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Capítulo 1. MÉTODOS ENSEMBLE 

APLICADOS A ANÁLISE DE 

CRÉDITO 

 

 

1. Considerações iniciais  

Com a evolução dos mercados financeiro e de capitais, as operações de crédito 

tornaram-se mais volumosas e complexas, implicando a necessidade de avanços em  

mecanismos e modelos de mensuração e gestão de riscos. Tendo em vista a maior 

importância e sofisticação das operações de crédito e a conseqüente vulnerabilidade do 

sistema financeiro a crises sistêmicas, órgãos internacionais e reguladores de cada país 

vêm desenvolvendo diretrizes e regras referentes à exposição ao risco de crédito por 

parte de instituições financeiras. Por exemplo, o Comitê da Basileia para Supervisão 

Bancária (BCBS) tem publicado diversas diretrizes que incluem mecanismos de gestão de 

riscos de crédito para serem adotados pelos bancos (Mohanty, 2008).  
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Mais especificamente, o Comitê da Basileia estabelece como pilar relevante a 

necessidade de capital próprio para fazer frente ao grau de exposição a diferentes tipos 

de riscos (BIS, 2004), incluindo risco de crédito. Tendo como base as diretrizes do 

Comitê da Basileia, bancos centrais de cada país podem adotar exigências de capital 

regulatório para que instituições financeiras tenham capacidade de suportar perdas 

financeiras em função de inadimplência de seus tomadores bem como de degradação 

da qualidade de crédito de seus ativos.  

Em particular, o risco de crédito de carteiras de varejo passou a ter importância dentro 

das instituições financeiras (Burns, 2002), uma vez que, dado o risco ser considerado 

homogêneo devido à grande possibilidade de diversificação, pode implicar em grandes 

economias em termos de capital regulatório.   

Neste contexto, este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de modelos voltados 

para a análise do risco de crédito de carteiras de varejo. Através da implementação de 

algoritmos de aprendizagem de máquina, este estudo busca avaliar possíveis 

mecanismos de aprimoramento de modelos de discriminação entre bons e maus 

pagadores. A despeito de os algoritmos desse estudo poderem ser usados para analisar 

risco de crédito de carteiras de atacado, a maior disponibilidade de dados e o processo 

comumente automatizado de application scoring, torna mecanismos computacionais de 

aprendizagem de máquina mais apropriados para carteiras de varejo.  

Considerando os vários tipos de mecanismos de aprendizagem de máquina, essa 

pesquisa investiga a aplicabilidade de métodos ensemble de bagging e boosting na 

análise de risco de crédito. Tendo em vista a base computacional dos métodos ensemble, 

como produto deste projeto, é desenvolvido um software que possibilite automatizar o 

processo de classificação de bons ou maus pagadores usando o bagging e o boosting, 

permitindo a realização de uma aplicação prática do estudo. É efetuada uma análise de 
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adequação dos modelos implementados computacionalmente seguindo etapas de 

calibragem e validação em diferentes amostras de empréstimos para pessoa física.  

É importante destacar que, durante o levantamento bibliográfico para esta pesquisa, 

não foi encontrado nenhum outro trabalho na literatura nacional que abordasse essas 

técnicas ensemble na análise do risco de crédito. 

 

2. Descrição da pesquisa 

Modelos de gestão de riscos de carteiras de crédito são necessários tanto em função de 

exigências de órgãos reguladores como, por exemplo, o Banco Central do Brasil, quanto 

em função de necessidades gerenciais para subsidiar o processo de tomada de decisão 

de empréstimo. Desta forma, o uso de ensemble methods, que constituem mecanismos 

computacionais baseados em aprendizagem de máquina, pode implicar 

aprimoramentos substanciais em modelos tradicionais de avaliação do risco de crédito.  

Por exemplo, de acordo com Freund e Schapire (1999), o uso do boosting, um método 

ensemble tradicional, possibilita que técnicas simples de discriminação cujo índice de 

acerto é pouco maior que 55% conduzam a uma porcentagem maior que 99% de 

classificações corretas.  

Assim, esse trabalho tem como objetivo principal o estudo e a aplicação de métodos 

ensemble na análise do risco de crédito de carteiras de varejo. Como meta principal, o 

trabalho envolve a programação de um software que automatize o processo de 

classificação de potenciais tomadores entre bons ou maus pagadores. O sistema 

implementado (i) possibilita a leitura de uma base de dados para a calibração do modelo, 



6 
 

(ii) realiza os procedimentos de estimação dos parâmetros dos mecanismos de 

classificação tradicionais (análise discriminante, regressão logística e partição recursiva), 

(iii) automatiza o processo de aprendizagem computacional dos métodos ensemble 

(bagging e boosting), (iv) gera um conjunto de equações provenientes dos métodos 

ensemble que serve para prever a qualidade de crédito e (v) estabelece uma 

classificação de um potencial cliente entre as categorias de bom ou mau pagador.  

Destaca-se que, para o desenvolvimento e validação da modelagem, o grupo de 

pesquisadores dispõe de bases de dados de instituições financeiras, com diversas 

variáveis relevantes para a análise de crédito. No entanto, o software deve ter 

flexibilidade para ser utilizado a partir de uma base de dados com diferentes variáveis 

associadas ao crédito. Nesse contexto, a entrada de dados deve permitir que diferentes 

tipos de variáveis possam ser incorporadas na análise, bem como que cada análise possa 

levar em consideração um número distinto de variáveis explicativas.  

Tendo em vista o seu direcionamento ao público praticante de gestão de riscos, o 

sistema foi desenvolvido com uma interface com o usuário baseada na plataforma do 

Microsoft Excel, uma vez que seu uso está disseminado na indústria financeira. Ressalta-

se, no entanto, que as bibliotecas de funções e as sub-rotinas foram programadas em 

Visual Basic for Applications do ambiente Excel e também em R, visando maior 

performance computacional e flexibilidade de implementação.  

Apesar de o desenvolvimento do software ser o principal objetivo da pesquisa, são 

discutidos brevemente nesse relatório os fundamentos das principais técnicas de 

classificação aplicadas em análise de concessão de crédito (análise discriminante, 

regressão logística, algortimo de partição recursiva) bem como as características dos 

mecanismos de aprendizagem de máquina utilizados, notadamente os métodos 

ensemble de bagging e boosting.  
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Aplicações e descrições das técnicas, baseadas em dissertações de mestrado orientadas 

pelo pesquisador líder e que foram transformadas em artigos, são também 

apresentados nesse relatório para exemplificar resultados práticos obtidos com o uso 

dos métodos ensemble. O capítulo que discute a aplicação de métodos ensemble para 

microcrédito deriva de artigo desenvolvido a partir da dissertação de Vania Rosatti. O 

capítulo que discute a aplicação de métodos ensemble para financiamento imobiliário 

baseia-se na dissertação de Neilson Soares Lopes.  

Conforme já comentado, no levantamento bibliográfico, não foi encontrado na 

literatura nacional, a não ser as dissertações dos orientandos já citados, trabalho sobre 

tema semelhante. Apesar de algumas aplicações de ensemble methods em crédito 

terem sido efetuadas por pesquisadores em outros países como, por exemplo, Lai, Yu, 

Shouyang e Zhou (2006), Alfaro, Garcia, Gámez e Elizondo (2008) e Hsieh e Hung (2010), 

ainda há pouco material sobre o tema tanto no contexto nacional quanto no 

internacional.  

Desta forma, o trabalho é relevante sob uma perspectiva teórica, pois trata de um 

assunto relativamente recente, com uma literatura ainda em desenvolvimento. 

Adicionalmente, a pesquisa também é importante do ponto de vista prático, tendo em 

vista as diretrizes do Comitê da Basileia e as exigências do Banco Central do Brasil por 

uma maior sofisticação de modelos que avaliem risco de crédito. Adicionalmente,  
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Capítulo 2. TÉCNICAS MULTIVARIADAS 

TRADICIONAIS PARA ANÁLISE 

DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 

 

 

1. Considerações iniciais 

De acordo com Johnson e Wichern (1998), discriminação e classificação correspondem a 

técnicas multivariadas que buscam separar conjuntos distintos de objetos ou 

observações e que permitem alocar novos objetos ou observações em grupos 

previamente definidos.  

Embora a disciminação e a classificação sejam semelhantes, Johnson e Wichern (1998) 

estabelecem que a discriminação está associada a um objetivo de descrever as 

diferentes características de observações de populações distintas conhecidas em uma 

abordagem exploratória, enquanto a classificação encontra-se mais relacionada com o 

objetivo de alocação de observações em classes, tendo um caráter menos exploratório. 
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Aplicações da discriminação e da classificação em análise de crédito são, portanto, 

evidentes. Estas técnicas propiciam não somente o entendimento das características 

que diferenciam, por exemplo, bons e maus tomadores de recursos, como também o 

desenvolvimento de modelos que classificam potenciais tomadores em grupos 

conforme sua capacidade de pagamento de um empréstimo. 

As discussões nesse estudo focam-se no estudo geral de técnicas que possibilitam uma 

melhor análise de crédito, sem a preocupação de distinguir explicitamente aplicações de 

discriminação ou de classificação. No entanto, do ponto de vista prático, o objetivo final 

de modelos automatizados de credit scoring ou análise de application scoring estão 

associados à classificação, uma vez que a decisão de concessão de empréstimo depende 

do grupo ao qual um potencial tomador é classificado. De acordo com Klecka (1980), a 

classificação é uma atividade na qual variáveis discriminantes ou funções discriminantes 

canônicas são usadas para prever o grupo ao qual um observação tem maior 

probabilidade de pertencer.  

Conforme já destacado anteriormente, o objetivo da pesquisa envolve o 

desenvolvimento de um sistema que utiliza métodos ensemble de bagging e boosting 

acoplados em técnicas estatísticas multivariadas. Dessa forma, a ênfase da pesquisa 

envolve o desenvolvimento do sistema e, portanto, a discussão das técnicas não é 

pormenorizada. Maiores detalhes podem ser encontrados nas referências apresentadas. 

 

2. Modelos de classificação  

De uma maneira mais formal, a ideia básica da análise de crédito é estudar possíveis 

relacionamentos entre variáveis   que representam   características            de 
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tomadores e uma variável   representativa de sua qualidade de crédito. Para estudos 

de concessão de crédito, comumente a qualidade de crédito é definida por um score, 

com características de variável numérica escalar, ou por um rating, com características 

de uma variável ordinal, ou ainda por um um indicador de bom ou mau pagador, com 

características de uma variável nominal ou categórica.  

Considerando o objetivo principal dessa pesquisa, voltado ao desenvolvimento de um 

sistema automatizado que possa ser usado para concessão automatizada de crédito, a 

ênfase do estudo recai em problemas na qual a variável   é dicotômica, com categorias 

ou grupos de (i) maus pagadores e (ii) bons pagadores. Diversas técnicas de classificação 

usando estatística multivariada existem (Klecka, 1980) e, a seguir, são contextualizadas 

brevemente a análise discriminante, a regressão logística e o algoritmo de partição 

recursiva.  

2.1. Análise discriminante 

A análise discriminante pode ser usada para determinar a relação entre uma variável 

categórica e um conjunto de variáveis com escala intervalar (Jobson, 1992). A análise 

discriminante linear multivariada permite identificar, por meio de uma função, variáveis 

que possibilitem segregar ou distinguir grupos de observações a partir de escores 

(Klecka, 1980).  

No caso do estudo de crédito, a análise discriminante gera uma função ou mais funções 

que auxiliam na classificação de potenciais tomadores. Do ponto de vista matemático, 

para o caso de análise de dois grupos, por exemplo, adimplentes e inadimplentes, pode-

se obter uma função discriminante expressa por: 
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onde: 

  é a variável dependente que representa a pontuação ou escore obtido por uma 

determinada observação; 

        são coeficientes que indicam a influência de cada variável independente 

na classificação de uma observação; 

        referem-se aos valores das variáveis independente associadas a uma 

dada observação. 

Assim, a função discriminante conduz a um escore, resultante dos coeficientes e das 

variáveis independentes, que indicam maior proximidade a um determinado grupo. 

Comumente, em aplicações de análise de crédito de uma carteira de varejo, são 

utilizadas variáveis que se referem aos dados de cadastro ou a outras informações ou 

características do potencial tomador. Indivíduos com maior escore tendem a possuir um 

melhor rating, indicando melhor qualidade de crédito e menor probabilidade de 

inadimplência.  

Dentre as principais premissas de uma análise discriminante, incluem-se: (i) uma 

variável discriminante não pode ser uma combinação linear de outras variáveis 

independentes; (ii) as matrizes de variância-covariância de cada grupo devem ser iguais; 

(iii) as variáveis independentes têm distribuição normal multivariada (Klecka, 1980).    

Ressalta-se que a análise discriminante é uma das técnicas mais comuns de classificação 

de tomadores de empréstimos em modelos de application scoring, tendo-se tornado 

bastante difundida após os estudos de Altman (1968).  
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2.2. Regressão logística 

Muitos fenômenos sociais são discretos ou qualitativos, em contraste com fenômenos 

que possuem uma natureza quantitativa contínua (Pampel, 2000). A classificação de 

qualidade de crédito entre bons ou maus pagadores é tipicamente qualitativa, 

representando um fenômeno binário.  

Em um modelo dicotômico, a regressão logística serve como alternativa à análise 

discriminante para realizar a classificação de potenciais clientes. Na regressão logística, 

a variável dependente   é definida como uma variável binária, que assume os valores 0 

ou 1 e as variáveis independentes estão associadas às características e ou eventos 

associados ao grupo.  

Sem perda de generalidade, pode-se definir que indivíduos do grupo 0 referem-se aos 

bons pagadores e indivíduos do grupo 1 referem-se a maus pagadores. A função 

logística, considerando que o evento de interesse seja inadimplência de um indivíduo, é 

dada por: 

   [    |        
 

      
  

onde:       

   representa a probabilidade de o indivíduo   pertencer ao grupo de 

inadimplentes; 

                                constitui um escore no qual os 

coeficientes podem ser estimados através de uma amostra, por exemplo.  
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No caso do uso de regressão logística para análise de crédito,    representa a 

probabilidade de uma contraparte   ser má pagadora, condicionada às diversas variáveis 

independentes   que indicam características relevantes para a análise de crédito. 

