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Resumo: 
O objetivo desta dissertação é apresentar propostas de medidas de 
inadimplência para o mercado de crédito brasileiro. Estas medidas 
foram desenvolvidas levando em consideração as várias formas de 
registro da inadimplência, tais como título protestado, cheque 
devolvido por falta de fundo, pedido de falência, concordata, etc. 
Para tanto foram aplicados os conceitos fundamentais de 
metodologias de taxa de inadimplência, especialmente a da 
Moody’s e do Prof. Edward Altman.  
A partir da implementação destas medidas propostas de 
inadimplência será possível avaliar e comparar as evoluções da 
inadimplência de diferentes segmentos de empresas ao longo de 
vários anos. Com essas informações, os gestores de carteiras de 
crédito terão condições para minimizarem o risco de concentração. 
Além disso, através da implementação destas medidas, os órgãos 
que já atribuem rating às empresas brasileiras poderão averiguar o 
nível de acerto que seu sistema de classificação de risco de crédito 
obteve ao longo do tempo. 
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CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO 

 
A concessão de crédito é a atividade bancária por 

excelência, e, por conseguinte, a administração do risco de crédito 

é de fundamental importância para o desempenho global de uma 

instituição financeira. Apesar de existirem empréstimos financeiros 

por pelo menos 3800 anos (na Mesopotâmia)1 e bancos comerciais 

desde o século XIV (em Florença)2, a gestão do risco do crédito 

evoluiu relativamente pouco desde então. 

Até pouco tempo atrás, o principal foco das técnicas de 

mensuração (e de gestão) do risco de crédito era a análise 

individual, seja do tomador ou da operação de crédito. 

Quando uma instituição financeira analisa crédito 

baseado apenas na qualidade individual do tomador, ou da 

operação, ela pode concentrar demasiadamente sua carteira de 

empréstimos/títulos em clientes que têm um mesmo perfil de risco. 

Se não houver um constante monitoramento das concentrações de 

crédito e conseqüente controle na política de concessão de novos 

créditos, com o objetivo de reduzir toda e qualquer exposição 

excessiva a um risco qualquer, o banco poderá descobrir o grau de 

risco incorrido quando for tarde demais. 

Os anos 80 e 90 apresentaram vários casos de crises do 

sistema bancário provocadas por excesso de concentração de 

crédito em setores (ou países) específicos da economia. A crise da 

dívida latino-americana, por exemplo, ocorrida no começo dos anos 

80, abalou profundamente grandes bancos americanos que haviam 

emprestado muito para os países desta região na década de 70. A 

crise que se abateu no Japão (em 1989) e em vários outros países 
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do leste asiático (em 1997) foi provocada, em grande parte, pelo 

excesso de crédito concedido à atividade imobiliária, que provocou 

uma sobrevalorização dos imóveis (e ativos financeiros), e quando a 

“bolha” estourou praticamente todo o sistema financeiro quebrou. 

Parece que os bancos comerciais não haviam tomado 

conhecimento da moderna teoria de carteiras, que começou a ser 

desenvolvida em 1952, por Harry Markowitz3, quando foi publicado 

o seu modelo revolucionário de seleção de carteiras. O que era uma 

crença, ou sabedoria popular (“não se deve colocar todos os ovos 

na mesma cesta”), pôde ser comprovado de modo rigoroso. Este 

talvez tenha sido o único impacto (na época) do modelo de 

Markowitz na gestão de risco das instituições financeiras: o risco 

de uma carteira de ativos diversificada é menor ou igual ao 

somatório dos riscos individuais de cada ativo. Esta linha de 

pesquisa iniciada por Markowitz, com o tempo, passou a ser 

chamada de Moderna Teoria de Carteiras (MTC). 

Porém, a aplicação prática da MTC se expandiu muito 

mais nos mercados de ações do que nos mercados de títulos de 

crédito. Isto se deve a vários fatores4: 

1. Disponibilidade de dados e informações históricas 

confiáveis. Por causa do baixo desenvolvimento do 

mercado aberto de títulos há poucas informações que 

podem ser usadas nos modelos de seleção de carteiras. 

Os bancos sempre guardaram para si as informações 

sobre as suas carteiras de crédito, tornando difícil a 

sua tarefa de administrar a carteira, pois se os seus 

clientes tomam recursos em mais de um banco, as 

informações que cada banco tem de cada cliente são 

                                                                                                         
1 CAOUETTE et al. (2000) p. 1. 
2 The Economist – 1400s The Medici bank. Millenium Special Edition 12/31/1999. p.  90-91 
3 Markowitz, H. 1952. Portfolio Selection. Journal of Finance 7(1): p. 77-91. 
4 Caouette, Altman e Narayanan (1999) p. 268-273; e Douat, João Carlos (1994) p.108-111. 
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apenas parciais. Isto pode levar os bancos a um erro 

de julgamento do crédito. 

2. Liquidez de mercados (primários e secundários). O 

mercado de ações sempre foi muito mais líquido do 

que o de títulos de crédito. Talvez devido à histórica 

predominância dos bancos comerciais no mercado de 

rédito, cristalizou-se a cultura de que crédito é “coisa 

de banco”, dificultando o desenvolvimento de um 

mercado aberto de títulos de crédito. São poucos 

países do mundo que têm um mercado de títulos de 

renda fixa desenvolvido. 

3. Maior complexidade do título de crédito em relação às 

ações. Em um título de crédito pode estar embutido 

uma série de cláusulas (opções), que acabam 

dificultando a análise de qual é o retorno esperado de 

um empréstimo. Além disto, um empréstimo tem um 

vencimento, ao contrário de uma ação. 

4. Distribuição do retorno. Um título de crédito tem um 

limite superior de taxa de retorno, que é a própria taxa 

acordada entre credor e tomador do crédito no 

fechamento da operação. Ao contrário das ações, se a 

empresa tomadora obtiver resultados acima do 

esperado, seus credores não se beneficiarão disto. E se 

a empresa vier a falir, os credores correm o risco de 

perder tudo o que investiram, neste caso junto com os 

acionistas. Portanto, para se criar um modelo que 

englobe tanto títulos de renda variável (como as ações) 

e de renda fixa, teria que ser levado em conta a 

diferença na distribuição de probabilidade dos 

retornos destes ativos. 
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Portanto, a aplicação da MTC às carteiras de crédito não 

é tão simples quanto foi no mercado de ações. Mesmo assim, 

apesar das dificuldades apontadas, a partir dos anos 90 vários 

modelos foram desenvolvidos na tentativa de usar, ao menos 

parcialmente, os conceitos da teoria de carteiras em títulos de 

crédito. Os principais modelos de gestão de carteiras de crédito 

são: o CreditMetrics (do JPMorgan), CreditRisk+ (do CSFB), 

CreditMonitor (KMV-Moody’s) e CreditPortfolioView (da McKinsey). 

A dificuldade em adotá-los reside no fato de que a 

maioria destes modelos necessita de informações sobre rating de 

crédito, cotação de mercado dos títulos de crédito ou das ações. No 

Brasil, apesar de esforços recentes em criar sistemas de rating, 

como do Banco Central e da SERASA, ainda não se tem um 

histórico de classificação necessário para se estimar taxas de 

migração de risco de crédito e de mortalidade por rating, que são 

usados por grande parte dos modelos desenvolvidos para 

administrar carteiras de empréstimos. Além disso, o nosso 

mercado de capitais é restrito a poucas empresas, fazendo com que 

o uso de cotações de títulos de crédito e de ações não sejam 

representativas para grande parcela de empresas nacionais. 

Devido a estas limitações, consultores e profissionais do 

mercado financeiro (em consultas informais) afirmam que, no 

Brasil, o principal instrumento de administração de carteiras de 

empréstimos bancários é através do controle do nível de 

concentração setorial. Neste caso, o banco atribui uma 

participação máxima que cada setor pode ocupar dentro da 

carteira, tentando assim diversificar a carteira e evitando o risco de 

concentração. Nesta abordagem está implícita a crença (ou 

hipótese) de que se for emprestado a empresas de quaisquer dois 

setores distintos da economia, haveria um potencial de perda 
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menor do que se fosse concentrar todos os empréstimos em 

empresas de um único setor. 

Porém, se há dois ou mais setores que apresentam 

evolução semelhante no nível de inadimplência, os modelos de 

concentração teriam que atribuir participação máxima em uma 

carteira para um conjunto de setores, não mais para cada um. 

Pois, do ponto de vista do risco do crédito, estes setores fazem 

parte de um mesmo grupo de risco. Por outro lado, pode haver 

duas (ou mais) empresas que pertencem ao mesmo setor de 

atividade e assim mesmo não apresentam evolução semelhante em 

seus níveis de inadimplência. Neste último caso, selecionar 

carteiras com base em setores pode não ser um critério eficiente. 

O primeiro desafio para se poder avaliar o nível de 

inadimplência das empresas, individualmente ou agregadas por 

setores, região, etc, é o de desenvolver uma medida ou índice. A 

inadimplência pode se manifestar de várias formas: título 

protestado, cheque devolvido por falta de fundo, pedido de falência, 

concordata, etc. Somente a partir do desenvolvimento de medidas 

que levem em consideração todas as formas da inadimplência será 

possível comparar e classificar as empresas conforme o 

comportamento histórico do nível de inadimplência. 

Neste contexto, o objetivo principal desta dissertação é o 

de apresentar propostas de medidas de inadimplência que possam 

ser usadas para medir e comparar as evoluções da inadimplência 

entre os diferentes segmentos de empresas. 

Com estas medidas propostas, será possível medir a 

incidência de inadimplência no atual estágio do mercado brasileiro 

de crédito, com um ferramental metodológico semelhante ao que é 

usado nos mercados de títulos de crédito negociados em bolsa, 

notadamente o americano. As fontes de inspiração destas medidas 
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foram as metodologias de taxas de inadimplência desenvolvidas 

pela Moody’s e pelo Prof. Edward Altman. 

A incidência de inadimplência poderá ser medida para 

diferentes horizontes de tempo. Mesmo que no Brasil haja 

raríssimos instrumentos de crédito com duração maior do que seis 

meses, será possível medir a incidência de inadimplência de um 

segmento de empresas para vários anos. Esta característica das 

medidas aqui propostas pode ser útil quando surgir um mercado 

de crédito voltado para o setor privado com perfil de médio e longo 

prazo, assim que as condições macro-econômicas e institucionais o 

permitirem. 

Além disso, os órgãos que já atribuem rating no mercado 

brasileiro, com estas medidas, poderão rastrear as evoluções da 

inadimplência das empresas já avaliadas. Assim, será possível 

averiguar o nível de acerto que suas classificações obtiveram ao 

longo do tempo. É desta forma que a Moody’s avalia seu sistema de 

avaliação de risco de crédito periodicamente, conforme será visto 

no Capítulo II. 

 

O desenvolvimento desta dissertação se inicia no 

Capítulo II com um estudo sobre as principais medidas de 

inadimplência voltadas para o mercado americano de títulos de 

créditos corporativos americano (bonds), focando principalmente 

nos conceitos em que estas taxas de inadimplência são 

estruturadas. Este capítulo trata, ainda, como se registram e 

disponibilizam as informações de inadimplência no Brasil. 

Com base neste estudo, no Capítulo III será analisada a 

viabilidade de se aplicar medidas semelhantes ao mercado 

brasileiro de crédito. Será discutido como aliar os conceitos 

fundamentais das taxas de inadimplência do mercado americano 



RISCO DE CRÉDITO: PROPOSTAS DE MEDIDAS DE INADIMPLÊNCIA PARA O MERCADO BRASILEIRO 
Capítulo I. Introdução 

- 11 – 
 
 

Josilmar Cordenonssi Cia 

de títulos de crédito negociados em bolsa, com as informações 

disponíveis no Brasil de empresas sem acesso a este mercado. 

Como fruto desta discussão são propostas três “famílias” 

de taxas de inadimplência que podem prover os profissionais de 

crédito do mercado brasileiro com informações de qualidade 

comparável às existentes em países com mercado de capitais mais 

avançados. 

E finalmente, no Capítulo IV, serão apresentadas as 

conclusões da dissertação e recomendações e sugestões para 

futuros trabalhos envolvendo estas medidas de inadimplência. 
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CAPÍTULO II. COMO MEDIR A INADIMPLÊNCIA 

O objetivo deste capítulo é apresentar o arcabouço 

conceitual das medidas de inadimplência, visando propor índices 

de inadimplência que levem em consideração as características do 

mercado brasileiro. 

Inicialmente serão mostradas as principais medidas de 

inadimplência no mercado de títulos americano, detalhando a taxa 

de Inadimplência “Tradicional”, a metodologia da Moody’s e a 

metodologia de Altman. Em seguida serão mostradas as várias 

formas de registro da inadimplência no mercado brasileiro, e 

apresentados os dados disponíveis sobre inadimplência no Brasil. 

II.1. Como se mede a inadimplência no mercado de 
títulos americano 

O mercado financeiro americano é usado como referência 

pela maior parte da literatura em finanças por dois motivos 

basicamente. O primeiro deles é que os EUA têm um mercado 

financeiro altamente desenvolvido, com regras claras e estáveis. E 

o segundo e mais importante motivo é o seu tamanho relativo5. 

As principais metodologias de mensuração de 

inadimplência são aquelas desenvolvidas pela agência de rating 

Moody’s e pelo Prof. Altman, que foram elaboradas basicamente 

para o mercado americano de títulos de dívida negociados 

publicamente (Bonds). 

                                       
5 A título de comparação, o PIB (Produto Interno Bruto) americano corresponde aproximadamente a 
1/3 do PIB mundial, que pode ser comparável apenas com o PIB europeu. Porém, dentro da União 
Européia não vigora um sistema regulatório único como nos EUA. 
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Além deste tipo de instrumento de dívida, Altman fez 

estudos sobre a inadimplência de empréstimos sindicalizados, que 

são contratos de crédito onde vários bancos participam como 

emprestadores a um único tomador. De acordo com os 

regulamentos do Banco Central Americano (Federal Reserve Bank), 

estes empréstimos são obrigados a terem seus riscos de créditos 

classificados por agências de rating independentes (como a própria 

Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch) desde a data da operação de 

crédito até o seu desfecho final. Assim, estes empréstimos 

apresentam a mesma quantidade e qualidade de informações que 

os títulos negociados em bolsa. 

As medidas de inadimplência desenvolvidas para o 

mercado americano de títulos, conhecidas como “Taxas de 

Inadimplência” (Default Rate), têm como objetivo comum mensurar 

a incidência de inadimplência dentro de uma economia, setor ou 

grupo de empresas. 

As diferenças metodológicas entre as taxas de 

inadimplência se devem basicamente à adoção de diferentes 

definições sobre os seguintes aspectos: 

!"Inadimplência 

!"Unidade de Referência de Crédito (URC) 

!"Horizonte de tempo 

Em relação à inadimplência, um título é considerado 

inadimplente quando (i) não há pagamento do principal ou de 

juros, ou (ii) o pagamento é efetivado após o vencimento, ou (iii) se 

a empresa devedora pede concordata ou (iv) sua falência é 

decretada. Esta definição de inadimplência é seguida praticamente 

por todas as metodologias de cálculo de taxa de inadimplência, e o 

que pode variar entre um método e outro é a questão da 
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renegociação. Esta questão pode ganhar uma definição muito 

criteriosa, como a da Moody’s: 

“A Moody’s define uma inadimplência de um 
bond como qualquer atraso ou não pagamento 
de juros e/ou principal, falência, concordata ou 
troca desfavorável de dívida, onde (i) o emissor 
ofereceu aos credores um novo título ou 
conjunto de títulos que representam uma 
obrigação financeira menor que a original 
(através da troca de dívida por ações 
preferenciais6 ou ordinárias, ou dívida com um 
valor de cupom ou valor de face reduzidos) ou 
(ii) a troca teve o propósito aparente de ajudar o 
devedor a evitar a inadimplência.” (KEENAN et 
al., 2000, p. 9)7 

 

Uma outra definição importante, para o desenvolvimento 

de uma medida de inadimplência, é a da unidade de referência de 

crédito (URC). Este conceito determina se a inadimplência será 

medida através da quantidade de títulos (contratos) de crédito ou 

de empresas que se tornaram inadimplentes, ou ainda pelos 

valores das dívidas que eles representam ou possuem. 

A TABELA II.1 apresenta alguns exemplos de possíveis 

definições da unidade de referência de crédito. 

TABELA II.1 – Exemplos de Unidades de Referência de Crédito 

  
População 

Total 
População 

Inadimplente 
Incidência da 
Inadimplência 

Quantidade 100 1 1,0% Títulos 
Valor R$1.000.000 R$100.000 10,0% 

Se apenas um título de crédito, de um conjunto de cem, 

tornar-se inadimplente, a incidência de inadimplência é de apenas 

1%; se for adotada a quantidade de títulos como URC. 

Por outro lado, a participação deste título no valor 

agregado do conjunto de títulos pode ser muito diferente de 1%. No 
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exemplo da TABELA II.1, se for usado o valor dos títulos como 

URC, a incidência de inadimplência corresponderia a 10%. Pois a 

participação do título inadimplente no valor agregado de toda a 

população de títulos atinge esta cifra. 

Assim, as medidas de inadimplência a serem 

desenvolvidas serão muito sensíveis à definição de unidade de 

referência de crédito. 

Com relação ao horizonte de tempo, geralmente mede-se 

a taxa de inadimplência em cada ano calendário (janeiro a 

dezembro). Com isso, a base de comparação será sempre definida 

pelos títulos ou emissores existentes no último dia de dezembro do 

ano anterior, e a inadimplência vai se acumulando ao longo do 

ano. Na última década, várias8 pesquisas foram feitas para se 

estimar a taxa de inadimplência acumulada em um horizonte de 

tempo variando de 1 a 20 anos. 

Partindo destas definições, serão analisadas a seguir as 

principais práticas de mensuração de inadimplência observadas no 

mercado americano: (i) a Taxa de Inadimplência “Tradicional”, que 

é a técnica mais antiga e as duas metodologias mais usadas 

atualmente: (ii) a da Moody’s e (iii) a de Altman. 

a. Taxa de Inadimplência “Tradicional” 

Segundo CAOUETTE et al.(2000), muitos profissionais do 

mercado financeiro americano medem a inadimplência como uma 

porcentagem do número de títulos de dívida (bonds) que se 

tornaram inadimplentes ao longo de um ano em relação ao número 

                                                                                                         
6 Vale ressaltar que nos EUA uma ação preferencial é um título de renda fixa como uma debênture. 
Em geral, não dá direito ao seu detentor a participar dos lucros distribuídos pela empresa como aqui 
no Brasil. 
7 Grifo do autor desta dissertação. 
8 ALTMAN (1989), ALTMAN e KISHORE (1996), CARTY e LIEBERMAN (1997), ALTMAN e 
HUKKAWALA (2000a,b), KEENAN et al. (2000), entre outros. 
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total de títulos em circulação no início daquele ano. Assim, 

matematicamente: 

1
1

t
t

t

b
TT

B
+

+ =       (II.1) 

EQUAÇÃO II.1. TTt+1 - Taxa de Inadimplência “Tradicional” em relação ao 
número de títulos (bonds) 

Onde: 

bt+1  = é o número de títulos que se tornaram 

inadimplentes no ano t+1. 

Bt  = é o número total de títulos em circulação no final 

do ano t. 

TTt+1  = é a Taxa de Inadimplência “Tradicional” medida 

pelo número de títulos (bonds), referente ao ano t+1. 

 

Alternativamente esta taxa também pode ser calculada 

com base no valor de face dos títulos ao invés da quantidade. 

Assim, a Taxa Tradicional de Inadimplência poderia assumir a 

seguinte forma: 

1
1

V t
t

t

d
TT

D
+

+ =      (II.2) 

EQUAÇÃO II.2. Taxa de Inadimplência “Tradicional” medida pelo valor de face 
dos títulos 

Onde: 

1td +   = é a soma dos valores de face dos títulos que se 

tornaram inadimplentes ao longo do ano t+1. 

tD  = é a soma dos valores de face dos títulos em 

circulação no final do ano t. 
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1
V

tTT +   = é a taxa de Inadimplência “Tradicional” medida 

pelo valor de face dos títulos referente ao ano t+1. 

Vale ressaltar que nas EQUAÇÕES II.1 e II.2, o subscrito 

t (ou t+1) das variáveis b, B, d e D assume significados distintos 

dependendo da variável a que ele se refere. 

