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RESUMO 
 
Sendo a intermediação financeira a principal atividade dos bancos, alocando recursos 
de clientes superavitários a clientes deficitários, é na incerteza quanto ao caráter e a 
capacidade de pagamento dos clientes que se estabelece o risco e com ele a 
necessidade de se buscar novas alternativas para se proteger de perdas potenciais, 
que podem refletir em menores lucros para as instituições.  Além da subjetividade dos 
analistas de crédito, o uso de modelos quantitativos, baseados em práticas estatísticas, 
econométricas e matemáticas, vêm cada vez mais se firmando nos mercados como 
ferramenta de apoio aos gestores de crédito na tomada de decisão. Vários modelos de 
avaliação de risco são adotados pelas instituições, modelos de credit scoring, 
behavioral scoring, são exemplos destes modelos. O modelo de credit scoring tem sido 
um dos mais usados, em especial para concessão de crédito a pessoas físicas.  Os 
modelos de credit scoring utilizam técnicas como a análise de discriminantes, 
programação matemática, econometria, redes neurais, entre outras, para através da 
análise de características particulares dos indivíduos, estabelecer uma métrica de 
separação de bons e maus pagadores, atribuindo probabilidades diferentes de 
inadimplência aos mesmos. A presente dissertação tem como objetivo central analisar 
os determinantes de inadimplência (pessoa física), usando uma abordagem 
econométrica com base no modelo Logit. O modelo utilizado foi um modelo para 
aprovação de crédito na abertura de conta corrente, partindo de um estudo com uma 
amostra de 308 observações (cadastros pessoas físicas), baseados na experiência real 
de uma instituição financeira, cujo objetivo é atingir uma taxa de aprovação de crédito 
tal que a receita média depois das perdas de empréstimos seja maximizada. 

 

Palavras chave Credit Scoring, Modelo Logit, Risco. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 viii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 

 In the financial intermediation, banks focus on its main activity, allocating resources 
from clients with surplus to deficit clients. The uncertainty related to the characteristics or 
payment capacity of the clients establishes the risk and the need to search for new 
alternatives to protect the institutions from potential losses, which may reflect on lower 
profits. Besides the subjective issue of credit analysts, the use of quantitative models, 
based on statistical, mathematical or econometric practices are becoming an important 
tool to support credit managers on the decision making process. There are several 
models of risk evaluation, which are adopted by financial institutions such as the credit 
scoring and the behavioral scoring models. The credit-scoring model has been widely 
used, especially on the concession of individual credit. The credit scoring model uses 
techniques such as discriminant analysis, mathematic programming, econometrics, 
neural networks, among others, to analyze particular characteristics of individuals where 
it establishes a metric separation of good and bad payers, therefore providing different 
nonpayment status to each. This present dissertation has the main objective of 
analyzing the determinants of nonpayment status (individuals), using an econometric 
approach based on the Logit model. The model utilized was a model for approval of 
credit in the opening from the bill shackle, starting from a study with 308 observations 
(physical registers Persons), based in the real experience of a financial institution, 
whose objective is he reach a credit approval rate such that the medium prescription 
after the losses of loans be maximized.  
 

 
Key words: Credit Scoring, Logit Model, Risk. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As sociedades contemporâneas são marcadas por uma vasta gama de 

fenômenos, cuja natureza aleatória e a imprevisibilidade dos mesmos são objeto 

de estudo com tratamento racional, cuja complexidade desafia qualquer previsão 

determinística.  

 

Graças ao desenvolvimento do pensamento estocástico, que hoje 

comanda áreas tão distintas da atividade humana como o cálculo de prêmio de 

seguro, operações em mercados derivativos, operações em mercados de crédito, 

tem-se a capacidade de definir o que poderá acontecer no futuro e de optar entre 

as várias alternativas oferecidas. 

 

O domínio do risco foi à idéia revolucionária que fez fronteira entre os 

tempos modernos e o passado. A administração do risco é atualmente o cerne das 

funções dos administradores financeiros, visando minimizar perdas e maximizar 

lucros. 

 

A intermediação financeira é um dos principais fatores em que a 

economia de um país busca viabilizar o crescimento e desenvolvimento 

econômico. O desafio é ajustar as características e necessidades de cada 

sociedade, bem como de cada um dos seus agentes econômicos (famílias, 

empresas e governos), conciliando de forma eficiente os interesses conflitantes 

entre agentes poupadores de recursos e os agentes tomadores. 

 

Por desconhecer a pré-disposição do tomador de recursos, em honrar 

com o compromisso assumido, cada vez mais se necessita de instrumentos 

financeiros sofisticados, bem como de uma rede de intermediários financeiros.  
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Os Bancos podem ser considerados como um dos principais 

intermediários financeiros atualmente, devido ao amplo desenvolvimento como 

empresa ocorrida durante este século.  

 

Uma maior conscientização sobre a gestão de riscos observados nos 

últimos tempos, justifica a escolha do tema. Considerando que as organizações 

estão inseridas em mercados cada vez mais competitivos, onde as margens de 

lucros se tornam menores, o diferencial está na gestão: àquele que gerir 

eficientemente o risco do negócio permanecerá competitivo. O uso de modelos de 

avaliação de risco de crédito baseados em técnicas estatísticas, corretamente 

desenvolvidos, confere base de sustentação ao gestor de crédito, que aliado a 

uma análise subjetiva tomará a decisão de conceder ou não o crédito, tendo em 

vista uma maior previsibilidade da inadimplência ou não do solicitante do crédito, 

minimizando assim o risco de perda. 

 

O presente trabalho está divido em três partes. A primeira parte 

apresenta uma revisão da literatura, onde foi discorrida uma idéia geral sobre a 

questão das informações assimétricas, uma vez que nos mercados não se 

dispõem de informações precisas quanto à qualidade dos produtos ora 

transacionados no mesmo, gerando uma falha de eficiência deste mercado - 

seleção adversa, que surge quando produtos de qualidades distintas são vendidos 

ao mesmo preço.  

 

Outro ponto relevante é quanto ao mercado de crédito, em específico, 

tendo em vista a importância da intermediação financeira, como forma de 

alavancar o crescimento e desenvolvimento econômico de uma economia.  

 

É também abordado o fator risco e que modelos de avaliação são mais 

usados, a fim de minimizar as perdas, geradas pelo risco de que os compromissos 

assumidos por parte do tomador de crédito, não sejam honrados (inadimplência).  
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Dentre as técnicas que visam servir de instrumento facilitador na hora 

da tomada de decisão de concessão de crédito, subsidiando o gestor de crédito de 

informações além da subjetividade, é apresentado um modelo de Credit Score 

conceitualmente.  

 

Na segunda parte, é tratado o aspecto metodológico, onde é 

apresentado o embasamento teórico de sustentação às relações das variáveis que 

parecem afetar o risco de inadimplência. É feita a modelagem econométrica 

considerando-se o conjunto de dados da amostra.  

  

Na terceira parte estão os resultados empíricos, que são apresentados 

a partir da análise uma base de dados composta de 308 cadastros pessoas físicas 

de uma instituição financeira. 

   

Por último foram apresentados as conclusões finais obtidas da 

experimentação com o modelo desenvolvido, evidenciando as análises 

determinantes da inadimplência dos clientes pessoa física tomadores de crédito 

dentro e fora da amostra.  
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

1.1  Informações Assimétricas 
 
Obter informações perfeitas quanto às transações que ocorrem nos 

mercados em geral é um dos dilemas com que se deparam os agentes 

econômicos na realidade. As informações quanto à qualidade dos bens e serviços 

que são oferecidos no mercado nem sempre são do conhecimento de todos. 

Observa-se normalmente que aqueles que vendem conhecem mais sobre os 

produtos ou serviços vendidos do que aqueles que os compram, gerando o 

problema das informações assimétricas. 

  

 

Como resultado das informações assimétricas, ocorre uma falha na 

eficiência de mercado denominada Seleção Adversa, que surge quando produtos 

de qualidades distintas são vendidos ao mesmo preço, isso decorre da falta de 

informação acerca da qualidade real dos produtos no momento da compra, 

levando a que muitos produtos de baixa qualidade e poucos de alta sejam 

vendidos no mercado.  

 

No mercado de crédito, por exemplo, o problema das informações 

assimétricas surge quando os gestores do crédito precisam distinguir entre os 

devedores de “alta qualidade” (aqueles que pagam suas dividas) e de “baixa 

qualidade” (aqueles que não honram com os compromissos assumidos). Afinal, os 

devedores têm melhores informações sobre sua capacidade e pré-disposição a 

pagarem as dividas contraída, do que aqueles que concedem o crédito.  

 

O risco que se estabelece pela falta de informações perfeitas na 

concessão do crédito leva os bancos e os administradores de crédito em geral, a 

fazerem uso de variadas técnicas visando minimizar o problema de informações 

assimétricas. O histórico de crédito computadorizados – credit score, é um dos 
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desses sistemas utilizados, que visam distinguir os devedores de “alta qualidade” 

dos de “baixa qualidade”, analisando fontes de informações concedida pelo 

próprio contratante, como o preenchimento de fichas cadastrais, apresentação de 

documentos comprobatórios das informações fornecidas, consulta no mercado 

quanto ao histórico de crédito do contratante, entre outros.   

 

Os modelos de credit score no mercado de crédito preenchem 

importante função: eles eliminam, ou pelo menos reduzem bastante, os problemas 

de informações assimétricas e de seleção adversa, que por sua vez podem 

comprometer as operações de concessão de crédito (empréstimos e 

financiamentos) e por último levar à inadimplência. 

  

As empresas em geral, visando minimizar a incerteza sobre a qualidade 

dos produtos e serviços vendidos, buscam criar meios para que os consumidores 

as reconheçam distintamente. A construção de uma reputação no mercado é um 

desses instrumentos institucionais que fazem com que os consumidores 

reconheçam aquelas empresas como cumpridoras daquilo que promete entregar 

no ato da compra: assistência técnica, garantias, entre outros. Há casos em que 

para as empresas se torna difícil criar reputação, e uma alternativa a essa questão 

seria a padronização, a exemplo das lojas McDonalds, que independente do lugar 

em que esteja no mundo, tem-se a garantia de se adquirir os mesmos produtos e 

serviços. 
 

O problema dos produtos de qualidade duvidosa (lemons), onde os 

vendedores sabem mais sobre os produtos vendidos do que os compradores, 

também podem ser minimizados pela sinalização de mercado, no qual os 

vendedores enviam sinais aos compradores, transmitindo informações a respeito 

da qualidade do produto vendido. 

 

Como não se conhece ao certo quanto ao caráter do comprador, se 

observa outra questão de informação assimétrica que é a do risco moral, onde os 
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mercados sofrem alterações em sua capacidade de alocarem os recursos 

eficientemente, haja vista a dificuldade de se controlar ou quantificar o risco 

inerente (privado) do contratante quanto à responsabilidade no cumprimento de 

suas obrigações. Um exemplo seria a mudança de comportamento de um 

indivíduo contratante de um seguro de automóvel, que poderia relaxar nos 

cuidados com o veiculo, pressupondo que uma vez o mesmo segurado, não 

importaria qualquer dano ao mesmo. 

 

1.2  Crédito 
 

1.2.1  Finanças e o Crédito 
 

O grande dilema no âmbito financeiro é como obter o maior lucro 

possível sem perder a segurança do retorno sobre o recurso empregado, tender a 

focar apenas um desses pontos poderá levar a organização fechar suas portas. 

Para isso as modernas teorias de administração financeira preconizam que a 

política financeira da empresa deve buscar definir o ponto de equilíbrio entre a 

probabilidade de recebimento e a rentabilidade possível.  

     
1.2.2 Conceito de crédito 

 

“Crédito é todo ato de vontade ou disposição de alguém de destacar ou ceder, temporariamente, 
parte do seu patrimônio a um terceiro, com a expectativa de que esta parcela volte a sua posse 

integralmente, depois de decorrido o tempo estipulado” (Schrickel, 1997:25) 
 

 
Crédito consiste na entrega de um valor presente mediante uma 

promessa de pagamento.  

 

 

Nos bancos a intermediação financeira é sua principal atividade e de 

onde vem sua fonte de receitas, o crédito consiste em colocar à disposição do 
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cliente (tomador de recursos) certo valor sob a forma de empréstimo ou 

financiamento, mediante uma promessa de pagamento.  

 

Embora a atividade bancária tenha o crédito como sendo seu próprio 

negócio, isso não limita o conceito de crédito com sendo restrito aos bancos. 

Qualquer atividade como comércio, industria, onde o conceito de crédito assume o 

papel de facilitador de vendas, este será parte integrante de seu negócio.  

