um melhor desempenho da empresa. Por outro lado, Ciampi (2015) encontrou 

relação negativa entre concentração da propriedade e default da empresa, 

atribuindo esse resultado a uma maior estabilidade e baixos níveis de conflito 

associados à concentração. O resultado deste trabalho mostra que em empresas 

que passaram por dificuldade, a presença de mais de um sócio ajuda na 

recuperação, confirmando as conclusões de Shleifer e Vishny, possivelmente pela 

gestão compartilhada e auxílio financeiro dos sócios na empresa. Porém em 

empresas que não passaram por dificuldade, público de estudo de Ciampi (2015), a 

concentração da propriedade possui efeito negativo no desempenho das empresas, 

confirmando os resultados encontrados por esse pesquisador. 

Comparando os pseudo R-quadrado dos modelos 3 e 4, vemos que a 

incorporação de variáveis de sócios aumenta o poder explicativo do modelo. As 

demais variáveis possuem resultados semelhantes nos dois modelo, exceto 

apontamentos cadastrais que perdem a significância com a inclusão das variáveis 

de sócios, possivelmente como consequência da inclusão da variável apontamentos 

cadastrais dos sócios, que pode estar capturando o efeito dos apontamentos 

cadastrais da empresa. 

Por fim, foi avaliada a premissa assumida para justificar a inclusão das 

informações de sócios no modelo, de que o público que apresenta informação para 

todas as variáveis de sócios é semelhante, considerando as demais variáveis do 
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modelo, ao público que não apresenta informação para ao menos uma variável de 

sócio dentre as variáveis consideradas. 

Para essa avaliação foi construída a variável dummy, denominada dummy de 

sócio, que assume valor zero se não existem registros sem informação, e valor um 

se ao menos uma variável de sócio não apresenta informação. A variável dummy foi 

incorporada ao terceiro modelo e, para que não haja diferenças relevantes entre os 

dois públicos, o coeficiente da dummy de sócio deve ser não estatisticamente 

significante. 

A Tabela 18 abaixo mostra o resultado da variável dummy de sócio 

incorporada ao terceiro modelo. 

 

Tabela 18 – Resultados dummy de sócio no público de comparação 

A tabela mostra o coeficiente da dummy de sócio incorporada ao terceiro modelo pelo 

método logit – efeitos marginais. A variável dummy de sócio assume valor zero, se não 

existem registros sem informação, e valor um caso contrário. Os símbolos *, ** e *** 

representam coeficientes significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente. O p-valor está 

apresentado entre parênteses. 

Dummy de sócio        
0,003 

(0,881) 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pela análise da variável dummy, é possível concluir que, dado um nível de 

significância de 10%, ela não é estatisticamente significante. Ou seja, o público que 

apresenta todas as variáveis de sócio possui perfil semelhante ao público que não 

apresenta informação para alguma variável de sócio. 

 

A tabela 19 traz uma comparação entre os resultados dos modelos 1 a 4: 
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Tabela 19 – Comparação entre os modelos 1 a 4  

Os símbolos *, ** e *** representam coeficientes significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente. O p-valor está apresentado entre parênteses. 

Reincidência/Incidência do Default Sinal Esperado Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Público   
Público Selecionado:  

Com default no passado 
Público Comparação:  

Sem default no passado 

Variáveis Independentes   Empresa 
Empresa e 

Sócios 
Empresa 

Empresa e 
Sócios 

Rating positivo  0,244***  0,221***  0,081***  0,068*** 

Índice de endividamento positivo  0,498***  0,665***  0,101***  0,103*** 

Quantidade de bancos no momento do default negativo -0,159*** -0,137*** - - 

Rating do sócio positivo -  0,130*** -  0,005 

Faturamento anual negativo  0,027**  0,038**  0,003  0,003 

Apontamentos cadastrais positivo -0,008 -0,029  0,045*  0,009 

Tempo de fundação negativo -0,005**  0,002  0,002  0,000 

Variação nos recebimentos negativo -0,062*** -0,071*** -0,046*** -0,038** 

Duração do default positivo  0,007**  0,006* - - 

Número de incidências de default positivo  0,027 -0,005 - - 

Meses decorridos desde o último default negativo -0,005*** -0,005*** - - 

Quantidade de sócios não definido -  0,049* - -0,042* 

Tempo de experiência do sócio negativo - -0,002 -  0,001 

Apontamentos cadastrais dos sócios positivo -  0,039 -  0,053* 

Renda mensal do sócio negativo - -0,000 - -0,000 

Dummy sócio não significativa   -0,037*    0,003 

N° de Observações 
 

4.878 3.159 1.169 768 

Prob > chi2   0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Pseudo R-quadrado   0,4018 0,4122 0,252 0,271 