Caso t se referir à população inicial de títulos, valor (D) 

ou quantidade (B), este subscrito significa um instante no tempo: 

final do ano t, digamos 31/12/t . Por outro lado, caso t se referir ao 

número de títulos inadimplentes (b) ou aos seus valores (d), ele 

significará um intervalo de tempo: o ano t, compreendendo o 

período entre 01/01/t a 31/12/t. 

Daqui para frente, os subscritos de tempo das variáveis 

representadas por letras minúsculas se referem a um intervalo de 

tempo (ano t) e as maiúsculas se referem a um instante no tempo 

(ao final do ano t: 31/12/t). A FIGURA II.1 apresenta graficamente 

estes conceitos. 

FIGURA II.1 – Instante (31/12/t) ou Intervalo de Tempo (todo o ano t) 

t-1 t t+1 t+2

tempo

1td +

tD
 

Quando o índice t se refere a um instante, ele é na 

verdade a linha divisória entre dois períodos: t e t+1. Assim, muitos 

estudos preferem chamar este instante como o início do ano t+1 

(01/01/t+1). Neste caso, as variáveis do numerador e do 

denominador assumiriam o mesmo subscrito de tempo (t+1). 

Nesta dissertação, nas equações que definem as taxas de 

inadimplência, quando t se refere a um instante no tempo será 
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sempre o último dia do ano t (31/12/t). Esta escolha se deve ao 

fato de que muitas das medidas de inadimplência propostas (que 

serão apresentadas no próximo capítulo) usam dados contábeis do 

último dia de cada ano. 

Entretanto, vale ressaltar que o fato de se adotar o 

critério de que um determinado instante se refere ao final de um 

ano ou início do próximo não modifica em nada o resultado de uma 

taxa de inadimplência. Isto só modifica o subscrito das variáveis na 

fórmula. 

A TABELA II.2 mostra taxas de inadimplência medidas 

pelos valores dos títulos, entre 1971 e 1999. Neste caso, a taxa de 

inadimplência (default rate) é calculada através da divisão da soma 

dos valores de face dos títulos que se tornaram inadimplentes em 

um determinado ano (par value defaults), pelos valores de face de 

todos os títulos que se encontravam adimplentes no começo desse 

ano (par value outstanding). 

Assim, os valores dos títulos que se tornaram 

inadimplentes ao longo de 1995 ($4.551) são divididos pelo valor 

agregado de todos os títulos que se encontravam adimplentes no 

começo daquele ano ($240.000). Deste modo, a taxa de 

inadimplência de 1995 foi de 1,896%. 
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TABELA II.2 – Taxas de Inadimplência Históricas (1971-1999) 

Historical Default Rates - Straight Bonds Only 
Excluding Defaulted Issues from Par Value Outstanding 

1971 - 1999 ($ Millions) 

Year Par Value 
Outstanding 

Par Value 
Defaults 

Default 
Rates 

1999 $567.400 $23.532 4,147% 
1998 $465.500 $7.464 1,603% 
1997 $335.400 $4.200 1,252% 
1996 $271.000 $3.336 1,231% 
1995 $240.000 $4.551 1,896% 
1994 $235.000 $3.418 1,454% 
1993 $206.907 $2.287 1,105% 
1992 $163.000 $5.545 3,402% 
1991 $183.600 $18.862 10,273% 
1990 $181.000 $18.354 10,140% 
1989 $189.258 $8.110 4,285% 
1988 $148.187 $3.944 2,662% 
1987 $129.557 $7.486 5,778% 
1986 $90.243 $3.156 3,497% 
1985 $58.088 $992 1,708% 
1984 $40.939 $344 0,840% 
1983 $27.492 $301 1,095% 
1982 $18.109 $577 3,186% 
1981 $17.115 $27 0,158% 
1980 $14.935 $224 1,500% 
1979 $10.356 $20 0,193% 
1978 $8.946 $119 1,330% 
1977 $8.157 $381 4,671% 
1976 $7.735 $30 0,388% 
1975 $7.471 $204 2,731% 
1974 $10.894 $123 1,129% 
1973 $7.824 $49 0,626% 
1972 $6.928 $193 2,786% 
1971 $6.602 $82 1,242% 

Fonte: ALTMAN et al. (2000a) 

A seguir será abordada a metodologia de taxa de 

inadimplência da Moody’s. 

b. Metodologia da Moody’s 

Os estudos da Moody’s sobre inadimplência do mercado 

de títulos de dívida têm como objetivo averiguar a consistência dos 

ratings que ela atribui aos tomadores de crédito e/ou aos títulos 

(instrumentos de dívida). A atribuição de um rating Aaa a uma 
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empresa é uma “promessa” implícita de que ela tem uma 

probabilidade (em média) menor de tornar-se inadimplente do que 

uma outra firma classificada como Aa. Esta é a razão para a 

existência dos sistemas de classificação de qualidade de crédito 

(rating). Assim, a Moody’s tem necessidade de testar 

continuamente se o seu sistema tem funcionado de acordo com o 

previsto (“prometido”). 

Vale lembrar que rating é uma nota dada a um tomador 

de crédito em função de sua probabilidade de honrar suas dívidas. 

Pelo sistema de rating da Moody’s, por exemplo, essas notas são 

categorizadas na seguinte ordem decrescente (da melhor para a 

pior): Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa e D. Estas notas ainda podem 

ser subdivididas. Dentro do rating B, por exemplo, existem as 

seguintes gradações intermediárias (da melhor para a pior) B3, B2 

e B1. 

O objetivo final da Moody’s ao calcular as taxas de 

inadimplência é estimar a probabilidade de um título com um 

determinado rating tornar-se inadimplente em um determinado 

prazo: 5 anos, por exemplo. 

A Moody’s usa o número de emissores como unidade de 

referência de crédito. Segundo KEENAN et al. (2000), a 

probabilidade de inadimplência é praticamente a mesma para 

todos os títulos emitidos por uma mesma empresa. Assim, segundo 

estes autores, usar a quantidade de títulos ou os seus respectivos 

valores como unidade de referência poderia tornar a medida de 

inadimplência excessivamente sensível a eventuais “grandes 

emissores”. Ou seja, poucas empresas emitindo uma grande 

quantidade de títulos de dívida (bonds) e/ou captando um 

montante muito elevado de recursos poderiam causar distorções 

indesejáveis na medida de inadimplência, segundo os autores. 
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O valor dos títulos como unidade de referência de crédito 

pode ser usado para medir a incidência da inadimplência, de 

acordo com a participação que cada emissor tem no mercado de 

crédito. Ao contrário do que foi colocado por KEENAN et al. (2000), 

esta abordagem poderia contribuir para a análise da ocorrência da 

inadimplência no mercado de crédito. 

Antes de abordar a metodologia usada pela Moody’s para 

estimar os riscos de inadimplência, de cada rating e para vários 

horizontes de tempo, é necessário compreender o conceito de 

coorte.9 

Segundo o Novo Dicionário Aurélio, coorte é “Conjunto de 

pessoas que têm em comum um atributo relativo a um dado período 

de tempo”. Porém, a Moody’s não aplica este conceito a pessoas, 

mas sim a empresas que possuem um mesmo rating em um 

determinado instante. 

A Moody’s calcula uma taxa de inadimplência para cada 

conjunto de empresas de um mesmo rating em um dado instante. 

Cada um destes conjuntos funciona como um “grupo de controle” e 

é chamado de coorte. A TABELA II.3 ilustra o conceito de coorte 

adotado pela Moody’s. As letras que se encontram dentro de uma 

célula representam empresas que apresentavam determinado 

rating ao final de um determinado ano. Nesta tabela, cada 

intersecção (célula) entre o rating e o ano define uma coorte. Assim, 

a coorte de rating Baa em 2000 é formada pelas empresas { h, i, j, 

p}. 

                                       
9 Em inglês: cohort. 
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TABELA II.3 – Conceito de Coorte 
Anos

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Aaa a b a c a c a b c a b c a b c
Aa c d b d  b d f g d g d g j d g j
A e f g e f g e e f k e f k e f k l
Baa h i j k l h i j p h i j p l k h i j p h i j p h i j p 
Ba m n o p m n k l m n l m n w l m n q w m n q w
B q r s t o q r s t o q r s t w o q r s t r s t 4 r s t 4
Caa u v w x u v w x u v x y v x y o v x o u v x 
D y z y z z u u y y

R
at

in
g

 
Ao longo do tempo uma empresa pode mudar sua 

classificação de risco de crédito (rating). Por exemplo, observando a 

TABELA II.3, a empresa w começou no rating Caa, passou para B 

em 1999 e em 2000 subiu para Ba, e permaneceu aí até 2002. 

A Moody’s acompanha o histórico de inadimplência de 

todas as empresas que compõem uma coorte. E a taxa de 

inadimplência da coorte é uma comparação entre o número de 

empresas que se tornaram inadimplentes em um determinado 

intervalo de tempo e o número inicial de empresas que formaram 

este grupo. 

Para um horizonte de tempo de um ano, a fórmula da 

taxa de inadimplência da Moody’s é a seguinte: 

, 1
, 1

,

q t
q t

q t

e
TM

E
+

+ =      (II.3) 

EQUAÇÃO II.3. TMq,t+1- Taxa de Inadimplência Moody’s do rating q no ano t+1. 

Onde: 

, 1q te +  = é o número total de emissores (issuers) que 
apresentavam um rating q, ao final do ano t 
(pertencentes à Coorte [q,t]), e que se tornaram 
inadimplentes ao longo do ano t+1. 

,q tE  = é o número total de emissores classificados no 
rating q, ao final do ano t (Coorte [q,t]). 
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, 1q tTM +  = é a “Taxa de Inadimplência Moody’s” do rating q 

no ano t+1. 

Assim, caso apenas uma das empresas da Coorte [Caa, 

2002] (da TABELA II.3) se torne inadimplente em 2003, a taxa de 

inadimplência deste grupo será de 25%, pois a coorte é formada 

por quatro empresas {o u v x}. 

A TABELA II.4 apresenta os resultados da fórmula da 

Moody’s (EQUAÇÃO II.3) para cada um dos ratings, com horizonte 

de tempo de um ano, entre 1988 e 1999, referentes ao mercado 

americano. 

TABELA II.4 - Taxas de Inadimplência da Moody’s com horizonte de tempo 
de um ano (TCM) 

  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Aaa − − − − − − − − − − − − 
Aa1 − − − − − − − − − − − − 
Aa2 − − − − − − − − − − − − 
Aa3 − 1,41% − − − − − − − − − − 
A1 − − − − − − − − − − − − 
A2 − − − − − − − − − − − − 
A3 − − − − − − − − − − − − 
Baa1 − − − 0,76% − − − − − − − − 
Baa2 − 0,80% − − − − − − − − 0,33% − 
Baa3 − 1,07% − − − − − − − − − 0,35%
Ba1 − 0,79% 2,67% 1,06% − 0,81% − − − − − 0,46%
Ba2 − 1,82% 2,82% − − − − − − − 0,59% − 
Ba3 2,58% 4,69% 3,90% 9,84% 0,73% 0,74% 0,58% 1,74% − 0,48% 1,10% 2,25%
B1 4,34% 6,24% 8,59% 6,04% 1,03% 3,32% 1,90% 4,39% 1,18% 0,00% 2,10% 2,77%
B2 6,90% 8,28% 22,09% 12,74% 1,54% 4,96% 3,66% 6,36% − 1,51% 7,63% 6,59%
B3 9,72% 19,55% 28,93% 28,42% 24,54% 11,48% 8,05% 4,15% 3,40% 7,46% 5,59% 9,84%
Investment-
Grade − 0,29% − 0,07% − − − − − − 0,04% 0,04%
Speculative-
Grade 3,47% 6,02% 9,84% 10,50% 4,85% 3,51% 1,93% 3,32% 1,66% 2,04% 3,40% 5,51%
All Corporates 1,31% 2,42% 3,52% 3,29% 1,33% 0,96% 0,57% 1,07% 0,54% 0,68% 1,27% 2,19%
Fonte: KEENAN et al. (2000) 

Observando a TABELA II.4, pode-se verificar que a 

incidência de inadimplência é maior nos ratings mais baixos. Esta 

relação pode ser observada nas três últimas linhas da tabela que 

mostram as taxas de inadimplência para o grupo de empresas 

classificadas como Investment-Grade (Nível de Investimento) e 
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Speculative-Grade (Nível Especulativo). A linha divisória destes 

níveis é a fronteira entre os ratings Baa3 e Ba1. Todos os ratings 

superiores ou iguais à Baa3 são tidos como “Nível de Investimento” 

e os inferiores ou iguais a Ba1: “Nível Especulativo”. Assim, pode-

se verificar que a taxa de inadimplência do Speculative-Grade é 

sempre superior ao Investment-Grade. E o conjunto global dos 

emissores (All Corportes) apresenta taxas intermediárias ao longo 

de todo o período. 

Porém, em determinados momentos esta “ordem” pode 

ser quebrada. Por exemplo, 1,41% dos emissores que 

apresentavam um rating Aa3 (nível de investimento) ao final de 

1988 se tornou inadimplente em 1989. Esta cifra foi inferior 

apenas aos ratings abaixo de Ba1 (nível especulativo) neste mesmo 

ano. Em geral, há um menor número de emissores classificados em 

ratings elevados. Assim, a inadimplência de um emissor de rating 

Aa provoca um impacto maior na taxa de inadimplência (do seu 

rating) do que uma empresa classificada como B. 

 

Até aqui, foram vistas taxas de inadimplência com um 

horizonte de tempo de apenas um ano. Agora será apresentada a 

forma de calcular taxas com prazos superiores a um período. E 

para que isso seja possível é fundamental o uso do conceito de 

coorte. O não uso deste conceito pela metodologia Tradicional é o 

que inviabiliza o cálculo de taxas referentes a prazos superiores a 

um ano. 

Matematicamente, a taxa de inadimplência da coorte 

formada por emissores do rating q do período t ( ,q tE ) para um 

horizonte de tempo de H anos é calculada da seguinte forma: 
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e
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∑

    (II.4) 

EQUAÇÃO II.4. TCMq,t+H  Taxa Cumulativa de Inadimplência da Moody’s 

Onde: 

,q t he +  = é o número total de emissores (issuers) que 

apresentavam um rating q, ao final do ano t 

(pertencentes à Coorte [q,t]), e que se tornaram 

inadimplentes ao longo do ano t+h (h=1, 2, ..., H) 

,q tE  = é o número total de emissores classificados no 

rating q, ao final do ano t (Coorte [q,t]). 

,q t HTCM + = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência da 
Moody’s com um horizonte de tempo de H anos, 
para a coorte formada por emissores cujos ratings 
eram de nível q no final do ano t. 

A FIGURA II.2 mostra graficamente a relação das 
variáveis da EQUAÇÃO II.4 com a linha de tempo. 

 
FIGURA II.2 – Relação entre as variáveis da EQUAÇÃO II.4 e a linha de 

tempo 

t t+1 t+2 ....... t+H-1 t+H

tempo

, 1q te +

,q tE

, 2q te + , 1q t He + − ,q t He +

,
1

H

q t h
h

e +
=

∑

 
Vale ressaltar que caso o horizonte de tempo (H) da 

EQUAÇÃO II.4 (TCM) for igual a um ano, esta expressão seria igual 
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à EQUAÇÃO II.3 (TM). Assim, TM pode ser considerado um caso 

particular de TCM. 

A TABELA II.5 ilustra o cálculo das taxas cumulativas de 

inadimplência da Moody’s (equação II.4) das coortes formadas por 

cada rating nos anos 1993, 1997, 1998 e 1999. Como estas taxas 

foram calculadas no ano 2000, o horizonte de tempo é maior para 

as coortes mais antigas, ou seja, a coorte formada em janeiro de 

1993 tem um histórico de inadimplência dos anos 1 (1994) a 7 

(2000). Já a coorte formada em janeiro 1997 tem três anos 

analisados do ano 1 (1998) a 3 (2000), e assim por diante. 

TABELA II.5 - Taxas Cumulativas de Inadimplência da Moody’s (em %) 
Years 1 2 3 4 5 6 7 Years 1 2 3
Cohort formed January 1,1993 Cohort formed January 1,1997
Aaa -          -          -          -          -          -          -          Aaa -          -          -          
Aa -          -          -          -          -          -          -          Aa -          -          -          
A -          -          -          -          -          -          -          A -          -          -          
Baa -          -          0,25        0,26        0,26        0,55        1,16        Baa -          0,15        0,75        
Ba 0,55        0,55        2,95        3,69        4,94        6,36        7,41        Ba 0,19        1,45        5,13        
B 5,79        10,02      14,90      16,77      19,65      22,24      27,10      B 2,12        7,59        11,78      
Investment-
Grade -          -          0,07        0,07        0,07        0,14        0,30        Investment-

Grade -          0,04        0,22        

Speculative-
Grade 3,51        5,14        8,81        10,16      11,95      13,72      16,04      Speculative-

Grade 2,04        6,03        10,28      

All 
Corporates 0,96        1,38        2,34        2,66        0,04        3,47        4,03        All Corporates 0,68        1,97        3,37        

Cohort formed January 1,1998 Cohort formed January 1,1999
Aaa -          -          Aaa -          
Aa -          -          Aa -          
A -          -          A -          
Baa 0,12        0,62        Baa 0,11        
Ba 0,61        3,09        Ba 1,12        
B 4,24        11,21      B 5,69        
Investment-
Grade 0,04        0,20        Investment-

Grade 0,04        
Speculative-
Grade 3,40        8,89        Speculative-

Grade 5,51        
All 
Corporates 1,27        3,32        All Corporates 2,19         
Fonte: KEENAN et al.(2000). 

Observando a coorte 1993-Ba no ano 1 (que corresponde 

a 1994) na TABELA II.5, pode-se verificar que a taxa de 

inadimplência acumulada foi de 0,55%. No segundo ano esta 

coorte apresentou a mesma taxa de 0,55%, isto quer dizer que 

nenhuma empresa membro se tornou inadimplente em 1995, e, 

portanto, a taxa acumulada não foi alterada. Somente no ano 3 é 

que a taxa subiu para 2,95%. A título de ilustração, as taxas de 

horizonte de 1 ano seriam: 0,55% em 1994, 0% em 1995 e 2,40% 

(2,95% - 0,55%) em 1996 (ano 3). 
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A TABELA II.5 mostra a evolução da taxa de 

inadimplência histórica acumulada ao longo dos anos de cada 

coorte. Estas taxas, entretanto, ainda não são estimativas de qual 

é a probabilidade de uma empresa classificada como B tornar-se 

inadimplente em 2 anos a partir de hoje. Para se estimar o risco de 

uma empresa tornar-se inadimplente, em função do rating e do 

horizonte de tempo desejado, é necessário calcular a Taxa 

Cumulativa Média da Moody’s (TCMM). 

Esta taxa expressa a incidência de inadimplência em 

função da “idade” das coortes. Entendendo-se como “idade” o 

intervalo de tempo entre o momento de formação da coorte até o 

horizonte de tempo escolhido. Assim, é feita uma média de todas 

as taxas de inadimplência das coortes de mesmo rating e com a 

mesma idade, ponderadas pela quantidade de emissores de cada 

coorte. 

A fórmula da Taxa Cumulativa Média da Moody’s (TCMM) 

é a seguinte: 

( ) ( )( )

( )∑

∑

=
+

=
+++

= M

m
mtq

M

m
Hmtqmtq

Hq

E

TCME
TCMM

1
,

1
,,

,    (II.5)10 

EQUAÇÃO II.5. TCMMq,H - Taxa de Inadimplência Cumulativa Média da Moody’s 

Onde: 

M = é o número de coortes que tem um histórico igual 
ou superior a H anos. 

                                       

10 Esta equação também poderia ser assim definida:  

,( )
1 1

,

,( )
1

M H

q t m h
m h

q H M

q t m
m

e
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+
=
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∑∑

∑
          

Onde (t+m) indica qual coorte estas variáveis pertencem. 
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( )mtqE +,  = é o número de empresas que formaram a coorte 
de rating q ao final do ano t+m (m=1, 2,...,M). 

,( )
1

M

q t m
m

E +
=

∑  = é o denominador, que representa a soma das 

quantidades de emissores de todas as M coortes de 
rating q que possam ter registros de inadimplência 
H anos após suas formações. Caso uma coorte de 
rating q tenha um histórico menor do que H anos 
ela não é considerada na fórmula. 