 

A disponibilidade e a aceitabilidade do crédito facilitam a sociedade 

moderna. O crédito fornece às pessoas meios, ainda que modestos, para 

comprarem casas, carros e bens de consumo, e isto, por sua vez, cria empregos e 

aumenta o volume de oportunidades econômicas. O crédito permite que as 

empresas cresçam e prosperem. Permite ainda que estados, metrópoles, cidades 

e seus órgãos públicos atendam às necessidades que a população tem de 

escolas, hospitais e estradas.                  

EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO 

  BANCO TOMADOR 

PROMESSA DE PAGAMENTO 

Figura 01: Representação de crédito 
 
Fonte: SILVA, 1998  
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1.2.3 Informação para o crédito 
 

A decisão de crédito pressupõe a obtenção de informações confiáveis e 

de um tratamento competente das mesmas. A análise do processo decisório é 

algo complexo, envolvendo experiência anterior, conhecimento sobre o que está 

sendo decidido, método para tomar decisão e uso de instrumentos e técnicas que 

auxiliem o administrador. 

 

Os credores enfrentam o problema de assimetrias de informação, uma 

vez que não conhecem plenamente as características dos tomadores. 
    
A análise de crédito subsidiada pelas informações se concentra em dois 

pontos distintos, mas interligados: a intenção e a capacidade do tomador de 

recursos em cumprir com suas obrigações. Analisar a intenção de pagar é 

essencialmente investigar o caráter do tomador. Quanto à análise da capacidade 

de pagamento, é uma questão de investigar as perspectivas econômicas do 

tomador.  

 

Visando obter um melhor resultado possível sobre a investigação 

quanto ao caráter e a capacidade de pagamento do individuo dentro da sociedade, 

as empresas usam de instrumentos como: entrevista, preenchimento de fichas 

cadastrais, visita a clientes, observação dos aspectos macro e micro econômicos, 

consultas a agências de informações, entre outros.  

 

 

Quando o analista está analisando uma proposta de crédito, estará 

atento a diversas variáveis relacionadas ao risco do cliente e da operação. 

Buscará informações relativas ao passado do cliente, ao presente (viabilidade de 
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seu empreendimento e outros dados relevantes) e ao futuro quanto à capacidade 

de pagamento. 

 

 

 

CRÉDITO 

EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO 

BANCO TOMADOR 

 
 
 

Figura 2: Representação do crédito associado ao risco 
 
Fonte: SILVA, 1998 

 
 

1.2.4 Política de crédito 
                                        

A política de crédito visa orientar as decisões de crédito, considerando 

os objetivos desejados e estabelecidos pelas organizações. Por sua importância, a 

PROMESSA DE PAGAMENTO 

RISCO 
 
 
 

CARÁTER   |    CAPACIDADE    |   CONDIÇÕES    |    CAPITAL 
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política de crédito deverá estar reservada aos altos escalões hierárquicos dentro 

das organizações.  

 

Os principais componentes de uma política de crédito, considerando os 

fatores que interferem e os que devem ser abrangidos, são: a) as normas legais; 

b) a definição estratégica do banco; c) os objetivos a serem alcançados; d) a 

forma de decisão e de delegação de poder; e) os limites de crédito; f) a análise de 

crédito; g) a composição e a formalização dos processos e h) a administração e o 

controle de crédito. (Silva, 1998)  

 

Portanto, uma política de crédito deve ser elaborada de forma que seja 

flexível à mudança sejam elas em níveis microeconômicos ou macroeconômicos. 

 

1.3  Risco 
 
1.3.1  Conceito de risco 
 

O risco de crédito é a mais antiga forma de risco nos mercados 

financeiros. Cada vez que um banco concede um empréstimo ou um 

financiamento está assumindo o risco de não receber, ou seja, o cliente pode não 

cumprir a promessa de pagamento. O fato do cliente não honrar com os 

compromissos assumidos podem estar associados ao seu caráter, a sua 

capacidade de gerir os negócios, aos fatores externos adversos ou a sua 

incapacidade de gerar caixa. 

 

O risco de mercado está intrinsecamente ligado ao risco de crédito, este 

afeta as instituições financeiras desde que os mercados surgiram, haja vista a 

incerteza quanto ao retorno de um investimento que está sujeito às forças de 

mercado. 
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A gestão de risco de crédito é o cerne das funções das instituições 

financeiras, que buscam reunir informações quanto às bases analíticas 

necessárias para avaliar os empréstimos bancários através de algum padrão 

significativo de risco/retorno.  

 

Mercados mais competitivos, uma maior procura por diversificação de 

carteiras, a busca por liquidez e as mudanças ocorridas na regulamentação 

financeira, ajustando o capital ao risco, têm impulsionado a constante renovação 

nas formas de gerir o risco de crédito. 

 

Considerando as abordagens mais comuns de risco, poder-se-ia dizer 

que risco é: 

 
1) Chance ou possibilidade de perda; 

2) Dispersão ou probabilidade de perda em relação a resultados esperados; 

3) Incerteza (ocorre quando não se dispõe de dados históricos acerca de um fato). 

 

1.3.2  Classificação dos riscos 
 

Segundo Vicente (2001), a classificação dos riscos se dá pelas as 

diferentes causas de perdas e seus efeitos.  

 

1.3.2.1  Riscos financeiros e não financeiros 
 

O risco se estabelece quando há situações de exposição a situações 

adversas, tais adversidades podem causar perdas financeiras ou não. 

 

Riscos financeiros envolvem o relacionamento entre um indivíduo (ou 

organização) e o ativo associado à geração das expectativas de resultados que 

podem ser perdidos ou prejudicados.  
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Riscos financeiros podem envolver três elementos: o primeiro o risco 

financeiro que é alguém ser afetado pela ocorrência de algum evento, por 

exemplo. O segundo e o terceiro elementos referem-se ao ativo de valor e o 

perigo ou ocorrência que causará alguma perda.  

 

Quando os riscos podem ser representados por perdas não passíveis 

de mensuração financeira, chamamos de risco não financeiros. Exemplo, um 

incêndio destruiu a flora e a fauna, essa perda na vida selvagem, não pode ser 

mensurada financeiramente. 

 

1.3.2.2  Riscos estático e dinâmico 
 

Os riscos dinâmicos resultam de mudanças na economia. Mudanças 

nos fatores relacionados ao ambiente externo, tais como política econômica, setor 

de atividade, os principais competidores e consumidores, podem trazer grandes 

perdas financeiras a uma organização.  

 

Os fatores internos que se referem às decisões administrativas da 

organização, tais como produzir, o que produzir, como financiar a operação, o que 

comprar, quanto comprar, entre outros, também podem resultar em prejuízos, 

caso os produtos ou serviços ofertados pela organização no mercado não sejam 

aceitos. 

 

Os riscos estáticos estão ligados àquelas perdas que podem ocorrer 

mesmo sem mudanças na economia. Mesmo se fosse possível fixar, ou controlar, 

todas as variáveis econômicas, ainda assim, os indivíduos e as organizações 

estariam sujeitos a perdas. As perdas derivam de diferentes fontes econômicas, 

tais como desastres da natureza ou desonestidade.  

 

Por serem mais previsíveis, riscos estáticos estão mais sujeitos a serem 

tratados como forma de seguro do que os riscos dinâmicos. 
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1.3.2.3  Riscos especulativos e puros 
 

Riscos especulativos trazem a possibilidade de ocorrência tanto de 

ganho, quanto de perda, seria um aposta. Já quanto a riscos puros estão em 

situações que envolvam apenas as chances de perda ou de não perda. Apenas os 

riscos puros geralmente são seguráveis. 

 

1.3.2.4  Riscos fundamentais e particulares 
 

A distinção entre riscos fundamentais e particulares é baseada na 

diferença entre a origem e a conseqüência das perdas.  

 

Riscos fundamentais são riscos de grupo, causados em grande parte, 

por fenômenos econômicos, políticos e sociais, podendo resultar em ocorrências 

físicas. 

 

Os riscos particulares resultam de ocorrência por evento individual, 

afetando o indivíduo e não ao grupo, como no caso dos riscos fundamentais. 

 

1.3.3  Principais riscos financeiros 
 

a) Risco de Mercado – Representado como uma medida de incerteza 

relacionada aos retornos esperados de um investimento;  

b) Riscos Legais – Quando os direitos legais das contrapartes não são 

estabelecidos;  

c) Riscos Reputacional – Surgem de falhas operacionais, falhas em 

obedecer ou cumprir as leis e regulamentações.  

d) Riscos Operacionais – Têm sua origem em possíveis problemas de 

funcionamento de sistemas de informática, transmissão e de 

sistemas internos de monitoramento de regras;  
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e) Riscos de Taxas de Juros – Associados a possíveis declínios nos 

ganhos devido a oscilações na mesma;  

f) Riscos de Liquidez – Poderá levar a empresa ou a instituição a 

dificuldades de liquidez, de modo a não dispor de recursos para 

liquidar seus compromissos no vencimento;  

g) Riscos de Solvência – Quando a organização torna-se incapaz de 

cobrir perdas, geradas por todos os outros tipos de riscos e  

h) Riscos de Crédito - As instituições financeiras concedem 

empréstimos e financiamentos a empresas industriais, comerciais, de 

serviços, bem como a pessoas físicas.  

 

1.3.4  Técnicas para lidar com risco 
 

Como o risco está associado à possibilidade de perda, há uma 

tendência de se buscar evitá-lo, o que algumas vezes podem não ser possível, 

logo se procura pelo menos administrá-los. 

 

1.3.4.1  Risco evitável 
 

Somente se tem um risco evitado, quando não se aceita a transação 

que o origina, esta forma seria uma forma extrema de lidar com o risco, uma vez 

que qualquer atividade de uma organização já envolve o fator risco. Não aceitar o 

risco pode acarretar em fechamento das atividades organizacionais. 

 

1.3.4.2  Redução de risco 
 

Para se reduzir risco é necessária à prevenção e controle dos mesmos. 

Algumas técnicas são desenvolvidas para prevenir a ocorrência de perdas e 

outras são projetadas para agir imediatamente após a ocorrência do dano. 
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O sistema de compliance é um instrumento utilizado pelos bancos, para 

fins de detectar possíveis fraudes ou perdas em operações aparentemente 

normais e legais dentro da instituição.  

 

Outra maneira que também se pode buscar reduzir o risco, seria pela 

diversificação de operações, considerando que possuam correlações negativas. 

1.3.4.3  Retenção de risco 
 

A retenção de risco está na decisão da organização decidir quais riscos 

deve assumir e quais riscos devem evitar. A retenção de risco pode se dá de 

maneira consciente ou inconscientemente. Como regra geral, os riscos a serem 

retidos, devem ser aqueles que apresentem possibilidade de ganho ou, pelo 

menos, pequenas probabilidades de perda. 

 

1.3.4.4  Transferência de risco  
 

A transferência de risco pode ocorrer quando a organização ou o 

indivíduo transfere o risco para outros que tenha maior habilidade com o mesmo. 

Uma forma usual de se transferir risco é o “hedge” método de compra e venda de 

contratos futuros, buscando se proteger das oscilações do mercado. 

 

Os seguros podem ser considerados como transferência de risco, onde 

se compra um capital para cobertura de um evento, para isso se paga um prêmio, 

no caso de que o evento ocorra a seguradora paga a cobertura contratada pelo 

segurado. 

 

1.3.5  Modelagem de risco de crédito 
 

A análise clássica de crédito depende do julgamento subjetivo de 

profissionais treinados, ficando as decisões de crédito submetidas ao julgamento 

pessoal a respeito da capacidade que o tomador tem de pagar. 
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Nos últimos anos com a desregulamentação financeira, a ampliação 

dos mercados de crédito, redução das margens sobre empréstimos relativos ao 

aumento de competitividade, a securitização induzindo a criação de novas 

ferramentas de risco de crédito, os avanços observados na teoria de finanças, têm 

fomentado a necessidade de desenvolvimento de modelos de análise de risco de 

crédito cada vez mais sofisticados e completos, em termos de variáveis que 

explicam o comportamento do tomador de crédito, extrapolando a análise 

puramente subjetiva. Para tanto, diversas técnicas estatísticas têm sido utilizadas, 

de acordo com as necessidades de cada organização de crédito.  

 

Quando os modelos de crédito são utilizados busca-se determinar, de 

forma direta ou indiretamente, as respostas para perguntas do tipo: Dadas nossas 

experiências anterior e nossas premissas quanto ao futuro, qual o risco (volume) 

de que os fluxos de caixa esperado não venham ocorrer? 

 

São inúmeras técnicas as utilizadas na construção de modelos 

financeiros: Econometria, simulação, otimização ou uma combinação das três. 

Todas são tentativas de isolar um problema em uma construção que possa ser 

estudada, refinada, testada e, se eficaz, implementada de maneira lucrativa. 

 

Na Construção de um modelo de risco de crédito é importante: 

considerar os elementos abaixo relacionados. 