Quando as premissas da análise discriminante e da regressão logística são obedecidas, 

os dois métodos apresentam resultados e classificação comparáveis. Contudo quando a 

premissa da normalidade das variáveis não é observada ou de igualdade da matriz de 

variâncias-covariâncias (Hair Jr. et al, 2006), resultados podem diferir 

consideravelmente. A regressão logística, dada a sua menor limitação a premissas 

restritivas, constitui uma técnica amplamente utilizada pelo mercado para análise de 

crédito.  

2.3. Algoritmo de partição recursiva 

Uma técnica menos tradicional para discriminação entre grupos que envolve uma 

modelagem não-paramétrica, baseada em árvores de classificação e frequentemente 

denotada por algoritmo de partição recursiva (Thomas, Edelman e Crook, 2002).  

De acordo com Feldesman (2002), as árvores de classificação possuem diversas 

vantagens frente a modelos paramétricos: (i) não necessitam de transformações de 

dados como é o caso da função logit na análise de regressão logística, (ii) observações 

com valores faltantes não exigem tratamento especial, (iii) o sucesso na classificação 

não depende de premissas de normalidade de variáveis ou de igualdade de matrizes de 

variância-covariância entre grupos como é o caso da análise discriminante.  

O fundamento do algoritmo de partição recursiva é a subdivisão do conjunto de 

observações em duas partes de maneira que os subgrupos subseqüentes sejam cada vez 

mais homogêneos (Thomas, Edelman e Crook, 2002). A subdivisão é definida a partir de 
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valores de referência para variáveis que explicam diferenças entre grupos. Observações 

com valores dessa variável maiores do que o valor de referência são classificadas em um 

grupo enquanto observações com valores maiores, são classificadas em outro grupo.  

Assim, para cada variável relevante, o algoritmo estabelece um valor de referência que 

serve para formar os subgrupos. Por exemplo, se a variável discirminante   é contínua, 

então o algoritmo obtém um valor de corte  , tal que os dois subgrupos são formados 

em função de uma dada observação ter um valor     ou    . No caso de a variável 

discriminante   ser categórica, o algoritmo verifica todas as possíveis separações das 

categorias em duas e define uma medida que permite classificar os grupos (Thomas, 

Edelman e Crook, 2002). A repetição desse procedimento para as diversas variáveis 

relevantes forma um conjunto de regras simples, de valores maiores ou menores que o 

de referência. Cada observação pode ser classificada em um grupo final a partir desse 

conjunto de regras.  

A definição do valor de corte   constitui ponto relevante para o modelo de árvores de 

classificação. De acordo com Anderson (2007), as medidas mais usuais para separação 

de grupos baseiam-se na estatística de Kolmogorov-Smirnov, no índice de Gini e  em 

indicadores de entropia. As árvores de classificação possibilitam uma representação 

intuitiva e de fácil entendimento (Breiman et al., 1984). Trabalhos que aplicam as 

árvores de classificação para análise de crédito, embora não tão difundidos quanto 

estudos que usam modelos paramétricos, podem ser encontrados em Coffman (1986) e 

Lemos, Steiner e Nievola (2005). 

  



15 
 

 

 

 

Capítulo 3. MÉTODOS ENSEMBLE DE 

APRENDIZAGEM DE MÁQUINA  

 

 

1. Considerações iniciais 

De acordo com Opitz e Maclin (1999), um ensemble consiste em um conjunto de 

funções treinadas individualmente cujas previsões são combinadas na classificação de 

novas observações. Ou seja, a idéia básica da metodologia ensemble é a construção de 

um mecanismo preditivo global, por meio da integração de múltiplos modelos, que 

possibilite estimativas mais acuradas e confiáveis (Rokach, 2009). 

Bühlmann e Yu (2003) citam o trabalho de Tukey (1977) contendo um modelo de 

regressão linear aplicado inicialmente aos dados originais e posteriormente aos resíduos 

como origem dos métodos ensemble. Assim, uma aplicação sucessiva de uma mesma 

técnica aos dados e aos resíduos constitui um exemplo de método ensemble. 

Considerando o desenvolvimento da teoria de estatística e o aumento do poder 

computacional das máquinas, mecanismos de combinação de modelos puderam ser 

implementados em aplicações mais complexas. 
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Diversos autores como, por exemplo, Breiman (1996), Bauer e Kohavi (1999), Maclin e 

Optiz (1997) identificam melhorias substanciais em classificação através de métodos 

ensemble. Considerando seus ganhos de desempenho em classificação, os métodos 

ensemble ou métodos de aprendizagem ensemble constituem uma das linhas de 

pesquisa mais ativas na área de aprendizagem supervisionada (Mokeddem e Belbachir, 

2009). 

Hsieh e Hung (2010) citam que a metodologia ensemble tem sido utilizada em diversas 

áreas do conhecimento. Por exemplo, Tan, Gilbert e Deville (2003) aplicam métodos 

ensemble em bioinformática, em problemas de classificação de proteínas em diversas 

classes. Em geografia e sociologia, Bruzzone, Cossu e Vernazza (2004) detectam a 

cobertura terrestre através combinação de função de classificação de imagens. Maimon 

e Rokach (2004) aplicam técnicas de ensemble atreladas a árvores de decisão para 

mineração de dados de manufatura. 

Estudos usando os métodos ensemble em finanças também começam a se difundir. Por 

exemplo, Leigh, Purvis e Ragusa (2002) buscam realizar previsões sobre o valor do índice 

da bolsa de Nova Iorque através de análise técnica reconhecimento de padrões, redes 

neurais e algoritmos genéticos. Lai, He e Yen (2007) estudam o value-at-risk de posições 

em óleo cru juntando em métodos ensemble com análise de ondaletas e redes neurais 

artificiais.  

Especificamente em aplicações de métodos ensemble para a área de crédito, podem ser 

citados os trabalhos de Lai et al (2006) que usam redes neurais baseadas em 

confiabilidade, Alfaro et al (2008) que agregam redes neurais na análise de falência, e de 

Hsieh e Hung (2010) que avaliam escores de crédito combinando redes neurais, redes 

bayesianas e support vector machines. A seguir, são descritos os algoritmos do bagging 

e do boosting. 
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2. Métodos ensemble 

Conforme Dietterich (2000), dentre os diversos métodos para construir ensembles duas 

das técnicas mais populares são o bagging ou bootstrap aggregation desenvolvido por 

Breiman (1996) e o boosting, proposto inicialmente por Freund e Schapire (1996), cujos 

algoritmos mais conhecidos baseiam-se na família de algoritmos adaboost. O boosting é 

comumente denominado de arcing (adaptative resampling and combining), em função 

de um trabalho de Breiman (1998) que trouxe novas formas de se compreender e 

utilizar o algoritmo. 

Dentro do contexto de ensemble methods, o bagging e o boosting são dois mecanismos 

gerais para aprimorar o desempenho de um determinado algoritmo de aprendizagem, 

chamado de algoritmo base (Freund e Schapire, 1998). esses métodos permitem a 

redução de variâncias de erros de estimação (Tumer e Ghosh, 1999) sem 

necessariamente aumentar o viés (Rokach, 2005), proporcionando ganhos tanto do 

ponto de vista de teoria estatística quanto sob uma perspectiva de aplicabilidade prática. 

Bartlett e Shawe-Taylor (1998) citam, inclusive, que em determinadas situações, os 

métodos podem até mesmo reduzir vieses. 

De acordo com Freund e Schapire (1998), bagging e boosting são algoritmos bastante 

similares no sentido de que envolvem a incorporação de versões modificadas, sujeitas a 

perturbações, do conjunto de dados de treinamento no algoritmo de aprendizagem 

base, combinando as regras resultantes a partir de uma maioria de votos, por exemplo. 

Assim, ambos os métodos estão fundamentados em técnicas de re-amostragem para 

obter diferentes conjuntos de dados para treinamento de cada um dos classificadores 

do modelo (Optiz e Maclin, 1999). 
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A despeito de similaridades, existem também diferenças relevantes entre os algoritmos. 

A principal diferença baseia-se no fato de que no Bagging, as perturbações são 

introduzidas de maneira aleatória e independente, enquanto no Boosting, as 

perturbações são escolhidas de forma serial e determinística, através da qual uma dada 

perturbação depende fortemente de todas as outras regras previamente geradas 

(Freund e Schapire, 1998). 

A seguir, são apresentados os fundamentos dos métodos de bagging e boosting que 

serão estudados neste trabalho para classificação de crédito. É importante destacar que 

aplicações similares de métodos ensemble já foram estudados como, por exemplo, em 

Paleologo, Elisseeff e Antonini (2010) que estudam o bagging para escore de crédito e 

em Xie et al (2009) que analisam o boosting aplicado junto a regressão logística. 

2.1. Bagging 

O bagging foi desenvolvido como uma técnica de redução de variância e tem atraído 

atenção, devido principalmente, a sua simplicidade de implementação e pela 

popularidade da metodologia bootstrap.  

O algoritmo do bagging segue a discussão de Breiman (1996): 

1. Considera-se inicialmente um modelo de classificação, baseado em pares 

(     ), com          representando as observações e onde         indica 

as   variáveis independentes, explicativas da qualidade de crédito. No caso de 

um problema de classificação em   grupos, a resposta      {         }.  

2. A função alvo de interesse é   [    |       (           )  em 

problemas que envolvem classificação de observações em grupos. O 
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estimador da função   ( )     ((     ,), (     ),…,(     )) ( )        , 

onde a função   , define o estimador da função dos dados. 

3. Constrói-se uma amostra bootstrap aleatória, (  
     

 )   (  
    

 ) a partir da 

amostra original (     )  ..., (     )  

4. Calcula-se o estimador bootstrap   ( ) pelo princípio do plug-in:  

       ((  
    

 )   (  
    

 ))(.) 

5. Repetir os itens 2 e 3   vezes. Frequentemente,   é escolhido entre 50 ou 

100 vezes, obtendo-se   estimadores com    ( ) (       ).  

6. O estimador bagged é     ( )        ∑     
   ( ). Dentro do contexto do 

bagging, o estimador bagged é     ( )      [  ( )  . 

No caso do problema de classificação, típico da análise de um application scoring, cada 

estimador bootstrap implica em estimativas de coeficientes tanto para a análise 

discriminante quanto para a regressão logística que são usados para classificar um novo 

cliente. Tendo em vista que   diferentes classificações são geradas no bagging devido 

às diferentes sub-amostras, uma forma de classificar o novo cliente é identificando-se a 

maioria das classificações obtidas por um determinado cliente nas diversas funções 

   ( ) geradas. 

2.2. Boosting 

O boosting representa uma técnica ensemble que combina classificadores chamados de 

fracos, por apresentarem baixa performance, gerando uma combinação que tem uma 

regra de classificação com um desempenho melhor (Freund e Schapire, 1996). No 

boosting, classificadores e amostra de treinamento são obtidos seqüencialmente. A 

cada passo, os dados de treinamento são re-balanceados de forma que objetos 

classificados com pesos errados sejam modificados (Skurichina e Duin, 2002).  
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Teoricamente, o boosting pode ser usado para reduzir erros em um algoritmo de 

aprendizagem fraco que gera classificadores que precisam ser um pouco melhores que 

os encontrados de forma randômica. Apesar dos benefícios potenciais encontrados nos 

resultados teóricos, na prática o verdadeiro valor do boosting pode somente ser 

avaliado no teste de um problema real na aprendizagem de máquina (Freund e Schapire, 

1996). 

A seguir, é realizada uma descrição do algoritmo AdaBoost, baseada em Freund e 

Schapire (1995).  Seja    {     } os possíveis valores advindos de um problema de 

classificação. No caso de crédito, por exemplo, o valor negativo pode representar mau 

pagador enquanto o valor positivo pode representar bom pagador. O boosting implica 

na execução de um mecanismo de aprendizagem fraco ou simples (por exemplo, uma 

análise discriminante ou uma regressão logística ou em uma árvore de classificação) 

repetidas vezes em uma série de rodadas.  

Essas diversas repetições são realizadas a partir de sub-amostras da amostra original. 

Porém, a escolha de cada observação na sub-amostra depende de uma probabilidade 

que varia a cada rodada. Diferentemente do bagging, que gera amostras aleatórias com 

reposição, as novas amostragens do boosting dependem de probabilidade de escolhas 

que mudam em função de acertos ou erros das funções de classificação simples. 

O algoritmo do boosting segue os seguintes passos: 

1. São definidos os pesos   ( ) da distribuição da amostra de treinamento   

Inicialmente os pesos, isto é, as probabilidades de escolha de cada observação são 

iguais. No entanto, a cada nova rodada do boosting, as observações incorretamente 

classificadas tendem a ter sua probabilidade aumentada de serem selecionados 
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para a nova amostra. Ou seja, dados: (     )   (     ), onde            

 {     }, inicializa-se   ( )   
 

 
 

2. Estabelece-se uma hipótese fraca    ou função que possibilita uma classificação de 

um elemento em    ou   , ou seja         {     } . Esta função pode ser a 

equação obtida com uma análise discriminante ou com uma regressão logística. 

3. A função de classificação tem um erro de associado          
[  (  )         

 ∑        (  )     
( ). Isto é, o erro equivale a soma das probabilidades nas quais a 

hipótese fraca conduziu a classificações erradas em relação aos valores efetivos da 

amostra. Deve-se observar que o erro é medido com relação à distribuição    onde 

cada modelo de aprendizagem fraco foi treinado.  

4. Uma vez que a hipótese fraca    tenha sido estabelecida, o boosting define um 

parâmetro     que intuitivamente mede a importância de   . Ou seja, quanto maior 

o erro   , menor     e menor a relevância de    para o problema de classificação. No 

boosting,     
 

 
    (

     

  
). 