( ) HmtqTCM ++,  = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência da 
Moody’s com um horizonte de tempo de H anos, 
para a coorte formada por emissores cujos ratings 
eram de nível q no final do ano (t+m). 

,q HTCMM  = é a Taxa Cumulativa Média de Inadimplência 
da Moody’s, referente ao rating q, e com horizonte 
de tempo de H anos. 

Assim, enquanto a Taxa Cumulativa (TCM, equação II.4) 

mostra como a inadimplência evoluiu para cada coorte em função 

da “história cronológica”, a Taxa Cumulativa Média (TCMM, 

equação II.5) retrata a evolução esperada (média) da inadimplência 

em função da “idade” das várias coortes de mesmo rating. Em 

outras palavras, pela ótica da Taxa Cumulativa (TCM), em cada 

momento da “história” cada coorte de um mesmo rating tem uma 

“idade” diferente. Já pela ótica da Taxa Cumulativa Média (TCMM) 

não há “história cronológica”, o tempo para cada coorte é medido 

pelo tempo decorrido desde sua formação (“idade”). 

Na TABELA II.6 são mostrados as TCMM de cada rating 

em cada horizonte de tempo.  
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TABELA II.6 -Taxas Cumulativas Médias de Inadimplência da 
Moody’s(TCMM) 

Average Cumulative Default Rates from 1 to 8 years (percent) - 1983 - 1999
Rating 1 2 3 4 5 6 7 8
Aaa - - - 0,06% 0,20% 0,28% 0,37% 0,48%
Aa1 - - - 0,23% 0,23% 0,39% 0,39% 0,39%
Aa2 - - 0,05% 0,20% 0,45% 0,55% 0,66% 0,79%
Aa3 0,07% 0,10% 0,19% 0,29% 0,41% 0,55% 0,55% 0,55%
A1 - 0,03% 0,33% 0,52% 0,65% 0,82% 0,89% 0,97%
A2 - 0,03% 0,14% 0,39% 0,60% 0,79% 0,91% 1,24%
A3 - 0,13% 0,25% 0,34% 0,40% 0,53% 0,78% 0,88%
Baa1 0,04% 0,26% 0,52% 0,90% 1,28% 1,55% 2,00% 2,27%
Baa2 0,07% 0,33% 0,60% 1,18% 1,80% 2,45% 2,79% 2,93%
Baa3 0,31% 0,81% 1,34% 2,15% 2,84% 3,82% 4,73% 5,66%
Ba1 0,62% 2,13% 3,86% 6,30% 8,49% 10,69% 12,19% 13,67%
Ba2 0,53% 2,58% 5,05% 7,32% 9,16% 10,51% 11,86% 12,76%
Ba3 2,52% 6,96% 11,89% 16,47% 20,96% 25,05% 28,71% 32,61%
B1 3,46% 9,29% 14,81% 19,63% 24,48% 29,79% 34,85% 38,35%
B2 6,38% 13,95% 20,28% 24,84% 28,45% 31,16% 32,57% 34,39%
B3 12,23% 20,71% 27,27% 32,53% 37,54% 40,66% 43,95% 47,84%
Caa1-C 19,09% 28,37% 34,23% 40,07% 43,37% 47,73% 47,73% 51,33%
Investment-Grade 0,04% 0,15% 0,33% 0,59% 0,82% 1,06% 1,27% 1,46%
Speculative-Grade 3,68% 8,26% 12,65% 16,56% 20,17% 23,38% 26,17% 28,73%
All Corporates 1,20% 2,65% 4,01% 5,22% 6,28% 7,19% 7,92% 8,57%  
Fonte: KEENAN et al. (2000) 

Na coluna 1 da TABELA III.6., vê-se a média de todas as 

TCM com horizonte de tempo de um ano (após a formação de cada 

coorte) ponderadas pelo número de emissores que formaram cada 

coorte. Na coluna 2 são as TCMM com horizonte de tempo de dois 

anos, e assim por diante. Assim, por exemplo, a média das TCM 

referentes às coortes de rating Baa2, formadas entre 1983 e 

199611, com horizonte de tempo de 4 anos, é 1,18%. 

As TCMM da TABELA II.6 consideram as coortes 

formadas entre 1983 (inclusive) até 1999, totalizando 17. A 

TABELA II.4 mostra as TCM (com horizonte de tempo de um ano) 

das coortes formadas entre 1988 (inclusive) até 1999. Vale lembrar 

que naquela tabela, a Coorte 1989-A3 apresenta uma TCM (H=1) 

anormalmente alta: 1,41%. Supondo que o número de empresas 

seja igual em todas as 17 coortes (1983 a 1999) e que em nenhuma 

outra coorte houve inadimplência de empresas de rating A3 com 

um ano de horizonte de tempo, a TCMM (rating A3, H=1) deveria 

ser 0,083% (1,41%/17). Porém, a estatística que é apresentada na 
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TABELA II.6 é de 0,07%, por quê? Bem, se a TCMM é menor do 

que aquela que foi estimada, é que dificilmente houve 

inadimplência nas coortes A3 formadas entre 1983 a 1987 (que 

não aparecem na TABELA II.4). A única razão plausível para que a 

TCMM (A3, H=1) seja 0,07%, e não 0,08%, é por causa do número 

de empresas que formaram a coorte 1989-A3 ter sido menor do que 

a média de todas as 17, diminuindo assim o peso desta coorte no 

cômputo da TCMM (A3, H=1). 

As demais TCMM também são médias das TCM 

ponderadas pelo número de empresas que formaram cada uma das 

coortes que elas se referem. 

A TCMM pode ser interpretada como estimativa de 

probabilidade de inadimplência para créditos concedidos a 

empresas de um determinado rating e um prazo específico. A 

Moody’s definiu esta taxa com o objetivo de estimar a probabilidade 

de um emissor, de determinado rating, tornar-se inadimplente em 

vários horizontes de tempo. Assim, ela pode comparar a taxa de 

inadimplência esperada ex ante, ou seja, no momento em que faz 

uma classificação de crédito, com a efetiva (ex post). 

c. Metodologia de Altman. 

A metodologia de Altman se diferencia da Moody’s em 

alguns pontos importantes. O primeiro deles é que enquanto a 

Moody’s usa o número de emissores como unidade de contagem e 

de ponderação, Altman utiliza o valor de face dos títulos. 

Um segundo ponto de diferença é com relação ao grupo 

de controle para se calcular taxas de inadimplência para 

horizontes de tempo maiores do que um ano. Como foi visto, a 

Moody's forma seus grupos de controle (coortes) com base no 

                                                                                                         
11 Neste caso, as coortes formadas a partir de 1997 não poderiam apresentar um histórico de 4 anos 
em 2000. 
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grupo de emissores de mesmo rating em cada ano. Altman, ao 

contrário, forma seus grupos de controle com base no rating dos 

títulos no momento da emissão.  

Altman faz uma analogia entre o fato do título se tornar 

inadimplente com a sua “morte”, chamando sua taxa cumulativa 

de inadimplência de “Taxa Cumulativa de Mortalidade”. 

De acordo com ALTMAN et al. (2000a,b) há um “viés da 

idade” no cálculo da probabilidade de inadimplência de um título, 

que não é identificado pela metodologia da Moody’s. Segundo estes 

autores, quanto mais “idoso” for um título de dívida, maior é a 

chance deste título tornar-se inadimplente (“morrer”). Este 

fenômeno pode ser explicado pelo fato de que quando a emissão é 

recente, o montante captado pela empresa lhe garante uma certa 

folga financeira para honrar seus compromissos no(s) primeiro(s) 

ano(s) após a captação de recursos (emissão do título), mesmo 

tendo um fluxo de caixa operacional negativo. Porém, à medida que 

o tempo passa e o vencimento do título se aproxima, a folga 

financeira desaparece, e caso a empresa não apresente um fluxo de 

caixa operacional positivo, encontrará dificuldades em honrar o 

pagamento de juros e do principal. 

Assim, ao invés de formar um grupo de controle (coorte) 

com base nos ratings de emissores em uma determinada data, esta 

metodologia forma seus grupos com base nos ratings originais dos 

títulos, ou seja, pelas classificações no momento da emissão (idade 

zero). 

Portanto, os títulos que obtiveram um determinado rating 

na emissão são reunidos em um mesmo grupo. E a taxa de 

mortalidade do primeiro ano é calculada da seguinte forma: 

,1
,1

,0

q
q

q

d
TMMA

D
=     (II.6) 
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EQUAÇÃO II.6. TMMAq,1 Taxa Marginal de Mortalidade de Altman referente ao 
primeiro ano 

Onde: 

,1qd  = é a soma do valor de face de todos os títulos 
que tiveram rating q na data de emissão, e que se 
tornaram inadimplentes até um ano após esta 
data. 

,0qD  = é a soma do valor de face de todos os títulos 
que tiveram rating q na data de emissão. 

,1qTMMA  = é a Taxa Marginal de Mortalidade de Altman é a 
parcela da população inicial de títulos de rating q, 
que se tornou inadimplente ao longo do 1º ano 
após a emissão. 

Neste primeiro ano de vida, há uma parte da população 

inicial de títulos que “morreu”, ou seja, tornou-se inadimplente, e 

outra parte que sobreviveu. A taxa marginal de mortalidade do 

segundo ano dos títulos de rating q é calculada assim: 

( )
,2

,2
,1 ,01

q
q

q q

d
TMMA

TMMA D
=

−    (II.7)12 

EQUAÇÃO II.7. TMMAq,2 Taxa Marginal de Mortalidade de Altman referente ao 
segundo ano 

0nde: 

,2qd   = é a soma do valor de face de todos os 
títulos que tiveram rating q na data de 
emissão, e que se tornaram 
inadimplentes ao longo do 2º ano após 
esta data. 

,1qTMMA  = é Taxa Marginal de Mortalidade de 
Altman é a proporção da população 

                                       

12 Esta equação também poderia ser assim definida: 
,2

,2
,0 ,1

q
q

q q

d
TMMA

D d
=

−
. 

Onde dq,1 é a soma do valor de face de todos os títulos que tiveram rating q na data de emissão, e que 
se tornaram inadimplentes ao longo do 1º ano após esta data. 
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inicial de títulos de rating q, que se 
tornou inadimplente ao longo do 1º ano 
após a emissão. 

,0qD   = é a soma do valor de face de todos os 
títulos que tiveram rating q na data de 
emissão. 

( ),1 ,01 q qTMMA D−   = é a soma do valor de face da 
população de títulos de rating q que 
sobreviveu ao 1º ano, ou seja, não se 
tornou inadimplente. 

,2qTMMA  = é a Taxa Marginal de Mortalidade de 
Altman é a proporção da população 
inicial de títulos de rating q, que se 
tornou inadimplente ao longo do 2º ano 
após a emissão. 

Graficamente, a relação entre as variáveis da EQUAÇÃO 

II.7 e a “linha da idade” é representada pela FIGURA II.3. 

FIGURA II.3 – Relação entre as variáveis da EQUAÇÃO II.7 e a “idade” dos 
títulos. 

1 2 .......
"idade"

,1qd

,0qD

, 2qd

Data da emissão de cada 
título (momento zero)

,1 ,0 ,1q q qD D d= −
 

Assim, as taxas marginais de mortalidade são sempre 

calculadas com base no valor de face de toda a população de 

títulos que sobreviveram até o período anterior. Generalizando a 

equação II.7 para o H-ésimo ano, tem-se: 
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( )
,

, 1

,0 ,
1

1

q H
q H H

q q h
h

d
TMMA

D TMM
−

=

=
−∏

   (II.8)13 

EQUAÇÃO II.8. TMMAq,H -Taxa Marginal de Mortalidade de Altman referente ao 
H-ésimo ano 

Na EQUAÇÃO II.8 é calculada a taxa de inadimplência 

ocorrida apenas no H-ésimo ano, e não de todo o período entre a 

emissão dos títulos até o ano H. É por isso que estas taxas são 

chamadas de marginais. Para saber a taxa cumulativa de 

inadimplência (ou mortalidade) de cada rating para um horizonte 

de tempo H, tem-se: 

( ), ,
1

1 1
H

q H q h
h

TCMA TMMA
=

= − −∏   (II.9)14 

EQUAÇÃO II.9. TCMAq,H -Taxa Cumulativa de Mortalidade de Altman em H anos 

A taxa cumulativa de inadimplência pode ser vista como 
o resultado da diferença percentual entre os valores da população 
inicial de títulos (100%) e a proporção que sobreviveu até o H-ésimo 

período ( ),
1

1
H

q h
h

TMMA
=

 −  
∏ . 

Para exemplificar numericamente as fórmulas marginais 
e cumulativas de inadimplência pela metodologia de Altman foi 
construída a TABELA II.7. Partindo de uma população inicial de R$ 
1.000 (um mil reais) em títulos classificados no rating q na data da 
emissão. Em cada um dos três primeiros anos, o equivalente a 
duzentos reais de títulos torna-se inadimplente. E aplicando 

                                       

13 Esta equação também poderia ser assim definida: 
,

, 1

,0 ,
1

q H
q H H

q q h
h

d
TMMA

D d
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=
−∑

 

14 Outra forma de calcular esta taxa é através da soma dos valores de face dos títulos que se 

tornaram inadimplentes nos primeiros H anos 
,

1

H

q h
h

d
=

 
 
 
∑ , divididos pelo valor total da população 

inicial de títulos classificada no rating q na data da emissão ( ),0qD , ou seja: 
,

1
,
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H

q h
h

q H
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qualquer uma das alternativas da EQUAÇÃO II.8, chega-se à 
TMMA e, através da EQUAÇÃO II.9, chega-se à TCMA. 

TABELA II.7 – Comparativo entre a 
Taxa de Mortalidade Marginal (TMMA) e 

Cumulativa (TCMA) 

Anos após a 
emissão (h) ,0qD  ,q hd  ,q hTMMA  ,q hTCMA  

1  R$ 1.000  R$ 200 20,0% 20,0%
2  R$ 1.000  R$ 200 25,0% 40,0%
3  R$ 1.000  R$ 200 33,3% 60,0%
4  R$ 1.000   - 0,0% 60,0%
5  R$ 1.000   - 0,0% 60,0%

A TABELA II.8 apresenta as taxas de mortalidade 

marginal (TMMA) e acumulada (TCMA) para títulos e empréstimos 

sindicalizados (Banco) do mercado financeiro americano. 

TABELA II.8 -Taxa de Mortalidade Marginal e Cumulativa (em %) 
Anos após 

Emissão 
1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 

Rating B
an

co
 

Tí
tu

lo
s 

B
an

co
 

Tí
tu

lo
s 

B
an

co
 

Tí
tu

lo
s 

B
an

co
 

Tí
tu

lo
s 

B
an

co
 

Tí
tu

lo
s 

Marginal - - - - - - - - - - AAA Cumulativo - - - - - - - - - - 
Marginal - - - - - - - - - - AA Cumulativo - - - - - - - - - - 
Marginal - - 0,12 - - - - - - 0,05 A Cumulativo - - 0,12 - 0,12 - 0,12 - 0,12 0,05 
Marginal 0,04 - - - - - - 0,54 - - BBB Cumulativo 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 0,54 0,04 0,54 
Marginal 0,17 - 0,60 0,38 0,60 2,30 0,97 1,80 4,89 - BB Cumulativo 0,17 - 0,77 0,38 1,36 2,67 2,32 4,42 7,10 4,42 
Marginal 2,30 0,81 1,86 1,97 2,59 4,99 1,79 1,76 1,86 - B Cumulativo 2,30 0,81 4,11 2,76 6,60 7,61 8,27 9,24 9,97 9,24 
Marginal 15,24 2,65 7,44 3,09 13,03 4,55 - 21,72 - - CCC Cumulativo 15,24 2,65 21,55 5,66 31,77 9,95 31,77 29,51 31,77 29,51 

Fonte: ALTMAN e SUGGITT (1997), reproduzido por CAOUETTE et al.(2000) 

d. Comparação entre as Metodologias 

Segundo CAOUTTE et al. (2000), as principais metodo-

logias de cálculo da taxa de inadimplência são: a taxa de 

Inadimplência "Tradicional", a metodologia da Moody's e a de 

Altman. 

Apesar de adotarem abordagens distintas, tanto a 

metodologia de Altman como a da Moody’s foram desenvolvidas 
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para estimar probabilidades de inadimplência de um título ou 

emissor de um rating específico para vários horizontes de tempo. 

Em todas as metodologias, a inadimplência é reconhecida 

pelo atraso de pagamento de principal ou juros, ou ainda a 

concordata ou falência por parte da empresa. A metodologia 

"tradicional" calcula a taxa de inadimplência do período com base 

na quantidade de emissores ou no valor de face dos títulos. O 

horizonte de tempo é de um ano, não apresentando a estimativa de 

probabilidade cumulativa de inadimplência, condicionada ao 

horizonte de tempo. 

Já a metodologia de Moody's mede a inadimplência com 

base na quantidade de emissores, tendo como horizonte de tempo 

vários anos, incorporando o cálculo da inadimplência cumulativa 

média (estimando a probabilidade cumulativa de inadimplência por 

idade de cada coorte). Ao mesmo tempo ela mantém o registro 

histórico da inadimplência de cada grupo de controle (coorte). 

Por outro lado, a metodologia de Altman, conhecida como 

abordagem de mortalidade, mede a inadimplência com base no 

valor de face dos títulos, em um horizonte de vários anos, 

estimando a probabilidade cumulativa de inadimplência por idade 

de cada título. A TABELA II.9 resume as principais características 

de cada metodologia.  
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TABELA II.9 - Resumo das principais metodologias de taxas de 
inadimplência 

Metodologia 
da Taxa de 

Inadimplência 

Unidade de 
Referência 
de Crédito 

Inadim-
plência 

Horizonte 
de tempo 

Formação das 
Coortes 

Mantém 
relação com o 

momento 
histórico 
(data)? 

Calcula a 
Inadimplência 

Cumulativa 
(Média)15? 

Tradicional 
(Emissor) Emissor 

Atraso 
pagto. juros 
ou 
principal, 
concordata 
ou falência 

1 ano Não há Sim 
(TT Eq. II.1.) Não há 

Tradicional 
(Valor) 

Valor de 
Face dos 
Títulos 

Atraso 
pagto. juros 
ou 
principal, 
concordata 
ou falência 

1 ano Não há 
Sim 
(TTV Eq. 
II.2.) 

Não há 

Moody’s Emissor 

Atraso 
pagto. juros 
ou 
principal, 
concordata 
ou falência 

Vários 
Anos 

Emissores 
classificados 
em um 
mesmo rating 
em um dado 
momento 
(abordagem 
coorte) 

Sim, cada 
coorte tem seu 
histórico 
registrado de 
inadimplência 
a partir do ano 
que foi 
formado 
(TCM Eq. 
II.4.) 

Sim, por 
idade de cada 
coorte 
(TCMM, Eq. 
II.5.) 

Altman 
(Abordagem 
de 
Mortalidade) 

Valor de 
Face dos 
Títulos 
(Bonds) 

Atraso 
pagto. juros 
ou 
principal, 
concordata 
ou falência 

Vários 
Anos 

Títulos 
classificados 
em um 
mesmo rating 
na data da 
emissão 
(abordagem 
coorte) 

Não, ao 
alinhar os 
históricos de 
cada título por 
idade perde-se 
esta relação 
(TMMA Eq. 
II.8) 

Sim, por 
idade de cada 
título (TCMA, 
Eq. II.9) 

Vale ressaltar que tanto a metodologia da Moody’s como a 

de Altman estimam as probabilidades de uma empresa de 

determinado rating se tornar inadimplente (através da TCMM e da 

TCMA, respectivamente) com diferentes números de observações 

dependendo do prazo desejado. Quanto maior for o horizonte de 

tempo, menor é o número de coortes com observações disponíveis 

para estimar a probabilidade marginal. Assim, quanto maior for o 

horizonte de tempo que se quer estimar, maior é o risco de haver 

                                       
15 Estimativa de probabilidade cumulativa de inadimplência condicionada ao horizonte de tempo 
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viés nos resultados alcançados. Portanto, essas estatísticas devem 

ser consideradas com o devido cuidado. 

De um modo geral, as taxas de inadimplência elaboradas 

pela metodologia tradicional servem para analisar a evolução 

histórica da inadimplência. Com esta abordagem, no máximo é 

possível estimar a inadimplência esperada em um horizonte de um 

ano e seu desvio-padrão ao redor da esperada. Já com as duas 

abordagens mais sofisticadas, da Moody’s e de Altman, obtêm-se 

estimativas de probabilidade de inadimplência para horizontes de 

tempo superiores ou iguais a 1 período. 