 

 A postulação das relações entre as variáveis que parecem afetar o 

risco de inadimplência é aqui que entra a teoria. 

 Quando derivado o modelo final deve-se empregar um conjunto de 

ferramentas para estimar e simular resultados, para tanto é 

importante dispor de um corpo de dados. 

 Deve ser aplicada uma série de testes para determinar se o modelo 

de fato tem o desempenho esperado. 
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Segundo Altman (1999, p.119), no processo de mensuração de risco de 

crédito, os modelos podem ser classificados com três dimensões diferentes: 

 

1) Quanto à técnica utilizada 

 

. Técnicas econométricas - Usam de análise de discriminante linear e 

múltipla, análise Logit1 e análise Probit2  na modelagem da probabilidade de 

inadimplência ou prêmio de inadimplência, como variável dependente, cuja a 

variância é explicada por um conjunto de variáveis independentes. 

 

. Redes Neurais - São sistemas computacionais empregadas que 

tentam imitar o cérebro humano, por meio de emulação de uma rede neurônios 

interligados, difere das técnicas econométricas em seu resultado, pois, o modelo 

de decisão gerado é por meio de alternativas de um método de tentativa e erro.  

 

. Modelos de otimização – São técnicas de programação matemática 

que descobrem os pesos ideais de atributos de credor e tomador que minimizam o 

erro do credor e maximizam seu lucro. 

 

. Sistemas especialistas, ou baseados em regras – Tenta imitar a 

maneira estruturada de como o analista de crédito experiente chega à decisão de 

crédito. O sistema baseado em regras é caracterizado um conjunto de regras 

decisórias, uma base de conhecimentos do tipo índices financeiros setoriais, ficha 

cadastral que são utilizados pelo analista para obter informações a respeito do 

tomador individual. 

 

                                                 
1 Um modelo logit assume que a probabilidade cumulativa de perda de um empréstimo esteja situada entre 0 e 
1, e que a probabilidade de perda seja logisticamente distribuída. 
2 Um modelo probit assume que a probabilidade de perda de um empréstimo esteja situada entre 0 e 1, e que a 
probabilidade de perda tenha uma distribuição normal. 
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 . Sistemas híbridos utilizando computação, estimativa e simulação 

diretas estabelecem uma relação causal direta, ficando os parâmetros 

determinados por meio de técnicas estatísticas.  

 

 

 

 

 2) Quanto ao domínio de aplicação dos modelos financeiros 

 

. Aprovação de crédito – Esses modelos são utilizados na área de 

crédito ao consumidor, são usados sozinhos ou em conjunto ou sistema arbitral de 

superação para aprovação de empréstimos. 

 

. Determinação de rating de crédito – São modelos utilizados para 

atribuir uma taxa de avaliação para títulos de empréstimos que não sejam 

avaliáveis. Muitas vezes os ratings são utilizados internamente nas organizações  

para comparar com a taxa obtida de formas de análise de credito tradicional. 

 

. Precificação de crédito – Quando modelos de risco de crédito são 

utilizados para fins de sugerir um prêmio por risco cobrados tendo em vista a 

probabilidade e o volume de perda, em caso de inadimplência. Esses modelos 

podem ser usados em caso de perdas imprevistas para estabelecer os encargos 

sobre o capital na precificação. 

 

. Linguagem comum de crédito – Os modelos de créditos podem ser 

usados com a finalidade de selecionar ativos de um conjunto e construir uma 

carteira aceitável para investidores ou para obter um rating mínimo aceitável pelo 

mercado. 

 

 



 19

. Estratégia de cobrança – Os modelos de crédito podem ser usados 

também para se estabelecer uma estratégia de cobrança, se, por exemplo, seja 

detectado risco de problemas de liquidez. 

  

 1.3.6  Modelos de avaliação de risco de crédito 
 

Atualmente cada vez mais se percebe a importância da utilização de 

modelos de risco de crédito, uma vez que subsidiam os gestores de crédito em 

suas decisões com informações que de outra maneira não estariam prontamente 

disponíveis. Os modelos quantitativos são úteis quanto ao seu grau de 

objetividade, proporcionando aos seus usuários vantagem competitiva, haja vista a 

pressão para redução de custo como conseqüência da acirrada competição entre 

os mercados. 

  

As informações que subsidiam as tomadas de decisões de crédito na 

avaliação quanto à concessão ou não do mesmo, traz em si uma grande 

dificuldade que é a de se poder prever antecipadamente, se o cliente, a quem está 

sendo concedido o crédito, irá honrar o compromisso assumindo. 

 

Por não se saber ao certo se o tomador de um empréstimo irá ou não 

cumprir com o compromisso assumido, busca-se informações sobre o mesmo. 

Uma forma de obter as informações relevantes quanto ao tomador é fazendo uma 

análise qualitativa, na qual se tem juízo de valor do analista de crédito e a análise 

quantitativa que com regras bem definidas, baseadas em modelos estatísticos, 

subsidiam os analista de crédito com informações além das que sua capacidade 

subjetiva apurou sobre as características do cliente, tais como histórico de crédito 

no mercado, patrimônio, situação financeira e social, dentre outras. 
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1.3.6.1  Avaliação qualitativa 
 

A análise qualitativa de crédito é um sistema no qual o que prevalece é 

observância subjetiva do analista de crédito, que depende sua longa experiência 

no ramo. 

 

Na análise qualitativa de uma pessoa física esta é feita caso a caso, o 

analista de crédito avalia e concede o crédito conforme sua análise pessoal. Na 

análise para pessoa jurídica procedimento adotado de subjetividade do analista, 

baseia-se na figura do sócio tomador do financiamento. 

 

 
1.3.6.2  Avaliação quantitativa 
 

A análise de métodos quantitativos é utilizada como ferramental de 

apoio ao analista de crédito na concessão do crédito. As técnicas utilizadas são de 

análises discriminatórias lineares, Probit, Logit, que modelam a probabilidade de 

inadimplência como variável dependente, cuja variância é explicada por um 

conjunto de outras variáveis independentes. 

 

As técnicas discriminatórias de modelo LOGIT Binário, estudam a 

relação entre uma variável resposta e uma ou mais variáveis independentes, 

assumindo que a probabilidade cumulativa de perda de um empréstimo esteja 

situada ente 0 e 1. 

 

As variáveis independentes são dados relativos ao candidato tomador 

de empréstimo quanto ao seu comportamento, quando pessoa física, dados do 

balanço financeiro, quando pessoa jurídica, informações externas obtidas por 

consultas as agencias de serviços de crédito (SERASA, SPC, SPI, interpol, entre 

outras). 
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Na análise de métodos quantitativos sistemas como; modelos de credit 

score, behavioral scoring, redes neurais, têm sido desenvolvido com a finalidade 

de apoiar o gestor crédito na tomada de decisão, subsidiando o mesmo de 

informação históricas acerca do comportamento do candidato ao crédito, 

objetivando minimizar possíveis perdas, em caso do não cumprimento do 

compromisso assumido pelo tomador de crédito.  

 

Dentre os modelos de avaliação de risco de crédito o mais usado pelos 

fornecedores de crédito é o Modelo de Credit Score que é um sistema utilizado 

para determinar se pode ser concedido um empréstimo ou um cartão de crédito, 

por exemplo. O analista examinará o histórico passado para avaliar o 

comportamento do cliente: como paga as contas, qual o total de sua renda, se 

possui ou não imóvel, qual o tempo de fundação dos negócios, ou quanto tempo 

de serviço, qual sua atividade, qual seu estado civil, entre outros. Os credores 

geralmente concedem crédito para consumidores que possuem a melhor 

pontuação, pois, esses pontos ajudarão a prever quem possui mais condições de 

cumprir a promessa de pagamentos futuros de crédito.   

 

Outro ponto importante é quanto ao acompanhamento do crédito. Uma 

vez que o mesmo tenha sido concedido acompanhá-lo até que cheque o momento 

da liquidação é fundamental. O acompanhamento pode sinalizar possíveis 

problemas de liquidez, possibilitando que sejam tomadas medidas preventivas no 

sentido de antecipar-se a possíveis perdas de crédito, além de se obter a 

fidelização do cliente. Com a utilização de um sistema de “behavioral scoring” é 

possível obter-se a fidelização dos clientes, através do conhecimento dos seus 

hábitos de compras e de pagamento. 

 

“O Behavioral Scoring” é um calculador de risco semelhante ao credit 

scoring, mas usa para seus dados de desenvolvimento o comportamento atual dos 

tomadores de crédito (quer dizer, o modo no qual o individuo usou ao seu crédito, 

quanto ele usou, se ele mostra qualquer histórico de atrasos, e outras informações 
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disponíveis no registro da fatura principal) em lugar da informação fornecida no 

pedido original. “O Behavioral Scoring” é utilizado para: 

 

 Determinar limites de crédito 

 Guiar decisões de crédito 

 Priorizar cobranças 

 Incrementar automação na tomada de decisões crediticias; 

 Avaliação de estratégias e políticas de crédito 

 Criar critérios de decisões de crédito. 

 

Entre as vantagens do Behavioral Scoring destacam-se 

 Melhor controle na concessão de crédito 

 Maior flexibilidade nas decisões de crédito 

 Melhor atendimento ao cliente 

 Maior eficiência empresarial 

 Redução de perdas crediticias. 

 

1.4  Modelo de Credit Scoring 
 
Nos últimos anos, vem se firmando a tendência para o uso de métodos 

quantitativos como auxiliares na prática da administração e, especificamente, 

como auxiliares no processo decisório.  

 

Os sistemas de administração de risco de crédito podem ser sistemas 

subjetivos em que os julgamentos de crédito são comumente criados internamente 

na instituição, sendo uma função da se sua cultura de crédito e sistemas 

quantitativos que vêm subsidiar os gestores de crédito com dados obtidos de 

análises estatísticas do uso da conta e dos hábitos de pagamento dos indivíduos. 

 

Os modelos de risco de crédito podem ser de duas categorias – 

modelos de aprovação de crédito e modelos de escore comportamental. Os 
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modelos comportamentais são usados para aumentar a lucratividade das contas, 

sujeitando-as a diferentes tratamentos com relação a linhas de crédito oferecidas 

e métodos de cobrança.   

 

É importante ressaltar que não se trata de técnicas novas: as 

companhias seguradoras as usam há mais de um século. Datam de 1930, no 

entanto, as primeiras tentativas para estender seu uso ao processo decisório 

administrativo em geral. 
 
1.4.1  Conceito de Credit Scoring 

 
Credit Scoring pode ser definido como um sistema ou ferramenta 

utilizado por instituições financeiras cedentes do crédito, que ajuda a verificar se o 

crédito deve ou não ser concedido ao cliente ou candidato e, também, no 

acompanhamento e administração dos créditos já concedidos gerando um banco 

de dados para as instituições. 

 

O sistema atribui ponto (escores) a cada fator considerado relevante 

para predizer a capacidade de pagamento do cliente, que pode ser pessoa física 

ou jurídica. Esses fatores podem ser o histórico de pagamento de dividas, número 

e tipo de contas, ações de cobrança, renda, imóveis próprios, permanência em 

empregos, no caso de pessoas físicas e, para pessoas jurídicas, posição 

financeira econômica evidenciada pelas demonstrações contábeis (como 

lucratividade e endividamento), solidez e histórico da empresa no mercado e 

outros mais, de maneira que se o escore gerado de crédito for favorável quando 

comparado com o ponto de corte, então a solicitação do crédito é aprovada. 

 

Alguns fatores têm efeito positivo e outros negativos sobre a pontuação 

ou escore de crédito. Atraso no pagamento, suspensão de limite de crédito e 

falência afetam negativamente, enquanto que, casa própria, longa permanência 

em empregos e baixo endividamento contribuem de forma positiva.  
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O amplo uso de sistemas de Credit Scoring é devido a fundamentar 

suas informações em dados reais e em estatísticas que normalmente são mais 

seguros do que métodos subjetivos ou de julgamento (análise crédito clássica). 

 

Segundo Peterson (1998:45), há quatro razões que podem ser 

evidenciadas para o aumento do uso de sistemas de Credit Scoring: 

 

 Competição: redução de tempo de processamento e mensuração 

objetiva do risco de crédito; 

 Serviços: provêm novas oportunidades com os contatos realizados; 

 Acessibilidade: o avanço tecnológico dos processadores de dados 

e integração com os sistemas das instituições; e redução de tempo 

de processamento e mensuração objetiva do risco de crédito; 

 Confiabilidade: devem basear-se empiricamente em métodos de 

avaliação estatísticos dos candidatos. 

 

Para desenvolver um sistema com este, as instituições devem utilizar 

uma amostra aleatória de seus clientes e efetuar testes estatísticos. Estes testes 

servem para identificar as características ou fatores de mérito (ou demérito) do 

crédito. Para cada um destes fatores é atribuído um peso, conforme sua 

capacidade de predição do risco de crédito.  