5. A distribuição    é novamente atualizada aumentando-se o peso das observações 

classificadas de maneira errada por    e diminuir os pesos das observações 

corretamente classificadas. A atualização segue a seguinte equação 

     ( )    
  ( )

  
   {

          (  )     

          (  )     

, onde    é um fator de normalização 

(escolhido de forma que      seja uma distribuição). 

6. A hipótese final   é o voto    definido pela função fraca em cada rodada e 

ponderado pelo fator   . O resultado final de classificação é dado por  ( )  

     (∑   
 
     ( )) 

Assim, no problema de classificação de crédito, um indivíduo é considerado bom 

pagador, se  ( ) implicar em um sinal positivo e o indivíduo é considerado mau 

pagador se o sinal de  ( ) for negativo. 
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Capítulo 4. MÉTODOS ENSEMBLE 

APLICADOS A MICROCRÉDITO 

 

 

1. Considerações iniciais 

As experiências do Grameen Bank com operações de microcrédito têm sido 

reproduzidas em vários países, principalmente as relacionadas com duas grandes 

inovações neste mercado: o papel do agente de crédito e o mecanismo de grupo 

solidário. 

Sendo o microcrédito um instrumento de inclusão social e de redução de pobreza, a 

massificação das operações e a redução de custos das mesmas tornam-se 

imprescindíveis para que haja economia de escala e um maior apetite para que as 

instituições de microcrédito concedam esta modalidade de financiamento que ainda é 

relativamente pouco explorada no Brasil.  

Neste contexto de incipiência de operações de empréstimo de pequeno montante, uma 

inovação relevante no mercado de microcrédito envolve a implantação de modelos de 

credit scoring. Este passo traz agilidade ao processo de financiamento, diminuição de 
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riscos e consequentemente redução dos custos. Tornam-se, portanto, de importância 

fundamental as informações cadastrais e financeiras dos tomadores de crédito e o seu 

armazenamento pelas instituições, pois delas dependem a criação desses modelos. 

A discussão sobre credit scoring em microcrédito é recente e pode ajudar a reduzir os 

custos das operações de crédito para o público de baixa renda. Atualmente, a prática de 

análise de crédito das operações de microcrédito envolve análise individualizada de 

informações levantadas pelos agentes de crédito em entrevistas pessoais, que são 

conduzidas no próprio local onde a atividade dos empreendedores é exercida. Esses 

agentes recebem capacitação para efetuar as entrevistas, atuar como consultor 

financeiro, acompanhar as operações durante toda a sua vida e analisar o risco dos 

potenciais tomadores.  

A análise de crédito neste segmento ainda é, portanto, efetuada de forma subjetiva e o 

processo de análise de risco de crédito envolve um elevado custo, principalmente 

considerando a necessidade de análise não-automatizada de cada cliente e os baixos 

volumes financeiros envolvidos em cada operação. Desta forma, uma estratégia 

sustentável para atuação e crescimento do microcrédito prescinde de ganhos de escala. 

Este trabalho objetiva desenvolver modelos automatizados de classificação de risco de 

tomadores de operações de microcrédito, utilizando-se de uma amostra de operações 

de microcrédito realizadas por uma instituição financeira com forte atuação no mercado 

brasileiro.  

Aplicando-se técnicas estatísticas e computacionais baseadas na análise discriminante e 

na regressão logística e em algoritmos computacionais referentes a métodos ensemble, 

mais particularmente, bagging e boosting, busca-se identificar modelos capazes de 

prever o risco de atraso de pagamento, distinguindo-se os bons e os maus pagadores 

em operações de microcrédito. Neste contexto, o presente estudo visa enriquecer os 
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trabalhos acadêmicos sobre crédito, mais especificamente sobre o microcrédito, que 

constitui importante mecanismo de inclusão e ascensão social ao público de baixa renda 

e cuja análise quantitativa ainda é pouco explorada do ponto de vista acadêmico, 

principalmente no ambiente brasileiro.  

Assim, como já destacado, a análise de concessão de crédito através de modelos 

quantitativos, automatizados e massificados pode ajudar a reduzir os custos das 

operações, tornando este mercado mais atrativo e competitivo e trazendo benefícios na 

análise de risco de inadimplência.  

 

2. Referencial teórico 

Segundo relatório do MicroBanking Bulletin (2009), aproximadamente um bilhão de 

pessoas, ou seja cerca de um sexto de toda a população do planeta, sobrevive com 

menos de um dólar por dia. Desta parte da população, 162 milhões vivem com menos 

de meio dólar por dia.  

O mercado para o segmento de baixa renda tem crescido ao longo do tempo. De acordo 

com Prahalad (2009), quatro bilhões de pobres podem ser a engrenagem para a 

próxima rodada de comércio e prosperidade global. As empresas terão que trabalhar 

colaborativamente com a comunidade civil e os governos locais para o desenvolvimento 

do mercado para a população da base da pirâmide, que criará milhões de novos 

empreendedores, desde mulheres trabalhadoras a distribuidores e microempresários 

(Prahalad, 2009). 
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Tradicionalmente, as pessoas de baixa renda têm pouco acesso ao crédito. Os altos 

custos associados aos empréstimos de baixo valor financeiro e a ausência de garantias 

para estas operações fazem com que o segmento de baixa renda não seja atrativo para 

a indústria financeira formal (McKernan, 2002).  

As altas taxas de juros envolvidas nas operações de crédito para o público de baixa 

renda dificultam ainda mais o acesso ao mercado financeiro e a obtenção de recursos, 

reduzindo as oportunidades e possibilidades para transpor a linha da pobreza. 

Programas de microcrédito, como o do Grameen Bank, oferecem inovação e uma 

promessa de entrega de crédito para os pobres (McKernan, 2002). O Gramwen Bank e 

outros programas de microcrédito não disponibilizam somente crédito ao segmento de 

baixa renda, oferecem também outros serviços não relacionados ao crédito como, por 

exemplo, programas de treinamento vocacional, ajuda no planejamento organizacional 

e desenvolvimento social (McKernan, 2002). 

Com o crescimento da demanda crédito para o público de baixa renda e o aumento das 

oportunidades para as instituições que operam com microcrédito, várias inovações têm 

sido criadas nos programa de microcrédito, dentre elas, os programas de crédito 

baseados em grupos solidários, que constituem sucesso em países em desenvolvimento.  

Em um modelo de grupo solidário, cada membro é responsável por potenciais 

inadimplências de outros membros. A pressão do próprio grupo elimina a necessidade 

de garantias, encoraja o grupo e dá suporte emocional ao grupo de 

microempreendedores (Morduch, 1999). Contratos com grupos solidários mitigam o 

risco de problemas criados entre credores e devedores. Vizinhos agora têm incentivos 

para monitorar uns aos outros, promovendo maior índice de repagamento e menor 

risco, mesmo com ausência de garantias (Morduch, 1999). 
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Programas que replicaram o modelo do Grameen Bank podem ser encontrados em 

vários países, como Estados Unidos, França, Itália e Canadá (Rahman, 1993). Em regiões 

carentes próximas das grandes cidades ou em áreas rurais pobres dos Estados Unidos, 

empréstimos baseados em grupos solidários representam um procedimento criativo 

para dar crédito a microempreendedores, ou seja, pessoas que possuem pequenos 

negócios, mas que não têm acesso ao crédito em bancos e no mercado financeiro 

tradicional (Ledgerwood, 1999). 

Os termos microcrédito e microfinanças são freqüentemente usados como sinônimos 

(Banco Central do Brasil, 2008). Segundo Drolet (2009), programas de microcrédito 

tendem a oferecer distribuição de crédito por organizações não governamentais (ONG), 

que são organizações voluntárias, sem fins lucrativos e que dependem de financiamento 

externo. Em contrapartida, microfinanças são programas que oferecem uma gama de 

serviços financeiros, incluindo crédito, seguros, poupança e procuram gerar lucros para 

se tornarem auto-suficientes (Drolet, 2009).  

De acordo com o Microcredit Summit Campaign, 2008, microcrédito é um programa de 

crédito de pequeno valor e outros serviços financeiros, como poupança, para pessoas 

muito pobres que desejam empreender em projetos gerando renda, objetivando sua 

própria subsistência e também de sua família. Já as microfinanças surgiram para 

oferecer uma solução ganha-ganha, na qual tanto as organizações financeiras e quanto 

os clientes pobres lucram (Morduch, 1999). As microfinanças têm evoluído como uma 

abordagem de desenvolvimento econômico com o objetivo de beneficiar homens e 

mulheres de baixa renda, por meio da oferta de serviços financeiros como, por exemplo, 

crédito e poupança, seguro e serviços de pagamentos (Ledgerwood, 1999).  



27 
 

Algumas caracteristicas das microfinanças envolvem: (i) pequenos empréstimos, 

geralmente para capital de giro; (ii) avaliação informal de tomadores e investimentos; 

(iii) grupo solidário ou poupança compulsória em substituição de garantias; (iv) acesso a 

empréstimos maiores baseados na performance de pagamento; (v) agilidade no 

desembolso de empréstimo e monitoramento; (vi) produtos de seguro e poupança 

(Ledgerwood, 1999).  

No Brasil, é comum que se confunda o conceito de microcrédito com o conceito do 

crédito popular (Monzoni, 2007). Crédito popular é representado por empréstimos de 

baixos valores oferecidos a população de baixa renda e não possuem uma metodologia 

específica para sua geração e nem acompanhamento de pessoas capacitadas, os 

chamados agentes de crédito, para que estes recursos sejam utilizados para fins 

produtivos e para a geração de renda das famílias (Monzoni, 2007). 

Considerando o contexto regulatório brasileiro, a Resolução 3.310/05 considera 

operações de microcrédito aquelas realizadas com: “(i) pessoas físicas detentoras de 

contas de depósitos especiais de saldo médio inferior a R$1.000,00 (um mil reais), para 

viabilizar empreendimentos de natureza profissional, comercial ou industrial de 

pequeno porte, e com pessoas jurídicas classificadas como microempresas na forma da 

legislação em vigor; (ii) pessoas físicas de baixa renda detentoras ou não de contas de 

depósitos ou aplicações financeiras; (iii) pessoas físicas ou jurídicas empreendedoras de 

atividades produtivas de pequeno porte, com renda anual bruta de até R$60.000,00 

(sessenta mil reais).”  
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3. Metodologia 

Esse estudo analisa comparativamente a análise de crédito a partir de modelos 

estatísticos tradicionais de análise discriminante e de regressão logística e de modelos 

ensemble, envolvendo bagging e boosting em uma carteira de microcrédito de uma 

importante instituição financeira com atuação no país. A seguir, são destacados: (i) o 

processo de levantamento de dados junto aos clientes e (ii) o banco de dados de 

microcrédito de uma instituição financeira. Deve-se enfatizar que, dadas as 

características do microcrédito, a obtenção de informações para análise de crédito é 

bastante peculiar e específica de cada instituição financeira . 

3.1. Levantamento de dados 

A base de todo processo de concessão de crédito produtivo orientado se dá por meio de 

relacionamento entre o microempreendedor, candidato a tomador do empréstimo, e o 

agente de crédito. Este relacionamento se inicia com a prospecção do cliente e 

entrevista onde é efetuado o levantamento sócio-econômico do microempreendedor. 

Procura-se manter esse relacionamento durante toda o período da operação. 

Comumente, o agente de crédito tem uma área geográfica definida de atuação e é 

responsável basicamente por: (i) prospecção de clientes; (ii) levantamento dos dados 

sócio-econômicos através de entrevista; (iii) reuniões com os grupos solidários para 

explicar as obrigações do grupo e acompanhá-los até a liquidação da operação; (iv) 

entrega da proposta para seu o gerente/supervisor; (v) participação do comitê de 

crédito da agência para defesa e aprovação das propostas; (vi) formalização contratual 

das operações; (vii) envio dos contratos para processamento; (viii) entrega dos carnês 
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aos tomadores; (ix) acompanhamento da operação durante toda a sua vida; (x) 

repactuações, quando necessário. 

Durante a visita efetuada com o agente de crédito, numa comunidade carente da cidade 

de São Paulo, foi possível acompanhar o processo de levantamento das informações 

sócio-econômicas e a reunião com o grupo solidário. A visita foi de extrema importância 

para o estudo, pois possibilitou a autora vivenciar alguns processos, como por exemplo, 

o papel do agente e o papel do grupo solidário. A seguir estão descritos os processos 

considerados mais importantes, sendo o primeiro o levantamento sócio-econômico e o 

segundo a formação e o papel do grupo solidário. 

A concessão do crédito se inicia com o levantamento sócio-econômico que é efetuado 

por meio de perguntas muito simples e que estão adequadas a linguagem e realidade do 

microempreendedor. Esta adequação é de fundamental importância para o processo, 

pois permite ao potencial tomador compreender o que está sendo perguntado e que 

assim ele possa fornecer as informações necessárias para o processo de avaliação e 

aprovação de crédito que é analisado.  

Essa entrevista possibilita que o agente de crédito elabore um balanço simples do 

negócio do cliente. O agente inicia a entrevista explicando que fará algumas perguntas 

que serão utilizadas pela instituição financeira ao efetuar a análise de crédito do cliente. 

No levantamento que o pesquisador acompanhou, não foram levantadas as 

informações cadastrais do cliente, pois a reunião em questão era a segunda visita, que 

foi agendada para a melhor data e hora para o cliente. Os dados cadastrais já tinham 

sido levantados na primeira entrevista.    

A seguir estão descritas as principais perguntas e a sequência do levantamento sócio-

econômico que foi efetuado. 
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1 – Quanto o senhor (a) vende num mês muito bom para o seu estabelecimento? E num 

mês regular? E num mês ruim, quanto você vende?. A partir desses dados é calculada a 

média do volume de vendas mensal do cliente. 