Pr(Reincidência do Default)   0,3987 0,3603 0,1073 0,0935 
 

Fonte: Elaboração própria
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4.3 Empilhamento dos públicos selecionado e de comparação 

 

 

A sessão a seguir mostra os resultados da aplicação dos modelos a uma 

amostra que contém empresas dos públicos selecionado e de controle empilhados, 

igualmente representativos na base. 

 

 

4.3.1 Modelo 5 – Análise das diferenças entre os públicos com e sem default 

anterior 

 

 

A tabela 20 reporta as estatísticas descritivas do quinto modelo. A amostra 

consiste em 2.338 empresas brasileiras com faturamento anual de até R$ 8 milhões, 

com dívida total em dia na referência janeiro de 2015, dentre as quais: 

 1.169 compõe o público selecionado, ou seja, apresentaram default no 

período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014 (consistindo em uma sub-

amostra extraída aleatoriamente do público de 4.878 do primeiro modelo); 

 1.169 compõe o público de comparação, ou seja, não apresentaram 

default no mesmo período. 

 

Partindo do resultado do modelo, é possível concluir que, conforme esperado, 

a dummy de público criada para verificar a existência de diferenças significativas 

entre os públicos selecionado e de comparação possui coeficiente positivo e é 

estatisticamente significante, indicando portanto que existem diferenças entre os 

públicos. 

Quanto aos coeficientes e significância das demais variáveis que compõe o 

modelo, como seria esperado, os valores são intermediários em relação aos valores 

encontrados no modelos 1 (público selecionado: com default anterior) e 3 (público 

comparação: sem default anterior). 

Índice de endividamento e rating permanecem como variáveis mais relevantes 

na explicação da variável dependente. 
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Tabela 20 – Modelo 5 

A tabela mostra os resultados do quinto modelo, que analisa a diferença entre os públicos 

com e sem default anterior, pelo método logit – efeitos marginais. Os símbolos *, ** e *** 

representam coeficientes significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente. O p-valor está 

apresentado entre parênteses. 

Incidência do Default Coeficiente 

Rating 
0,166*** 
(0,000) 

Índice de endividamento 
0,187*** 
(0,000) 

Faturamento anual 
0,023* 
(0,085) 

Apontamentos cadastrais 
0,030 

(0,323) 

Tempo de fundação 
0,001 

(0,734) 

Variação nos recebimentos 
-0,079*** 
(0,000) 

Default Passado (DP) 
0,151*** 
(0,000) 

N° de Observações 2.338 

Prob > chi2 0,0000 

Pseudo R-quadrado 0,3816 

Pr(Reincidência do Default) 0,2051 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.3.2 Modelo 6 – Análise das variáveis que diferem entre os públicos com e 

sem default anterior 
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Tabela 21 – Modelo 6 

A tabela mostra os resultados do sexto modelo, que analisa quais variáveis divergem entre 

os públicos com e sem default anterior, pelo método logit – efeitos marginais. Os símbolos 

*, ** e *** representam coeficientes significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente. O p-

valor está apresentado entre parênteses. 

Incidência do Default Coeficiente 

Rating 
0,143*** 
(0,000) 

Índice de endividamento 
0,177*** 
(0,000) 

Faturamento anual 
0,006 

(0,787) 

Apontamentos cadastrais 
0,080* 
(0,059) 

Tempo de fundação 
0,003 

(0,493) 

Variação nos recebimentos 
-0,081*** 
(0,003) 

Default Passado (DP) 
-0,025 
(0,843) 

DP*Rating 
0,044*** 
(0,005) 

DP*Faturamento anual 
0,034 

(0,224) 

DP*Apontamentos cadastrais 
-0,085** 
(0,041) 

DP*Tempo de fundação 
-0,003 
(0,596) 

DP*Índice de endividamento 
0,043 

(0,665) 

DP*Variação nos recebimentos 
-0,004 
(0,905) 

N° de Observações 2.338 

Prob > chi2 0,0000 

Pseudo R-quadrado 0,3850 

Pr(Reincidência do Default) 0,2133 

 

Fonte: Elaboração própria 
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De forma análoga ao quinto modelo, a amostra utilizada no sexto modelo 

consiste em 2.338 empresas brasileiras com faturamento anual de até R$ 8 milhões, 

com dívida total em dia na referência janeiro de 2015, dentre as quais: 

 1.169 compõe o público selecionado, ou seja, apresentaram default no 

período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014 (consistindo em uma sub-

amostra extraída aleatoriamente do público de 4.878 do primeiro modelo); 

1.169 compõe o público de comparação, ou seja, não apresentaram default 

no mesmo período. 