 

1.5.2  Escolha do sistema de Credit Scoring 
 

O Credit Scoring é considerado pelos autores Altman & Haldeman 

(1995), como a âncora para as boas práticas de crédito de uma instituição de 

crédito. Este deveria ser fundamentado na história (fatos), mensurando os padrões 

de risco (ou perdas), produzindo resultados consistentes através do tempo e de 

aplicabilidade para uma gama maior de instituições. Ainda, para os mesmo 
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autores, os sistemas devem ser baseados em fundamentos contábeis e 

rigorosamente testados nos princípios de análise de crédito. 

 

Um outro ponto abordado pelos autores é que a escolha de um sistema 

de Credit Scoring deve ser feita com cautela, precedendo de uma serie de testes 

que avaliem o melhor modelo para a instituição. Vejamos, tais testes: 

 

Estabelecimento de risco: O primeiro passo é entender como o modelo 

mensura e é sensível às mudanças reais da qualidade do crédito. 

 

Desenvolvimento do modelo: O estabelecimento do risco, qualidade dos 

dados e o cuidado com a seleção das variáveis explicativas são mais importantes 

do que técnicas estatísticas a serem utilizadas. Vejamos. 

 

 Amostra de desenvolvimento – Usada para construir o modelo e 

definir as relações entre suas variáveis, que devem permitir a 

separação máxima entre grupos, através de um ponto de corte ou 

outra regra de decisão. 

 Amostra externa – Verificar a performance da regra de decisão ou 

ponto de corte em relação a empresa fora da amostra original. 

 Antecedência (lead time) – Verificar o desempenho da 

antecedência com que a insolvência da empresa ou do cliente 

(pessoa física) foi identificada corretamente. Não existe uma 

conformidade sobre este ponto, ou seja, sobre quanto tempo antes 

deveria ser desenvolvido ou treinado o modelo. 

 Variação de escala – Raramente a situação de credito aparece 

claramente com “aceitar ou rejeitar” é necessário que as 

instituições avaliem seus graus de crédito, uma um, como se cada 

um representasse um ponto de corte ou regra de decisão como, 

por exemplo: “aceite 1 por causa de 5 ou rejeite 6 por causa de 9”. 
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Teste do tempo: Este é o teste da durabilidade do modelo, ou seja, de 

quanto tempo ele será capaz de manter informações segura diante das mudanças 

de mercado. Um bom modelo é aquele que mantém sua performance 

independente das mudanças nestas condições. 

 

Estabilidade: Que explicação apresentar quando há mudança de 

avaliação, sem que, no entanto nenhum fato tenha ocorrido na empresa? O ideal é 

que os modelos só um a um quando estiverem baseados na ocorrência de um fato 

na empresa. 

 

Dados de empresas públicas versus privadas: Testes validam que 

os resultados da classificação ou previsão são comparáveis, contudo o problema 

está em se obter informações adequadas nas empresas privadas. 

 

Probabilidade de falhas: Os modelos devem permitir a seus usuários 

associar a probabilidade de estimativa de falhas em cada categoria de avaliação 

de crédito. Estas estimativas deveriam basear-se em pelo menos dez anos de 

experiência e avaliações, utilizando-se de técnicas atuariais para avaliar esta 

probabilidade de volatilidade sobre as estimativas associadas com o escore de 

crédito. 

 

Credibilidade: Um bom indicador de eficiência do modelo é se suas 

avaliações têm credibilidade junto à comunidade financeira. 

 

Suporte do modelo: Um bom sistema de Credit Scoring deveria ter a 

flexibilidade de adaptar-se às mudanças nos tipos de informações que captura. 

Uma implementação bem sucedida necessita de uma força de apoio ou de suporte 

com uma variedade de estratégias como: a) experiência em análise de crédito e 

financeira por parte daqueles que desenvolvem os sistemas; b) objetividade 

assegurada pela aplicação de princípios de estatística; c) utilização de métodos 

atuariais que transformem informação e crédito em informações de precificação de 
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risco e administração de portfólio; e d) experiência com sistemas e programação e 

seus problemas de instalação, que podem ser frustrantes. 

 

Teste piloto: O teste piloto deve ser projetado para avaliar três 

aspectos chaves da mensuração do risco:  

 

 Sensibilidade para mudanças reais, que são, problemas de crédito 

conhecidos; 

 Antecipação em reconhecer as mudanças; 

 Estabilidade na ausência de mudanças reais. 

Segundo Parkinson & Ochs (1998:26-27), a utilização de sistemas de 

Credit Scoring, apresenta vantagens e desvantagens, conforme listadas a seguir: 

 

1) Vantagens: 

 

 Consistência em aplicar revisões de crédito; 

 Melhor organização da informação de crédito; 

 Uso mais eficiente de fontes de dados de terceiros; 

 Eliminação de aproximações subjetivas em excesso; 

 Melhor entendimento do processo e 

 Melhoria da performance 

 

2) Desvantagens: 

 

 Custo de desenvolvimento; 

 Excesso de confiança nos modelos; 

 Falta de qualidade ou dados oportunos, e 

 Entendimento errôneo do que os escores significam. 

 

Os Sistemas de Credit Scoring servem como um ferramental de apoio 

para o gestor de crédito não usar somente de critérios subjetivos para a avaliação 
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de operações de crédito. Com a utilização de técnicas estatísticas, corretamente 

desenvolvidas, os sistemas conferem uma base de sustentação a este gestor.  

 

Portanto, é importante observar que os sistemas servem de apoio para 

decisão e não como a palavra final sobre a decisão a ser dada. Compete ao 

gestor à análise de fatores da empresa e clientes (pessoa física), que muitas 

vezes não são abrangidos pelo sistema, e da operação de crédito em si, pois, o 

risco de cada operação deve ser avaliado ao máximo. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 

  “Os modelos representam o acúmulo de conhecimento, experiência e experimentação humanos 
que pode ser aplicado à explicação da maneira como as pessoas se comportam ou as coisas 

funcionam.” 
Altman, Edward I., 118, 1999. 

 
 

A utilização de métodos quantitativos no auxílio às decisões de 

fornecimento ou não de crédito deve considerar não somente a possibilidade de 

prognosticar e detectar potenciais não pagadores como também incorporar o 

custo de oportunidade associado a negar empréstimos a clientes que efetuariam o 

pagamento. 

 

Os modelos convencionais de credit scoring atribuem pesos 

predeterminados a um conjunto de características quantitativas e qualitativas do 

solicitante, comparando em seguida o escore total a um valor de corte. Quando o 

escore do solicitante supera o valor de corte o crédito é concedido e este será 

tanto maior quanto mais distante estiver o escore do valor de corte. 

 

A implementação de um sistema de credit scoring pode ocorrer a partir 

de um modelo de análise geral, ou a partir da análise amostral do comportamento 

de clientes da própria instituição. Não é difícil perceber que um sistema geral de 

credit scoring apresenta maiores chances de não captar certas particularidades do 

mercado específico da instituição usuária do sistema. Por exemplo, a amostra 

utilizada no desenvolvimento do sistema geral pode diferir da demografia da 

instituição que o está implantando, o que poderia comprometer o resultado do 

sistema. Geralmente as instituições utilizam este tipo de sistema até que 

disponham de amostra suficiente para gerar um sistema baseado em sua própria 

clientela. 

 

Características observáveis dos indivíduos como renda, idade, tempo 

no emprego atual, patrimônio, entre outras, são fatores que influenciam na 
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probabilidade de insolvência dos tomadores de crédito do tipo pessoa física. Há 

ainda características puramente qualitativas como propriedade de imóveis, sexo, 

estado civil, entre outros, que também exercem influência na probabilidade 

mencionada. Além disso, variáveis que captem características comportamentais 

dos solicitantes de crédito em oportunidades anteriores também se mostram como 

importante aliado na boa avaliação por parte das instituições financeiras.  

 

Elementos diferentes devem ser considerados quando da construção 

de um modelo de risco de crédito. Em primeiro lugar deve-se buscar o 

embasamento teórico que possa dar sustentação às relações entre as variáveis 

que parecem afetar o risco de inadimplência, em segundo momento para se obter 

um modelo formal, deve ser utilizado um conjunto de ferramentas para estimar ou 

simular resultados. Neste instante do processo é muito importante que se tenha 

um conjunto de dados, para que seja utilizado no modelo, e seja feita uma série de 

testes de forma a determinar se o modelo de fato tem o desempenho esperado.  

 

2.1  Modelos de variável dependente binária 
 

Quando se está modelando fenômenos de natureza econômica, é 

comum que o pressuposto de que a variável dependente seja contínua e esteja 

numa escala sem restrição seja violado, resultando assim em modelos com 

variável dependente limitada ou descontínua. 

 

Dentro desta classe de modelos, podem-se mencionar aqueles com 

variável dependente qualitativa (isto é, observadas em uma escala discreta ou 

ordinal), variável censurada ou truncada e variável dependente assumindo apenas 

valores inteiros. Dentro da classe dos modelos de variável dependente discreta, 

surgem os que apresentam apenas dois possíveis valores para Y. Nesses casos, 

representa-se Y por uma variável dummy, indicando, por exemplo, a ocorrência de 

um evento ou a escolha entre duas alternativas. Estes modelos são conhecidos 
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como modelos de variável dependente binária (ou modelos de resposta binária) 

uma vez que Y assume apenas os valores 1 ou 0. 

 

Seja  a probabilidade condicional associada a ocorrência de um 

determinado evento. Um modelo de resposta binária procura modelar a 

probabilidade   associada a um conjunto específico de informações, digamos 

, que consiste de varáveis exógenas e predeterminadas

tP

tP

tP

tΩ 3. Especificar   como 

uma variável binária (assumindo apenas os valores 0 e 1) é bastante conveniente, 

uma vez que  é simplesmente a esperança de  condicional em : 

ty

ty tΩ

 

)|()|1Pr( ttttt yEyP ΩΩ ==≡  
 

Dessa forma, o objetivo de um modelo de resposta binária é modelar a 

referida probabilidade condicional. Um modelo de regressão linear especifica 

 como . Mas  é uma probabilidade e, como tal, deve 

limitar-se ao intervalo entre 0 e 1. A resposta dada por  não é limitada e, 

portanto, não pode ser interpretada como probabilidade. Apesar disso, alguns 

trabalhos empíricos, principalmente os mais antigos (que não contavam com os 

atuais recursos computacionais) simplesmente aplicavam mínimos quadrados 

ordinários para estimar o que ficou conhecido na literatura como Modelo de 

Probabilidade Linear (MPL), representado por 

)|( ttyE Ω βX t )|( ttyE Ω

βX t

 
ttt uy += βX  

 
Em virtude da existência de modelos teoricamente superiores e da 

facilidade de estimação decorrente da moderna tecnologia computacional, não há 

nada que recomende o emprego do MPL. Mesmo nos casos em que  está 

limitado ao intervalo [0,1] para todas as observações de uma amostra em 

βX t
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particular, é impossível restringir  ao referido intervalo para todos os possíveis 

valores de , salvo no caso em que todas as variáveis explicativas são limitadas 

de alguma forma (por exemplo, são todas variáveis dummy). Conclui-se, portanto, 

que o Modelo de Probabilidade Linear não é uma forma recomendável de modelar 

probabilidades condicionais. 

βX t

)(

tX

 

A chave da modelagem em casos de variável dependente binária é a 

escolha e uma função  que apresente as seguintes propriedades: )(xF

 
0=−∞F  , 1)( =+∞F  (1) 

 

0)(∂)( ≡ >
∂x

xFxf

:

      (2) 
 
ou seja,  é uma função monotonicamente crescente que leva valores reais no 

intervalo (0,1), formalmente 

)(xF

)1,0(→ℜF . Muitas funções de distribuição 

acumuladas apresentam estas propriedades. Dessa forma, pode-se modelar a 

esperança condicional de  de várias maneiras diferentes. ty

 

Os modelos de resposta binária usualmente consistem em uma função 

de transformação aplicada a uma função índice, que por sua vez, depende de um 

conjunto de variáveis explicativas e de parâmetros do modelo. Uma função índice 

é simplesmente uma função que apresente as propriedades de uma função de 

regressão, seja linear ou não linear. Dessa forma, uma especificação geral para 

modelos de variável dependente binária é 

 

( )),() βXΩ tt hF|( tyE =   (3) 
 

                                                                                                                                                     
3 Os aspectos teóricos bem como a notação desta seção seguem o desenvolvimento encontrado em 
Davidson & Mackinnon (1993). 
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onde  é a função índice. Uma forma mais restritiva, porém mais 

comumente encontrada é  

),( βX th

 
( )βXΩ ttt FyE =)|(   (4) 

 

Neste caso, a função índice  é linear e  é simplesmente 

uma transformação não linear de . Apesar de  poder assumir qualquer 

valor real,  deve estar situada no intervalo entre 0 e 1, conforme 

propriedade (1). 