2 – Qual o produto mais vendido na sua loja? Quantas unidades deste produto você 

vende por mês? Qual o valor de compra deste produto? E o valor de venda? Quantas 

unidades deste produto você tem no estoque? A partir destes dados é calculado o valor 

total de venda dos produtos, o valor de custo, o valor em estoque e o líquido das vendas 

deste produto. 

3 – Em seguida, o agente de crédito repete as mesmas perguntas do item 2 para os 

outros dois produtos mais vendidos da loja, efetuando os mesmos cálculos anteriores. 

4 – Quanto das vendas é pago à vista? E a prazo? 

5 – Quantos funcionários você tem?  

6 – Quanto paga mensalmente pela(s) maquineta(s) de cartão(um dos estabelecimentos 

visitados tinha as maquinetas)? 

7 – Quanto você paga de aluguel do estabelecimento? 

8 – Quanto paga de conta de água e luz do estabelecimento? 

9 – Quanto paga de conta de telefone do estabelecimento? 

10 – Qual a despesa mensal que tem para ir às compras dos produtos vendidos(gasolina, 

condução para deslocamento, refeição e etc.)? 



31 
 

Os dados levantados dos itens de 5 (cinco) a 10 (dez)  são a base para o cálculo das 

despesas operacionais do negócio e do lucro líquido do negócio. 

11 – O senhor(a) possui despesas financeiras ou dívidas com bancos? 

12 – Qual a despesa que tem na sua residência com supermercado, compra de arroz, 

feijão, carne, verduras, legumes, material de limpeza e etc.? 

13 – Quanto paga de aluguel na residência, caso não seja própria? 

14 – Qual a despesa mensal com água e luz na residência? 

15 – Quanto paga de gás e telefone por mês? 

16 – Paga algum tipo de plano de saúde ou tem despesa freqüente com remédios? 

17 – Paga escola e/ou transporte escolar para os filhos? 

18 – O senhor(a) tem crediário em alguma loja (menciona o nome de algumas das lojas 

de varejo mais conhecidas da cidade de São Paulo)? – vale ressaltar que as pessoas não 

classificam este tipo de dívida como despesa financeira e dividas, que são o objeto da 

pergunta de número 10 (dez). 

19 – O senhor(a) tem financiamento de automóvel? E dívida com cartão de crédito? – as 

pessoas também não classificam este tipo de dívida como despesa financeira e dívidas, 

que são o objeto da pergunta de número 10 (dez). 

20 – Qual a renda familiar? 
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Os dados levantados dos itens de 11 (onze) a 20 (vinte) são usados para calcular as 

despesas totais familiares. A renda familiar (informada no item 20) é somada ao lucro 

líquido do negócio e subtraída das despesas totais familiares, obtendo-se a capacidade 

de pagamento do cliente. 

21 – Quanto o senhor(a) tem de dinheiro no caixa do estabelecimento? 

22 – Quanto tem a receber das vendas que fez a fiado? E das vendas efetuadas com 

cartão (um dos estabelecimentos visitados tinha maquineta(s) de cartão)? 

23 – Quanto o senhor(a) tem de estoque, a preço de custo, na sua loja (o agente aponta 

para os itens que são considerados estoque e exemplifica, para facilitar o entendimento 

do cliente do que deve ser considerado na sua estimativa)? 

A soma dos itens 21 (vinte e um) a 23 (vinte e três) são considerados como o ativo 

circulante.  

24 – Quanto o senhor(a) tem investido na loja (novamente o agente aponta e 

exemplifica quais os itens devem ser considerados no cálculo – balcão, prateleiras, etc.)? 

25 – O senhor(a) tem veículo próprio? E o estabelecimento é próprio? 

Os valores do item 24 (vinte e quatro) e 25 (vinte e cinco), se existirem, são somados e 

classificados como ativo fixo. O valor do ativo fixo é somado ao valor do ativo circulante, 

sendo calculado o valor do ativo total.  
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26 – Quanto o senhor(a)tem de valor de compras já efetuadas para o estabelecimento e 

que ainda não foram pagas? Quanto de suas compras faz à vista e a prazo? 

27 – O senhor(a) possui outras dividas ainda não mencionadas? 

Os valores dos itens 26 (vinte e seis) e 27 (vinte e sete) são somados para o cálculo do 

passivo circulante. 

29 – O agente questiona o cliente se alguma das dívidas, financiamentos e crediários 

informados tem mais que 12 prestações ainda a serem pagas e, em caso afirmativo, 

considera a soma destes valores como passivo de longo prazo. O passivo total é a soma 

do passivo circulante com o passivo de longo prazo. 

Nesta fase, estão encerradas as questões, e o agente finaliza o preenchimento do 

formulário de levantamento sócio-econômico, calculando o patrimônio liquido do 

estabelecimento e os índices de endividamento.  

As parcelas, no caso estudado, têm vencimento mensal, e o agente ajusta a data de 

vencimento que melhor atenda o grupo. Os levantamentos sócio-econômicos são 

efetuados separadamente com cada membro do grupo, mas o valor sugerido, a data de 

vencimento e as negociações/formalizações finais são efetuadas na presença de todo o 

grupo. Os valores emprestados para cada membro e a data de vencimento devem ser 

acordados e aceitos por todos os membros.  

O levantamento sócio-econômico, além de ser um material rico para a análise de crédito 

e obtenção de informações financeiras do cliente, pode ser uma ferramenta valiosa para 

que o empreendedor passe a conhecer conceitos básicos de gestão do negócio. Esse 

aprendizado pode potencializar o crescimento do empreendimento, aumentando a 

geração de renda. 
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3.2. Base de dados 

A amostra utilizada é formada por duas bases de dados: (i) amostra da base de clientes 

que já realizaram uma operação de microcrédito com a instituição financeira; (ii) 

amostra da base de parcelas com informações dos contratos de microcrédito 

concedidos no período de 2004 a 2010. A amostra obtido é apenas uma parte das 

operações da instituição financeira, mas suficiente para representar a realidade das 

operações de microcrédito da atualidade. 

A base de clientes possui as informações cadastrais dos clientes, as informações 

financeiras (informações sócio-econômicas que foram obtidas por meio de entrevista 

com o agente de crédito) e as informações básicas da operação contratada. Caso a 

instituição financeira tenha concedido mais de uma operação de microcrédito para o 

mesmo cliente, o cliente estará registrado na base tantas vezes quantas forem as 

operações contratadas.  

Dentre as informações cadastrais, a base contém o nome da sucursal, da cidade e da 

agência associada ao potencial cliente, o ramo de atividade, o gênero, o estado civil, a 

situação do imóvel, o tempo de residência e a idade do potencial tomador. As 

informações financeiras envolvem indicadores como, por exemplo, as vendas mensais, a 

margem bruta, a margem líquida, o lucro líquido, a renda familiar, a despesa familiar, a 

despesa operacional, a capacidade de pagamento. Essas variáveis são obtidas a partir de 

dados obtidos nas entrevistas do agente de crédito com o tomador. As informações da 

operação incluem o atraso médio, o agente de crédito, o código do grupo solidário, 

informação sobre se o cliente é líder ou membro do grupo solidário, a quantidade de 

contratos ou operações contratadas, a quantidade de parcelas, o valor da parcela, o 
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valor da garantia, o valor dos desembolsos, o valor da tarifa de abertuda de crédito, o 

valor do seguro prestamista. 

Algumas das variáveis disponíveis na base de clientes e na base de contratos a serem 

utilizadas no estudo, já foram consideradas em estudos acadêmicos de modelos de 

credit scoring para o mercado de microcrédito e operações de crédito em países em 

desenvolvimento. Dentre estas informações cabe ressaltar algumas relevantes. 

a) Dados cadastrais como sexo, idade e região de residência: são usadas em estudos 

para países em desenvolvimento, mas são proibidas der serem utilizadas como variáveis 

classificatórias nos países desenvolvidos (Dinh e Kleimeier, 2007). 

b) Atraso de pagamento das parcelas: é comum nos estudos de microcrédito utilizar a 

variável quantidade de dias de atraso como classificador de bons e maus pagadores, 

uma vez que os índices de inadimplências desse segmento são muito baixos (Schreiner, 

2004); 

c) Ramo de atividade e valores de vendas mensais e outros indicadores econômicos são 

também variáveis comumente utilizadas em estudos de credit scoring (Meier e Balke, 

2006). 

Conforme já descrito anteriormente, o levantamento de dados inclui a extração de 

informações de duas bases de dados:  

a) Base clientes: registros com as informações sócio-econômicas, cadastrais dos clientes 

e informações básicas dos contratos de microcrédito. Caso o cliente tenha efetuado 

mais de uma operação com a instituição, o mesmo constará na base tantas vezes 

quanto à quantidade de operações já realizadas pelo cliente na instituição. No caso de 

operações com grupo solidário, cada membro do grupo é um cliente e possui suas 
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informações neste mesmo arquivo. A base não representa a totalidade de clientes de 

microcrédito da instituição financeira, sendo apenas uma amostra a ser utilizada no 

estudo; 

b) Base de contratos: registros com as informações das parcelas de cada contrato de 

microcrédito. A base não representa a totalidade de contratos de microcrédito da 

instituição financeira, sendo apenas uma amostra a ser utilizada no estudo. 

Para estruturação da base consolidada com as informações para o estudo, foi efetuado 

o cruzamento das duas bases de forma a obter uma base única com: (i) informações 

cadastrais dos líderes, membros do grupo ou dos indivíduos (no caso dos empréstimos 

não solidários) que efetuaram operações de microcrédito com a instituição de 

microcrédito, (ii) informações sócio-econômicas dos clientes e (iii) Informações das 

operações de microcrédito. 

Foi constatado que as bases apresentavam várias inconsistências sendo as mais 

relavantes: (i) contratos sem as informações de todas as parcelas da operação; (ii) 

operações sem o número do contrato de empréstimo, sendo impossível identificar as 

respectivas parcelas; (iii) registros duplicados; (iv) registros com mesmo número de 

contrato, mas de clientes diferentes.  

A qualidade das informações é condição indispensável para a criação de modelos de 

crédito consistentes, robustos e que possibilitem a mitigação do risco de crédito das 

instituições. Qualquer instituição que pretende desenvolver um modelo de credit 

scoring precisa iniciar o armazenamento das informações históricas de qualidade para 

que estas sejam fonte fidedigna para a construção dos modelos. Segundo Schreiner 

(2000), a qualidade das informações é um dos principais desafios para as instituições de 

microcrédito. 
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Considerando a análise preliminar do banco de dado, após os cruzamentos das bases de 

clientes e de contratos, foram excluídos: (i) operações de pessoa jurídica, pois a 

quantidade de observações era muito pequena; (ii) contratos recentes em que todas as 

parcelas se encontravam a vencer; (iii) contratos com atraso superior a 360 dias 

(considerados como prejuízo). A análise focou-se, portanto, em operações que já 

possuíam uma parcela vencida, e com eventual atraso de no máximo de 360 dias.  

Foram criadas algumas variáveis na base, a saber: (i) dias de atraso médio: soma dos 

dias de atraso de cada parcela sobre a quantidade de parcelas pagas em atraso; (ii) dias 

de atraso da primeira parcela; (iii) somatória dos dias atrasos das parcelas; (iv) 

identificação de bom (0) ou mau (1) pagador; (v) percentual de garantia sobre o valor do 

desembolso; (vi) faixa de tempo de residência; (vii) parcela sobre vendas; (viii) despesa 

operacional sobre vendas; (ix) percentual de garantia. 

Após todos os ajustes de inconsistências e após os refinamentos na base de dados, 

descritos resumidamente, foi possível gerar uma base final com 102.777 contratos de 

clientes de microcrédito. Todos os contratos utilizados no estudo possuem pelo menos 

uma parcela já vencida, podendo a mesma ter sido: paga em dia, paga em atraso ou não 

paga. Deve ser ressaltado que a análise deste trabalho está baseada nos clientes que 

tiveram suas operações aprovadas pela instituição financeira, não se incluindo os 

clientes e operações que por ventura foram rejeitadas pela instituição, pois os dados 

dos casos e os motivos de rejeições de clientes e operações não foram disponibilizadas. 

Para vários modelos de credit scoring novas variáveis explicativas são necessárias. 

Também para a variável dependente na análise de crédito, muitos autores precisam 

criar suas próprias variáveis, quando os dados não estão totalmente disponíveis. Neste 

trabalho, a variável dependente foi criada com base na média de dias de atraso de 

pagamento, de forma que seja possível classificar as contrapartes dos contratos em 
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bons e maus pagadores, sendo para tal utilizado o seguinte critério: (i) bom pagador 

(grupo 0): todo contrato cuja média de dias de atraso seja menor ou igual a 10 dias; (ii) 

mau pagador (1): todo contrato cuja média de dias de atraso seja superior a 10 dias.  

Da base final de contratos a ser utilizados no estudo, não foram excluídos os registros 

que por ventura tenham algum campo inconsistente como, por exemplo, data de 

nascimento inválida, renda familiar não informada, ausência de situação do imóvel ou 

estado civil e etc. No caso de inconsistência de informação, o procedimento adotado foi 

o da exclusão somente da informação específica, e não a exclusão de todo o registro. 

Foi conduzida também, para as variáveis numéricas relevantes, uma análise de outliers. 

Os casos nos quais os dados eram discrepantes foram excluídos da análise, visando 

minimizar possíveis distorções dos resultados. Nos casos de outliers, o procedimento 

adotado também foi o da exclusão da informação para o estudo da mesma e não a 

exclusão do registro.  