Segundo Altman, a “idade” do título (bond) influencia na 

probabilidade de inadimplência. Logo após a emissão de um bond, 

a empresa emissora tende a não ter dificuldades financeiras, pois 

acaba de captar recursos financeiros que podem contornar muitas 

adversidades operacionais. Porém, quando está perto da 

maturidade do título, as empresas são obrigadas a repagar suas 

dívidas e, neste caso, se o seu negócio não estiver bem, ela 

dificilmente poderá renovar suas dívidas (por falta de crédito) e 

pode ser forçada a atrasar pagamentos ou até pedir concordata. 

Deste modo, a metodologia de Altman expressa o 

horizonte de tempo em termos da “idade” dos títulos e não em uma 

perspectiva “histórica”. Assim, o investidor de renda fixa nos EUA 

pode obter a probabilidade de inadimplência de um determinado 

título através da sua “idade”. O que é análogo ao corretor de 

seguros de vida, que nos fornece uma tarifa que é uma função de 

nossa idade. Quanto mais velho, menor é a expectativa de vida e, 

assim, maiores as chances de morrer, e, portanto, mais caro será a 

apólice (maior é o retorno exigido). O que é semelhante ao “ciclo de 

vida” de um bond. 

Por outro lado, a Moody’s ao não alinhar os históricos de 

inadimplência dos títulos em função de suas “idades”, mas 
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formando as coortes a cada ano com empresas de diferentes 

idades, ela consegue manter a correspondência da ocorrência dos 

eventos de inadimplência com o calendário. Assim, é possível 

estudar a relação entre a ocorrência de inadimplência em empresas 

de determinado grupo (rating) com outros grupos ou até mesmo 

com acontecimentos exógenos, como mudança da política 

monetária por parte do Banco Central, etc. Esta vinculação entre a 

história de inadimplência dos títulos com o calendário acontece até 

o cálculo das Taxas Cumulativas de Inadimplência da Moody’s 

(TCM). Quando os históricos das coortes são alinhados de acordo 

com suas “idades”, para se calcular a TCMM, esta vinculação se 

perde. 

Esta característica da metodologia da Moody’s, que é a 

vinculação da história das coortes com o calendário, deixa em 

aberto a possibilidade de (i) calcular probabilidades de 

inadimplência condicionais a conjunturas macro-econômicas 

(expansão / contração), (ii) correlações entre as evoluções de 

inadimplência entre grupos distintos de empresas (rating, no caso 

original). 

 

Em suma, não se pode dizer que a metodologia da 

Moody’s seja superior à de Altman (ou vice-versa). Elas analisam o 

mesmo fenômeno de forma distinta, uma complementando a outra, 

enriquecendo a análise do mercado de crédito. O que pode ser dito 

é que estas metodologias são superiores à abordagem Tradicional, 

pois esta pode ser entendida como um caso particular das duas 

primeiras onde o horizonte de tempo é de apenas de um período. 

Apesar destas metodologias serem aplicadas nos EUA 

basicamente para retratar a inadimplência de grupos de empresas 

de um mesmo rating, podem ser aplicadas também para 
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agrupamentos de empresas formadas com outras características 

comuns. Tais como: setor de atividade, região geográfica, porte, etc. 

Uma vez apresentadas e comparadas as principais 

medidas de inadimplência no mercado de títulos americano, serão 

abordadas, na próxima seção, as várias formas de registro da 

inadimplência no mercado brasileiro. 
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II.2. Como se registra a inadimplência no Brasil 

A representatividade do mercado de títulos de dívida 

corporativa (debêntures) no Brasil é muito menor do que nos EUA. 

A própria existência do segmento de mercado chamado de junk 

bonds, ou seja, de títulos de alto rendimento (e, conseqüentemente 

de alto risco) é uma evidência da atratividade do mercado de títulos 

para emissores de ratings baixos, que em outros países (incluindo 

o Brasil) recorreriam aos empréstimos bancários. Assim, a simples 

aplicação das técnicas apresentadas na seção anterior ao mercado 

de debêntures nacional não retrataria bem a realidade do mercado 

de crédito em nossa economia, devido à pouca representatividade. 

Assim, uma metodologia que mensure a incidência de 

inadimplência na economia brasileira e/ou em setores de 

atividades tem que levar em consideração como este fenômeno 

acontece, é reconhecido e registrado nos bancos de dados das 

instituições especializadas em informações de crédito. 

Vale ressaltar inicialmente que inadimplência só pode 

existir em uma economia em que haja crédito. Em uma economia 

sem crédito, todos os contratos mercantis (compra/venda de 

mercadorias) e de prestação de serviço seriam feitos com 

pagamento à vista e em espécie (papel-moeda), não havendo 

possibilidade de existir contratos financeiros (empréstimos, 

financiamentos e títulos de dívida). 

Como em todas as economias modernas há crédito (e 

poupança), a inadimplência é um fato que se repete todos os dias. 

Ela pode ser maior ou menor em determinados períodos, mas 

nunca deixará de existir. Como não é possível eliminá-la, é 

necessário conhecê-la a fundo para poder minimizar o risco que ela 

representa. E o primeiro passo para entender este fenômeno é ter 
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um banco de dados com uma boa base de registros de 

inadimplência. 

Se houvesse um banco de dados que centralizasse todas 

as informações atualizadas de todos os contratos (mercantis e 

financeiros) entre todos os agentes da economia e que as 

disponibilizasse para seus usuários, a inadimplência poderia ser 

detectada em cada momento em que cada contrato fosse 

desrespeitado. Neste caso, no momento em que um contrato de 

empréstimo ou de compra/venda fosse assinado, ele já entraria 

neste banco de dados centralizado. E se não houver registro de 

pagamento no dia do vencimento, o banco de dados imediatamente 

já sinaliza que aquele contrato específico está inadimplente, ou 

seja, o devedor deixou de cumprir o que havia prometido. 

Os bancos de dados reais, como o da SERASA, Banco 

Central e ACSP (Associação Comercial de São Paulo), ainda não 

chegaram a esse estágio de integração. Na verdade, as empresas 

que oferecem informações relacionadas a crédito de pessoas físicas 

e jurídicas coletam dados de inadimplência em cartórios (Tabelião 

de Protestos de Títulos), tribunais e bancos em todo o país. E só há 

registro de inadimplência quando o credor busca cobrar o devedor 

através dos meios legais como protesto, pedido de falência, ou 

quando o devedor busca a proteção da justiça para postergar os 

pagamentos de suas obrigações (concordata). Os credores têm 

ainda outros meios para registrar inadimplência, tais como 

reapresentação de cheque sem fundo e restrição financeira. 

Deste modo, a inadimplência somente é reconhecida 

quando há uma manifestação por parte do credor, devedor, banco 

ou justiça. A TABELA II.10. apresenta os principais registros de 

inadimplência, também conhecidos como registros de desabono, 

acompanhados de uma breve descrição e do requerente. 
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TABELA II.10 - Tipos de Registros de Inadimplência (Desabono) 

Requerente / 
Emissor 

Tipos de Registros 
de Desabono 

(Inadimplência) 
Descrição 

Protesto 

O tabelião intima o devedor a pagar 
a sua dívida dentro de 3 dias úteis 
(“cobrança em cartório”). Caso não 
seja cumprido, o protesto fica 
registrado. 

Reapresentação 
de Cheque sem 
Fundo 

Após a segunda devolução do 
cheque por motivo de falta de 
fundos, o titular da conta corrente do 
cheque emitido entra no Cadastro 
de Emitentes de Cheques sem 
Fundo (CCF) 

Todo o 
tipo de 
credor 

(Pessoa 
Física ou 
Jurídica) 

Falência Requerida 

Em tese, seria usada somente 
quando ficasse claro a incapacidade 
econômico-financeira do devedor 
em manter-se em operação. 
Porém, em muitos casos, os 
credores estão usando deste 
artifício como estratégia de 
cobrança. 

CREDOR 

Bancos 
(somente) 

Restrição 
Financeira 

Se um banco encontrar dificuldades 
em receber o pagamento de um 
crédito por parte de um devedor, ele 
pode registrá-lo em uma central de 
crédito onde os outros bancos 
podem ter acesso. 

DEVEDOR Pedido de 
Concordata 

Na tentativa de evitar a falência, o 
devedor pede ao juiz um prazo (2 
anos) para que possa honrar suas 
obrigações, evitando uma eventual 
falência. 

Concordata 
Deferida 

O juiz concede o regime de 
concordata para a empresa, pelo 
qual terá dois anos para pagar os 
credores. 

JUSTIÇA 

Falência Decretada 

O juiz intervém na empresa 
devedora, através de um síndico 
que irá administrar a liquidação dos 
ativos e o pagamento das 
obrigações da companhia falida. 

A TABELA II.10 não contempla alguns registros de 

desabono como a Concordata Suspensiva e a Autofalência. A 

concordata suspensiva é pedida pela empresa devedora ao juiz, que 

decretou a sua falência, na tentativa de suspender o processo 

falimentar. E depois o juiz decide se defere ou indefere o pedido. Já 

a autofalência é solicitada pelo devedor quando ele tem a certeza 
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que a sua empresa é totalmente inviável. Por serem infreqüentes, a 

ausência destes tipos de registro de desabono não deve 

comprometer este estudo. 

O registro de desabono mais grave para uma empresa é a 

decretação de sua falência. Para uma empresa chegar a este 

estágio há dois caminhos básicos: (1) provocado pelo esforço de 

cobrança por parte do credor, e (2) fracasso da empresa em 

sobreviver a um regime de concordata. A seguir serão analisados 

cada caso. 

a. Caminho de um título não pago até a falência 

Um dos caminhos básicos para a decretação de falência é 

aquele provocado pelo esforço de cobrança por parte do credor. A 

FIGURA II.4. apresenta os possíveis caminhos da falta de 

pagamento de um título, e que pode chegar à decretação de 

falência do devedor. O caminho “padrão” é o seguinte: 

1. O título não é pago no vencimento. 

2. O credor renova a cobrança via cartório. 

3. Caso o devedor não pague dentro do prazo (3 dias 

úteis), o título é protestado. 

4. Se o credor estiver disposto a prosseguir em seu 

esforço de cobrar o recebimento, ele pode requerer a 

falência do devedor. 

5. Se o devedor não pagar esta pendência, o juiz 

analisará se o pedido é bem fundamentado. Se o for, 

decreta a falência do devedor. 
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FIGURA II.4 - Possíveis caminhos de um título não pago até a falência do 
devedor. 

 
O caminho mais comum de cobrança por parte do credor, 

quando há falta de pagamento, é a execução, que é a seqüência 

apresentada acima, onde o credor começa por cobrar o devedor via 

cartório. 

No entanto, há uma outra opção de cobrança que é via 

pedido de falência, representada pela seta pontilhada na FIGURA 

II.4. Neste caso, o credor, isoladamente ou coletivamente, entra 

com um pedido de falência do devedor junto à justiça. Apesar de 

ser mais custoso do que a via da execução, coloca o devedor em 

uma situação de maior risco. Caso este último não tenha condições 

de pagar a dívida, e não entrar em um acordo com seu(s) 

credor(es), o juiz analisará o pedido e, caso esteja bem 

fundamentado, ele poderá decretar a falência do devedor (BLATT, 

1998). 

A opção de pedido de falência antes do protesto (seta 

pontilhada na FIGURA II.4), teoricamente, deveria ser utilizada 

quando há sinais de que a empresa devedora não tem somente 
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problemas financeiros conjunturais, mas que seu negócio é 

inviável. E, neste caso, retirá-la do mercado poderia evitar perdas 

para outros agentes. Mas, como ela impõe uma pressão muito 

grande sobre o devedor, muitos credores têm optado por esta via 

como uma estratégia de cobrança, mesmo quando o valor da dívida 

é considerado baixo (BLATT, 1998). 

Estas características dos vários tipos de registro de 

desabono serão consideradas no desenvolvimento das medidas de 

inadimplência, que é apresentado na última parte deste capítulo. 

b. Caminho da concordata até a falência 

O pedido de concordata não segue a seqüência de um 

título inadimplente como analisado anteriormente. Trata-se de 

uma solicitação que uma empresa faz ao poder judiciário para que 

lhe conceda um prazo maior para honrar seus compromissos. A 

empresa alega que passa por dificuldades momentâneas, mas tem 

todas as chances de honrar os compromissos e manter suas 

atividades.  

No caso da concordata ser deferida pelo juiz, os credores 

poderão receber os seus créditos, vencidos ou não na data da 

concordata, por até dois anos.  

A seqüência esperada dos eventos de uma concordata, 

que está representada na FIGURA II.5, é a seguinte: 

1. Pedido de Concordata pelo devedor 

2. A concordata é deferida ou não pelo juiz. Correndo-se 

o risco do juiz decretar a falência caso julgue a 

empresa insolvente (seta pontilhada na FIGURA II.5) 
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3. Caso o devedor não pague 40% da dívida de todos os 

credores até o primeiro ano, estará sujeito a ter sua 

falência decretada 

4. Caso o devedor não pague a parcela restante da 

dívida (60%), estará sujeito a ter sua falência 

decretada 

FIGURA II.5 - Caminho do pedido de concordata até a falência. 
OK

Volta a Normalidade

2) Concordata 
Deferida

Ñ Pgto

Falência 
Decretada

Pgto

1) Pedido de 
Concordata

2) Pedido 
Indeferido

3)  1º Ano - 
Vencimento de
40%da Dívida 

4)   2º Ano - 
Vencimento de
60%da Dívida 

Ñ Pgto

Pgto

Falência 
Decretada

 
A decisão de pedir concordata geralmente é uma forma de 

se antecipar a uma situação onde a empresa não seria capaz de 

honrar seus compromissos em dia. Além disso, para que as 

chances de ter o pedido concedido pelo juiz sejam maiores, a 

empresa não deve ter nenhum título protestado antes da 

solicitação da concordata. Devido a estas características, pode não 

haver registros de desabono antecedentes que indiquem se a 

empresa irá pedir concordata ou não. 

c. Registros “extralegais” de inadimplência 

Além dos meios legais como protesto, pedido de falência, 

ou de concordata vistos anteriormente, os credores têm ainda 
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outros meios para registrar inadimplência, tais como 

reapresentação de cheque sem fundo e restrição financeira. 

O registro de cheque sem fundo se dá em um processo 

administrativo dentro do sistema bancário, não tendo a princípio 

nenhuma conotação de cobrança legal. A reapresentação do 

cheque sem fundo não tem a validade de uma cobrança em 

cartório, do ponto de vista legal. Assim, um cheque devolvido pela 

segunda vez não equivale a um título protestado. Porém, o credor 

de um cheque sem fundo pode cobrar em cartório o emitente, como 

se fosse um título de crédito qualquer, assim como uma duplicata. 

Portanto, um cheque devolvido não equivale a um título 

protestado, mas dá o direito ao credor de protestá-lo. 

Os bancos podem emitir um outro tipo de registro de 

desabono, que é a restrição financeira. No caso de um cliente não 

honrar o pagamento de alguma dívida junto a um banco, ele pode 

disponibilizar esta informação para outras instituições bancárias, 

através de uma central de crédito. Este tipo de desabono atende a 

necessidade de compartilhamento de informações para que os 

bancos possam gerenciar melhor as suas carteiras de crédito. 

Uma vez apresentadas as principais formas de como a 

inadimplência é registrada, serão abordadas, na próxima seção, 

como estes dados são apresentados aos usuários e pesquisadores 

interessados em medir a incidência de inadimplência na economia 

como um todo ou em setores de atividade. 
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II.3. Como são disponibilizados os dados sobre 
inadimplência no Brasil 

As principais instituições que coletam e divulgam 

informações de inadimplência no Brasil são: a Serasa, Associações 

Comerciais (de cada cidade ou região) e mais recentemente o Banco 

Central do Brasil. 

Dentro da realidade brasileira o que se diz e se entende 

por índices de inadimplência são estatísticas que mostram a 

quantidade e/ou o valor total de títulos protestados, cheques sem 

fundo, falências requeridas, concordatas, falências, etc., que 

ocorreram em um determinado período (mês ou ano). Algumas 

vezes, estas informações estão abertas por região ou setor de 

atividade. 

A Serasa, em sua página da Internet, oferece 

gratuitamente gráficos sobre a evolução de alguns registros de 

desabono (indicadores de inadimplência) nos últimos 12 meses. A 

FIGURA II.6. reproduz os dados que apresentados pelo site da 

Serasa (www.serasa.com.br) sobre títulos protestados. 
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FIGURA II.6 - Serasa: Títulos Protestados 

 
Este gráfico apresenta o volume de títulos protestados em 

cada mês em relação a abril de 2000. Além de protestos, a Serasa 

apresenta também a evolução relativa nos últimos 12 meses de 

falências decretadas, falências requeridas, cheques sem fundo e 

concordatas requeridas. Todos estes indicadores se referem ao 

total de registros em nível nacional. Vale lembrar que os registros 

de cheques sem fundo não se referem apenas a empresas, pois 

também há cheques de pessoas físicas. 

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) também 

oferece gratuitamente em sua página da Internet 

(www.acsp.com.br) alguns indicadores de inadimplência. Alguns 

destes indicadores são abertos por ramo/setor de atividade e são 

mostrados tanto a quantidade quanto o valor dos registros de 

desabono. Porém, a maior parte das estatísticas se refere somente 

à região metropolitana de São Paulo. A TABELA II.11. mostra como 

a ACSP disponibiliza dados de protestados de empresas industriais 

da cidade de São Paulo. 
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TABELA II.11 - Associação Comercial de São Paulo: Títulos Protestados por 
setor 

nº Valor nº Valor nº Valor

01 - M inerais não m etálicos 79 59.802 75 67.715 85 105.935

02 - M etalúrgica 653 922.834 1.250 1.664.390 580 962.804

03 - M ecânica 425 211.230 997 461.862 347 432.233

04 - M aterial Elétrico, Com unic. e Inform át. 214 244.066 914 1.223.078 448 1.139.840

05 - Autom óveis 365 80.065 2 2.338 17 9.986

06 - Cam inhões, Ônibus, Tratores                          -                            -                            -                            -   23 29.460

07 - Outros Equipam entos de Transportes                          -                            -   50 44.257 129 102.989

08 - M adeira 53 836.951 101 58.722 76 102.989

09 - M obiliário 388 213.718 259 112.733 126 77.824

10 - Papel e Papelão 74 105.288 59 109.312 38 105.888

11 - Borracha 33 28.154 18 14.340 89 187.434

12 - Couros, Peles e Produtos Sim ilares 32 12.026 11 5.967 24 11.344

13 - Quím ica e Petroquím ica 102 243.491 80 96.526 77 178.832

14 - Prods.Farm acêuticos, M edicinais 57 213.665 80 131.200 149 346.880

15 - Prods.Perfum aria, Sabões e Velas 27 18.259 17 16.527 48 64.500

16 - Produtos de M atérias Plásticas 456 262.683 220 574.353 337 481.894

17 - Têxtil, Fiação e Tecelagem  684 513.170 213 160.183 231 347.571

18 - Vestuário e Artef. Tecidos 1.034 1.000.255 903 1.440.667 256 600.453

19 - Calçados 700 443.000 18 4.575 17 10.880

20 - Produtos Alim entares 300 1.504.275 371 247.704 336 550.637

21 - Bebidas 11 5.073                          -                            -   63 72.668

22 - Fum o 5 55.051                          -                            -   3 17.482

23 - Editorial e Gráfica 778 1.875.035 979 648.186 506 686.420

24 - Diversos 345 650.989 813 513.589 314 1.639.715

Total 6.815 9.499.080 7.430 7.598.224 4.319 8.232.510

Fonte: IEGV - Instituto de Econom ia Gastão Vidigal

I - Títulos Protestados na Capital  

2 - Títulos Protestados na Capital por Ram o de Atividades

Janeiro / 01   a   Abril / 01 

Indústria 

fev/01 m ar/01 abr/01

 
 

A Associação Comercial de São Paulo disponibiliza os 

dados sobre protestos detalhados por setor de atividade apenas 

para os últimos três meses, na cidade de São Paulo. Protestos com 

mais de três meses são divulgados de forma agregada de toda a 

região metropolitana de São Paulo. Outros indicadores de 

inadimplência, como falências requeridas e decretadas; 

concordatas pedidas e deferidas referentes à região metropolitana 

de São Paulo estão disponíveis em dados anuais desde 1990 e por 

setor de atividade. Com relação a cheques sem fundo, há dados 
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agregados sem distinção de quais cheques foram emitidos por 

pessoa física e quais por jurídica.16 

Analisando os dados extraídos tanto da Serasa como da 

Associação Comercial pode-se concluir que: 

1. É possível conhecer apenas a evolução agregada 

(regionalmente e/ou por setor) de tipos de desabono 

isolados. Não há uma medida que englobe todas as 

formas de inadimplência. 