βX t )|( ttyE Ω

ββX t X t

( βX tF )

 

Como  é uma função não linear, mudanças nos valores dos , 

ou seja, nos elementos de , necessariamente afetam  de maneira não 

linear. Especificamente, quando 

)  ( ⋅F sti 'X

tX )|( ttyE Ω

)|( ttt yEP Ω≡  é dada por , sua 

derivada em relação a  é  

( βX tt F=) )ΩtyE |(

tiX

 
( ) ( ) it

ti

t

ti

t f
FP

ββX
X

βX
X

=
∂

∂
=

∂
∂

 (5) 
 

Quando modelos de resposta binária são utilizados em trabalhos 

aplicados, a função índice linear  é quase sempre empregada, associada a 

duas especificações particulares para 

βX t

)  ( ⋅F . Os modelos resultantes são os 

conhecidos probit e logit, discutidos a seguir.  

 

2.1.1  Modelo Probit 
 

Para o modelo probit, a função transformação  é a função de 

distribuição acumulada normal padrão 

)(xF

 

 



 34

∫ ∞−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=Φ

x
dxxx 2

2
1exp

2
1)(
π

 

 
Uma vez que  é uma função de distribuição acumulada, ela 

automaticamente satisfaz as condições (1) e (2). O modelo probit pode ser escrito 

como 

)(xΦ

 
( )βXΩ tttt yEP Φ=≡ )|(  

 
Apesar de não existir uma expressão fechada para , este 

problema pode ser facilmente contornado pelo cálculo numérico, e sua derivada 

primeira é, obviamente, a função densidade de probabilidade normal padrão 

)(xΦ

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= 2

2
1exp

2
1)( xx
ρ

φ  

 
O modelo probit pode ainda ser derivado a partir de uma variável 

latente . Seja 
*
ty

 
ttt uy += βX*
 ,  (6) )1,0(...~ Ndiiut

 
ou seja, a variável  é independentemente e identicamente distribuída como uma 

normal padrão. O que é observado é apenas o sinal de , que determina o valor 

da variável dependente binária  de acordo com a relação 

tu

*
ty

ty

 
0  se  0   e    0  se  1 ** ≤=>= tttt yyyy  (7) 

 
Fazendo uso de algumas manipulações algébricas simples, pode-se 

deduzir a probabilidade de que 1=ty  por 

 

)()(1)Pr(1                                      
0)uPr()0 Pr()1Pr( t

*

βXβXβX
βX

tttt

ttt

u
yy

Φ=−Φ−=≤−=
>+=>==

         (8) 
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A última igualdade em (8) faz uso do fato de que a função de densidade 

al padrão é simétrica em torno de zero. O resultado final, , é a 

robabilidade gerada ao substituir

)( βX tΦnorm

 )  ( ⋅F  por )  ( ⋅Φp  em (4). 

pesar de bastante similar ao modelo probit, o modelo logit apresenta 

algumas características particulares que o tornam mais simples. No modelo logit, a 

função  é a função logística 

 

2.1.2  Modelo Logit 
 

A

)  ⋅(F

 

x

x
x eex =+≡Λ −− )1()( 1  

cuja primeira derivada é  

e+1

)()(
)1(

)( 2 xx
e

ex x

x

−ΛΛ=
+

≡λ . 

O modelo logit é mais facilmente derivado assumindo que  

 

 

βX t
t ⎠⎝1

t

P
P

=⎟⎟
⎞

⎜⎜
⎛

−
ln  

 
que informa que o logaritmo natural da razão das probabilidades é igual a , ou 

seja, é uma função linear. Resolvendo a expressão anterior para , tem-se  

 

βX t

tP

)())exp(1(
)exp(1

)exp( 1 βXβX
βX

βX

t

tP Λ=−+=
+

= −  ttt

 
É possível derivar o modelo logit a partir de um modelo de variável 

latente, conforme foi feito para o modelo probit, entretanto neste caso os erros têm 

distribuição do tipo valor extremo (extreme value distribution) e não normal, como 

no caso do probit. 
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 Na prática, os modelos logit e probit tendem a apresentar resultados 

bastante similares. Na grande maioria dos casos, a única diferença real entre 

ambos é na escala dos elementos de . Esta diferença surge em virtude da 

diferença da variância da função de distribuição acumulada logística (= ) para 

a normal p

is comum de estimação de modelos de resposta binária é 

o da máxima verossimilhança. De acordo com o modelo descrito em (4), tem-se 

que 

β

3/2π

adrão (=1).  

 

2.1.3 Estimação de modelos de variável dependente binária 
 

O método ma

( )βX tF  é a probabilidade de que 1=ty  e ( )βX tF−1  é a probabilidade de que 

unção de verossimilhança 0 . Assim, se 

para a observação 

=ty 1=ty , a contribuição para o log da f

t é ( )( )βX tFln , enquanto que se 0=ty , a referida contribuição 

será ( )βX t . Dessa forma, a funç e v ança logritmizada é  

 
( ) ( ) )( )−+=

n

ttt yF 1ln1, ββXβyl
  (9) 

( )F−1ln ão d erossimilh

( ) ( ) (( )∑
=

−
t

t Fy
1

ln X

 
A função anterior é globalmente côncava sempre que ( )xFln  e 

 forem funções côncavas do argumento ( )( )xF−1ln x . Esta condição é satis eita 

por vários modelos de resposta binária, inclusive o logit e o pro

função de verossimilhança dos referidos modelos é facilmente maximizada 

numericam

f

bit. Desse modo, a 

ente. 

 

As condições de primeira ordem para maximização de (9) são 

 
( )

( ) 0ˆ1ˆ
ˆˆ

1
=

−

−∑
=

n

t tt

tittt

FF
XfFy

, ,,...,1 ki =   (10) 
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 e ( )βX ˆˆ
tt ff ≡

a, estas condições

( )βX ˆˆ
tt FF ≡onde , com  denotando o vetor das estimativas de 

asos em que a função de verossimilhança for 

 de primeira ordem definem um má

untamente satisfeitas. Além

de regularidade para que as estimativas  sejam 

logit, as condições de primeira ordem reduzem-se a 

ma vez que

β̂

máxima verossimilhança. Nos c

globalmente côncav

e probit satisfazem as condições 

ximo 

único (global) quando são conj  disso, os modelos logit 

consistentes e assintoticamente normais, com matriz de covariância assintótica 

definida pela matriz de informação invertida da maneira usual. No caso do modelo 

 

( )( ) ,,...,1  , 0
1

kiy
n

t
titt ==Λ−∑

=

XβX  

 

β̂

 ))(1)(()( xxx Λ−Λ=λu . Na verdade, as condições apresentadas em 

(10) são idênticas às condições de primeira ordem da estimação de mínimos 

quadrados ponderados de modelos não lineares do tipo 

 
( ) tt eFty += βX  (11) 

 
com pesos dados por  

( ) ( )( )( ) 2/11 −− βXβX tt FF , 

 
ma vez que a variância do termo de erro de (11) é dada por u

 
( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( )( ) (( )11         22

22

βXβXβXβX

βX

tttt

ttt

FFFF

FyEeE

−+−=

−=

 )

Usando o fato de que a estimação por máxima verossimilhança é 

equivalente a uma forma de mínimos quadrados não lineares ponderados para 

modelos de resposta binária, a matriz de covariância assintótica para 

( ) ( )( ).1         βXβX tt FF −=

 

) deve ter a forma   

 

ˆ( 0
2/1 ββ −n
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( )
11 −

⎞⎛ T
0 ⎟

⎠
⎜
⎝

XβΨX
n

, 

onde  é a matriz de variáveis explicativas da forma usual (n x k) e  é uma 

matriz diagonal com elementos da forma 

 

 
X ( )βΨ

( ) ( )
( ) ( )( )βXβX

βX
βXΨ

t

t
t F

f
=

2

tF−1    (12) 
 

A matriz de covariância assintótica pode ainda ser obtida a partir da 

matriz de informação invertida. A matriz de informação é dada por 

 

( ) ( ) ,XβΨX1β 0
T

n
I =   (13) 

 
com  idêntico ao definido em (12).  

 

A informação de que as estimativas de modelos de resposta binária são 

derados é muito importante. No caso de 

mínimos quadrados, a cada observação é atribuído um peso igual quando a matriz 

de informa

( )βΨ

essencialmente mínimos quadrados pon

ção é formada. No caso de resposta binária, algumas observações 

recebem peso maior que outras. Isso decorre do fato de que os pesos ( )βXΨ t  

definidos em (12) podem diferir substancialmente.   

 

Em modelos de resposta binária, por serem usados tipicamen  

dados do tipo cross-section, que estão n

te em

ormalmente associados à 

heteroscedasticidade, é possível que o referido problema ocorra. Para testar a 

presença 

 

de heteroscedasticidade, pode-se utilizar a abordagem de regressões 

artificiais, conforme apresentada em Davidson & MacKinnon (1993, seção 15.4). 

 

Regressões artificiais são usadas com uma grande variedade de 

propósitos, incluindo estimação de parâmetros e de matriz de covariância, bem
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como em testes de hipóteses. Como exemplo de testes de especificação, pode-se 

mencionar

ificação de 

 o teste baseado no multiplicador de lagrange (LM test) para 

heteroscedasticidade. Deve-se, contudo, assumir que a heteroscedasticidade está 

associada a um conjunto de variáveis Z , que não deve incluir termo constante ou 

equivalente. 

 

Na grande maioria das aplicações de modelos de resposta binária, o 

foco é a ver )|1Pr( ttt yP Ω=≡

rtas manipulações, en

. A formulação via variável latente é 

conveniente para ce tretanto raramente se tem interesse 

prático em ( )X|*yE )|1Pr(yP Ω=. Uma vez que o foco está em ttt ≡ , torna-se 

simples verificar a razão p  deve comparar as conseqüências da 

heteroscedasticidade em modelos de variável latente com àquelas associadas a 

modelos padrões de regressão linear. Heteroscedasticid ) modifica 

inteiramente a forma funcional de )|()|1Pr( ttttt yEyP ΩΩ

ela qual não se

ade em ( X|eVar

==≡ . Apesar de que a 

importância a este fato maior do que ele realmente tem. Por exemplo, em se 

tratando da especificação probit, não faz muito sentido preocupar-se com 

estimação consistente de β  quando )()|1Pr( βXΩ tttt yP

afirmação de inconsistência nesses casos ser verdadeira, não se deve dar 

Φ≠=≡ . (Wooldridge, 

2002, p.479) 

 

2.2.  Modelagem utilizada
 

 

 

elos de risco de crédito estão em duas 

categorias – Modelos de aprovação de crédito e Modelos de escoragem 

comportamental.  

rédito, especificamente cheque especial e limite de cartão de 

Segundo Altman (1999), os mod

 

 

O modelo de risco de crédito adotado no trabalha em curso é o modelo 

de aprovação de c
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crédito quando da abertura de relacionamento com o cliente prospect. O estudo é 

desenvolv

gadores). As contas são consideradas 

boas quando não apresentaram atrasos acima de sessenta dias e foram 

lucrativas4

nstituição considerada é a renda do cliente. Onde de acordo com a 

política adotada serão concedidos percentuais diferenciados da renda aos futuros 

clientes d

 de acordo com sua 

política de crédito, foram: sexo, grau de instrução, estado civil, idade, propriedade 

da residên

dem por sua vez produzir multicolinearidade foi 

adotado a construção de quatro modelos buscando incluir em cada um deles 

apenas va

                                                

ido a partir da análise de uma amostra de 308 observações (cadastros 

pessoas físicas), baseadas na experiência real da instituição, cujo objetivo é 

atingir uma taxa de aprovação de crédito tal, que a receita média depois das 

perdas de empréstimos seja maximizada. 

 

Do total da amostra 174 são clientes adimplentes (bons pagadores) e 

134 são clientes inadimplentes (maus pa

. 

 

A métrica utilizada para conceder o crédito inicial baseado na política 

interna da i

a instituição, como limite de crédito, baseados no score inicialmente 

obtido pelos mesmos (dados cadastrais e consulta externa). 

 

 As variáveis consideradas relevantes pela instituição, ressaltando que 

essa definição é adotada distintamente para cada empresa

cia em que vive, endereço (CEP), renda, número de dependentes, 

tempo de conta, profissão e tempo de profissão, onde em geral são analisadas 

individualmente, visando desenvolver um sistema de escala que seja eficaz em 

separar as contas boas das más.  

 

Para evitar a perda de variáveis relevantes, mas que se apresentam 

fortemente correlacionadas, que po

riáveis que não apresentariam tendência natural a multicolinearidade 

(tais como idade e tempo de trabalho, por exemplo).  Desta forma, estes modelos 

 
4 Segundo critério adotado pela política de crédito da instituição considerada. 
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têm maior condição de informar a significância dos coeficientes estimados com 

maior confiabilidade relativamente a um modelo que incluísse todas as variáveis 

conjuntamente.   