Após a classificação dos contratos em bons e maus pagadores, conforme critério 

descrito acima, análises numéricas foram elaboradas, visando o detalhamento e o 

melhor conhecimento da base e do público tomador de microcrédito no cenário 

estudado, sendo possível verificar que: 

a) Dos 102.777 contratos, 10,6% foram classificados como contratos de maus pagadores 

e 89,4% contratos de bons pagadores; 

b) 67,2% dos contratos foram realizados com mulheres e 32,8% com homens, 

confirmando a maior penetração de operações de microcrédito entre as mulheres de 

baixa renda; 
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c) 10% dos contratos realizados com mulheres foram classificados como maus 

pagadores contra 11,8% dos contratos de homens;  

d) A maioria dos contratos, 69,5% deles, não possuem a informação de estado civil, o 

que pode distorcer a análise. Dos contratos que possuem a informação de estado civil, 

31,5% das operações foram contratadas por clientes solteiros ou casados (casado + 

marital). Nos contratos de operações de clientes casados foi constatado um menor 

percentual de maus pagadores; 

e) A maioria dos contratos, 69,5%, não possuem a informação de situação do imóvel 

disponível, o que pode distorcer a análise. A maioria dos contratos que possuem a 

informação disponível, 26,5%, se referem a operações contratadas por clientes com 

casa própria; 

f) A maioria das operações são contratadas por grupos solidários, 98,2%.  Pelas 

informações disponíveis não e possível afirmar que as operações com grupos solidários 

possuem maior probabilidade de pagamento que as individuais, pois o percentual de 

operações individuais na base é muito pequeno, razão pela qual estes registros foram 

excluídos da análise; 

g) 98,2% das operações são efetuadas por grupos solidários e apresentam um total de 

26.084 grupos, sendo que na média, cada grupo possui 3,86 membros. Conforme já 

mencionado anteriormente, a instituição financeira em questão forma grupos solidários 

de 3 (três) ou 4 (quatro)  membros, escolhidos pelos próprios participantes do grupo, 

sem que a instituição de microfinanças interfira nesta formação. 

h) 54,9% dos grupos são mistos, formados por homens e mulheres. Os grupos formados 

apenas por homens (grupos masculinos) são a minoria, 8,9%. O percentual de maus 
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pagadores nos grupos femininos é menor que em grupos mistos ou só masculinos. O 

percentual de maus pagadores entre os grupos mistos e só masculinos é praticamente o 

mesmo.  

i) Praticamente 50% das operações de microcrédito da base estudada são concedidas a 

clientes novos e os outros 50% das operações são concedidas a clientes que já possuem 

histórico com a instituição financeira e contrataram outra operação anteriormente. O 

percentual de maus pagadores nos contratos novos é 37,4% superior a média da base e 

o de bons pagadores 30% inferior que a média da base;   

j) O prazo médio das operações da base analisada é de 5,94 meses, desta forma para 

efetuar a análise do prazo das operações e o percentual de maus pagadores por prazo 

das operações, foi efetuada a categorização das operações em 3 (três) faixas de prazo: 

(i) até 6 meses; (ii) de 7 a 12 meses; (iii) acima de 12 meses. Com esta classificação é 

possível observar que a maioria das operações, 86,7%, são efetuadas com prazo de até 6 

meses. O percentual de maus pagadores no universo de operações de microcrédito com 

prazo de até 6 meses é similar ao da totalidade das bases,  porém as operações com 

prazo superior a 6 meses possuem um percentual de maus pagadores bem superior a 

média da carteira, 24,4% e 35,4%, respectivamente para prazo de 7 a 12 meses e acima 

de 12 meses; 

k) A base possui operações de microcrédito efetuadas por 187 agentes de crédito 

diferentes. Na média cada agente efetuou 587 operações, dos quais 103 agentes 

apresentam em sua carteira percentual de maus pagadores abaixo da média da base e 

13 agentes acima da média. Analisando as distribuições dos agentes que ficam acima ou 

abaixo da média de maus pagadores, é possível observar que a maior parte dos agentes 

de crédito, não possui grande variação em torno da média.  
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Um total de 33 (trinta e três) variáveis foram consideradas no estudo, muitas delas 

também podem ser encontradas nos estudos de modelos de credit scoring para 

microcrédito como, por exexplo, as varáveis sugeridas por Schreiner (2004), Viganó 

(1993) e Dinh e Kleimeier (2007). Os dados basicamente podem ser classificados em três 

categorias: informações cadastrais, informações das operações de microcrédito e 

informações financeiras (sócio-econômicas) dos tomadores. A seguir, são apresentadas 

as variáveis consideradas no estudo. 

Tabela 1: Variáveis do estudo  

 

VARIÁVEL 

 

DESCRIÇÃO DA VARIÁVEL 

 

TIPO 

Atraso Médio Quantidade média de dias de atraso = somatória de dias de atraso 

/ quantidade de parcelas pagas com atraso. 

Calculada 

Atraso da primeira 

Parcela 

Quantidade de dias de atraso da primeira parcela. Calculada 

Total de dias de 

atraso 

Quantidade total de dias de atraso = somatória de dias de atraso 

de todas as parcelas. 

Calculada 

Sucursal Código da Sucursal que efetuou a venda da operação. As 

operações estão registradas em 11 sucursais: São Paulo, .Rio de 

janeiro, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do 

Norte, Sergipe, Santa Catarina, Piauí e Bahia. 

Informada 

Região Código da Região que efetuou a venda da operação. As operações 

estão registradas em 5 (cinco)  regiões: Região Sul /Sudeste, Região 

Norte I, II e III e Rio. 

Informada 

Agência Nome da agência bancária onde a operação foi efetuada. Informada 

Agente Código do Agente de Crédito responsável pela operação. Informada 

Ramo de Atividade Código e Descrição do Ramo de Atividade do microempreendedor. Informada 

Código do Grupo Código do Grupo Solidário (se operação em Grupo). Informada 
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Indicativo de Líder Indicativo de líder ou membro do grupo solidário (se operação em 

Grupo). 

Informada 

Sexo Sexo do tomador do empréstimo. Informada 

Situação do Imóvel Indicativo do tipo de imóvel do cliente: próprio, alugado, parentes, 

financiado ou outros. 

Informada 

Tempo de 
Residência 

Tempo de residência do cliente no mesmo imóvel. Informada 

Tipo Abertura 
Contrato  

Indicativo de operação com cliente novo ou já cliente.  Informada 

Quantidade de 
Contratos 

Quantidade de contratos que o micorempreendedor possui com a 

instituição quando efetuou a operação que está registrada com 

esta quantidade. 

Informada 

Quantidade de 
Parcelas 

Quantidade de parcelas do empréstimo. Informada 

Valor da Parcela Valor da parcela da operação de crédito. Informada 

Valor da Garantia Valor da garantia dada para a operação. A garantia que foi aceita 

nos casos registrados, foi bem e o valor discriminado é o valor de 

avaliação do bem. 

Informada 

Valor do 
Desembolso 

Valor total desembolsado na operação de crédito. Informada 

Valor da TAC Valor da tarifa de contratação da operação de microcrédito que foi 

cobrada do tomador do empréstimo. 

Informada 

Valor do Seguro 
Prestamista 

Valor do prêmio de contratação de seguro prestamista cobrado do 

tomador do microcrédito, caso ele tenha optado pelo seguro na 

contratação da operação. 

Informada 

Margem Líquida Margem líquida do negócio Informada 

Vendas Mensais Valor médio das vendas mensais em reais das vendas do 

microempreendedor (de acordo com o questionário de 

levantamento sócio-econômico). 

Informada 

Margem Bruta Valor médio em reais da margem bruta obtida pelo 

microempreendedor com as vendas mensais = vendas mensais – 

custo das vendas mensais. 

Informada 

Lucro Líquido Lucro líquido mensal do negócio = margem bruta – despesa 

operacional. 

Informada 



43 
 

Renda Familiar Valor da renda familiar mensal. (de acordo com o questionário de 

levantamento sócio-econômico). 

Informada 

Despesa Familiar Somatória do valor das despesas mensais da família do 

microempreendedor: despesa de aluguel, água, luz, telefone, plano 

de saúde e etc.  

Informada 

Despesa 
Operacional 

Somatória do valor das despesas mensais do microempreendedor 

com o negócio: despesa de aluguel, água, luz, telefone, 

funcionários e etc. (de acordo com o questionário de levantamento 

sócio-econômico). 

Informada 

Capacidade de 
Pagamento 

Capacidade de Pagamento total do microempreendedor = Lucro 

Líquido + Renda Familiar – Despesa Familiar. 

Informada 

Capital do 
Trabalho 

Excedente de ativos de curto prazo sobre passivo de curto prazo Informada 

Parcela sobre 
Vendas 

Valor da Parcela/Vendas Calculada 

Parcelas sobre ML Valor da Parcela/ML Calculada 

Despesa 
Operacional sobre 
Vendas 

Despes Operacional/Vendas Calculada 

 

Nem todas as variáveis contidas na base serão significantes para distinguir os bons dos 

maus pagadores. A próxima etapa é identificar quais variáveis serão relevantes no 

estudo. Em alguns estudos de credit scoring observa-se que após as análises de 

significância e relevância as variáveis iniciais são reduzidas para no máximo 10 (dez) ou 

15 (quinze). 

 

4. Análise de resultados 

Sistemas de credit scoring são comumente estruturados com base em métodos 

estatísticos como, por exemplo, o modelo de Altman Z-score (1968). Os sistemas 
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utilizam dados históricos e aplicam técnicas estatística, por exemplo, análise 

discriminante ou regressão logística, a fim de identificar quais variáveis-chaves são 

capazes de distinguir os adimplentes dos inadimplentes de operações de crédito. Após a 

definição dessas variáveis, o modelo cria uma pontuação para cada tomador de crédito 

capaz de distinguir o adimplente do inadimplente. Esta pontuação deve ser comparada 

com uma freqüência de corte para determinar se o tomador foi aceito, rejeitado ou se 

necessita de uma análise mais profunda.  

O modelo definido com base nas informações históricas é utilizado para as novas 

operações podendo, dessa forma, ajudar a classificar os tomadores e dando indicações 

para rejeitar, aceitar ou indicar a operação de crédito para uma análise mais detalhada, 

geralmente efetuada por analista e não pelos modelos automáticos. Uma calibração 

periódica do modelo é necessária para que as variáveis sejam retroalimentadas.  

A primeira etapa do desenvolvimento do modelo é escolher as variáveis-chaves que 

serão utilizadas. Como nos estudos de Viganó (1993) e Dinh e Kleimeier (2007) inicia-se 

a modelagem com um número grande de variáveis com o objetivo de identificar quais 

variáveis são efetivamente relevantes e não redundantes para a construção do modelo.  

No estudo, as variáveis numéricas foram avaliadas de acordo com os valores médios, 

excluindo-se os missing values. A base de dados possui um grande número de dados 

inválidos e, portanto, foram excluídos os missing values das análises. Mesmo com a 

exclusão destes dados, algumas informações não parecem consistentes quando 

aplicadas a realidade do mercado de microcrédito. Valores de algumas variáveis 

numéricas são consideradas outliers, por estarem distantes da realidade do mercado de 

microcrédito.  
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A consistência e confiabilidade da base de dados é um assunto importante a ser 

discutido. Os dados foram digitados a partir de informações preenchidas em formulário 

em papel, pelo agente de crédito, na visita ao microempreendedor. As divergências e 

inconsistências das informações podem decorrer de: (i) divergência entre a informação 

coletada na entrevista e a transcrita pelo agente no formulário em papel; (ii) divergência 

entre a informação do formulário em papel e a informação digitada na área operacional. 

A existência de base de dados com informações históricas consistentes é chave para o 

sucesso do desenvolvimento e utilização de modelos estatísticos.  

Abaixo segue uma tabela onde é possível observar a média e o desvio padrão de cada 

uma das variáveis da base e os respectivos valores para os bons e maus pagadores.  

Tabela 2: Resultados das médias e desvios padrão de cada variável.  

 

Variável 

 

Média 

 

Desvio 

Padrão 

Bom Pagador Mau Pagador 

Média Desvio 

Padrão  

Média Desvio 

Padrão 

Idade 39,59 11,55 39,87 11,53 37,16 11,43 

Quantidade de contrato 2,75 1,28 2,86 1,27 1,85 1,03 

Quantidade de parcelas 5,83 1,10 5,81 1,10 5,97 1,17 

Valor da parcela 996,59 638,94 1012,88 651,61 855,77 494,92 

Valor do desembolso 1742,61 1079,97 1763,83 1079,97 1559,07 494,92 

Valor da garantia 5168,68 3531,59 5231,47 3568,32 4625,83 3144,95 

Vendas mensais 6958,12 6614,38 6000,81 6472,60 5589,15 7723,73 

Custos vendas 3378,04 4479,05 3410,76 4357,32 3095,14 5411,09 

Margem bruta 2580,09 3208,16 2590,05 3223,52 2494,01 3071,36 

Margem líquida 38,45 15,13 38,27 15,13 39,99 15,75 

Lucro líquido 2091,96 2775,39 2101,63 2793,20 2008,35 2615,43 

Renda familiar 173,50 367,16 172,02 364,17 186,31 391,88 

Despesa familiar 708,47 538,35 710,27 536,14 692,92 556,96 
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Despesa operacional 488,13 838,07 488,82 836,60 485,66 850,80 

Capacidade pagamento 1556,98 2553,87 1563,38 2574,22 1501,74 2370,41 

Capital do trabalho 7291,21 14168,4

1 

7403,50 14416,56 6320,59 11765,61 

Parcela sobre vendas 0,22 0,13 0,22 0,13 0,21 0,12 

Despesa Oper. sobre 

vendas 

0,07 0,06 0,07 0,06 0,08 0,06 

  

Para o presente estudo foram escolhidos os métodos para desenvolvimento de modelos 

de credit scoring mais utilizados nos estudos acadêmicos de aplicação de modelos 

estatísticos de credit scoring: a análise discriminante e a regressão logística. No processo 

de seleção das variáveis chaves para a classificação dos bons e maus pagadores, foram 

testadas inicialmente todas as variáveis da base excluindo-se, posteriormente, as que 

não se mostraram relevantes. Esse método de step-wise permite que variáveis 

explicativas mais relevantes sejam identificadas e, mais ainda, haj uma parcimônia nos 

modelos gerados. 