2. Não se sabe quantas empresas há em cada setor (ou 

região), e qual valor do passivo (ou de outros dados 

contábeis) que cada empresa ou que cada setor 

(região) possui. 

3. Não se pode concluir se um determinado setor ou 

região tem um nível maior de inadimplência (pelo 

motivo 1), ou até mesmo de protesto do que outro 

(pelo motivo 2). 

Assim, torna-se difícil comparar grupos de empresa. Qual 

setor tem maior nível de inadimplência, o 18 (Vestuário e Artefatos 

de Tecidos) ou o 23 (Editora e Gráfica)? Não dá para saber só com 

as informações disponibilizadas. 

No próximo capítulo é discutido se é possível aplicar as 

técnicas de taxa de inadimplência do mercado de títulos americano 

ao mercado de crédito brasileiro, em função das informações acima 

discutidas. E, a partir dessa discussão serão propostas medidas de 

inadimplência para o mercado brasileiro de crédito. 

                                       
16 Apesar de não disponibilizar séries de dados detalhados sobre inadimplência em sua página na 
internet, a ACSP deve manter estas informações em seu banco de dados. 
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II.4. Resumo do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentado o arcabouço conceitual 

das medidas de inadimplência aplicadas ao mercado americano de 

títulos (bonds), visando a desenvolver (ou adaptar) índices de 

inadimplência que levem em consideração as características do 

mercado brasileiro. 

Inicialmente foram mostradas as principais medidas de 

inadimplência no mercado de títulos americano, detalhando a taxa 

de Inadimplência "Tradicional" , a metodologia da Moody's e a 

metodologia de Altman. 

E, finalmente, foram mostradas as várias formas de 

registro da inadimplência no mercado brasileiro, e apresentados os 

dados disponíveis sobre inadimplência no Brasil. 
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CAPÍTULO III. PROPOSTAS DE MEDIDAS DE 
INADIMPLÊNCIA PARA O MERCADO BRASILEIRO 

O objetivo deste capítulo é apresentar propostas de 

medidas de inadimplência para o mercado brasileiro de crédito. 

Com estas medidas será possível analisar o comportamento 

passado da inadimplência em segmentos de empresas. Estes 

segmentos são conjuntos formados por empresas com uma ou 

mais características em comum, tais como: rating, setor de 

atividade, região geográfica, porte, etc. 

Através dessas medições da incidência de inadimplência 

no passado, serão apresentadas metodologias para estimar a 

probabilidade de haver inadimplemento em segmentos de 

empresas específicos, para vários horizontes de tempo. 

Antes, porém, serão discutidas as definições básicas para 

a aplicação de metodologias semelhantes às discutidas na seção 

II.1 (especialmente a da Moody’s e de Altman) a um mercado 

caracterizado pela preponderância de títulos de crédito não 

negociados em bolsa. 

III.1. Aplicabilidade das técnicas de taxa de 
inadimplência no Brasil 

Nesta seção procura-se responder às indagações 

levantadas na última seção do capítulo anterior: Como extrair dos 

bancos de dados de registros de desabono, informações a respeito 

da probabilidade de ocorrência de inadimplência em determinados 

conjuntos de empresas, em um dado horizonte de tempo? 

Para que se possa dar uma resposta a esta pergunta, 

antes é necessário discutir alguns pontos básicos para a 

construção das medidas que estimarão a probabilidade de 
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inadimplência. E estes pontos básicos, conforme foi discutido na 

seção II.1, são os seguintes: 

!"Inadimplência 

!"Unidade de Referência de Crédito (URC) 

!"Horizonte de tempo 

A seguir será abordado cada um destes pontos sob a 

ótica do mercado brasileiro de crédito. 

a. Definição de Inadimplência 

A inadimplência (ou inadimplemento) pode ser definida 

como “Falta de cumprimento dum contrato ou de qualquer de suas 

condições”.17 

Através desta definição qualquer descumprimento de 

cláusula ou de condição de um contrato pode ser entendido como 

inadimplência. Deste modo, ela pode assumir dimensões diversas 

como o simples atraso de pagamento, deixar de fornecer 

informações contábeis ao credor (contrariando uma cláusula de 

um contrato de empréstimo), o cálculo incorreto da correção 

monetária ou, ainda, uma moeda usada para o pagamento 

diferente da prevista no empréstimo. 

Mensurar a inadimplência, conforme esta definição, é 

uma tarefa muito difícil. Como medir a falta de fornecimento de 

informações contábeis? 

Os descumprimentos de contratos por parte dos 

devedores mais importantes são aqueles que afetam o fluxo de 

caixa dos credores, em relação ao que era esperado. E é por causa 

disso que eles fazem um esforço para cobrar os créditos em atraso, 
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e que por sua vez geram (a maioria) os “registros de desabono”. 

Deste modo, as formas de inadimplência que serão levadas em 

consideração nesta dissertação são os descumprimentos de 

contratos que afetem pelo menos uma destas duas dimensões: 

!"Quanto. Do valor ou montante acordado para ser pago no 
vencimento, quanto é efetivamente pago. 

!"Quando. O tempo que decorre entre o vencimento do 
contrato até o efetivo pagamento. 
 

Assim, se houve um simples atraso no pagamento de 

uma dívida a dimensão quando é o que determina a inadimplência. 

Neste caso, a dimensão quanto somente será afetada se o 

pagamento em atraso não for feito no mesmo montante devido ou 

tiver algum acréscimo como multa, juros, etc. 

No caso do cálculo errado da correção monetária, esta 

não conformidade com as cláusulas contratuais afetará somente a 

dimensão quanto, desde que o devedor tenha pago até a data do 

vencimento do contrato. 

Haverá inadimplência  se a moeda usada para pagamento 

não é a acordada, pois haverá um custo de conversão para a 

moeda desejada (quanto), bem como se o valor não estiver 

disponível no vencimento (quando). 

Já o caso da sonegação de informações contábeis ao 

credor não seria classificado como um evento de inadimplência, 

pois não afeta diretamente nem quando nem quanto o devedor irá 

lhe pagar. 

No caso de concordata da empresa devedora, todos os 

títulos (vencidos ou não) terão seus vencimentos prorrogados 

                                                                                                         
17 Novo Aurélio Século XXI. Editora Nova Fronteira, versão eletrônica da Lexicon Informática. 
Acessado na página www.uol.com.br/aurelio 
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(quando) por imposição do juiz, que defere o pedido. O montante a 

ser pago (quanto) é alterado, porém para cima, devido à incidência 

de eventuais juros e correções sobre a dívida original. 

Na decretação de falência da empresa devedora, o 

momento (quando) de um eventual recebimento (quanto) de 

créditos (vencidos ou não) está condicionado ao processo 

falimentar, que é administrado pela justiça. Assim, as duas 

dimensões são afetadas pela falência. 

Portanto, a inadimplência será entendida como um 

descumprimento por parte do devedor que acarrete alteração 
do montante (quanto) ou do momento (quando) em que o 
pagamento é (eventualmente) feito ao credor, em relação ao 
que estava previsto em contrato. 

b. Definição da Unidade de Referência de Crédito (URC) 

A unidade de referência de crédito (URC) deve seguir a 

forma como as informações de inadimplência são registradas e 

divulgadas. Os registros de desabono podem ser relacionados ao: 

!"Título:  protesto, cheque sem fundo, requerimento 
de falência, restrição financeira 

!"Empresa: pedido de concordata, concordata deferida e 
falência decretada 

Além disso, tanto os títulos quanto as empresas podem 

ser considerados pela quantidade ou pelo valor das dívidas 

(passivos) que eles representam. Assim, os “candidatos” a URC são: 

Número de títulos (contratos) 
Número de empresas 
Valor dos títulos (valor devido na data do vencimento) 
Valor das empresas (passivo) 

Para a definição da unidade de referência de crédito não 

basta apenas conhecer as unidades que estão inadimplentes. É 

necessário ainda conhecer a população para poder medir a 
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proporção em que a inadimplência incide sobre determinado 

segmento do mercado de crédito. 

Devido a esta condição, o número de títulos deve ser 

descartado como candidato a unidade de referência. É 

praticamente impossível conhecer a população total de títulos 

existentes em toda a economia, ou em um setor. Se não for 

impossível, seria no mínimo muito caro implantar um sistema de 

informações deste tipo. 

O valor dos títulos, de pessoas jurídicas, com registro de 

desabono (inadimplentes) é conhecido e acompanhado pelos 

bancos de dados de órgãos especializados em fornecer informações 

de crédito. E, por outro lado, os valores destes títulos, por serem 

obrigações das empresas, devem estar refletidos em seus balanços 

patrimoniais, mais precisamente no passivo, da mesma forma que 

os títulos adimplentes. Deste modo, apesar de ser impossível de 

reconhecer e registrar título por título em uma economia, é possível 

reconhecer o valor agregado de todos os títulos (de empresas), 

inadimplentes ou não, através dos passivos das empresas. 

Assim, o valor dos títulos pode ser visto como uma 

parcela dos passivos das empresas. Então, na verdade os 

“candidatos” 3 (Valor dos títulos) e 4 (Valor das empresas (passivo)) 

a unidade de referência de crédito fundem-se em um só: valor do 

passivo das empresas. E esta é uma alternativa viável de definição 

da URC. 

O número de empresas também poderia assumir o papel 

de unidade de referência de crédito, assim como usado pela 

metodologia da Moody’s. Para isto, é preciso estabelecer um critério 

que distingue uma empresa adimplente de outra inadimplente. 

Títulos podem ser protestados devido a pequenos erros 

operacionais, no controle de contas a pagar, sem nenhuma relação 
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com problemas financeiros da devedora. Assim, o rigor em 

considerar que todo e qualquer registro de desabono torna uma 

empresa inadimplente pode distorcer as medidas de inadimplência. 

Por outro lado, se o desabono foi fruto de uma falha operacional e 

não de dificuldades financeiras, então este fato estará refletido na 

recuperação de crédito. 

Deste modo, se a análise do risco de crédito se restringir 

somente a indicadores de inadimplência, talvez seja melhor adotar 

um critério menos rígido. Neste critério, somente quando os valores 

dos desabonos sofridos por uma empresa ultrapassem um 

determinado percentual (5%, por exemplo) do seu passivo é que ela 

seria considerada inadimplente. 

Porém, se a análise do risco de crédito incorporar, além 

dos indicadores de inadimplência, medidas de recuperação, seria 

melhor adotar um critério rígido: todo e qualquer registro de 

desabono torna uma empresa inadimplente. Se realmente o 

desabono foi fruto de um “descuido acidental” a recuperação será 

quase imediata (no dia seguinte ao vencimento, por exemplo). 

Deste modo poderia inclusive tentar estimar a proporção de 

inadimplência de teoricamente “acidentais”. 

A título de simplificação, nesta dissertação será utilizado 

o critério mais rígido para diferenciar uma empresa adimplente de 

outra inadimplente. Ou seja, qualquer registro de desabono que 

uma empresa venha a sofre ela se tornará inadimplente. 

Portanto, há duas alternativas viáveis de unidade de 

referência de crédito: 

1. Valor dos Passivos das Empresas 

2. Número de Empresas 
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Vale lembrar que mesmo usando o número de empresas 

como unidade de referência, as informações sobre os valores dos 

desabonos e dos passivos podem ser importantes para diferenciar 

uma empresa adimplente de outra inadimplente. 

c. Horizonte de Tempo 

Discutidas as possíveis definições de inadimplência e de 

unidade de referência de crédito para o mercado brasileiro, resta 

discutir quais são os horizontes de tempo possíveis e adequados 

para se medir a inadimplência. 

O fato de que a maior parte dos contratos comerciais e 

financeiros, no Brasil, tem um prazo menor do que um ano, sugere 

que o ideal seria calcular taxas de inadimplência de (no máximo) 

um ano. Se for adotada esta visão, a metodologia de cálculo de 

inadimplência poderia ser parecida com a abordagem Tradicional, 

discutida na seção II.1 do capítulo anterior. 

Neste caso, em cada começo de ano seriam somados os 

passivos de todas as empresas de um determinado setor e/ou 

região geográfica. E ao longo do ano todos os registros de desabono 

referentes a empresas deste setor teriam seus valores somados e 

divididos pelo valor da população de “passivos” do início do ano. 

Conforme discutido na seção anterior, também poderia ser usado o 

número de empresas como unidade de referência, ao invés dos 

seus passivos. 

Apesar dos títulos em geral terem um prazo menor do 

que um ano, isto não impede o cálculo de taxas de inadimplência 

com horizontes de tempo maior. Para isto, basta definir os “grupos 

de controle”, ou coortes. Conforme visto anteriormente, estes 

grupos no mercado americano são formados pelo número de 

emissores de mesmo rating em um dado momento do tempo 
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(coortes), pelo método da Moody’s. Já pela abordagem de Altman, 

as coortes são formadas pelos valores de face dos títulos com a 

mesma classificação de risco (rating) na data da emissão. 

Na verdade, a abordagem de coorte proporciona a 

possibilidade de calcular medidas de inadimplência com um 

horizonte de tempo igual ou acima de um período. Este período não 

é necessariamente um ano, podendo ainda ser usado um mês, 

trimestre, semestre, etc. Porém, como as empresas de capital 

fechado (que formam a grande maioria no Brasil) são obrigadas a 

publicar demonstrações contábeis somente em 31 de dezembro de 

cada ano18, é melhor manter a definição do período como sendo o 

ano calendário (de 1/janeiro a 31/dezembro). 

A abordagem de mortalidade do título, de Altman, não é 

aplicável diretamente a títulos de crédito não negociados em bolsa, 

devido à curta “vida” de grande parte dos contratos a prazo, que 

dificilmente passam de 90 dias. Não faz sentido medir se um título 

de 15 dias de prazo apresenta menor ou maior risco de 

inadimplência que um outro de 30. A capacidade de pagamento de 

uma empresa dificilmente muda em períodos tão curtos. 

Uma possível adaptação da metodologia de Altman às 

características do mercado de crédito no Brasil, seria acompanhar 

o histórico de inadimplência de um conjunto de empresas a partir 

do momento em que são fundadas. Estes conjuntos poderiam ser 

formados por empresas de um mesmo setor de atividade, mesmo 

porte e/ou mesma região geográfica. 

Nesta adaptação, é de se esperar que quanto mais nova 

for uma empresa, maior a chance de tornar-se inadimplente. O que 

é exatamente o oposto do chamado “viés da idade” de um título de 

                                       
18 Na verdade o Artigo175 da 6404/76 (Lei das SAs.) diz que a data do término do exercício social é 
fixada em estatuto, porém são raros os casos que esta data é diferente de 31/Dezembro. 
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dívida, que diz que quanto mais novo um título menor é a 

probabilidade do emissor (empresa) se tornar inadimplente. 

Além disso, esta possível adaptação da metodologia de 

Altman, abrangendo também empresas que não tenham títulos 

negociados em bolsa, teria que sofrer uma outra adaptação. A 

unidade de referência de crédito, neste caso só poderia ser o 

número de empresas. Pois, quando uma empresa é fundada os 

valores que constam de seus passivos não retratam a realidade em 

que ela irá operar. A apresentação destes valores é apenas formal. 

Assim, neste caso, a unidade de referência teria que ser o número 

de empresas. 

A vantagem de se usar esta adaptação da metodologia de 

Altman seria gerar mais informações a respeito da evolução da 

inadimplência de empresas recém criadas. Especialmente em 

segmentos onde predominam empresas de pequeno porte, cujas 

informações sobre a qualidade do crédito são escassas e/ou pouco 

confiáveis. 

Já uma eventual adaptação da metodologia do cálculo de 

inadimplência da Moody’s às condições locais, demandaria a 

criação de coortes (grupos de controle) com base em número de 

empresas pertencentes a um mesmo segmento (setor de atividade, 

região geográfica, porte, etc.) em cada período (ano). 

Além disso, o surgimento (e adaptações) de metodologias 

que mensurem a inadimplência, em um horizonte de tempo 

superior a um ano, poderá auxiliar os profissionais do mercado 

financeiro a estimarem melhor os riscos na concessão de crédito de 

longo prazo ao setor privado nacional. Com mais informação o 

risco diminuiria, ajudando assim, o desenvolvimento de um 

mercado de crédito de longo prazo para o setor privado nacional. 
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Portanto, apesar da grande maioria dos títulos de crédito 

no Brasil não ser de longo prazo, é possível (e desejável) calcular 

medidas de inadimplência com horizontes de tempo iguais ou 

superiores a um ano. 

Uma vez discutidos os parâmetros possíveis para se 

construir taxas de inadimplência voltadas ao mercado brasileiro de 

crédito, serão apresentadas várias propostas de medidas de 

inadimplência que estão baseadas nos conceitos discutidos nesta 

seção. 
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III.2. Propostas de Medidas de Inadimplência 

As propostas de metodologias de medição de 

inadimplência foram elaboradas a partir das definições de (i) 

inadimplência, (ii) unidade de referência de crédito e (iii) horizonte 

de tempo, que foram discutidas na seção anterior. As medidas se 

dividem em três metodologias distintas: 

a) TIE – Taxa de Inadimplência por Empresa 

b) TITE – Taxa de Inadimplência por Tempo de 
Existência (“Idade”) 

c) TIP – Taxa de Inadimplência por Passivo 

A seguir será abordada cada uma destas “famílias” de 

medidas de inadimplência. 

Vale ressaltar que estas três metodologias podem ser 

aplicadas a diferentes conjuntos de empresas. Estes conjuntos 

podem ser compostos por empresas com um ou mais 

características em comum, tais como pertencer a um mesmo 

rating, setor, ramo, região geográfica, classificação de porte 

(pequena, média ou grande), etc. Assim, mesmo se nos exemplos a 

serem citados aparecer somente uma destas características como 

fator de segmentação, na verdade, podem ser usados outros 

critérios. 

a. Taxa de Inadimplência por Empresa (TIE) 

A Taxa de Inadimplência por Empresa (TIE) é uma 

metodologia de medição de inadimplência que adota o número de 

empresas como unidade de referência de crédito. 

Uma empresa se torna inadimplente quando ocorrer uma 

destas situações: 
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1) Ela sofrer registros de desabono, tais como protestos, 
cheque sem fundo, restrição financeiro, falência 
requerida e, eventualmente, registro de não 
pagamento de juros ou principal de uma debênture. 

2) Ela pedir concordata 

3) Ela tiver sua falência decretada. 

As coortes são formadas pelas empresas que atuam em 

um mesmo setor a cada final de ano (31 de dezembro). 

Assim como na metodologia da Moody’s, a TIE tem duas 

taxas de inadimplência. A primeira, taxa cumulativa de inadim-

plência, mede a incidência da inadimplência ao longo da história 

da coorte. E a segunda, taxa cumulativa média de inadimplência, é 

uma média das taxas cumulativas de várias coortes em função do 

horizonte de tempo (H). 

A fórmula da TIE para a taxa de inadimplência 

cumulativa em um horizonte de H anos é a seguinte: 

tS

H

h
htS

HtS E

e
TIEc

,

1
,

,

∑
=

+

+ =    (III.1) 

EQUAÇÃO III.1. TIEcS,t+H - Taxa Cumulativa de Inadimplência por Empresa 

Onde: 

htSe +,  = é o número de empresas, de um segmento S, 

que se tornaram inadimplentes no h-ésimo 

(h=1, 2,..., H) ano após a formação de suas 

coorte (no final do ano t). 

,
1

H

S t h
h

e +
=

∑  = é a quantidade de empresas de um 

segmento S que se tornaram inadimplentes 
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em H anos desde a data da formação da coorte 

(final do ano t). 

,S tE  = é a quantidade total de empresas que 

atuavam num segmento S na data de 

formação da coorte (final do ano t) 

HtSTIEc +,  = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência por 

Empresa com um horizonte de tempo de H 

anos, referente à coorte formada por empresas 

que pertenciam a um segmento S no final do 

ano t. 