  

Ainda, segundo Altman (1999), o peso das variáveis no modelo de 

scoring deve fazer sentido do ponto de vista empírico; por exemplo, a variável 

grau de in quando o indivíduo apresentar um nível 

educacion

 base de dados consta de 308 observações relativas a clientes 

(pessoa física) de uma determinada instituição financeira, com renda mínima 

comprovada por declaração no Imposto de renda de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

ou patrimô

enores riscos de inadimplência 

ao indivíduo em virtude de seu sexo. Note-se que este fato é bastante diferente do 

caso das 

 

strução deve ter sinal negativo 

al maior associando-se assim menor probabilidade de inadimplência 

relativo a um indivíduo com baixo nível de instrução. Além disso, as variáveis não 

devem ir contra as leis que proíbem discriminação nos empréstimos. 

  

 
2.2.1  Base de dados 
 

A

nio pessoal declarado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Das 

observações temos que 134 são inadimplentes. Dentre as informações obtidas de 

cada cliente, encontram-se: sexo, grau de instrução, estado civil, idade, 

propriedade da residência em que vive, endereço, renda, número de dependentes, 

tempo de conta, profissão e tempo de profissão.  

 

Do total de observações obtidas, aproximadamente 78% são do sexo 

masculino. Não há porque associar maiores ou m

seguradoras, relativo ao seguros de automóvel, onde pela definição do 

perfil do segurado, em geral, o risco de sinistro associado a indivíduos do sexo 

masculino é maior. 
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Em relação ao grau de instrução, a maior parte obteve o diploma de 

curso superior, respondendo por cerca de 54% do total, enquanto que outros 

24,6% têm curso de pós-graduação, 15% têm curso superior incompleto e os 6,4% 

restantes têm apenas o nível básico. Quando se divide a amostra em adimplentes 

e inadimp

ivíduos com menor grau de instrução. A razão 

para esta hipótese é que indivíduos mais qualificados têm, em geral, menor 

dificuldade

ão viúvos. Efetuando a divisão entre 

adimplentes e inadimplentes, tem-se que entre os indivíduos do primeiro grupo, 

70,76% sã

lentes, percebe-se que a proporção de pós-graduados é bem maior 

entre os adimplentes (29,23%) do que entre os inadimplentes (18,65%). O mesmo 

vale para indivíduos com nível superior; 55,55% entre os adimplentes e 52% entre 

os inadimplentes. Nas duas categorias de menor nível educacional, há uma 

superioridade entre os inadimplentes. Cerca de 18,65% dos inadimplentes têm 

curso superior incompleto, enquanto que este número entre os adimplentes é de 

12,28%. Além disso, 10,45% dos inadimplentes têm apenas nível básico, contra 

apenas 2,92% dos adimplentes.  

 

Em se tratando de grau de instrução, espera-se que indivíduos com 

maior nível educacional estejam associados a menor probabilidade de 

inadimplência relativamente a ind

 de se recolocar no mercado de trabalho em situações de desemprego, 

além de terem ainda um nível salarial maior. 

 

Em relação ao estado civil, tem-se que aproximadamente 62,95% dos 

clientes da instituição financeira são casados, enquanto que 22,95% são solteiros, 

11,8% são divorciados e os 2,3% restantes s

o casados, 19,88% são solteiros, 7,6% são divorciados e apenas 1,76% 

são viúvos. Já entre os indivíduos do segundo grupo, 52,98% são casados, 

26,86% são solteiros, 17,16% são divorciados e os 3% restantes são viúvos. O 

que sugere que os indivíduos casados normalmente são mais recorrentes ao 

crédito, em virtude de maiores responsabilidades familiares como: colégio, plano 

de saúde, creche, remédios, mas que também procuram preservar seu crédito, 
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que é a sua capacidade de obter dinheiro no mercado. Espera-se que indivíduos 

casados apresentem menor probabilidade de inadimplência relativamente a 

indivíduos divorciados. A razão para isto é que o divórcio, em geral, acarreta mais 

um ponto de comprometimento da renda do indivíduo em forma de pensão, o que 

acaba por diminuir a margem de recursos disponíveis para suportar eventuais 

imprevistos.  

 

A idade média dos indivíduos analisados é de aproximadamente 44 

anos, sendo que entre os adimplentes a média é 45 anos e entre os inadimplentes 

esta média é de aproximadamente 43 anos. Espera-se que a idade esteja 

relacionada negativamente com a probabilidade de inadimplência5. 

caso contrário. 

Dos clientes analisados, cerca de 52% têm residência própria, sendo que entre os 

adimplente

tes é de R$ 5.646. Foi ainda gerada uma variável referente à relação 

entre renda e número de dependentes (incluindo o próprio indivíduo). A média 

                                                

 

Diante da dificuldade de obtenção de informações confiáveis sobre o 

patrimônio do indivíduo, usou-se como proxy a propriedade da residência em que 

vive. Assim, atribuiu-se o valor 1 no caso de residência própria e 0 

s esse número é de 59,64% e entre os inadimplentes é de 41,79%. A 

propriedade do imóvel em que vive sugere uma menor probabilidade de 

inadimplência, tendo em vista que esta é uma sinalização de que o cliente tem um 

maior patrimônio relativamente àqueles que não possuem imóvel próprio podendo 

tornar-se uma fonte de recurso diante de uma possível adversidade, muito embora 

não seja uma fonte com liquidez imediata. Além do mais o indivíduo que possui 

casa própria tem uma economia gerada pela não necessidade do pagamento de 

aluguel.   

 

A renda média dos indivíduos analisados é de aproximadamente R$ 

5.928, sendo que entre os adimplentes esta média é de R$ 6.149 e entre os 

inadimplen

 
5 As variáveis idade e renda se relacionam negativamente com a inadimplência considerando a Hipótese do 
ciclo de vida de Franco Modigliani, ver Sachs, 1998. Quando as pessoas são jovens, a sua renda é baixa e 
freqüentemente contraem dívidas (despoupam) porque sabem que ganharão mais dinheiro depois. 
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desta variá

alhados e para os inadimplentes 

13,01 ano sugere que uma maior estabilidade no emprego 

reflete, em

, entre outras).  As referidas 

informações são obtidas na forma de histórico dos últimos cinco anos do 

comportam

m da premissa de que existe uma 

métrica que separa os bons pagadores dos maus pagadores. Assim, assume-se 

que a p e atribuir 

probabilidades diferentes de insolvência aos indivíduos de acordo com certas 

característ

tivas referentes a características observáveis 

do indivíduo, aliadas a uma característica puramente comportamental, ligada ao 

vel foi de R$ 2.791, sendo que entre os adimplentes essa média foi de 

R$ 2.883 e de R$ 2.674 entre os inadimplentes.  

 

O tempo médio no mercado de trabalho entre as observações é de 

aproximadamente 14,7 anos. Quando se divide a amostra em dois grupos, têm-se 

para os adimplentes uma média de 16 anos trab

s trabalhados, o que 

 geral, em uma menor inadimplência.  

 

As informações constantes na variável associada ao comportamento do 

indivíduo no mercado de crédito foram obtidas por consulta a empresas 

especializadas (SERASA, SPC, SPI, Interpol

ento do indivíduo no mercado de crédito. São identificadas, por 

exemplo, se o indivíduo apresentou (ou apresenta) restrições como: títulos 

protestados, cheques sem fundos, financiamentos em aberto junto ao comércio,  

bancos e financeiras, o que poderá ser um fator preponderante da definição de 

seu perfil, na análise de avaliação de crédito. 

 
2.2.2   Variáveis selecionadas e especificação do modelo 
 
Os modelos de credit scoring parte

artir da avaliação de uma amostra realizada, podem-s

icas observáveis destes. 

 

A modelagem a ser construída tem como objetivo captar alguns dos 

fatores determinantes da probabilidade de insolvência. Deve-se assim, fazer uso 

de um conjunto de variáveis explica
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histórico 

e 

avaliar as previsões fora da amostra.  

urgem naturalmente à possibilidade de 

ocorrência de multicolinearidade. Em situações de multicolinearidade, pode-se 

incorrer n

 por 

exemplo). Dessa forma, estes modelos têm maior condição de informar a 

significânc

do cliente no mercado de crédito. Isto sugere que além das 

características observáveis do solicitante, informações a respeito do 

comportamento do cliente no mercado de crédito são de grande utilidade no 

auxílio à decisão de concessão de crédito por parte das instituições financeiras.  

 
No processo de estimação do modelo foi incluída apenas uma porção 

da amostra total obtida. O propósito deste procedimento é utilizar as observações 

não incluídas no modelo para verificar a robustez dos mesmos, no sentido d

 

O conjunto de variáveis explicativas consta de 15 séries, entre dummies 

e variáveis contínuas. Dado o grande número de variáveis explicativas e a natural 

correlação entre algumas delas s

a inversão de alguns (ou, num caso extremo todos) os coeficientes 

estimados, dando assim falsas informações a respeito da relação entre a variável 

dependente e as variáveis explicativas. Outra possibilidade ligada a 

multicolinearidade é a não significância de alguns (ou todos) os coeficientes 

associados a um teste de significância global indicando a rejeição da hipótese nula 

de que o modelo não é globalmente significante. Desse modo, nota-se que a 

ocorrência de multicolinearidade gera a possibilidade de confusão tanto na forma 

como as variáveis se relacionam, bem como na significância de tal relação.    

 

Em função do exposto acima, serão construídos quatro modelos 

buscando incluir em cada um deles apenas variáveis que não apresentariam 

tendência natural à multicolinearidade (tais como idade e tempo de trabalho

ia dos coeficientes estimados com maior confiabilidade relativamente a 

um modelo que incluísse todas as variáveis conjuntamente. Adicionalmente, cada 

um dos quatro modelos irá gerar uma nova variável como sendo uma combinação 

linear das variáveis explicativas utilizadas no modelo. O propósito deste 
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procedimento é gerar variáveis que captem todas as informações disponíveis dos 

clientes e incluí-las no modelo final, que tem como propósito unicamente a 

previsão da probabilidade de inadimplência. 

 

Procede-se a seguir a especificação de cada um dos quatro modelos 

precedentes ao modelo final de previsão. Todos os modelos (inclusive o final) 

baseiam-se na forma abaixo, referente à função índice do modelo logit: 

)ˆexp(1 βXt
tP

+
=  

A diferença entre as diversas especificações reside em βX ˆ
t

)ˆexp(ˆ βXt

, que 

assume um formato diferente em cada caso. 

 

No modelo 01, tem-se: 
 

)exp(1
)exp(ˆ

3221

33221

t

t
t XX

XXXXP
φφφ 55443

5544

ttt

ttt

XX φφ
φφφφφ
+++++

++++
=  

onde: 

X2t  = Dum solteiros ( assumindo 1 se o indivíduo é solteiro 

e 0 caso contrário); 

X3t  = tempo na residência atual; 

Dummy de identificação de divorciados ( assumindo 1 se o indivíduo é 

ntificação de residência própria ( assumindo 1 se o indivíduo 

o contrário); 

ivas geradas para o modelo anterior, será criada 

 

 

my de identificação de 

X4t  = 

divorciado e 0 caso contrário); 

X5t  = Dummy de ide

vive em residência própria e 0 cas

 

A partir das estimat

uma variável V1, consistindo de uma combinação linear das variáveis explicativas 

do modelo 01, ou seja, 

ttttt XXXXV 554433221
ˆˆˆˆˆ1 φφφφφ ++++=  

 



 47

O propósito da criação desta variável é a sua inclusão no modelo final 

de previsão. Note-se que, procedendo desta forma para as outras três 

especificações, o modelo final irá apresentar na sua especificação todas as 

possíveis entradas associadas às características dos clientes. 

 

o modelo 02 tem-se: N
 

)exp(1
)exp(

554433221

554433221

tttt

tttt
t WWWW

WWWWP
θθθθθ

θθθθθ
+++++

++++
=  

onde: 

W2t  = idade do indivíduo (em anos completos); 

W3t  = Dummy de identificação de casados ( assumindo 1 se o indivíduo é casado 

e 0 caso c

W4t  = Dummy de identificação de sexo ( assumindo 1 se o indivíduo é do sexo 

masculino e 0 caso contrário); 

 Dummy de identificação de grau de instrução básico (assumindo 1 se o 

trário); 

mo foi feito no modelo 01, será aqui também gerada uma 

pesos desta combinação linear são exatamente os 

ont ário); r

W5t  =

indivíduo tem apenas o nível básico e 0 caso con

 

Assim co

variável denominada V2, como sendo uma combinação linear das variáveis 

explicativas do modelo 02. Os 

coeficientes estimados do referido modelo. Dessa forma, 
 

ˆˆˆˆˆ
ttttt WWWWV 5544332212 θθθθθ ++++=  

  
No modelo 03 tem-se: 

 

)exp(1
)exp(

54433221

554433221

ttt

tttt
t PPP

PPPPP
πππππ 5tP

πππππ
+++++

++++
=  

onde: 

P2t  = Renda / (Quantidade de dependentes + 1); 

P3t  = tempo de trabalho; 
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P4t  = Dummy de identificação de viúvo ( assumindo 1 se o indivíduo é viúvo e 0 

caso contrário); 

 Dummy de identificação de grau de instrução superior incompleto                      

e 0 caso contrário). 