A base completa com os 102.777 registros foi utilizada, mas com a presença de 

inúmeras informações inconsistentes ou inválidas inviabilizou a utilização da base 

completa, sendo que ao final do processo a base foi reduzida para 28.620 registros. Essa 

é a base trabalhada na modelagem desse estudo. É importante ressaltar, que essa base 

com apenas registros válidos, mantém uma distribuição entre bons e maus pagadores 

muito similar a distribuição da base original completa. A base reduzida apresenta 89,7% 

de bons pagadores e 10,3% de maus pagadores.  

Os primeiros resultados obtidos com amostras aleatórias da base apresentaram 

resultados muito positivos para a classificação dos bons pagadores e resultados muito 

ruins para a classificação dos maus pagadores, quando se utiliza técnicas estatísticas 



47 
 

tradicionais de análise discriminante e regressão logística. Desta forma com as 

modelagens iniciais não foi possível encontrar um modelo que pudesse classificar bons e 

maus pagadores de forma relevante, utilizando a porcentagem original de bons e maus 

pagadores na amostra.  

Para reduzir o efeito da presença massiva de bons pagadores nas amostras vis a vis os 

maus pagadores, foram criadas amostras com proporções maiores de maus pagadores, 

na tentativa de melhorar a classificação dos maus pagadores. A primeira ideia foi 

montar o modelo como uma amostra que contivesse a mesma proporção de maus e 

bons pagadores (50%-50%). Com esta base, os modelos passaram a classificar melhor os 

maus pagadores, mas a classificação dos bons pagadores ficou muito prejudicada.  

Não faz parte no escopo do estudo discutir e considerar na análise os custos que uma 

classificação errada de um bom pagador em mau pagador ou vice-versa pode trazer, 

porém encontrar um bom percentual de acertos tanto para o bom como para o mau 

pagador é fundamental. A amostra que resultou numa melhor performance dos 

modelos estatísticos quanto ao percentual de acertos de bons e maus pagadores foi a 

amostra que contém 25% de maus pagadores e 75% de bons pagadores. Essa foi a base 

utilizada para o desenvolvimento do modelo.  

Os primeiros resultados levavam a conclusões de que as variáveis financeiras não 

pareciam ser as determinantes para a classificação do bom e mau pagador. As variáveis 

que se mostravam mais importantes eram em sua maioria as informações cadastrais. 

Durante as simulações dos modelos nas técnicas de regressão logística e análise 

discriminante, variáveis foram incluídas e excluídas dos modelos diversas vezes e com as 

mais variadas combinações, buscando encontrar as variáveis-chaves.  
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O modelo de credit scoring escolhido considerando a metodologia de análise 

discriminante e de regressão logística classificam como relevantes as mesmas variáveis, 

exceto a variável sexo foi considerada apenas na regressão logística. É importante 

ressaltar que na modelagem de análise discriminante as premissas relativas ao seu uso 

foram consideradas como verdadeiras, sendo elas: (i) amostra com dois grupos: bons e 

maus pagadores; (ii) mais que duas observações; (iii) quantidade de variáveis 

discriminantes menor que o número de observação menos 2 (dois); (iv) variável 

discriminante combinação de outras variáveis discriminantes; (v) matriz de covariância 

iguais entre cada grupo; (vi) população com distribuição normal.  

A modelagem pela técnica de regressão logística apresenta menor número de premissas 

e por isso é a mais utilizada nos modelos de crédito. A premissa básica apontada por 

Pampel (2000), para a regressão logística, é que a amostra deve apresentar não mais 

que 2 (dois) grupos. Esta é a condição do modelo objeto do estudo.  

Inicialmente, as variáveis identificadas como relevantes para inblusão no estudo foram: 

(i) variáveis cadastrais: idade, sexo, estado civil, tempo de residência, situação do imóvel 

e região geográfica de atuação; (ii) informações da operação e histórico com a 

instituição financeira: prazo da operação, quantidade de operações de microcrédito 

com a instituição financeira e indicação de contrato novo ou não; (iii) informações 

financeiras do microempreendedor: margem líquida, percentual de comprometimento 

do valor da parcela sobre as vendas mensais, percentual de comprometimento do valor 

da parcela sobre a margem líquida do negócio e capital do trabalho que é o excedente 

de ativos de curto prazo sobre passivos de curto prazo. 

Avaliando mais detalhadamente as variáveis selecionadas como chave pelos modelos 

estatísticos, optou-se pela exclusão da variável capital do trabalho. Esta variável é 

calculada com base nas informações que são colhidas nas entrevistas do agente de 
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crédito: ativo circulante e passivo circulante. O cálculo de ativo e passivo circulante 

envolve um grande número de informações, como: contas à receber, caixa com bancos, 

adiantamentos, estoques, fornecedores, adiantamento à clientes, dívidas com terceiros 

e dividas com a instituição. Como os microempreendedores não têm registros contábeis, 

estas informações são colhidas de forma subjetiva, com grande probabilidade de haver 

erro nas informações fruto principalmente da falta de gestão dos negócios desta 

natureza ou por risco moral, onde as informações fornecidas pelo tomador do 

empréstimo pode não refletir a realidade do negócio. 

Neste cenário, as informações chaves do modelo e consideradas mais confiáveis e com 

menor risco de manipulação pelos microempreendores são as informações de vendas e 

custos mensais. Desta forma, as variáveis financeiras chaves para a classificação de bons 

e maus pagadores são: margem líquida e percentual de comprometimento do valor da 

parcela sobre as vendas mensais. A margem líquida é medida em percentual e não em 

valor absoluto, e é calculada pela diferença entre vendas mensais, custos mensais e 

despesa operacional sobre as vendas mensais 

Como resultado dos modelos estatísticos, na análise discriminante foi elaborado modelo 

com 69,2% de acerto sendo o acerto de bons pagadores de 67,9% e de maus pagadores 

de 73,0%.  As variáveis que explicam, de forma significativa, a classificação em grupos de 

bons e maus pagadores são idade, quantidade de contratos, quantidade de parcelas, 

índice de parcelas sobre vendas, situação do imóvel, margem líquida, tempo de 

residência e estado civil.  

Na regressão logística foi elaborado modelo com 78,5% de acerto sendo o acerto de 

bons pagadores de 93,1% e de maus pagadores de 39,0%. As variáveis relevantes são: 

quantidade de parcelas, margem líquida, tempo de residência, situação do imóvel e 

estado civil, idade, sexo e quantidade de contratos.  
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Os achados são similares aos de trabalhos acadêmicos sobre modelos de credit scoring  

para microcrédito já realizados.  Viganó (1993) destaca as variáveis: sexo, idade e estado 

civil como significativas. Schreiner (2004) destaca o maior risco de atraso à medida que 

o cliente toma novos empréstimos. Dinh e Kleimeier (2007) destacam local de residência, 

empréstimos anteriores, idade, estado civil, tempo de residência e tipo de residência. 

Como no presente estudo, os estudos pesquisados encontram poucas informações 

financeiras capazes de serem significativas para a classificação de bons e maus 

pagadores.  

Estritamente sob o ponto de vista de modelo de crédito, os resultados encontrados 

sugerem que praticamente todas as informações sócio-econômicas levantadas pelo 

agente de crédito nas entrevistas iniciais não contribuem para a classificação do cliente 

em bom ou mau pagador. As únicas informações financeiras relevantes são o volume de 

venda mensal e a margem líquida do negócio.  

Os modelos gerados na amostra de calibração foram confrontados com a amostra de 

validação. Aplicando-se o modelo encontrado em uma amostra de validação sendo esta 

uma amostra aleatória de 3.550 selecionados de forma aleatória da base geral dos quais 

354 de maus pagadores e 3.196 registros de bons pagadores obtemos os seguintes 

resultados: (i) na análise discriminante: o modelo obteve 67,6% de acerto, sendo 68,8% 

nos bons pagadores e 56,5% de acertos nos maus; (i) na regressão logística: o modelo 

obteve 62,3% de acerto, sendo 63,3% nos bons pagadores e 53,4% de acertos nos maus. 

Como era de se esperar, os resultados apresentaram piora na sua performance de 

maneira geral, comparativamente, aos resultados obtidos na amostra de calibração.  

Conforme já comentado, nesse estudo não está sendo abordado ou considerado o custo 

que existe quando um modelo efetua a classificação errada de maus pagadores em bons 

pagadores ou vice-versa.  
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Nesse trabalho, foram utilizadas também duas técnicas de aprendizagem de máquina, 

bagging e boosting, com o intuito de testar se esses mecanismos computacionais 

aprimoram o desempenho dos modelos de credit scoring construídos utilizando-se de 

análise discriminante e regressão logística.  

No caso do bagging, uma amostra de 1.000 registros foi selecionada e a partir desta 

foram criadas 80 (oitenta) sub-amostras aleatórias também de 1.000 registros cada uma 

com repetição de registros da amostra original. Os resultados dos 80 processamentos 

do modelo foram aplicadas a uma amostra de validação com 3.550 (três mil, quinhentos 

e cinqüenta) registros, onde o resultado mais votado foi o escolhido como grupo ao qual 

uma observação seria classificada. Este teste, possibilitou melhoria na performance dos 

modelos, como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 3: Resultados Bagging.  

 

Os resultados mostram melhora de performance tanto na análise discriminante como 

na regressão logística. Na análise discriminante, houve uma melhora de 10,9% no 

percentual total de acerto, sendo importante ressaltar que quando se separa este 

percentual de acerto do modelo entre bons e maus pagadores, o bagging trouxe 

melhora apenas na performance do bons pagadores. Para os bons pagadores, uma 

melhora de 13,9%, porém para os maus pagadores, uma piora de  15,3%. 

Modelo / Técnica %Acerto %Acerto Bons %Acerto Maus 

Análise Discriminante 67,6% 68,8% 56,5% 

Regressão Logística 62,3% 63,3% 53,4% 

Bagging Análise Discriminante 78,5% 82,7% 41,2% 

Bagging Regressão Logística 80,9% 86,3% 32,2% 
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Resultados similares são observados para a regressão logística, onde o bagging 

incrementou a performance de acerto do modelo em 18,6%, porém quando se separa 

os acertos dos modelos em bons e maus pagadores, o bagging só demonstrou ganhos 

para os bons pagadores. Para os bons pagadores, uma melhora de 23,0%, porém para 

os maus pagadores, uma piora de 21,2%. 

Para o boosting foi utilizada a mesma amostra de 3.550 registros que foi utilizada para a 

validação do bagging e esta amostra foi processada em 80 iterações, buscando 

transformar um estimador fraco em um estimador forte, através do processo de 

ponderação de modelos de classificação estabelecido pelo algoritmo do booting.  

O modelo subdivide a amostra em duas partes, sendo uma a amostra de calibração e a 

outra, a amostra de treino. Os resultados encontrados mostram que o boosting 

melhorou a performance do modelo de maneira significativa. O modelo com as 80 

iterações do boosting tem um acerto de 94,5%, sendo 99,5% nos bons pagadores e 

55,6% nos maus pagadores. No caso específico da base de dados de microcrédito, os 

resultados sugerem que embora haja ganhos na classificação geral utilizando os 

métodos ensemble, o boosting apresenta melhora substancial em relação a modelos 

que aplicam a análise discriminante e a regressão logística de forma tradicional.  

 

5. Comentários finais 

Nesse estudo foram implementados modelos de análise de crédito aplicados ao 

mercado de microcrédito. Inicialmente, foram conduzidas técnicas estatísticas 

tradicionais para análise de risco de crédito basedas na análise discriminante e na 

regressão logística. As variáveis chaves encontradas para classificar o risco de crédito de  
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potenciais operações são similares às variáveis encontradas em estudos acadêmicos de 

operações de microcrédito do Vietnã, Bolívia e África. As variáveis selecionadas como 

chave pelos modelos trazem evidências de que, sob o ponto de vista específico de risco 

de crédito, a maior parte das informações financeiras colhidas pelos agentes de crédito 

nas entrevistas para levantamento sócio-econômico não são relevantes. Apenas as 

informações de volume de vendas mensais e margem líquida são significativas. Os dados 

de cadastro são mais relevantes. 

Esta evidência sugere que há uma possibilidade de redução de custos restringindo o 

levantamento sócio-econômico apenas para as variáveis mais significativas. Obviamente, 

esta sugestão não considera a utilidade que as informações colhidas e registradas têm 

para as instituições financeiras do ponto de vista de relacionamento como o cliente, de 

serviço de consultoria financeira que é prestada aos clientes e de armazenamento de  

informações históricas.  

Com relação aos métodos ensemble, as técnicas de aprendizagem de máquina aplicadas 

no trabalho, bagging e boosting, trazem contribuições relevantes para a melhoria de 

desempenho em modelos de análise de crédito. Os melhores resultados de classificação, 

em relação aos resultados da análise discriminante e da regressão logística, tanto na 

amostra de calibração quanto na amostra de validação, sugerem que os métodos 

ensemble constituem mecanismos que podem gerar modelos de crédito mais 

adequados, a custos adicionais baixos. Tendo em vista que os métodos ensemble 

referem-se a uma combinação de um grande número de modelos estatísticos mais 

simples, sua implementação pode ser realizada utilizando-se ferarmentas de 

programação, deixando o processo automatizado. 

Com relação a aspectos de gestão, a questão de geração de renda e melhoria dos 

negócios dos microempreendedores com as operações de microcrédito foi discutida de 
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maneira teórica, não sendo escopo desse trabalho, a avaliação da melhoria ou não dos 

fluxos financeiros dos negócios após a concessão do crédito.  

As questões básicas sobre a relevância das informações históricas para o 

desenvolvimento dos modelos abordadas por Schreiner (2000) foram observadas 

durante as análises da base de dados, pois diversas inconsistências forma observadas 

reduzindo a amostra inicial de cerca de 102.000 registros para aproximadamente 26.000 

registros. Felizmente os dados disponíveis foram suficientes para o desenvolvimento do 

modelo, porém não foi considerado, no trabalho, a imprecisão que pode haver nos 

modelos desenvolvidos vis a vis a realidade, uma vez que apenas 25% da amostra pode 

ser aproveitada de forma integral para a modelagem.  