Vale ressaltar que se for atribuído o valor 1 à H, da 

EQUAÇÃO III.1, ter-se-ia uma taxa de inadimplência com horizonte 

de tempo de um ano, análoga às fórmulas de taxas da metodologia 

Tradicional, conforme estudada no capítulo anterior. 

A TABELA III.1 mostra um exemplo de cálculo da Taxa 

Cumulativa de Inadimplência por Empresa (TIEc). A linha logo 

abaixo dos anos mostra a população de empresas que formou cada 

coorte ao final de cada ano, e a segunda coluna mostra o número 

de empresas que se tornou inadimplente ao longo de cada ano. 

Para simplificar o exemplo da TABELA III.1 foi assumido 

que todas as empresas, que se tornaram inadimplentes em um 

determinado ano, fazem parte de todas as coortes formadas 

anteriormente. 
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TABELA III.1 – Exemplo de cálculo da Taxa Cumulativa de Inadimplência 
por Empresa (TIEc) de um segmento S. 

Coortes 
(formadas em 31 de Dezembro de cada ano) 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

( ),S tE  População 
(31/Dez) 

100 102 98 97 101 105 99 93 

 Nº Empr.         

Ano 
(t+h) 

Inadimp. 

( ),S t he +          
1989         
1990 2 2,0%        
1991 3 5,0% 2,9%       
1992 4 9,0% 6,9% 4,1%      
1993 6 15,0% 12,7% 10,2% 6,2%     
1994 4 19,0% 16,7% 14,3% 10,3% 4,0%    
1995 5 24,0% 21,6% 19,4% 15,5% 8,9% 4,8%   
1996 7 31,0% 28,4% 26,5% 22,7% 15,8% 11,4% 7,1%  
1997 2 33,0% 30,4% 28,6% 24,7% 17,8% 13,3% 9,1% 2,2% 

 

O número de empresas que atuam no segmento S muda 

ao longo do tempo devido à criação de algumas empresas e 

também ao fechamento de outras. Assim, a base de comparação 

(ES,t) é diferente para cada coorte. 

Em 31/12/1989 havia 100 empresas que atuavam no 

segmento S, assim a primeira coorte deste setor foi formada com 

estas empresas. Desta população inicial, 2 empresas se tornaram 

inadimplentes ao longo de 1990. Assim a taxa de inadimplência do 

primeiro ano foi de 2%. 

Em 1991 houve 3 empresas que inadimpliram. Como a 

taxa cumulativa de inadimplência da coorte formada em 1989 

subiu de 2 para 5%, isto quer dizer que estas três empresas são 

membros desta coorte. Caso as três empresas não fizessem parte 

da coorte de 1989, esta taxa cumulativa deveria continuar com 2% 

no 2º ano (1991). 

A coorte formada em 1990 teve 3 empresas inadimplentes 

no primeiro ano (1991) e mais 4 empresas no segundo (1992). 
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Como esta coorte foi formada por 102 empresas, a TIEc desta 

coorte ao final de 1992 foi de 6,9% ((3+4)/102). 

As séries de taxas cumulativas de inadimplência (TIEc) 

das coortes de diferentes segmentos, mas de mesmo ano de 

formação, podem servir de base para a comparação das evoluções 

históricas da inadimplência de cada coorte (setor/ano de 

formação). 

Através desta metodologia, será possível, por exemplo, 

calcular correlações entre estas séries de inadimplência de 

diferentes setores e/ou região geográfica. O que daria mais 

subsídio para um gerente de carteira de crédito maximizar o 

benefício que a diversificação pode lhe oferecer, ou pelo menos, 

minimizar o risco de concentrar seus créditos em empréstimos a 

setores altamente correlacionados. 

Além disso, estas séries de taxas de inadimplências 

poderão ser relacionadas a indicadores macro-econômico, tais 

como taxa de crescimento da economia, taxa de juros, câmbio, etc. 

Assim, poderão ser identificados mais claramente os fatores de 

risco que afetam a probabilidade de inadimplência dos segmentos 

de empresas. E com isso, poderão ser estimadas as probabilidades 

de inadimplência de cada segmento de empresas, condicionadas ao 

comportamento das variáveis macro-econômicas.  

 

Até agora foi apresentada a fórmula para calcular a 

incidência de inadimplência de apenas uma coorte. Com a taxa 

cumulativa (TIEc) é possível apenas analisar a evolução histórica 

da inadimplência de cada coorte. Para estimar a probabilidade de 

ocorrência de inadimplência, entretanto, é necessário calcular uma 

média destas taxas cumulativas para cada horizonte de tempo. 

Então, partindo do pressuposto que as condições futuras serão 
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parecidas com as passadas, esta estimativa é obtida através das 

seguintes fórmulas: 

( ) ( )( )

( )∑

∑

=
+

=
+++

= M

m
mtS

M

m
HmtSmtS

HS

E

TIEcE
TIEcm

1
,

1
,,

,   (III.2)19 

EQUAÇÃO III.2. TIEcmS,H – Taxa Cumulativa Média de Inadimplência por 
Empresa 

Onde: 

( )mtSE +,  = é o número de empresas de um segmento S 

que compõem a coorte formada ao final do ano 

t+m (m=1, 2,..., M). 

,( )
1

M

S t m
m

E +
=

∑  = é a soma das quantidades de empresas que 

formaram as M coortes de um segmento S e 

que possam ter registros de inadimplência H 

períodos após suas formações. Vale lembrar 

que uma mesma empresa pode pertencer a 

várias coortes com datas de formações 

distintas. 

( ) HmtSTIEc ++,  = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência por 

Empresa com um horizonte de tempo de H 

anos, referente à coorte formada por empresas 

que pertenciam a um segmento S no final do 

ano t+m (m=1, 2,..., M). 

                                       

19 Esta equação poderia ser assim definida: 
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HSTIEcm ,  = é a Taxa Cumulativa Média de 

Inadimplência por Empresa com um horizonte 

de tempo de H anos, referente a um segmento 

S. 

Partindo do mesmo exemplo apresentado pela TABELA 

III.1 e aplicando a EQUAÇÃO III.2, obtêm-se os seguintes 

resultados: 

TABELA III.2 – Exemplo de cálculo da Taxa Cumulativa Média de 
Inadimplência por Empresa (TIEcm) de um segmento S. 

 ( ) HmtSTIEc ++,  ,( )
1

M

S t m
m

E +
=

∑  

(t+m) = 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 (denominador) 

HSTIEcm ,

( )mtSE +,  100 102 98 97 101 105 99 93  
(H) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (M)  
1 2,00 2,94 4,08 6,19 3,96 4,76 7,07 2,15 8 795 4,15%
2 5,00 6,86 10,20 10,31 8,91 11,43 9,09   - 7 702 8,83%
3 9,00 12,75 14,29 15,46 15,84 13,33   -   - 6 603 13,43%
4 15,00 16,67 19,39 22,68 17,82   -   -   - 5 498 18,27%
5 19,00 21,57 26,53 24,74   -   -   -   - 4 397 22,92%
6 24,00 28,43 28,57   -   -   -   -   - 3 300 27,00%
7 31,00 30,39   -   -   -   -   -   - 2 202 30,69%
8 33,00   -   -   -   -   -   -   - 1 100 33,00%

A TABELA III.2 mostra cada componente da fórmula da 

TIEcm (EQUAÇÃO III.2). Para cada horizonte de tempo (H) há um 

número específico de coortes que tem histórico suficiente para 

participar do cálculo da TIEcm. Por exemplo, para H=1 todas as 

coortes entram no cálculo da TIEcmS,1, pois todas têm um histórico 

de pelo menos um ano. Por outro lado no cômputo da TIEcmS,7 só 

participaram as coortes formadas no final de 1989 e 1990, pois são 

as únicas a ter um histórico de pelo menos 7 anos. 

Os valores logo abaixo dos anos representam o número 

de empresas que formaram as coortes ao final de cada ano 

( ),( )S t mE + . Assim, para se calcular as taxas cumulativas médias de 

um determinado horizonte de tempo, é necessário somar os 
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produtos das populações de cada coorte com as taxas marginais 

correspondentes. E esta soma é dividida pelo mesmo denominador 

da fórmula anterior. 

Por exemplo, a TIEcmS,6 (H=6) é obtida da seguinte forma: 

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]
1991,1990,1989,

6,1991,6,1990,6,1989,
6,

SSS

SSSSSS
S EEE

TIEcETIEcETIEcE
TIEcm

++
++

=  

( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] %2727,0
98102100

2857,0982843,010224,0100
6, ==

++
++=STIEcm  

Esta Taxa Cumulativa Média de Inadimplência por 

Empresa (TIEcm) estima a probabilidade de uma empresa (de um 

determinado segmento) se tornar inadimplente em função de um 

horizonte de tempo específico.  

 

Assim, a TIE é uma adaptação da metodologia da 

Moody’s a um mercado “ampliado” de crédito, contemplando todos 

os tipos de títulos de crédito, negociados em bolsa ou não. 

b. Taxa de Inadimplência por Tempo de Existência (TITE) 

A Taxa de Inadimplência por Tempo de Existência (TITE) 

registra a ocorrência de inadimplência em um segmento de 

empresas em função de suas “idades”. Tanto a definição de 

unidade de referência de crédito assim como a de inadimplência 

são exatamente iguais às definições adotadas pela TIE (Taxa de 

Inadimplência por Empresa). O que a distingue da TIE é a maneira 

como as coortes são formadas. 

As coortes são formadas por todas as empresas que já 

chegaram a atuar num segmento S (e que se tem histórico de 

informações de inadimplência). Não necessariamente todas estas 
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empresas existiram ao mesmo tempo. Uma pode ter iniciado suas 

operações em 1970 e falido em 1983, e outra foi fundada somente 

em 1996. Mas elas estarão juntas nas medidas da metodologia 

TITE, em função de suas “idades”. Ou seja, através do tempo 

decorrido entre cada instante no tempo e suas datas de fundação. 

Neste aspecto, este método é análogo ao utilizado por Altman em 

sua abordagem da “mortalidade” dos títulos. 

Assim como a metodologia de Altman, a TITE tem duas 

taxas de inadimplência. A primeira, taxa marginal de 

inadimplência, mede a incidência da inadimplência em um 

determinado período (3º ano de existência, por exemplo). E a 

segunda, a taxa cumulativa de inadimplência, que é uma 

acumulação das taxas marginais ao longo do tempo decorrido 

desde a fundação das empresas. 

Este método permite medir o risco de inadimplência de se 

emprestar a uma empresa em função de sua “idade”, em diferentes 

horizontes de tempo, de forma análoga ao método de Altman. 

Porém, para se fazer a analogia com o título não é possível usar o 

passivo como unidade de ponderação. Pois, no momento de 

registro de uma empresa em um cartório (ou na junta comercial) as 

empresas não "nascem" (idade = zero) com dívida (passivo). Elas 

são registradas, em geral, por um valor simbólico que representa o 

capital dos sócios, e só depois, com o tempo, é que se terá uma 

atividade comercial normal e daí poderá contrair dívidas e outras 

obrigações. É por isso que foi adotado o número de empresas como 

unidade de referência de crédito. 

Assim, a taxa marginal de inadimplência da TITE é 

calculada da seguinte forma: 
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EQUAÇÃO III.3. TITEmgS,H - Taxa Marginal de Inadimplência por Tempo de 
Existência 

Onde: 

,S He  = é quantidade de empresas de um segmento 

S que se tornaram inadimplentes ao longo do 

H-ésimo ano após a fundação. 

,0SE  = é a quantidade total de empresas de um 

segmento S na data da fundação. 

 S,_ HTITE Mg = é a Taxa Marginal de Inadimplência por 

Tempo de Existência das empresas de um 

segmento S no H-ésimo ano após a data da 

fundação. 

Vale ressaltar que o horizonte de tempo nesta 

metodologia se refere à idade da empresa. Portanto, esta Taxa 

Marginal de Inadimplência mede o risco de uma empresa (do 

segmento S) que completou H-1 anos existência tornar-se 

inadimplente no H-ésimo ano (horizonte de tempo de 1 ano). 

Se em um determinado segmento foram fundadas 100 

empresas e 10% se torna inadimplente antes de completar um ano, 

assim a TITEmgS,1 é de 10%. Assim, (1 – TITEmgS,1) seria a taxa de 

sobrevivência do primeiro ano. Multiplicando esta taxa pela 

                                       

20 Uma forma alternativa de se calcular TITEmg é assim: 

∑
−

=

−
= 1

1
,0,

,
, H

h
hSS

HS
HS

eE

e
TITEmg  



RISCO DE CRÉDITO: PROPOSTAS DE MEDIDAS DE INADIMPLÊNCIA PARA O MERCADO BRASILEIRO 
Capítulo III – Propostas de Medidas de Inadimplência para o Mercado Brasileiro 

- 74 – 
 
 

Josilmar Cordenonssi Cia 

população inicial, ter-se-ia a população que ainda está adimplente 

ao completar 1 ano de existência. Portanto, o denominador da 

EQUAÇÃO III.3 é o número de empresas que permaneceu 

adimplente após completar H-1 anos após a fundação. 

Já para calcular o risco de inadimplência entre a data de 

fundação e H anos posteriores, ou seja, estimar a probabilidade 

cumulativa de inadimplência, é necessário aplicar a seguinte 

fórmula: 

( )∏
=

−−=
H

h
hSHS TITEmgTITEc

1
,, 11   (III.4)21 

EQUAÇÃO III.4. TITEcmS,H - Taxa Cumulativa de Inadimplência por Tempo de 
Existência 

Onde: 

hSTITEmg ,  = é a Taxa Marginal de Inadimplência por 

Tempo de Existência das empresas de um 

segmento S no h-ésimo (h=1, 2, ..., H) ano 

após a fundação. 

HSTITEc , = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência por 

Tempo de Existência das empresas de um 

segmento S, acumulada em H anos desde a 

data da fundação. 

Para exemplificar numericamente as fórmulas marginais 

e cumulativas de inadimplência por tempo de existência, foi 

construída a TABELA III.3 com valores arbitrários. 

                                       

21 Uma maneira alternativa de calcular TITEc é: 
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1
,
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TABELA III.3 – Comparativo entre as Taxas Marginal (TITEmg) e 
Cumulativa de Inadimplência por Tempo de Existência (TITEc) 

Anos após a 
Fundação 

(h) 
,0SE  ,S he  hSTITEmg ,  HSTITEc ,  

1 100 10 10,00% 10,00% 
2 100 7 7,78% 17,00% 
3 100 3 3,61% 20,00% 
4 100 1 1,25% 21,00% 
5 100 0 0,00% 21,00% 
6 100 1 1,27% 22,00% 
7 100 1 1,28% 23,00% 
8 100 1 1,30% 24,00% 
9 100 1 1,32% 25,00% 
10 100 1 1,33% 26,00% 

TOTAL  26 29,14%  

As taxas marginais de inadimplências (TITEmg) são 

calculadas em relação à população sobrevivente do ano anterior. 

Já as taxas cumulativas (TITEc) são calculadas em relação à 

população inicial com “idade”=0. É por isso que o total das TITEmg 

ultrapassou os 26% (26/100) da TITEc, pois como as populações 

que se mantêm adimplentes ao longo do tempo vão diminuindo, 

cada empresa que vai se tornando inadimplente vai tendo um peso 

maior. No 10º ano enquanto para a TITEc uma nova empresa 

inadimplente continuou “pesando” 1% (0,26 -0,25), para a TITEmg 

ela já pesou 1,33%. 

Partindo de uma população inicial de 100 empresas que 

foram fundadas em um em setor específico, 10 tornam-se 

inadimplentes no primeiro ano, 7 no segundo, 3 no terceiro, e 

assim sucessivamente. Ao longo destes dez anos a taxa marginal 

(TITEmg) começa alta (10%) e cai até o 5º ano, quando não houve 

registro de empresa inadimplente, e depois sobe lentamente até 

atingir 1,33%. Assim, para credores que preferem emprestar em 

prazo igual ou inferior a um ano, as empresas recém fundadas 

apresentam riscos maiores do que as empresas mais “maduras”. 
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Para ilustrar a mecânica do cálculo da TIEmg, é 

calculada a seguir a TITEmgS,3 da TABELA III.3, usando a 

EQUAÇÃO III.3: 

( )∏
−

=

−
= 13

1
,0,

3,
3,

1
h

hSS

S
S

TITEmgE

e
TITEmg     

( )( ) %61,3
83
3

0778,0110,01100
3

3, ==
−−

=STITEmg   

E a TITEcS,3 foi obtida através da aplicação da EQUAÇÃO 

III.4, da seguinte forma: 

( )∏
=

−−=
3

1
,3, 11

h
hSS TITEmgTITEc     

( )( )( ) %200361,010778,0110,0113, =−−−−=STITEc   

Em relação à quinta coluna da TABELA III.3, um agente 

financiador de longo prazo só pode saber do risco de emprestar 

para empresas recém fundadas. Pois todas as TITEc se referem à 

inadimplência acumulada desde a fundação. Porém, muito 

provavelmente este profissional está interessado em estimar a 

probabilidade de inadimplência de uma empresa que já exista por 

algum tempo. E para isso, é necessário calcular a taxa cumulativa 

média de inadimplência de empresas de um segmento S, com um 

horizonte de tempo de H anos, e que já tenham completado I anos 

de existência, conforme a seguinte fórmula: 
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EQUAÇÃO III.5. TITEcS,I,H - Taxa Cumulativa de Inadimplência por Tempo de 
Existência 

Onde: 

hSTITEmg ,  = é a Taxa Marginal de Inadimplência por 

Tempo de Existência das empresas de um 

segmento S, referente ao h-ésimo (h =1, 2,...,H) 

ano de existência. 

HISTITEc ,,  = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência por 

Tempo de Existência das empresas de um 

segmento S, acumulada em H anos após 

terem completado I anos de existência. 

Assim, supondo que um profissional de crédito queira 

saber o risco de inadimplência para empréstimos de 5 anos de 

prazo para empresas do segmento S retratadas na TABELA III.3. 

Aplicando a EQUAÇÃO III.5 chegar-se-ia aos seguintes resultados: 

                                       

22 Uma outra forma de calcular a TITEcS,I,H seria:  
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TABELA III.4 –Taxas Cumulativas de Inadimplência por Tempo de 
Existência (TITEc) em função de diferentes “idades” iniciais 

 "Idade" Inicial (I) 
(ao tomar o crédito) 

Idade Inicial + 
horizonte de 

tempo (h) 
0,SE  hSe ,  

 0 1 2 3 4 5 
1 100 10  10,00%      
2 100 7  17,00% 7,78%     
3 100 3  20,00% 11,11% 3,61%    
4 100 1  21,00% 12,22% 4,82% 1,25%   
5 100 0  21,00% 12,22% 4,82% 1,25% 0,00%  
6 100 1  22,00% 13,33% 6,02% 2,50% 1,27% 1,27% 
7 100 1  23,00% 14,44% 7,23% 3,75% 2,53% 2,53% 
8 100 1  24,00% 15,56% 8,43% 5,00% 3,80% 3,80% 
9 100 1  25,00% 16,67% 9,64% 6,25% 5,06% 5,06% 

10 100 1  26,00% 17,78% 10,84% 7,50% 6,33% 6,33% 
Horizonte de 

tempo   
 

      
(H)          

1    10,00% 7,78% 3,61% 1,25% 0,00% 1,27% 
2    17,00% 11,11% 4,82% 1,25% 1,27% 2,53% 
3    20,00% 12,22% 4,82% 2,50% 2,53% 3,80% 
4    21,00% 12,22% 6,02% 3,75% 3,80% 5,06% 
5    21,00% 13,33% 7,23% 5,00% 5,06% 6,33% 
6    22,00% 14,44% 8,43% 6,25% 6,33%  
7    23,00% 15,56% 9,64% 7,50%   
8    24,00% 16,67% 10,84%    
9    25,00% 17,78%     

10    26,00%      

Na parte de cima da TABELA III.4, as TIEc estão 

dispostas de acordo com os anos decorridos da fundação de cada 

empresa. Já na parte inferior da tabela, as TIEc estão alinhadas 

com o horizonte de tempo (H) a partir das idades iniciais das 

empresas. 