P5t  =

(assumindo 1 se o tem curso superior incompleto 

 

A variável V3, seguindo a metodologia empregada nos modelos 01 e 02 

é definida como 
 

ttttt PPPPV 554433221 ˆˆˆˆˆ3 πππππ ++++=  
 

No modelo 04 tem-se: 
 

)exp(1
)exp( 4433221 ttt GGG

4433221 ttt
t GGG

P
γγγγ

γγγγ
++++

+++
=  

onde: 

G2t  = Dumm  de identificação de grau de instrução superior ( assumindo 1 se o 

tem curso superior e 0 caso contrário); 

G3t  = Dummy de identificação de grau de instrução em nível de pós-graduação      

(assumindo 1 se o tem curso de pós graduação e 0 caso contrário); 

Dummy de identificação de residência em área nobre (onde considerou-se 

y

G4t  = 

como área nobre apenas o bairro da aldeota) ( assumindo 1 se o indivíduo reside 

na aldeota e 0 caso contrário); 

 

Dessa forma, a variável V4 é definida como: 
 

tttt GGGV 4433221 ˆˆˆˆ4 γγγγ +++=  
 

O modelo final, formulado com o objetivo de previsão é apresentado na 

forma geral como: 

 

)exp(1
)exp(ˆ
βX

βX

t

t
tP

+
= , 

onde βXt é definido como: 
 

X ExtCVVVV ttttt .4321 543210 αααααα +++++=β  
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onde V1, V2, V3 e V4 são as variáveis compostas definidas anteriormente, 

geradas a partir da combinação linear das variáveis explicativas dos modelos 01, 

te, inclui-se a variável C.Ext, que capta o histórico de 

ada cliente no mercado de crédito. Esta informação é obtida por consultas às 

agências de serviços de crédito (SERASA, SPC, SPI, interpol, entre outras). O 

02, 03 e 04. Adicionalmen

c

modelo final uma vez estimado, será utilizado na previsão da probabilidade de 

inadimplência dada as características individuais de cada cliente. A qualidade das 

previsões geradas será avaliada em dois momentos: no primeiro será analisada a 

proporção de acerto dentro da amostra utilizada quando da estimação do modelo; 

no segundo será feita uma análise da robustez do modelo, avaliando as previsões 

do mesmo para dados fora da amostra. 
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A partir das especificações apresentadas na metodologia do presente 

estudo, foram obtidas estimativas dos coeficientes6 em cada um dos quatro 

modelos preliminares ao modelo final de previsão. O objetivo é captar as relações 

significantes entre a variável dependente (probabilidade de inadimplência) e as 

diversas variáveis explicativas, bem como gerar os pesos a serem utilizados 

quando da composição das variáveis de cada modelo no modelo final. Por se 

tratarem de especificações lineares, o método empregado para estimação foi o da 

máxima verossimilhança, que como mencionado anteriormente, equivalente a uma 

forma de mínimos quadrados não lineares ponderados para modelos de resposta 

binária. Nos resultados apresentados não se fará uso de um nível de significância 

fixo, uma vez que os valores-p reportados possibilitam maior liberdade e 

adicionalmente geram maior informação sobre a significância estatística. 

 

A tabela 01 apresenta os resultados do modelo 01, que contém como 

variáveis explicativas as dummies Solteiro (1 se o indivíduo é solteiro, 0 caso 

contrário), Divorciado (1 se o indivíduo é divorciado, 0 caso contrário), Residência 

própria (1 se o indivíduo possui residência própria, 0 caso contrário ), além da 

variável tempo de residência. 

 

TABELA 01: MODELO 01 

Variável dependente: Y 

Método de estimação: máxima verossimilhança 
 

Variável Coeficiente Desv. Padrão z-Statistic Valor-p 
C 0.012263 0.275515 0.044510 0.9645

Solteiro 0.525866 0.323194 1.627088 0.1037
Tempo de residência -0.032727 0.025778 -1.269572 0.2042

Divorciado 1.253693 0.406465 3.084384 0.0020
Residência própria -0.587610 0.271115 -2.167382 0.0302

                 

Teste da RV (4 gl)   22.27252 

                                                 
6 Foi utilizado o software econométrico EViews 3.1 na obtenção das estimativas dos parâmetros do modelo 
Logit.  
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Valor-p (RV)       0.000177 
 

Inicialmente, comprova-se com base no teste da razão de 

verossimilhança (análogo do teste F de significância global em modelos de 

regressão linear) que o modelo é globalmente significante para o nível de 

significância de 1%. Nota-se ainda que apesar de comprovam as expectativas 

prévias em termos de sinal, alguns coeficientes não apresentaram significância 

estatística. 

 

A dummy solteiro apesar de apresentar coeficiente estimado positivo, 

deve ser interpretada com cautela, uma vez que apresenta baixa significância 

estatística. O mesmo vale para a variável tempo de residência, que indica relação 

negativa, porém não significante com a variável dependente. 

 

Já as dummies divorciado e residência própria mostraram-se 

estatisticamente significante e apresentaram coeficientes estimados positivo e 

negativo respectivamente. Isso indica que, em geral, indivíduos divorciados 

exibem maior risco de se tornarem inadimplentes em relação a outros estados 

civis. Isso pode ser atribuído, como citado anteriormente, ao fato de que o divórcio 

está normalmente associado a mais um ponto de comprometimento da renda do 

indivíduo (em forma de pensão), o que acaba por diminuir a margem de recursos 

disponíveis para suportar eventuais imprevistos. Em se tratando da variável 

residência própria, tem-se uma sinalização de que o cliente tem um maior 

patrimônio relativamente àqueles que não possuem imóvel próprio podendo torna-

se uma fonte de recurso diante de uma possível adversidade, muito embora não 

seja uma fonte com liquidez imediata, além de não ter despesa com aluguel, o que 

aumenta a  disponibilidade de sua renda.      

 

Utilizando os coeficientes estimados, construiu-se a variável V1, da 

seguinte maneira: 
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V1= 0.0122630561 + 0.5258655652*Solteiro - 0.0327274014*(Tempo de residência) + 

1.253692985*Divorciado - 0.5876097532*(Residência própria) 

 

O propósito desta variável é compor o modelo final, com o objetivo 

exclusivo de previsão. 

 

A tabela 02 apresenta os resultados do segundo modelo, que apresenta 

as variáveis explicativas Idade, dummy de identificação de casados (1 se o 

indivíduo é casado, 0 caso contrário), dummy de sexo (1 se o indivíduo é do sexo 

masculino, 0 caso contrário) e dummy de grau de instrução básico (1 se o 

indivíduo possui apenas nível básico, 0 caso contrário ). O referido modelo, assim 

como o anterior, mostrou-se globalmente significante com base no teste da razão 

de verossimilhança. 

 

A hipótese de que a probabilidade de inadimplência não tem 

associação significante com o sexo do indivíduo foi confirmada no modelo 02 

(valor-p = 0.5261). A variável idade mostrou uma relação negativa com Y, muito 

embora maiores conclusões sejam comprometidas pela baixa significância de seu 

coeficiente. As dummies Casado e Básico apresentaram coeficientes 

estatisticamente significantes e, além disso, mostraram-se de acordo com o 

esperado em termos das suas relações com a probabilidade de inadimplência. 

 

TABELA 02:  MODELO 02 

Variável dependente: Y 

Método de estimação: máxima verossimilhança 

Variável Coeficiente Desv. Padrão z-Statistic Valor-p 
C 0.949268 0.520780 1.822782 0.0683

Idade -0.016123 0.009649 -1.671012 0.0947
Casado -0.647800 0.263406 -2.459322 0.0139

Sexo -0.187199 0.295300 -0.633928 0.5261
Básico 1.056242 0.524007 2.015705 0.0438

 

Teste da RV (4 gl)       16.92606 
Valor-p (RV)                 0.001998 
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Assim como feito no modelo 01, os coeficientes do modelo 02 serão 

usados na composição da variável composta V2, que irá figurar no modelo final de 

previsão. Desse modo, V2 é definida como: 

 
V2 = 0.9492679089 - 0.01612302911*Idade - 0.647800129*Casado - 0.1871986732*Sexo 

+ 1.056242484*Básico 

 

A tabela 03 contém as informações da estimação do modelo 03, que 

exibe as variáveis explicativas Renda/(quantidade de dependentes), tempo de 

trabalho, e dummies de identificação de viúvo (1 se o indivíduo é viúvo, 0 caso 

contrário) e dummy de sexo (1 se o indivíduo é do sexo masculino, 0 caso 

contrário) e dummy de grau de instrução superior incompleto (1 se o indivíduo 

possui curso superior incompleto, 0 caso contrário ). Da mesma forma dos 

modelos anteriores, o modelo 03 mostrou-se globalmente significante com base 

no teste da razão de verossimilhança. 

 

TABELA 03:  MODELO 03 

Variável dependente: Y 

Método de estimação: máxima verossimilhança 

Variável Coeficiente Desv. Padrão z-Statistic Valor-p 
C 0.859795 0.345536 2.488293 0.0128

Renda/(qtde. depend) -0.000112 5.88E-05 -1.909694 0.0562
Tempo de trabalho -0.061180 0.016602 -3.684968 0.0002

Viuvo  0.643785 0.816883 0.788099 0.4306
Superior incompleto 0.431898 0.332316 1.299661 0.1937

 

Teste da RV (4 gl)  19.39865 
Valor-p (RV) 0.000656 

 

As variáveis Renda/(quantidade de dependentes) e Tempo de trabalho 

mostraram-se estatisticamente significantes (a segunda em maior grau), bem 

como negativamente relacionadas com a probabilidade de inadimplência. Esses 

resultados estão dentro do que havia sido previsto anteriormente, uma vez que 
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maior tempo de trabalho está associado a maior estabilidade e consequentemente 

menor predisposição a se tornar inadimplente. A relação negativa entre a razão 

Renda/(quantidade de dependentes) sugere que maior renda por dependente 

indica maior suporte para arcar com eventualidades sem precisar recorrer a 

artifícios como tomada de crédito a juros altos.   

 

A dummy que capta os indivíduos viúvos mostrou-se sem significância 

estatística, o que era esperado, em virtude de o estado de viuvez ser 

independente da vontade do indivíduo, bem como de seu comportamento. Desse 

modo, não se mostra atraente a idéia de associar maior ou menor probabilidade 

de inadimplência a indivíduos pelo fato de estes serem viúvos. 

 

Sabe-se que o diploma de curso superior é uma sinalização de 

produtividade que o indivíduo dá ao mercado. Nesse sentido, espera-se que 

indivíduos com curso superior tenham maior remuneração relativamente aos 

indivíduos que não têm essa propriedade. Desse modo, o curso superior 

incompleto não chega a se confirmar como uma sinalização de maior 

produtividade, de tal modo que os indivíduos que se encaixam nesta categoria 

exibem pouco diferencial em relação àqueles que nem chegaram a cursar o 

terceiro grau. Assim, esperar-se-ia que a variável dummy curso superior 

incompleto apresentasse coeficiente positivo, o que foi confirmado empiricamente. 

Cabe, entretanto, a ressalva de que a interpretação deve ser cautelosa dada a não 

significância deste coeficiente (valor-p =0.1937).  

 

Os coeficientes do modelo 03 irão servir de pesos para a variável 

composta V3, a ser incluída no modelo final de previsão. Desse modo, V3 é 

definida como: 

 
V3 = 0.8597949331 - 0.0001123458123*(Renda/(Quantidade de dependentes+1)) - 

0.06117957078*(Tempo de trabalho) + 0.6437846205*Viúvo + 0.431897732*(Superior 

Incompleto) 
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TABELA 04:  MODELO 04 

Variável dependente: Y 

Método de estimação: máxima verossimilhança 

Variável Coeficiente Desv. Padrão z-Statistic Valor-p 
C 0.410481 0.269568 1.522738 0.1278

SUPERIOR -0.670807 0.304577 -2.202418 0.0276
POSGRAD -1.020038 0.368465 -2.768341 0.0056

NOBRE -0.262267 0.248489 -1.055445 0.2912
 

Teste da RV (4 gl)   10.28264 
Valor-p (RV) 0.016310 

 

A tabela 04 mostra as estimativas do último modelo precedente ao 

modelo final de previsão. Assim como todos os demais, este modelo também foi 

globalmente significante (valor-p do teste da RV =0.016310). No modelo 04 foram 

associadas à probabilidade de inadimplência as variáveis explicativas Superior 

(dummy assumindo o valor 1 se o indivíduo tem diploma de curso superior e 0 

caso contrário), Posgrad (dummy  assumindo o valor 1 se o indivíduo tem diploma 

de curso de pós-graduação e 0 caso contrário) e Nobre (dummy  assumindo o 

valor 1 se o indivíduo mora em área nobre (aldeota) e 0 caso contrário). 