 

O modelo inclui a combinação entre a dummy de público (criada e definida no 

modelo 5) e as demais variáveis do modelo. O objetivo da realização dessas 

interações é avaliar quais variáveis respondem de forma mais relevante pelas 

diferenças encontradas entre os públicos selecionado e de comparação. 

Com a inclusão das variáveis interativas, a dummy de público perde a 

significância, dado que seu efeito pode ter sido capturado pelas variáveis interativas 

adicionadas. 

As variáveis em comum com os modelos anteriores possuem coeficientes e 

significâncias coerentes com os resultados aferidos naqueles modelos. 

Com relação às variáveis interativas adicionadas, são estatisticamente 

significantes: a combinação da dummy de público com o rating da empresa e com a 

variável de apontamentos cadastrais, ou seja, rating e apontamentos cadastrais são 

as variáveis que apresentam diferenças mais expressivas entre os públicos com e 

sem default anterior.  

Por fim, a inclusão das variáveis interativas garante ao modelo um aumento 

do pseudo R-quadrado em comparação com o modelo 5, justificando assim essa 

inclusão. 

 

A tabela 22 apresenta uma comparação entre os resultados dos modelos 1, 3, 

5 e 6: 
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Tabela 22 – Comparação entre os modelos 1, 3, 5 e 6 

Os símbolos *, ** e *** representam coeficientes significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente. Apenas para fins comparativos, foram 

suprimidas do primeiro modelo as variáveis relacionadas ao default anterior. 

Reincidência/Incidência do Default Sinal Esperado Modelo 1 Modelo 3 Modelo 5 Modelo 6 

Público   
Público Selecionado: 

Com default no 
passado 

Público Comparação:  
Sem default no 

passado 

Público Empilhado: 
Com e Sem default no passado 

Variáveis Independentes   Empresa Empresa 
Empresa + dummy 

público 
Empresa + dummy 
público + interação 

Rating positivo 0,244*** 0,081*** 0,166*** 0,143*** 

Índice de endividamento positivo 0,498*** 0,101*** 0,187*** 0,177*** 

Faturamento anual negativo 0,027** 0,003 0,023* 0,006 

Apontamentos cadastrais positivo -0,008 0,045* 0,030 0,080* 

Tempo de fundação negativo -0,005** 0,002 0,001 0,003 

Variação nos recebimentos negativo -0,062*** -0,046*** -0,079*** -0,081*** 

Dummy Default no passado (DP) significativa - - 0,151*** -0,025 

DP*Rating - - - - 0,044*** 

DP*Índice de Endividamento - - - - 0,043 

DP*Faturamento anual - - - - 0,034 

DP* Apontamentos cadastrais - - - - -0,085** 

DP*Tempo de fundação - - - - -0,003 

DP*Variação Recebimentos - - - - -0,004 

N° de Observações 
 

4.878 1.169 2.338 2.338 

Prob > chi2   0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Pseudo R-quadrado   0,4018 0,252 0,3816 0,3850 

Pr(Reincidência do Default)   0,3987 0,1073 0,2051 0,2133 
 

Fonte: Elaboração própria
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Uma das mais importantes contribuições desse trabalho é a de que, embora 

pouco explorados pela literatura, os modelos propostos e seus resultados podem ser 

utilizados por instituições financeiras na decisão de concessão de crédito para 

empresas com histórico financeiro desfavorável, com atrasos, default ou 

renegociação da dívida. Na prática, essas empresas enfrentam dificuldade na 

obtenção de novas ofertas de crédito tanto por desconhecimento por parte das 

instituições financeiras de como operar com esse público quanto pelo receio do risco 

do mesmo. O modelo proposto é capaz de selecionar, dentre as empresas com 

histórico de inadimplência, um grupo com probabilidade baixa de reincidência do 

default. Essa contribuição pode ser estendida para o contexto econômico, na medida 