As probabilidades cumulativas de uma empresa se tornar 

inadimplente ao longo de cinco anos a partir de sua idade atual, 

são dadas por cada retângulo que delimita 5 taxas. Sendo que as 

últimas taxas destes retângulos (destacadas) são as Taxas 

Cumulativas de Inadimplência por Tempo de Existência (TITEc) 

com horizonte de tempo de cinco anos. Estas últimas taxas são as 

estimativas de que uma empresa possa vir a inadimplir ao longo 

desses 5 anos, em relação a sua idade ao tomar o crédito. 
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Para exemplificar a maneira como foram feitos os 

cálculos da TABELA III.4, é calculada a seguir a TIEc para H=5, 

começando de uma idade de 2 anos (já completos), a partir da 

aplicação dos dados da TABELA III.3 na EQUAÇÃO III.5. 
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S
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SSSS

TITEc
TITEc

TITEmgTITEmgTITEmgTITEc !

 

Agora o agente financeiro tem uma melhor percepção do 

risco de inadimplência ao conceder empréstimos de cinco anos de 

prazo para as empresas “jovens” (até 5 anos) de um determinado 

segmento. Segundo esta tabela, o fator “viés da idade” da empresa 

parece afetar a probabilidade de inadimplência apenas nos dois 

primeiros anos de existência. A partir do 3º ano, as probabilidades 

cumulativas de inadimplência, com um horizonte de tempo (H) de 

cinco anos, parecem convergir para uma faixa entre 5 e 7%. 

Assim, a TITE busca adaptar a metodologia de 

“mortalidade” de Altman a um outro contexto. Enquanto Altman 

mede a incidência da inadimplência em títulos de crédito em 

função do tempo decorrido desde a data de sua emissão (“idade” do 

título), a TITE registra os eventos de inadimplência em função do 

tempo de existência das empresas (“idade” das empresas). 

Como as novas empresas têm poucas informações a dar a 

potenciais financiadores, devido a sua curta existência, elas 

enfrentam muitas dificuldades para obter empréstimos. Assim, a 

TITE busca suprir a falta de informações relativas às empresas 

recém fundadas através de estimativas do risco de inadimplência 

em função de suas “idades”. Com estas informações os 
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profissionais de crédito teriam melhores condições de avaliar os 

custos inerentes de uma operação de crédito a uma empresa 

“jovem”. 

c. Taxa de Inadimplência por Passivo (TIP) 

A Taxa de Inadimplência por Passivo (TIP) é uma 

metodologia de medição de inadimplência que adota o valor dos 

passivos das empresas como unidade de referência de crédito. Este 

passivo compreende todo o exigível das empresas, incluindo o 

passivo circulante e o exigível a longo prazo. 

Havendo um registro de desabono contra a empresa, 

somente o valor referente ao quanto deveria ter sido pago no 

vencimento do contrato é que será considerado inadimplente, e não 

o passivo como um todo. Assim, uma empresa cujo passivo é 

R$1.000,00, e que teve um título protestado de R$200,00, somente 

os duzentos reais são considerados inadimplentes. A diferença, os 

oitocentos reais, continua sendo considerada adimplente. 

Esta forma de definir a ocorrência de inadimplência abre 

espaço para se calcular taxas de inadimplência não só para 

segmentos de empresas, mas também para uma empresa 

individual. 

No caso de uma empresa pedir concordata, ou tiver sua 

falência decretada, 100% de seu passivo será considerado 

inadimplente. Como o deferimento da concordata se dá após o 

pedido, ele não trará nenhum impacto no cálculo da TIP, pois todo 

o passivo da concordatária já foi considerado inadimplente. Todos 

os demais desabonos serão considerados pelos valores que 

deveriam ser pagos na data de vencimento. 
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As coortes são formadas pelos valores dos passivos das 

empresas tomadas individualmente ou em conjunto (por setor, 

rating, etc.) a cada final de ano (31 de dezembro). 

Assim, a Taxa de Inadimplência por Passivo de uma 

empresa seria calculada da seguinte forma: 

( )1;,

1 1,

.
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,
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H

h htf

htf
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EQUAÇÃO III.6. TIPcf,t+H - Taxa Cumulativa de Inadimplência por Passivo da 
empresa f em um horizonte de tempo H. 

Onde: 

,f t hd +  = é o montante de todos os registros de desabono 

sofridos pela empresa f ao longo do ano (t+h), 

referente aos valores que deveriam ter sido pago na 

data do vencimento. 

, 1f t hD + −  = é o passivo total apresentado pela empresa f no 

último balanço disponível antes da ocorrência dos 

registros de desabono. Que é aquele referente a 31 

de dezembro de (t+h-1). 

,f tD  = é o passivo total apresentado pela empresa f no 

momento em que a coorte foi formada 

(31/dezembro do ano t). 

HtfTIPc +,  = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência por 

Passivo da empresa f com horizonte de tempo de H 

anos. 
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Deste modo, um protesto de R$ 100 (cem reais) para uma 

pequena loja de bairro terá um peso diferente de um protesto de 

mesmo valor para uma empresa industrial de grande porte. Isto 

porque, quanto maior o porte da empresa maior tende a ser o seu 

Passivo. 

A Taxa Cumulativa de Inadimplência por Passivo pode 

exceder 100%. As empresas podem crescer e/ou se endividar ao 

longo de 12 meses, especialmente se elas pertencerem a um novo 

setor (comércio eletrônico, por exemplo). Vale ressaltar que o fato 

de uma empresa ter uma TIPc maior do que 100%, isto não 

significa que ela está “quebrada”, pois as inadimplências podem ter 

sido recuperadas (pagas em atraso, por exemplo). 

Se uma empresa costuma pagar suas contas à vista ou 

antecipado, seu passivo terá um valor muito baixo ou, no limite, 

até nulo no final do ano.Assuma agora que a partir de março do 

ano seguinte esta empresa mude sua política financeira, passando 

a comprar insumos a prazo e tomar empréstimos bancários. Se 

houver um pequeno protesto de R$1.000,00, por exemplo, não 

significará muito em relação ao seu passivo atual. Porém, em 

relação ao passivo registrado em seu último balanço disponível 

(final do ano passado, quando seu passivo era praticamente nulo) 

este protesto pode ter um peso significativo, correndo-se o risco do 

valor do protesto chegar a ser maior que o passivo. 

A EQUAÇÃO III.6 impõe um valor mínimo no 

denominador (R$1,00) para evitar que um caso (quase absurdo) 

ocorra, que é a existência de um passivo nulo em um determinado 

ano, fazendo com que a TIPc da empresa f não seja definida. Por 

outro lado, se a empresa não tem passivo, não faz sentido analisar 

quantos por cento do passivo daquele ano específico está se 

tornando inadimplente. Assim, neste caso, o passivo da empresa 

no numerador iria fazer com que a TIPc ficasse nula também. 
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Outro fator que pode levar a TIPc acima de 100%, é o fato 

que um título pode ser objeto de um protesto e depois de um 

requerimento de falência. Assim, pode haver dupla contagem de 

um mesmo título inadimplente. O correto é que haja um controle 

de todos os títulos inadimplentes pelos bancos de dados, evitando 

a possibilidade de dupla contagem. Porém há sempre a 

possibilidade de haver erros na digitação destes dados. E controlar 

a entrada e captação de dados que ocorre em todos as regiões do 

Brasil, por exemplo, não é tarefa das mais simples. 

No caso de não haver passivos nulos (ou menores do que 

um), a EQUAÇÃO III.6 pode ser simplificada, eliminando o Passivo 

da empresa f referente ao final do ano t, tanto no numerador como 

no denominador. Assim, a fórmula da TIPc é simplificada da 

seguinte forma: 
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EQUAÇÃO III.7. TIPcf,t+H - Taxa Cumulativa de Inadimplência por Passivo 
(Simplificada). 

A TABELA III.5, a seguir, mostra um exemplo do cálculo 

da TIPc de uma empresa tomada individualmente. Na linha 

superior, em negrito, estão os anos em que cada coorte foi 

formada. E logo abaixo, em parênteses, o passivo que esta empresa 

apresentava ao final destes anos. A segunda coluna mostra o valor 

total de todos os desabonos registrados em cada ano (1ª coluna). 
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TABELA III.5 –Taxa Cumulativa de Inadimplência por Passivo (TIPc) 
da empresa E01 (em %) 

Ano Coortes:  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 Desabonos H (1.000) (1.050) (1.100) (1.150) (1.200) (1.250) (1.300) (1.350) (1.400) (1.450) (1.500) 

1990 R$40 1 4,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1991 R$40 2 7,81 3,81  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1992 R$30 3 10,54 6,54 2,73  -  -  -  -  -  -  -  - 
1993 R$12 4 11,58 7,58 3,77 1,04  -  -  -  -  -  -  - 
1994 R$55 5 16,16 12,16 8,35 5,63 4,58  -  -  -  -  -  - 
1995 R$118 6 25,60 21,60 17,79 15,07 14,02 9,44  -  -  -  -  - 
1996 R$25 7 27,53 23,53 19,72 16,99 15,95 11,36 1,92  -  -  -  - 
1997 R$32 8 29,90 25,90 22,09 19,36 18,32 13,73 4,29 2,37  -  -  - 
1998 R$250 9 47,75 43,75 39,94 37,22 36,17 31,59 22,15 20,23 17,86  -  - 
1999 R$80 10 53,27 49,27 45,46 42,73 41,69 37,11 27,67 25,74 23,37 5,52  - 
2000  - 11 53,27 49,27 45,46 42,73 41,69 37,11 27,67 25,74 23,37 5,52  - 

Total R$682             

A TIPcS,1989+1 é de 4%, pois os registros de desabono em 

1990 somaram R$ 40 e o último passivo disponível era de R$ 1.000 

(em 1989). 

Em 1991 os desabonos também somaram R$ 40, porém 

a taxa não subiu para 8% como alguns poderiam esperar. Ela foi 

para 7,81%, porque os primeiros R$40 são comparados com o 

passivo de 1989 (R$ 1.000), mas no segundo ano o passivo de 

referência é o do final de 1990: R$ 1.050. Assim a TIPc da coorte 

de 1989 com dois anos de horizonte de tempo atinge 7,31%, que é 

a soma dos 4% referente ao primeiro ano, mais 3,81% (40/1050) 

do segundo. 

 

Esta metodologia de medição de inadimplência além de 

ser aplicada a uma empresa (EQUAÇÃO III.7), também pode ser 

calculada para um conjunto de empresas. A fórmula para calcular 

a TIPc para um segmento de um ramo de atividade pode ser em 

função das taxas individuais das empresas multiplicadas pelo peso 

relativo do seu passivo contra o passivo consolidado do conjunto: 
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EQUAÇÃO III.8. TIPcS,t+H- Taxa Cumulativa de Inadimplência por Passivo de um 
segmento de empresas 

Onde: 

F = é o número de empresas que pertenciam a um 

segmento S no momento de formação da coorte 

(final do ano t) 

,f tD  = é o passivo total apresentado pela empresa f no 

momento em que a coorte foi formada 

(31/dezembro do ano t). 

HtfTIPc +, = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência por 

Passivo da empresa f (f=1,2,..., F), com horizonte de 

tempo H, em relação ao passivo (coorte) referente 

ao final do ano t. 

HtSTIPc +, = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência por 

Passivo de um segmento S, com horizonte de 

tempo H, em relação à coorte formada ao final do 

ano t. 

A TABELA III.6 apresenta um exemplo de cálculo da TIPc 

para um conjunto de 5 empresas. Nas linhas superiores são 

apresentados os passivos de cada uma das empresas e o total a 

cada final de ano. Nas colunas à esquerda, são apresentadas as 

TIPcf,t+1 de todas as empresas (E01 a E05), ou seja, taxas de 

inadimplência de apenas um ano de horizonte de tempo (então na 

verdade não são cumulativas propriamente). Desta forma, é 
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possível computar as taxa cumulativas de um conjunto de 

empresas em função do momento em que as coortes foram 

formadas, e também em função do horizonte de tempo desejado. As 

taxas da empresa número 1 (E01) já foram mostradas na TABELA 

III.5. 

TABELA III.6 –Taxa Cumulativa de Inadimplência por Passivo (TIPc) de um 
conjunto de empresas 

TIPc S,t+H
TIPc f,t+1 H 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

E01 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500
E02 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

E03 3.000 2.700 2.900 2.767 2.717 2.667 2.617 2.567 2.517 2.467 2.417
E04 570 5.000 7.000 6.000 5.500 6.200 5.450 5.160 4.870 4.580 4.290

E05 5.000 6.000 5.700 6.267 6.617 6.967 7.317 7.667 8.017 8.367 8.717
11.570 16.750 18.700 18.183 18.033 19.083 18.683 18.743 18.803 18.863 18.923

H
1990 4,00% - 4,67% 7,02% 2,00% 1 2,77%
1991 3,81% - 7,41% 0,80% - 2 5,06% 1,67%
1992 2,73% - - 0,43% 1,40% 3 5,92% 2,47% 0,75%
1993 1,04% 8,70% 23,13% 0,20% 0,64% 4 13,80% 7,59% 5,60% 4,83%
1994 4,58% - - 1,00% 0,30% 5 14,37% 8,29% 6,33% 5,55% 0,72%
1995 9,44% - - 1,90% - 6 15,28% 9,45% 7,60% 6,78% 1,93% 1,24%
1996 1,92% - 3,82% 0,46% 3,42% 7 17,94% 11,55% 9,52% 8,81% 4,03% 3,29% 2,14%
1997 2,37% - - 0,62% 3,91% 8 19,86% 13,28% 11,08% 10,51% 5,81% 5,08% 4,02% 1,94%
1998 17,86% - 9,93% 5,13% - 9 24,24% 17,53% 15,60% 14,85% 10,06% 9,30% 8,15% 6,00% 3,99%
1999 5,52% - 3,24% 1,75% 0,96% 10 26,05% 19,27% 17,37% 16,60% 11,80% 11,04% 9,87% 7,72% 5,69% 1,70%
2000 - - 6,21% 2,21% 1,72% 11 28,52% 21,54% 19,69% 18,86% 14,04% 13,25% 12,06% 9,88% 7,83% 3,81% 2,09%

Total 53,27% 8,70% 58,41% 21,52% 14,35%

Pa
ss

iv
os

 
 

Aplicando as TIPcf,1989+1  e os passivos das empresas de 

1989 à EQUAÇÃO III.8, obtém-se a TIPcS,1989+1 da seguinte forma: 
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E para calcular a mesma taxa em relação à coorte 

formada em 1989, porém para um horizonte de 2 anos, é 

necessário antes computar as taxas cumulativas de inadimplência 

(TIPc) de cada empresa. Neste caso, vale lembrar que pela 

EQUAÇÃO III.7, a TIPcf,t+H é uma simples soma de taxas. Assim, 
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basta somar as taxas das duas primeiras linhas de cada empresa 

para obter as TIPcf,1989+2. Da empresa nº1 (E01) esta taxa é 7,81% 

(0,04+0,0381), da E02 é zero, da E03 é 12,07% (0,0467+0,0741), 

da E04 é 7,82% (0,0702+0,008) e da E05 é 2%. Agora, aplicando 

estes valores à EQUAÇÃO III.8, tem-se: 
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Para exemplificar o cálculo de uma taxa cumulativa 

referente a uma coorte que não tenha sido formada em 1989, foi 

escolhida a TIPcS,1993+3, que está destacada na tabela III.7. 

Da mesma forma como foi feito para se calcular a 

TIPcS,1989+2, é necessário calcular antes as taxas cumulativas 

individuais de cada empresa com o mesmo horizonte de tempo, 

porém tendo como data inicial o final de 1993 (destacadas na 

TABELA III.6). A TABELA III.7 resume estes cálculos: 

TABELA III.7 – TIPcf,1993+3 das empresas individuais 

 TIPcf,1993+3 
f E01 E02 E03 E04 E05 

1994 4,58%  -   -  1,00% 0,30% 
1995 9,44%  -   -  1,90%  -  
1996 1,92%  -  3,82% 0,46% 3,42% 
Total 15,95%  -  3,82% 3,36% 3,72% 

Assim, aplicando estes resultados à EQUAÇÃO III.8, 

obtem-se: 
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Todas as demais taxas da TABELA III.6 foram calculadas 

com a mesma “mecânica”. 

 

Da mesma forma que as outras “famílias” de medidas de 

propostas (TIE e TITE), a TIP também tem uma fórmula que estima 

a probabilidade de ocorrência de inadimplência em função do 

horizonte de tempo. A diferença está no fato de esta “família” ter 

uma fórmula para uma empresa individual, e outra para um 

conjunto de empresas. Assim, primeiramente, a Taxa Cumulativa 

Média de Inadimplência por Passivo é definida para uma empresa 

individual da seguinte forma: 
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EQUAÇÃO III.9. TIPcmf,H  - Taxa Cumulativa Média de Inadimplência por Passivo 
de uma única empresa 

Onde as variáveis que ainda não constam nas equações 

anteriores são: 

M = é o número de coortes que podem ter 

registros de desabono em H anos a partir de 
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31 de dezembro do ano t+1 (data da 

formação da primeira coorte).23 

TIPcmf,H = é a Taxa Cumulativa Média de 

Inadimplência por Passivo da empresa f, com 

um horizonte de tempo de H anos. 

A TABELA III.8 mostra as TIPcm calculadas com os dados 

da TABELA III.5. 

TABELA III.8 –Taxa Cumulativa Média de Inadimplência por Passivo 
(TIPcm) da empresa E01 

TIPc 01,t+H

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
(1.000) (1.050) (1.100) (1.150) (1.200) (1.250) (1.300) (1.350) (1.400) (1.450) (1.500)

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M
1 4,00% 3,81% 2,73% 1,04% 4,58% 9,44% 1,92% 2,37% 17,86% 5,52% - 11 13.750 4,96%
2 7,81% 6,54% 3,77% 5,63% 14,02% 11,36% 4,29% 20,23% 23,37% 5,52% - 10 12.250 10,61%
3 10,54% 7,58% 8,35% 15,07% 15,95% 13,73% 22,15% 25,74% 23,37% - - 9 10.800 16,44%
4 11,58% 12,16% 17,79% 16,99% 18,32% 31,59% 27,67% 25,74% - - - 8 9.400 20,81%
5 16,16% 21,60% 19,72% 19,36% 36,17% 37,11% 27,67% - - - - 7 8.050 25,91%
6 25,60% 23,53% 22,09% 37,22% 41,69% 37,11% - - - - - 6 6.750 31,68%
7 27,53% 25,90% 39,94% 42,73% 41,69% - - - - - - 5 5.500 35,97%
8 29,90% 43,75% 45,46% 42,73% - - - - - - - 4 4.300 40,70%
9 47,75% 49,27% 45,46% - - - - - - - - 3 3.150 47,46%

10 53,27% 49,27% - - - - - - - - - 2 2.050 51,22%
11 53,27% - - - - - - - - - - 1 1.000 53,27%

TIPcm 01,H
Passivos 
(coortes)

 
 

Os valores logo abaixo dos anos (entre parênteses) são os 

passivos da empresa 01 ao final de cada ano. As TIPc01,t+H estão 

ordenadas de acordo com os horizontes de tempo (H). E, na 

penúltima coluna, estão dispostos os passivos somados referentes 

a todas as coortes que têm um histórico maior ou igual a H. Assim, 

na linha onde H=10 só há duas coortes (M=2) que tem um histórico 

de pelo menos 10 anos, que são as coortes formadas em 1989 e 

1990, perfazendo um passivo total de 2050 (1000+1050). 

A seguir, é calculada a TIPcm da empresa 1, para o 

horizonte de tempo de 9 anos, através da EQUAÇÃO III.9. 

                                       
23 Se a empresa tem 10 anos de existência (I=10) e horizonte desejado for de um ano (H=1), tem-se 10 
coortes (M=10) que podem ter registros de desabono no prazo de um ano. No caso de H=2, haveria 9 
coortes para esta empresa, e assim sucessivamente. Assim, o número de coortes possíveis pode ser 
determinado por esta equação: M = I – H +1. 
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Assim, a TIPcm é uma média das TIPc ponderadas por 

seus respectivos passivos. 

 

A forma de se calcular a taxa cumulativa média de 

inadimplência para um conjunto de empresa é a seguinte: 
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EQUAÇÃO III.10. TIPcmS,H - Taxa Cumulativa Média de Inadimplência por 
Passivo de um segmento de empresas 

Onde as variáveis que ainda não constam nas equações 

anteriores são: 

Fm = é o número de empresas (F) que 

pertenciam a um segmento S na formação da 

coorte m {m=1, 2, ...M}. Para cada coorte 

pode haver um número diferente de 

empresas. 

HSTIPcm ,  = é a Taxa Cumulativa Média de 

Inadimplência por Passivo de um segmento 

S, com um horizonte de tempo de H anos. 
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A TABELA III.9 mostra os valores da TIPcm do conjunto 

de empresas mostrado na TABELA III.7. 