 

A inclusão da variável dummy que capta a região onde o indivíduo mora 

tem o propósito de servir como mais um instrumento de análise da riqueza do 

indivíduo. Note-se que a variável renda é do tipo fluxo, enquanto que a riqueza é 

analisada como estoque. Essa tentativa também motivou a inclusão da variável 

Residência própria no modelo 01, apresentado naquela ocasião significância 

estatística em nível de 5%. No modelo 04, apesar de apresentar o coeficiente 

estimado com sinal negativo, indicando que indivíduos que residem em área nobre 

teriam, em geral, menor probabilidade de se tornarem inadimplentes, não foi 

observada significância estatística. Dessa forma, não devemos tecer comentários 

mais enfáticos sobre a relação entre residir em área nobre com a probabilidade de 

inadimplência. 
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Como já foi antecipado nos comentários do modelo 03, o sinal esperado 

do coeficiente das dummies Superior e Pós-graduado é negativo. Esta expectativa 

foi confirmada empiricamente, sendo a ela associada a significância estatística em 

ambos os casos. 

 

Feitas as considerações gerais sobre o modelo04, resta gerar a variável 

V4 a partir das ponderações das estimativas dos coeficientes, ou seja: 

 

V4 = 0.4104805881 - 0.6708069333*Superior - 1.020037694*(Pós-Graduado) - 

0.262266814*Nobre 

 

De acordo com a metodologia empregada no presente estudo, será 

estimado o modelo final com o objetivo de gerar previsões da probabilidade de 

inadimplência dos indivíduos tomadores de crédito. Inicialmente, testar-se-á o 

modelo com base nas previsões geradas para as observações (265 no total) 

incluídas na regressão final. Para uma avaliação da robustez do modelo, extraiu-

se do total da amostra uma parcela para avaliar a qualidade da previsão fora da 

amostra (ver seção 3.2) 

 

O modelo final na forma geral é apresentado abaixo: 
 

)ˆexp(1
)ˆexp(ˆ
βX

βX

t

t
tP

+
= , 

onde deve ser substituído pelos resultados da estimação apresentados 

abaixo:  

βX ˆ
t

 
βX ˆ

t  = -3.1993+0.02623*V1+0.12551*V2+0.49296*V3+0.14381*V4+4.9743*(Consulta 

externa) 

 
Desse modo, as variáveis apresentadas no modelo final são as já 

definidas anteriormente V1, V2, V3 e V4 acrescidas da variável comportamental 
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Consulta externa, que fornece informações sobre o comportamento passado do 

cliente no mercado de crédito. A obtenção dessa informação é feita junto às 

agências de serviços de crédito (SERASA, SPC, SPI, Interpol, entre outras). 

 

O referido modelo, identicamente aos quatro anteriores, é globalmente 

significante. Na verdade, nota-se que dentre todos os modelos, este último é o que 

apresenta maior estatística RV (209.7039), acompanhada de um valor-p 

virtualmente igual a zero. Desse modo, estar-se apto a proceder às estimações 

para verificação da qualidade de ajustamento do modelo dentro (seção 3.1) e fora 

(seção 3.2) da amostra. 

 

3.1  Avaliação das previsões dentro da amostra 
 

A partir do total de observações incluídas nos modelos 01 a 04, bem 

como no modelo final, foram geradas previsões para as observações incluídas na 

amostra, bem como para indivíduos não incluídos na mesma. Esta primeira seção 

se ocupará apenas do primeiro caso. 

 

Do total de observações incluídas nos modelos estimados tem-se a 

seguinte divisão: 151 clientes adimplentes e 114 inadimplentes. A proporção de 

acerto das previsões do modelo final foi de aproximadamente 90.2%, sendo que 

entre os adimplentes esta foi de 85.4% e entre os inadimplentes foi de 96.5%. 

 

3.2  Avaliação das previsões fora da amostra 
 

Substituindo os resultados da estimação no modelo final 

)ˆexp(1
)ˆexp(ˆ
βX

βX

t

t
tP

+
=  

com menor precisão dos coeficientes estimados em relação ao número de casas 

decimais, têm-se o resultado apresentado abaixo: 
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).9744145034930212501026023exp(1
).9744145034930212501026023exp(ˆ

Ext*C.*V.*V.*V.*V..-
Ext*C.*V.*V.*V.*V..-Pt ++++++

+++++
=  

 
A expressão acima foi utilizada nas previsões dentro da amostra e  será 

igualmente usada nas previsões fora da amostra para  verificar a robustez do 

modelo e a viabilidade de sua aplicação na prática.  

 

Para critério de avaliação da qualidade da previsão do modelo fora da 

amostra, foram utilizadas 43 observações, sendo que destas 20 referem-se a 

clientes adimplentes. As previsões entre os adimplentes tiveram 100% de acerto, 

enquanto que entre os inadimplentes a proporção de acerto foi de 

aproximadamente 91,3%. Estes resultados, associados, resultam em uma 

proporção global de acerto da ordem de aproximadamente 95,35%. 

 

Para ilustrar o procedimento utilizado na geração das probabilidades 

mencionadas, serão apresentados dois exemplos.  

 

CLIENTE 01 

 Renda: R$ 5.600,00 

 Residência própria: Não 

 Grau de instrução: Superior 

 Tempo de residência: 5 anos 

 Tempo de trabalho: 15 anos 

 Idade: 47 anos 

 Número de dependentes: 2 

 Estado Civil: Casado 

 Restrição de crédito (consulta externa): Sim 

 Sexo: Feminino 

 Área nobre: não 

 
Substituindo as características do cliente 01, tem-se: 
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V1= 0.0122630561 + 0.5258655652*0 - 0.0327274014*5 + 1.253692985*0 - 

0.5876097532*0 = -0.151374 

 
V2 = 0.9492679089 - 0.01612302911*47 - 0.647800129*1 - 0.1871986732*0 + 

1.056242484*0 = - 0.456315 

 
V3 = 0.8597949331 - 0.0001123458123*(5600/3) - 0.06117957078*15 + 0.6437846205*0 

+ 0.431897732*0 = - 0.267611  

 

V4 = 0.4104805881 - 0.6708069333*1 - 1.020037694*0 - 0.262266814*0 =  - 0.260326 

Desse modo, tem-se que a equação do modelo final para o cliente 

01 é  dada por 
 
βX ˆ

t  = -3.1993 + 0.02623*(-0.151374) + 0.12551*(- 0.456315) + 0.49296*(- 0.267611) + 

0.14381*( - 0.260326) + 4.9743*1 = 1.544390 

 

)ˆexp(1
)ˆexp(ˆ
βX

βX

t

t
tP

+
=  = 0.824102 

 
Assim, a probabilidade de inadimplência associada ao cliente 01 é de 

82,41%. Este cliente realmente se mostrou inadimplente, pelo que o modelo previu 

corretamente. 

 

Utilizando o mesmo procedimento descrito para calcular a probabilidade 

de inadimplência do cliente 01, encontrou-se a probabilidade de aproximadamente 

2,66% de inadimplência associada ao cliente 02 a partir das informações abaixo. 

Desse modo, a baixa probabilidade de inadimplência associada ao cliente 02 está 

em sintonia com a situação real do cliente até o momento da coleta das 

informações que é de adimplência. 
  
CLIENTE 02 

 Renda: R$ 12.000,00 

 Residência própria: Sim 
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 Grau de instrução: Pós-graduação 

 Tempo de residência: 7 anos 

 Tempo de trabalho: 14 anos 

 Idade: 42 anos 

 Número de dependentes: 2 

 Estado Civil: casado 

 Restrição de crédito (consulta externa): Não 

 Sexo: Masculino 

 Área nobre: não 

 

Conforme pode ser detectado nos resultados anteriores, o sucesso das 

previsões geradas pelo modelo final tanto dentro da amostra quanto fora dela é 

prova evidente do bom ajustamento do mesmo. Desse modo, acredita-se que este 

pode ser de grande utilidade para a instituição fornecedora das informações no 

sentido de uma melhor avaliação dos atuais clientes, bem como daqueles 

pretendentes. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Com a evolução da tecnologia da informação, a desregulamentação do 

sistema financeiro, a globalização tem-se observado um aumento da 

competitividade entre as organizações. Conquistar vantagem competitiva é o 

grande desafio enfrentado pelas mesmas.  

O objetivo das instituições é obter o maior lucro possível, sem 

desconsiderar, portanto, o risco associado. Desta forma tem-se observado 

grandes avanços na área de risco, permitindo às instituições avaliá-los e geri-los 

de forma mais precisa e eficiente.  

 

A evolução dos processos de gestão risco tem tido grandes 

contribuições das técnicas estatísticas, matemáticas, econométricas e 

computacionais, permitindo ao gestor de crédito uma maior previsão quanto a 

inadimplência.  Além da análise clássica onde prevalece à subjetividade do 

analista, os modelos quantitativos têm respaldo à tomada de decisão de crédito 

fornecendo dados a partir da análise de características observáveis dos indivíduos 

candidatos ao crédito.  

 

Os modelos de credit scoring são um desses modelos usados no 

mercado, em especial para a concessão de crédito a pessoas físicas. Tais 

modelos partem da premissa de que existe uma métrica que separa os bons 

pagadores dos maus pagadores. Assim, assume-se que a partir da avaliação de 

uma amostra realizada, pode-se atribuir probabilidades diferentes de insolvência 

aos indivíduos de acordo com certas características observáveis destes.  

 

O uso da tecnologia associada às necessidades de um maior rigor 

quanto à gestão do risco possibilita a utilização de modelos baseados na utilização 

da ferramenta estatística Logit.  O uso da regressão logística, conforme modelo 
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analisado mostrou-se uma ferramenta útil na solução para o desafio da avaliação 

do risco de perda financeira. 

 

Os cinco modelos propostos foram construídos com 308 cadastros de 

pessoas físicas de uma instituição financeira, observando-se as características 

individuais quanto: a renda/quantidade de dependente, estado civil, grau de 

escolaridade, se residência própria ou não, idade, tempo de residência, tempo no 

trabalho, bairro, se aponta alguma restrição externa via consulta às agências de 

serviço (SERASA, SPC, SPI, entre outras), o que apresentou resultados 

satisfatórios quanto à previsão de inadimplência e permitiu: 

 

 A partir da regressão Logit obter a probabilidade de inadimplência 

dos clientes. 

 Do total de observações incluídas nos modelos estimados tem-se a 

seguinte divisão: 151 clientes adimplentes e 114 inadimplentes. A 

proporção de acerto das previsões do modelo final foi de 

aproximadamente 90.2%, sendo que entre os adimplentes esta foi 

de 85.4% e entre os inadimplentes foi de 96.5%. 

 De uma amostra fora do modelo proposto, visando testar a 

consistência do mesmo obteve-se: Para critério de avaliação da 

qualidade da previsão do modelo fora da amostra, foram utilizadas 

43 observações, sendo que destas 20 referem-se a clientes 

adimplentes. As previsões entre os adimplentes tiveram 100% de 

acerto, enquanto que entre os inadimplentes a proporção de acerto 

foi de aproximadamente 91,3%. Estes resultados, associados, 

resultam em uma proporção global de acerto da ordem de 

aproximadamente 95,35%. 

 

Modelos de credit scoring utilizam técnicas como a análise de 

discriminantes, programação matemática, econometria, redes neurais, entre 

outras, o que representam um considerável avanço na gestão de crédito, aliando a 
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análise de crédito clássica, onde prevalece a subjetividade do analista de crédito, 

baseado em sua experiência e na cultura da instituição, com modelos quantitativos 

fornecendo dados a partir da observação de características comportamentais do 

individuo, tais como seus hábitos de pagamento, seu patrimônio, seu estado civil, 

entre outras, gerando um perfil que permita mensurar a sua probabilidade de 

inadimplência.    

 

Os resultados obtidos pelos modelos utilizados demonstraram sucesso 

das previsões geradas pelo modelo final tanto dentro da amostra quanto fora dela, 

o que é prova evidente do bom ajustamento do mesmo. Desse modo, acredita-se 

que este pode ser de grande utilidade para a instituição fornecedora das 

informações no sentido de uma melhor avaliação dos atuais clientes, bem como 

daqueles pretendentes. 
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