em que a retomada do acesso a crédito por empresas com histórico de 

inadimplência (mas com baixa probabilidade de reincidência) pode ter um efeito 

fundamental na recuperação financeira dessas empresas. Essa contribuição se faz 

especialmente relevante no cenário macroeconômico atual de aumento da 

inadimplência; os bancos têm enfrentado uma redução na base de clientes sem 

histórico de inadimplência e, portanto, saber como tratar clientes com default no 

passado é crucial para a continuidade da atividade bancária. Outra importante 

contribuição relacionada aos resultados encontrados é a necessidade de mudança 

na abordagem dos bancos, que utilizam o rating como variável principal na 

segmentação de clientes. Os resultados desse trabalho mostram que o índice de 

endividamento foi a variável mais relevante na explicação tanto da incidência quanto 

da reincidência do default. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Conforme apresentado anteriormente, o objetivo desse trabalho é avaliar a 

propensão à reincidência do default no mercado de crédito varejo brasileiro e 

entender os principais motivos que afetam esta propensão. Verificou-se que as 

variáveis de interesse escolhidas para esta finalidade são significantes na 

reincidência de default das empresas. 

O primeiro modelo testado permitiu, a partir da inclusão de variáveis 

relacionadas às características da empresa e ao primeiro evento de default, 

comprovar as hipóteses H1, H2 e H3. Ou seja, considerando o público denominado 

“público selecionado”, composto por empresas brasileiras (i) com faturamento anual 

de até R$ 8 milhões, (ii) que apresentaram default no período entre janeiro de 2012 

e dezembro de 2014, e (iii) que recuperaram acesso a crédito, possuindo dívida total 

em dia na referência janeiro de 2015, o efeito observado das variáveis de interesse 

das três primeiras hipóteses são, respectivamente, um efeito positivo do rating, um 

efeito positivo do índice de endividamento e um efeito negativo da quantidade de 

bancos no momento do default anterior sobre a taxa de reincidência de default. 

Notadamente, as variáveis rating e índice de endividamento apresentam grande 

poder explicativo sobre a variável dependente. 

O segundo modelo incorporou variáveis de sócios no entendimento da 

reincidência do default e permitiu comprovar a hipótese H4 que prevê uma relação 

positiva entre o rating do sócio e a reincidência do default. A inclusão das variáveis 

de sócios garantiu um pequeno aumento no poder explicativo do modelo, porém, em 

função da indisponibilidade de informação de sócios para todos os registros da base, 

foi necessário conduzir um teste para avaliar se os registros com todas as 

informações são semelhantes aos demais registros. Os resultados desse teste 

permitem concluir que os públicos apresentam perfis distintos e, portanto, o segundo 

modelo apresenta viés de seleção de público. 

Em uma segunda etapa, os modelos foram aplicados a um público diferente, 

denominado “público de comparação”, contemplando empresas brasileiras (i) com 

faturamento anual de até R$ 8 milhões, (ii) que não apresentaram default no período 

entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014, e (iii) que possuíam dívida total  em dia 
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na referência janeiro de 2015. Os resultados desse modelo mostram que, 

confirmando a hipótese, o poder explicativo do modelo para esse público de 

comparação é reduzido. 

Na etapa final, os públicos selecionado e de comparação foram empilhados 

em uma base única a fim de verificar (i) se existem diferenças significativas entre 

eles e (ii) quais variáveis respondem por essas diferenças. Os resultados mostram 

que as diferenças observadas entre os públicos podem ser mais fortemente 

atribuídas às variáveis de rating e apontamentos cadastrais. 

A limitação desse trabalho consiste na utilização exclusiva do ano de 2015 

para avaliação da reincidência de default. Assim, estudos futuros poderiam 

incorporar os resultados obtidos por esse trabalho aprofundando o entendimento da 

reincidência do default por meio do estudo de diferentes referências de observação, 

avaliando assim a robustez do modelo proposto em diferentes períodos. Além disso, 

estudos futuros poderiam incorporar na amostra empresas com faturamentos 

maiores, buscando entender se existem diferenças significativas entre o modelo 

proposto para micro, pequenas e médias empresas e a nova aplicação para grandes 

empresas. Por fim, conforme apontado na sessão de resultados, estudos futuros 

poderiam substituir a variável faturamento anual, utilizada nesse trabalho, por uma 

métrica relativa como a relação entre faturamento e ativos totais da empresa, 

considerando que a variável de faturamento apresentou baixo poder explicativo no 

modelo. 
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