TABELA III.9 –Taxa Cumulativa Média de Inadimplência por Passivo 
(TIPcm) de um conjunto de empresas 

TIPc S,t+H
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

(11.570) (16.750) (18.700) (18.183) (18.033) (19.083) (18.683) (18.743) (18.803) (18.863) (18.923)
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M
1 2,77% 1,67% 0,75% 4,83% 0,72% 1,24% 2,14% 1,94% 3,99% 1,70% 2,09% 11 196.337 2,15%
2 5,06% 2,47% 5,60% 5,55% 1,93% 3,29% 4,02% 6,00% 5,69% 3,81% - 10 177.413 4,34%
3 5,92% 7,59% 6,33% 6,78% 4,03% 5,08% 8,15% 7,72% 7,83% - - 9 158.550 6,63%
4 13,80% 8,29% 7,60% 8,81% 5,81% 9,30% 9,87% 9,88% - - - 8 139.747 8,96%
5 14,37% 9,45% 9,52% 10,51% 10,06% 11,04% 12,06% - - - - 7 121.003 10,83%
6 15,28% 11,55% 11,08% 14,85% 11,80% 13,25% - - - - - 6 102.320 12,83%
7 17,94% 13,28% 15,60% 16,60% 14,04% - - - - - - 5 83.237 15,34%
8 19,86% 17,53% 17,37% 18,86% - - - - - - - 4 65.203 18,27%
9 24,24% 19,27% 19,69% - - - - - - - - 3 47.020 20,66%

10 26,05% 21,54% - - - - - - - - - 2 28.320 23,39%
11 28,52% - - - - - - - - - - 1 11.570 28,52%

TIPcm S,H
Passivos 
(coortes)

 
A disposição dos valores na TABELA III.9 é idêntica a da 

TABELA III.8. A “mecânica” de cálculo da EQUAÇÃO III.10 também 

é idêntica à da EQUAÇÃO III.9. Para exemplificá-la será calculada 

a TIPcmS,10. Para este fim, basta aplicar os valores da TIPcS,1989+10 e 

TIPcS,1990+10 e a soma dos passivos das empresas referentes às 

coortes destes anos (R$11.570 em 1989, e R$16.750 em 1990). 

Assim, segue o cálculo da TIPcmS,10: 
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Além de instrumento de análise da evolução passada, e 

de estimativa para as evoluções futuras, as taxas cumulativa (TIPc) 

e cumulativa média (TIPcm) voltadas para as empresas têm ainda 
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outro objetivo. Obtendo as taxas tanto individuais como de todo 

um conjunto de empresas, é possível avaliar a heterogeneidade da 

incidência da inadimplência de cada segmento de empresas. 

Assim, ao contrário das outras propostas (TIE e TITE), a 

“família” TIP pode calcular medidas de dispersão dentro de cada 

segmento de empresas, tanto para as taxas cumulativas (TIPc) 

como para as taxas cumulativas médias (TIPcm), porque é a única 

que mede a inadimplência de uma única empresa. A dispersão da 

Taxa de Inadimplência por Passivo de um segmento é calculada da 

seguinte forma: 
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EQUAÇÃO III.11. Medida de Dispersão Cumulativa (δC). 

Onde: 

F = é o número de empresas que atuavam em um 

segmento S ao final do ano t. 

HtfTIPc +,  = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência por 

Passivo da empresa f, com horizonte de tempo H, 

em relação ao passivo (coorte) referente ao final do 

ano t. 

HtSTIPc +,  = é a Taxa Cumulativa de Inadimplência por 

Passivo de um segmento S, com horizonte de 

tempo H, em relação à coorte formada ao final do 

ano t. 

,
C
S t Hδ +  = é a medida de Dispersão Cumulativa (δC, em 

alusão à TIPc) em relação à coorte formada ao final 
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do ano t, por empresas de um segmento S e com H 

anos de horizonte de tempo. 

Deste modo, as medidas de dispersão cumulativa, 

calculadas com base nos dados apresentados pela TABELA III.6, 

são mostradas na TABELA III.10. 

 

TABELA III.10 – Medida de Dispersão Cumulativa (δδδδC) 

δδδδC

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1 2,51% 2,96% 1,06% 8,98% 1,80% 3,80% 1,54% 1,63% 7,22% 2,02% 2,27%
2 4,46% 3,15% 8,46% 8,48% 5,61% 3,93% 2,68% 7,19% 9,22% 3,18% -
3 4,60% 10,92% 8,12% 8,80% 5,64% 4,73% 7,72% 9,19% 9,64% - -
4 11,07% 10,77% 8,84% 9,42% 6,34% 11,03% 9,71% 9,49% - - -
5 10,90% 11,57% 9,52% 8,91% 12,68% 13,01% 10,21% - - - -
6 11,68% 12,26% 9,19% 14,82% 14,64% 13,08% - - - - -
7 12,36% 11,83% 15,25% 16,64% 14,56% - - - - - -
8 11,96% 17,85% 17,10% 17,45% - - - - - - -
9 17,94% 19,67% 17,81% - - - - - - - -

10 19,76% 20,52% - - - - - - - - -
11 20,73% - - - - - - - - - -

H

 
 

Para exemplificar o cálculo da EQUAÇÃO III.11, é 

calculada a seguir a medida de dispersão cumulativa referente às 

coortes individuais e do segmento formadas em 1998, com 

horizonte de 2 anos. 
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A FIGURA III.1 mostra graficamente a evolução das TIPc 

de cada empresa e do segmento como um todo. Vale notar que a 

E01 é a empresa que apresentou a maior incidência acumulada de 

inadimplência ao longo de todo o período entre 1993 e 2000. 
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No ano de 2000, a TIPc da empresa 01 se manteve 

estável, ao redor de 40%, e as outras empresas (com a exceção da 

E02) tiveram um crescimento de suas taxas. Assim, o segmento 

ficou levemente mais homogêneo. Isto foi captado pela medida de 

dispersão cumulativa que de 14,64% em 1999 (ano 6) passou para 

14,56% (TABELA III.10). Há outros casos de diminuição da 

dispersão de um ano para outro em outras coortes, porém o que 

mais se verifica é o contrário: quanto maior é o horizonte de tempo 

maior é a dispersão. 

Quanto menor for a dispersão cumulativa de cada coorte 

ao longo do tempo mais homogêneo é este segmento de empresas 

do ponto de vista do risco de crédito. Assim, segmentos que 

apresentam dispersões relativamente elevadas de inadimplência, 

provavelmente é porque as empresas que os compõem não são 

vulneráveis de maneira semelhante a fatores de risco comum, tais 

como taxa de juros, câmbio, inflação, etc. Assim, analisando o 

gráfico da FIGURA III.1, a empresa E01 parece ser mais vulnerável 

ao comportamento dos fatores de risco comum ao longo do período 

1994 a 2000 do que as outras empresas. 
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FIGURA III.1 – TIPc de empresas individuais e em conjunto (segmento S) 
relativas às coortes formadas em 1993. 

TIPc de empresas individuais (E01 a E05) e do segmento S (coorte 1993)
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A análise de que um segmento é homogêneo ou não deve 

ser feita através de comparação entre as dispersões de 

inadimplência de diferentes conjuntos de empresas. Em outras 

palavras, não há nenhum valor absoluto para a dispersão de 

inadimplência que possa determinar se um segmento é homogêneo 

ou não, do ponto de vista do risco de crédito. Esta referência se 

dará através da comparação desta medida dos diversos segmentos 

de empresas. Portanto, este “veredicto” é relativo, ou seja, é fruto 

de comparação. 

Porém é difícil comparar o grau de homogeneidade entre 

os vários conjuntos (segmentos) de empresas através da dispersa 

cumulativa (dc), porque além de variar a cada horizonte de tempo, 

ela varia a cada ano de formação da coorte. 

Desta forma, a percepção da heterogeneidade da 

incidência de inadimplência em um determinado segmento pode 

ser melhor captada através de uma medida de dispersão das 
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TIPcm. Assim, com este propósito, foi criada a medida de dispersão 

cumulativa média (δCM): 
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EQUAÇÃO III.12. Medida de Dispersão Cumulativa Média (δCM) 

Onde as novas variáveis são: 

,
CM
S Hδ  = é a medida de Dispersão Cumulativa Média (δCM, 

em alusão à TIPcm) de um segmento S e com 

horizonte de tempo de H anos. 

Com base nas TIPcm individuais de cada uma das cinco 

empresas da TABELA III.7, e de todo o segmento S, foram 

calculadas as δCM para todos os horizontes de tempo possíveis, 

conforme os resultados apresentados na TABELA III.11. 

TABELA III.11 – Medida de Dispersão Cumulativa Média (δδδδCM) 

TIPcm
H E01 E02 E03 E04 E05 S
1 4,96% 0,79% 5,32% 1,42% 1,33% 2,15% 6,72%
2 10,61% 1,74% 10,75% 2,78% 2,58% 4,34% 10,23%
3 16,44% 2,90% 15,91% 4,28% 3,97% 6,63% 13,08%
4 20,81% 4,35% 21,48% 5,60% 5,58% 8,96% 15,28%
5 25,91% 4,97% 25,00% 6,91% 6,88% 10,83% 17,24%
6 31,68% 5,80% 29,06% 8,36% 7,93% 12,83% 19,52%
7 35,97% 6,96% 34,86% 9,98% 9,40% 15,34% 21,51%
8 40,70% 8,70% 42,34% 11,84% 10,69% 18,27% 23,95%
9 47,46% 8,70% 47,63% 13,32% 11,53% 20,66% 26,77%

10 51,22% 8,70% 52,93% 15,00% 12,48% 23,39% 28,56%
11 53,27% 8,70% 58,41% 21,52% 14,35% 28,52% 29,06%

δδδδcm

 
Por ser uma medida mais “resumida” que δc, a δcm pode 

comparar o grau de homogeneidade (ou de dispersão) dos 

segmentos em função apenas do horizonte de tempo, facilitando a 

interpretação. 



RISCO DE CRÉDITO: PROPOSTAS DE MEDIDAS DE INADIMPLÊNCIA PARA O MERCADO BRASILEIRO 
Capítulo III – Propostas de Medidas de Inadimplência para o Mercado Brasileiro 

- 97 – 
 
 

Josilmar Cordenonssi Cia 

A FIGURA III.2 retrata a evolução da dispersão 

cumulativa média através das curvas das TIPcm de cada empresa e 

do segmento S. Através deste gráfico, pode-se notar que as 

empresas E01 e E03 apresentam TIPcm muito superiores às outras 

ao longo de todo o espectro temporal. Portanto, estas empresas 

apresentam um risco de inadimplência maior do que as demais.  

Vale a pena notar que a E03 apresentou uma TIPc ao 

longo da “vida” da coorte 1993 muito abaixo da E01. Porém, pela 

TIPcm ela está praticamente empatada ou até pior que a E01. Isto 

aconteceu porque começando a contabilizar a inadimplência a 

partir de 1994, a TIPc03,1993,H não captou um montante elevado de 

títulos inadimplentes da E03 ao longo de 1993 (veja TABELA III.7) 

Portanto, para estimar a probabilidade futura de 

inadimplência é melhor utilizar a TIPcm, pois ela capta todas as 

informações disponíveis de cada empresa e segmento. 

Neste caso, deveria se pensar se valeria a pena subdividir 

o segmento S em duas partes, onde a primeira seria formada pelas 

empresas E01 e E03, e as outras formariam a segunda. Os dois 

novos segmentos seriam mais homogêneos do ponto de vista do 

risco de crédito, porém tornar difícil a tarefa de entender quais as 

características básicas que determinam um certo “perfil” de risco 

de crédito. Este é um problema típico de análise de agrupamento 

(cluster analysis) em que cabe ao pesquisador julgar quantos 

grupos (segmentos) os vários elementos (empresas) serão 

classificados. 

Assim, a variável δcm poderá servir para formar “grupos 

de risco de crédito”, onde as empresas que comporiam um desses 

grupos apresentassem uma grau elevado de homogeneidade entre 

si, e um elevado grau de heterogeneidade com empresas de outros 

grupos. Desta forma, o mercado de crédito poderia ser “mapeado”, 
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facilitando a tarefa do gestor de carteiras de crédito para minimizar 

o risco de concentração. Assim, ele minimizaria este risco através 

da diversificação de tomadores de crédito de diferentes grupos de 

risco, não concentrando seus recursos excessivamente em um ou 

poucos grupos de risco. 

Além disso, quanto maior o grau de homogeneidade deste 

grupo de risco, menor deveria ser o limite de crédito para este 

segmento. Pois a homogeneidade potencializaria o risco de 

concentração. 

FIGURA III.2 – TIPcm de empresas individuais e em conjunto (segmento S). 

Comparativo entre TIPcm de empresas individuais (E01 a E05) e em conjunto (S)
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Assim, além de medir a taxa de inadimplência de um 

ramo ou setor de atividade, este modelo também é capaz de medir 

o grau de dispersão que as empresas se encontram ao redor da 

média setorial. 

Segmentos onde as empresas membros apresentam 

níveis semelhantes de inadimplência são setores homogêneos. E no 

caso das empresas de um setor apresentarem níveis discrepantes 
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de inadimplência, é um sinal que a definição deste setor, do ponto 

de vista de homogeneidade do risco de crédito, precisa ser 

desdobrada em ramos, ou talvez em porte, região, etc. 

A concentração de crédito em setores homogêneos pode 

ser muito mais arriscada do que em setores heterogêneos do ponto 

de vista do crédito. Pois como as empresas apresentam evoluções 

semelhantes da inadimplência, se uma apresenta dificuldades 

financeiras muito provavelmente as demais passam pelo mesmo 

problema. 

Já no caso de um setor heterogêneo, a probabilidade das 

empresas passarem por problemas financeiros simultaneamente é 

menor. Assim, poder-se-ia aumentar o limite de crédito para 

setores heterogêneos e diminuir para os homogêneos. 
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III.3. Resumo do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentado o arcabouço conceitual 

das medidas de inadimplência, visando propor índices de 

inadimplência que levem em consideração as características do 

mercado brasileiro. 

Foram analisados aspectos da aplicabilidade das técnicas 

de taxa de inadimplência ao mercado de crédito brasileiro. E, por 

fim, foram apresentadas propostas de índices de inadimplência 

baseados nos conceitos estudados.  

As principais características das propostas de medidas de 

inadimplência são resumidas na TABELA III.12 . 
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TABELA III.12 - Resumo das Medidas de Inadimplência Propostas 

Metodologia 
Unidade de 
Referência 
de Crédito 

Inadimplência Formação das 
Coortes 

TIE 
Taxa de 
Inadimplência por 
Empresa 

Número de 
Empresas 

Uma empresa é considerada 
inadimplente se (i) pedir 
concordata, (ii) tiver falência 
decretada, ou (iii) tiver 
desabonos em um ano que 
somem 15% ou mais do último 
passivo disponível (ano 
anterior) 

Empresas que 
atuavam em um 
segmento ao final de 
cada ano. 

TITE 
Taxa de 
Inadimplência por 
Tempo de 
Existência 

Número de 
Empresas 

Uma empresa é considerada 
inadimplente se (i) pedir 
concordata, (ii) tiver falência 
decretada, ou (iii) tiver 
desabonos em um ano que 
somem 15% ou mais do último 
passivo disponível (ano 
anterior) 

Empresas que 
pertenciam a um 
determinado 
segmento no 
momento da 
fundação. 

TIP 
Taxa de 
Inadimplência por 
Passivo 

Valor dos 
Passivos das 

Empresas 

A parcela do passivo de cada 
empresa correspondente ao 
valor dos desabonos é 
considerada inadimplente. 
Quando há pedido de 
concordata ou decretação de 
falência é considerado que 
100% do passivo da empresa 
se tornou inadimplente. 

Passivos de 
Empresas que 
atuavam em um 
segmento ao final de 
cada ano. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSÃO 

O objetivo desta dissertação foi apresentar propostas de 

medidas de inadimplência para o mercado de crédito brasileiro. 

Estas medidas foram desenvolvidas levando em consideração as 

várias formas de registro da inadimplência, tais como  título 

protestado, cheque devolvido por falta de fundo, pedido de falência, 

concordata, etc.. Para tanto, foram aplicados os conceitos 

fundamentais de metodologias de taxa de inadimplência, 

especialmente a da Moody’s e do Prof. Edward Altman. 

No Capítulo I foram apresentados os aspectos 

introdutórios, ressaltando a relevância do estudo. No Capítulo II foi 

estudado o arcabouço conceitual das medidas de inadimplência 

aplicadas ao mercado americano de títulos (bonds), especialmente 

as da Moody’s e de Altman. Em seguida, foram mostradas as várias 

formas de registro da inadimplência no mercado brasileiro, e 

apresentados os dados disponíveis sobre inadimplência no Brasil. 

No Capítulo III foi rediscutida a estrutura conceitual das 

taxas de inadimplência a luz das informações disponíveis no 

mercado brasileiro de crédito. E, com base nesta discussão, foram 

apresentadas três famílias de medidas de inadimplência: 

!"TIE   – Taxa de Inadimplência por Empresa 

!"TITE – Taxa de Inadimplência por Tempo de Existência 

!"TIP   – Taxa de Inadimplência por Passivo 

A partir da implementação destas medidas propostas de 

inadimplência será possível avaliar e comparar as evoluções da 

inadimplência de diferentes segmentos de empresas ao longo de 

vários anos. Com essas informações, os gestores de carteiras de 

crédito terão condições para minimizarem o risco de concentração. 

Além disso, através da implementação destas medidas, os órgãos 
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que já atribuem rating às empresas brasileiras poderão averiguar o 

nível de acerto que seu sistema de classificação de risco de crédito 

obteve ao longo do tempo. 

Sugestões de Estudo 

A pesquisa que conduziu à esta dissertação tinha como 

motivação inicial classificar setores de atividade econômica em 

“grupos de risco de crédito” homogêneos, ou seja, setores que 

sejam vulneráveis de forma semelhante a fatores de risco comuns, 

tais como variações de taxas de juros, câmbio, inflação, 

desemprego, etc. Dentro deste projeto inicial o desenvolvimento das 

medidas de inadimplência era apenas um objetivo intermediário. 

Porém, verificou-se com o tempo, que era necessário 

despender mais esforços no desenvolvimento das medidas de 

inadimplência que tornarão factível a classificação dos setores em 

grupos de risco. 

Portanto, a primeira sugestão para a continuidade deste 

estudo seria o “mapeamento” do mercado de crédito brasileiro 

grupos (“regiões”) de risco de crédito. Este mapeando seria 

conseguido através da aplicação de análise de agrupamento 

(cluster analysis) às séries de algumas das medidas propostas 

nesta dissertação. Desta forma, um gestor de carteiras de crédito 

iria evitar concentrar seus recursos em tomadores pertencentes a 

apenas um destes grupos. 

Com isto, poderia ser ampliada a noção do que é 

comumente entendido “risco de concentração”. Hoje, risco de 

concentração está associado à alocação de crédito a tomadores que 

atuam em um mesmo setor da economia. O problema que reside 

neste conceito é o fato de que empresas estarem classificadas por 

“setor de atividade econômica” não significa necessariamente que 

elas sejam vulneráveis de forma semelhante aos mesmos fatores de 
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risco. Pois este tipo de classificação não foi estabelecido com este 

objetivo. E por outro lado, empresas de diferentes setores não 

necessariamente possuem riscos de crédito distintos. Assim, é 

necessário uma (re)classificação das empresas de modo a tornar 

claro quais combinações de tomadores de crédito podem 

potencializar o risco de concentração. 

Outra sugestão de estudo usando as medidas propostas 

por esta dissertação seria a de avaliar o nível de acerto dos novos 

sistemas de rating voltados para o mercado brasileiro de crédito. 

Além disso, como estas medidas podem ser aplicadas a um 

conjunto muito extenso de segmentos de empresas, poder-se-ia 

ampliar o conjunto de empresas com risco de crédito classificado. 

Uma vez que as medidas propostas forem 

implementadas, especialmente a TIE e a TIP, será possível 

relacionar as evoluções da inadimplência de vários segmentos de 

empresas com variáveis macro-econômicas, tais como taxa de 

juros, câmbio, nível de desemprego, etc. Deste modo, tornar-se-á 

factível estimar a probabilidade de inadimplência de empresas 

condicionada a diferentes cenários esperados para as variáveis 

macro-econômicas. 
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