As instituições que pretendem aplicar modelos de credit scoring para a concessão de 

crédito das operações de microcrédito devem iniciar rapidamente o processo de 

obtenção e armazenamento de informações de qualidade, para que as mesmas possam 

ser utilizadas para os modelos de credit scoring que provavelmente serão a próxima 

inovação do mercado de microcrédito.  

Embora não estudadas nesse trabalho, a importância do agente de crédito e a 

contribuição que os grupos solidários trazem ao negócio são fatores relevantes no 

mercado de microcredito. Portanto, a implantação de modelos de crédito, apesar de 

permitir uma automatização do processo de análise de crédito e eventualmente reduzir 

o custo das transações, não elimina o papel do agente de crédito e dos grupos solidários 

no contexto do microcrédito. 
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Capítulo 5. MÉTODOS ENSEMBLE 

APLICADOS A CRÉDITO 

IMOBILIÁRIO 

 

 

1. Considerações iniciais  

 

Neste estudo, pretende-se investigar técnicas computacionais de aprendizagem de 

máquina bagging e boosting e sua aplicabilidade na classificação de risco de crédito de 

financiamentos imobiliários. Para fins comparativos, foram aplicadas as técnicas 

paramétricas tradicionais para análise de crédito: a análise discriminante e a regressão 

logística bem como as técnicas não-paramétricas de árvore de classificação. Resultados 

dessas técnicas foram confrontados com resultados da aplicação de métodos ensemble 

de bagging e boosting, para avaiar a taxa de acertos dos modelos para uma amostra de 



56 
 

operações de financiamento imobiliário. Avalia-se também se grupos de indivíduos que 

possuem crédito consignado tende a apresentar maiores taxas de inadimplência no 

financiamento imobiliário, haja vista um maior comprometimento da renda em 

operações de crédito. 

A partir de uma ampla amostra contemplando dados de operações fornecidas por uma 

instituição brasileira que atua nos segmentos de financiamento imobiliário e crédito 

consignado, o estudo verificou quais variáveis e técnicas melhor discriminam os bons e 

maus pagadores. Foram definidos como maus pagadores os tomadores com operações 

onde o atraso é superior a 59 dias. Considerando o uso de uma base de dados com um 

número elevado de observações, com um acompanhamento ao longo do tempo, foram 

estudados comportamentos temporais dos modelos de análise de crédito. Com isso, 

foram conduzidas análises de estabilidade dos modelos que, comumente, não são 

empreendidas em pesquisa acadêmicas sobre crédito. 

 

2. Referencial teórico 

2.1. Operações de crédito 

De acordo com Lewis (1992), o crédito ao consumidor já era realizado há mais de 3.000 

anos, desde os tempos dos babilônios. O crédito possibilita que indivíduos possam 

consumir ou ter acesso a bens, mesmo em situações nas quais enfrentem déficits de 

caixa. Neste contexto, o crédito estimula a economia, uma vez que disponibiliza 

recursos para que agentes possam satisfazer suas necessidades (Brigham, Gapenski e 

Ehrhardt, 2001).  
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No entanto, operações de crédito possuem um risco inerente, no qual o tomador de 

recursos no presente pode não ter condições ou não ter interesse, no futuro, de pagar o 

empréstimo contraído. De fato, conforme Caouette, Altman e Narayanan (1998), se o 

crédito implica em expectativa, pelos credores, de recebimento de recursos em uma 

data futura, então o risco de crédito envolve a possibilidade de essa expectativa não se 

concretize devido ao inadimplemento da contraparte. 

Assim, o risco de o financiador não receber o reembolso pelo seu empréstimo, seja em 

função de a contraparte não desejar ou não ser capaz de cumprir suas obrigações 

(Jorion, 1998), está associado ao risco de crédito. Comumente considera-se como risco 

de crédito um evento de não-pagamento ou de inadimplência. Todavia, o risco de 

crédito pode advir também de uma deterioração da qualidade de crédito da contraparte, 

uma vez que o valor marcado a mercado dessa posição pode diminuir.  

Especificamente com relação ao financiamento imobiliário no Brasil, atualmente 

existem dois sistemas: o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), criado na década de 60; 

e o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), criado em 1997 e introduzindo a alienação 

fiduciária em detrimento da hipoteca. Segundo a ABECIP (2010), os principais fatores de 

expansão do crédito imobiliário no Brasil estão associados à estabilidade econômica, 

recuperação da renda, redução da inadimplência e flexibilização das condições de 

financiamento. 

Em relação aos contratos com mais de três parcelas de atraso em relação ao total, o 

estudo mostra que em 2003 este indicador era de 11,2%. Em 2006 reduziu para 6,3% e 

em 2009 apenas 2,6% dos contratos apresentam mais de três parcelas em atraso, com 

tendência à redução. No que diz respeito ao déficit da habitação no Brasil, observa-se 

que há evidências de que a tendência de crescimento permanece. A ABECIP estima em 
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7,9 milhões de unidades este déficit. Mais de 80% deste déficit esta nas áreas urbanas 

(FJP, 2008).  

Deve-se destacar que o impacto econômico e social das questões relacionadas à 

habitação, combinado com a tendência de crescimento observada, colocam a questão 

da moradia na pauta de governos e de órgãos nacionais e internacionais.  Dada esta 

situação, o déficit habitacional em países emergentes tende a se agravar, pois como o 

valor dos imóveis é muito superior à renda do indivíduo, existe a necessidade de que os 

empréstimos sejam de longo prazo, impondo uma maior complexidade na análise de 

riscos e, portanto, maior cautela na concessão de crédito.  

É importante enfatizar que o financiamento imobiliário, tipicamente de longo prazo, 

pode ter um nível de risco que é sensível a outras operações de crédito do tomador. Em 

particular, o crédito ao consumidor, tipicamente voltado a prazos menores do que o do 

crédito imobiliário, pode impor exigências de pagamento que implicam um aumento do 

risco de crédito do financiamento de imóveis.  

Dentre os diversos tipos de crédito ao consumidor, o empréstimo consignado é uma das 

modalidades em que o desconto das parcelas é feito diretamente na folha de 

pagamento e, portanto, envolve um risco de crédito reduzido. Segundo Takeda e Bader 

(2005), a evolução do saldo de empréstimo consignado está fortemente relacionada a 

três períodos: (i) dezembro de 2003, com a promulgação da lei que dispõe sobre o 

crédito consignado em folha de pagamento, (ii) maio de 2004, com o início das 

operações consignadas para aposentados e pensionistas do INSS e (iii) dezembro de 

2004, período a partir do qual diversas instituições já haviam firmado, contratualmente, 

convênios para a concessão desse tipo de crédito. 
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Através da Lei 8.112 de 1990, os funcionários públicos já podiam realizar a operação de 

crédito com desconto de prestações em folha de pagamento, porém o mercado de 

crédito consignado popularizou-se somente com a Lei 10.820 de 2003 que propiciou 

acesso ao crédito consignado aos trabalhadores da iniciativa privada e aos aposentados 

e pensionistas do INSS.  

Apesar de o crédito consignado permitir condições mais favoráveis de crédito, 

notadamente na forma de taxas de juros mais baixas, a facilidade de acesso a essa 

modalidade de operação pode induzir o tomador a alavancar-se demasiadamente, 

colocando em risco sua capacidade de pagamento de obrigações contratuais. Em 

pesquisa realizada pelo PROCON (2006), mais de 19% dos entrevistados afirmaram que 

seriam necessários cortes ou atrasos no pagamento de algum item essencial do 

orçamento doméstico em função da contratação de uma operação de empréstimo 

consignado (PINHEIRO, 2007). Neste contexto, se por um lado o crédito consignado 

pode estimular o consumo e aprimorar a qualidade de vida dos indivíduos, por outro 

lado, pode impor dificuldades financeiras devido à alta alavancagem e impactar outras 

obrigações contratuais do tomador. 

 

2.2. Variáveis e técnicas 

O risco de crédito é o maior risco de grandes bancos comerciais, portanto a medição e 

gestão de risco de crédito é sua tarefa central. Para Tang et al. (2009), criar modelos que 

possam medir eficazmente a inadimplência é essencial para esta gestão. A métrica do 

NPL (non performing loan) é uma informação que pode ajudar os bancos comerciais a 

administrar seu risco de crédito, com a finalidade de alocar mais recursos para ativos 

com valorização positiva e evitar o desperdício de dinheiro, reduzindo custos e 
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melhorando a eficiência da gestão financeira. No entanto, a inadimplência nos bancos 

comerciais da China, onde o estudo foi realizado, tem suas características próprias. Os 

fatores que afetam o NPL também podem ser diferentes em outros Países. Portanto, 

segundo Tang et al. (2009) é essencial desenvolver modelos específicos de acordo com a 

característica de cada País. 

Ye e Liu (2006) realizaram uma pesquisa empírica com os dados de grandes bancos. Os 

autores analisaram as características de inadimplência em termos de prazos de 

vencimento, forma de garantia, característica de tomador, entre outras. A limitação dos 

autores, entretanto foi o pequeno tamanho da amostra, que poderia não refletir a 

representatividade desejada.  

Altman et al. (2001) analisaram o impacto de várias suposições sobre a associação entre 

a probabilidade de inadimplência e a perda dos empréstimos bancários, procurando 

explicar, empiricamente, este relacionamento. O autor afirma que altos índices de 

inadimplência (NPL) têm forte correlação negativa com a taxa de recuperação de crédito. 

Tang et al. (2009) também exploraram as variáveis associadas ao NPL dividindo-as em 

dois grupos: aquelas associadas ao contrato e as demais associadas ao tomador. No que 

diz respeito à classificação da dívida, o autor estudou sete grupos distintos: normal, 

dificuldades financeiras, deixando de negócios, fechando para baixo, o subprocesso de 

insolvência, falência e desconhecidos. Neste estudo, utilizou-se três grupos: normal 

(inclui atrasos até 14 dias), atrasos de 15 a 59 dias e superiores a 59 dias (NPL). 

Para evitar a utilização de uma quantidade muito grande de variáveis, o que poderia 

interferir no efeito da discriminação, Tang et al. (2009) empregaram o método stepwise 

para selecionar as significativas. Uma das variáveis empregadas no modelo de Tang et al. 

(2009) foi a existência de garantia de hipoteca, que se mostrou significativa no método 
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stepwise. Outra informação significativa foi a região geográfica dos tomadores dos 

empréstimos. Segundo os autores, as condições econômicas na região certamente 

influenciam na recuperação de inadimplência. De um modo geral, quanto mais 

desenvolvida a sua economia, maior é a probabilidade de recuperação na hipótese de 

não-pagamento. 

Muitos fatores levam à inadimplência de hipotecas. As características regionais estão 

entre as mais importantes (QUERCIA e STEGMAN, 1992). O estudo de Lim et al. (2000), 

além de características regionais, utiliza renda familiar, nível de escolaridade e custo 

médio da habitação para prever inadimplência em financiamentos hipotecários. 

Hand e Henley (1997) realizaram uma revisão dos problemas específicos que surgem no 

contexto de credit scoring para bancos e examinaram os métodos estatísticos 

usualmente aplicados em análises deste tipo. Segundo Press e Wilson (1978) uma 

análise ou classificação discriminante, classifica uma observação em uma das diversas 

populações que se pode identificar. Quando se relaciona as variáveis qualitativas com 

outras variáveis está se fazendo regressão logística. Os estimadores gerados por 

quaisquer destas técnicas geralmente são utilizadas na outra. Se as populações 

apresentam distribuições normais, com covariâncias idênticas, estimadores de análise 

discriminante são os preferidos (Press e Wilson, 1978). Na maioria das aplicações de 

análise discriminante, no entanto, pelo menos uma variável é qualitativa. Dependendo 

da não-normalidade identificada, prefere-se os modelos de regressão logística, com 

estimadores de máxima verossimilhança para resolver ambos os problemas (Press e 

Wilson, 1978). 

A utilização de análise discriminante em estudos de desempenho em bancos é 

recorrentemente verificada. Taffler (1982) utilizou a análise discriminante para realizar 

estudos de previsão de falências no Reino Unido. Ele derivou os quatro indicadores 
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financeiros que se mostraram mais significantes estatisticamente e atribuiu-lhes pesos 

diferentes, adequados à sua importância. Os escores encontrados representavam maior 

ou menor tendência ao default. 

O trabalho pioneiro de Altman (1968), usando dados de sessenta e seis empresas 

americanas entre 1946 a 1965, deu início a diversos estudos que utilizam a análise 

discriminante para previsão de falência ou inadimplência. Trabalhos realizados por 

Kanitz (1978), Taffler (1982), Micha (1984), Altman (2005), Altman e Sabato (2007) são 

alguns exemplos de aplicação da análise discriminante para a análise de crédito em 

diversos contextos e países, incluindo Brasil. 

Tang et al. (2009) utilizaram o método de análise discriminante para classificar a 

recuperação de crédito. Para os autores, a idéia básica da análise discriminante é supor 

que o sujeito da pesquisa pode ser classificado em várias categorias e existem dados de 

observação de amostras contidas em cada categoria. Partindo deste pressuposto, 

podemos estabelecer funções discriminantes de acordo com alguns critérios, e usá-la 

para classificar as amostras com a categoria desconhecida. Há diversas variações de 

análise discriminante, como Fisher, Sequencial, Bayesiana e Stepwise (BRUCH, 1975). 

Wiginton (1980) afirma que há décadas existe um interesse considerável na utilização 

de modelos quantitativos do comportamento do crédito ao consumo para as decisões 

de concessão de crédito. A maioria dos modelos são baseados no conceito de "scoring" 

pelo uso de pesos geralmente determinados como coeficientes estatisticamente 

significativos de algum modelo estatístico linear, em geral a análise discriminante. A 

estimativa de máxima verossimilhança dos modelos de regressão logística surge como 

uma alternativa que tem o objetivo de pontuar as classificações. 
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A aplicabilidade da regressão logística na análise de crédito é evidenciada pelos diversos 

estudos já conduzidos tanto no exterior quanto no Brasil como, por exemplo, os de 

Bensic, Sarlija e Zekic-Susac (2006, p.??) e inussi, Damacena e Ness Jr. (2002). 

Creamer e Freund (2004) utilizaram a abordagem boosting em regressão logística para 

quantificar o risco de governança corporativa em mercados latino-americanos. O estudo 

objetivou a construção de um modelo preditivo para avaliar se o desempenho de uma 

companhia ou eficiência de um banco está acima ou abaixo da média de seus 

equivalentes de mercado, em função dos principais fatores de governança corporativa e 

de indicadores contábeis selecionados, tidos como importantes na avaliação das 

empresas. O algorítmo utilizado foi o Adaboost (Freund e Schapire, 1997), responsável 

pelo processo de ‘aprendizagem’ do modelo de previsão proposto.. 

O estudo de Sabzevari et al. (2009) analisou o desempenho de diferentes modelos de 

escoragem para crédito e uma base de dados de operações bancárias. O objetivo foi 

comparar as aborgens tradicionais (probit e regressão logística) com modelos de 

mineração de dados (árvores de classificação e bagging).  

Sabzevari et al. (2009) relatam que os métodos de pontuação são amplamente 

utilizados  para operações de empréstimos ao consumidor e está se tornando cada vez 

mais comum no processo de avaliação de financiamentos imobiliários, garantindo um 

melhor fluxo de caixa às Instituições que emprestam e significativa redução do risco de 

crédito.  As técnicas de modelagem analisadas foram desenvolvidas com a finalidade de 

potencializar a utlização das técnicas de escoragem. Segundo Sabzevari et al. (2009), os 

métodos estatísticos tradicionais Probit e Logit, além dos métodos de mineração de 

dados (árvores de decisão, redes neurais e bagging, por exemplo, devido às suas 

características de associação de memória e capacidade de generalização) estão se 

tornando muito populares em modelos de credit scoring.  



64 
 

Para demonstrar a eficácia do credit scoring, Sabzevari et al., 2009 utilizaras operações 

de clientes bancários. A principal observação mostra que a abordagem baseada no 

bagging e os modelos de logit apresentam um desempenho melhor, em relação às 

demais abordagens de pontuação. Em especial, o bagging apresenta o melhor 

desempenho se combinado à regressão logística, aumentando a precisão dos modelos. 

O estudo de Zhang et al. (2010) propõem um modelo de avaliação de crédito no 

mercado consumidor chinês, mais especificamente para cartões de crédito. Neste 

modelo, utiliza o método de árvore de decisão com bagging. A proposição é compor um 

modelo de classificadores agregados que combinam atributos preditivos. Tais 

classificadores, que possuem os mesmos atributos, são “treinados” a cada amostra 

extraída. Zhang et al. (2010) mostram que o modelo foi testado em duas bases de dados 

de crédito do UCI Machine Learning Repository, e que os resultados das análises 

mostram que o desempenho do método proposto revela precisão na previsão de 

inadimplência. 

Tanto as técnicas estatísticas quanto de inteligência artificial têm sido exploradas para a 

atividade financeira de credit scoring (Wang et al., 2010). Embora não haja conclusões 

consistentes sobre a melhor técnica, estudos recentes sugerem que a combinação de 

classificadores múltiplos, ou seja, o aprendizado conjunto, pode ter um melhor 

desempenho que qualquer delas separadamente. Wang et al. (2010) avaliam 

comparativamente o desempenho de três métodos ensemble: bagging, boosting e 

stacking, com base na base de quatro classificadores: regressão logística, árvore de 

decisão, redes neurais artificiais e máquinas de suporte vetorial. Os resultados 

experimentais revelam que os três métodos conjuntos podem melhorar 

substancialmente a aprendizagem individual da base de dados. Em particular, o bagging 

apresenta a melhor performance preditiva. 



65 
 

 

3. Metodologia 

Para que a pesquisa tivesse maior aplicabilidade, foram desenvolvidos algoritmos e 

funções que ilustram o uso de alguns dos modelos estudados. A pesquisa realizada 

neste trabalho é do tipo quantitativo, com utilização de técnicas estatísticas e o 

emprego de mecanismos computacionais para classificação de observações. 

Especificamente neste estudo, foram aplicadas as técnicas paramétricas tradicionais 

para análise de crédito: a análise discriminante e a regressão logística. Foi comparada a 

taxa de acertos dos métodos citados, antes e depois de aplicados os métodos meta-

aprendizagem bagging e boosting. 

Para o caso específico de pesquisas sobre concessão de crédito, um problema comum 

envolve o estudo de variáveis que explicam diferenças entre grupos de clientes com 

qualidades de crédito distintas. Assim, do ponto de vista estatístico, a distinção entre 

possíveis grupos que seguem um determinado ranqueamento pode ser avaliada de 

modo simples e conveniente através de uma escala ordinal (O’Connell, 2006). De acordo 

com Stevens (1946), a principal característica de um dado ordinal é que podem 

representar categorias distinguíveis por diferenças em magnitude. 

Considerando uma classificação entre bons ou maus pagadores ou entre ratings de 

crédito, pode-se inferir que variáveis com escala ordinal são especialmente úteis no 

estudo de potencial de inadimplência. Por exemplo, pode-se definir que o valor de 

variável é 0, se determinado cliente é bom pagador, ou seja, adimplente, e que o valor 

da variável é 1, se  determinado cliente é mau pagador, isto é, inadimplente. Neste 

estudo foram classificados como maus pagadores os tomadores em que a operação de 

financiamento imobiliário apresenta atraso superior a 59 dias.  



66 
 

3.1. Base de dados 

Para o estudo, foi utilizada uma base de dados de operações de crédito. Foi necessário o 

tratamento de inconsistências nas informações da base e definidos os critérios 

utilizados para a classificação dos tomadores de crédito como bons ou maus pagadores. 

Foram definidos como maus pagadores os tomadores com operações em atraso a mais 

de 59 dias. 

A base de dados foi, então, dividida para que se obtenha uma massa de calibração e 

outra de testes. A base de validação conteve as mesmas variáveis, porém a proporção 

de bons e maus pagadores variou em relação à base de calibração, por se tratar de 

dados do período de 1 semestre subsequente. 

Percorridas estas etapas, iniciou-se a seleção das variáveis para os modelos e a 

verificação de premissas necessárias à aplicação das técnicas estatísticas. Embora a 

pesquisa envolva dados de somente uma instituição financeira, sua representatividade 

no cenário nacional e, particularmente, sua forte atuação tanto em crédito consignado 

quanto em financiamento imobiliário, permite fazer inferências no que diz respeito às 

conclusões do trabalho. 

Foram realizados pré-testes em base de dados defasada em 12 meses, que demonstram 

diferenças de comportamento de crédito do financiamento imobiliário e demais 

operações de crédito entre os tomadores que possuem ou não crédito consignado. As 

evidências do pré-teste sugeriram uma investigação mais profunda desse 

relacionamento. Neste contexto, a pesquisa envolveu o cruzamento de variáveis ligadas 

ao crédito consignado e ao financiamento imobiliário, constituindo um estudo pouco 

explorado no âmbito acadêmico. 
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Conforme já discutido, buscou-se identificar variáveis que permitam classificar grupos 

de adimplentes e inadimplentes. As amostras foram extraídas das bases de dados de 

7.052.429 (junho de 2009) e 6.903.461 (dezembro de 2008) operações de crédito, 

cedidas por uma instituição brasileira de forte presença no Brasil, que atua nos 

segmentos de financiamento imobiliário e crédito consignado. São obedecidos critérios 

de confidencialidade impostos pela instituição no que concerne às informações 

estratégicas e ao sigilo de clientes.  

Dentro desse universo de operações foram marcadas as operações em situação de 

atraso no pagamento por mais de 59 dias, caracterizando-as como inadimplentes ou 

maus pagadores. Para a análise discriminante, o critério de ‘bons’ ou ‘maus’ pagadores 

foi estabelecido para investigar a acuidade dos modelos e a segregação dos diferentes 

tipos de tomadores. 

Para potencializar os resultados aferidos, foram eliminados os clientes em que as 

informações cadastrais não se apresentaram de maneira completa (0,1%). As operações 

classificadas como ‘perdas’ ou ‘baixadas do ativo’ pela Instituição não foram objeto de 

análise e também foram excluídas da base. Da mesma forma, os valores de limites não 

utilizados, por não serem tratados como operações de crédito pela Instituição não 

compuseram a base de análise. Carteiras de crédito cedidas pela Instituição Financeira a 

outras, com e sem coobrigação, não foram objetos de análise (0,1%). As operações de 

tomadores com renegociação de dívida foram igualmente excluídas da base (1,1%). Para 

alguns tomadores (0,03%) a variável dependente ‘renda mensal’ apresentou mais de um 

valor. Quando um destes valores foi zero, este foi desconsiderado. Entre os demais, foi 

utilizada a média aritmética como referência. 

Foram mantidas na base apenas as operações de crédito de pessoas físicas, por se 

tratarem do foco do estudo. Foram selecionadas apenas as operações de financiamento 
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imobiliário e marcadas aquelas que também apresentam crédito consignado para o 

mesmo tomador, utilizando-se períodos diferentes, de modo que se tivesse uma 

amostra de calibração (período de dezembro de 2008) e outra de validação (período de 

junho de 2009). As eventuais variações no cenário econômico do País, bem como as 

estratégias políticas de incentivo ao financiamento imobiliário não foram objetivo deste 

estudo e, portanto, não foram avaliados. Cabe ressaltar que as mudanças no perfil dos 

tomadores de crédito não foram avaliadas, assim como as estratégias da Instituição 

Financeira que cedeu a base de dados para a pesquisa. 

Após o tratamento, as bases apresentaram as quantidades de operações: (i) para 

operações de financiamento imobiliário nas quais o cliente não possui crédito 

consignado, a amostra de calibração é composta por 13.773 bons pagadores e 1.108 

maus pagadores enquanto a amostra de validação, são 17.989 bons pagadores e 1.267 

maus pagadores, consignado, (ii) para operações de financiamento imobiliário nas quais 

o cliente possui crédito consignado, a amostra de calibração é composta por 3.006 bons 

pagadores e 158 maus pagadores enquanto a amostra de validação, são 3.562 bons 

pagadores e 176 maus pagadores.  

Neste estudo, as variáveis de cadastro selecionadas com a finalidade de classificar os 

tomadores, sob a ótica da capacidade de pagamento são apresentadas na tabela a 

seguir. 

Tabela 1. Variáveis de cadastro 

Variável de 
cadastro 

Descrição Tipo 

Data de nascimento Data de nascimento do tomador da operação. Discreta Informado 

Sexo Sexo do tomador da operação. Nominal Informado 

Escolaridade Nível de escolaridade do tomador da operação. Ordinal Informado 

Estado civil Estado civil do tomador da operação. Nominal Informado 
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Dependentes 
Quantidade de dependentes do tomador da 

operação. 
Discreta Informado 

Servidor público 
Identifica se o tomador é ou não funcionário 

público. 
Nominal Informado 

Idade Idade em anos do tomador da operação. Contínua Calculado 

Tipo de documento 
Código que identifica se o tomador é pessoa física 

ou jurídica. 
Nominal Informado 

Documento Número do CPF criptografado do tomador. Nominal Informado 

Bairro Bairro de residência do tomador. Nominal Informado 

Município Município de residência do tomador. Nominal Informado 

CEP CEP da residência do tomador. Discreta Informado 

Complemento de 
CEP 

Complemento do CEP da residência do tomador. Discreta Informado 

Unidade federativa Estado de residência do tomador. Nominal Informado 

Sistema Identifica o sistema onde a operação foi realizada. Nominal Informado 

Contrato Código do contrato da operação. Nominal Informado 

Subcontrato Código do subcontrato da operação Nominal Informado 

Renda Renda mensal do tomador da operação. Contínua Informado 

Tipo de tomador 

Identifica se o tomador é policial militar, 
funcionário público, universitário, aposentado ou 

cliente comum (não é funcionário público, 
universitário, policial militar nem aposentado).  

Nominal Informado 

 

As variáveis específicas do crédito consignado, do financiamento imobiliário e das 

demais operações selecionadas para este estudo são apresentadas na tabela abaixo. 

Tabela 2. Variáveis das operações 

Variável de contrato Descrição Tipo 

Produto Código do produto de crédito. Nominal Informado 

Data de inicio Data em que a operação foi realizada. Nominal Informado 

Data de término Data prevista para término da operação. Nominal Informado 

Taxa Taxa de juros contratada para a operação. Contínua Informado 

Saldo 
Saldo devedor da operação no mês de 

referência. 
Contínua Informado 

Provisão 
Provisão para devedores duvidosos da operação 

no mês de referência. 
Contínua Informado 

Rubrica Rubrica contábil em que a operação foi Nominal Informado 
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registrada. 

Total de parcelas Total de parcelas mensais da operação. Discreta Informado 

Parcelas em aberto 
Quantidade de parcelas não-pagas no mês de 

referência. 
Discreta Informado 

Data de referência Último dia do mês de referência. Nominal Informado 

Tem consignado 
Identifica se o tomador do financiamento 

imobiliário tem também empréstimo 
consignado. 

Nominal Apurado 

Status de pagamento Identifica o estágio da dívida. Nominal Informado 

Valor do contrato Valor nominal da operação realizada. Contínua Informado 

Tipo de garantia 
Identifica se a garantia da operação é hipoteca 

ou alienação. 
Nominal Informado 

Consignado - data de 
inicio 

Data em que a operação de empréstimo 
consignado foi realizada. 

Nominal Informado 

Consignado - data de 
término 

Data prevista para término da operação  de 
empréstimo consignado. 

Nominal Informado 

Consignado - total de 
parcelas 

Total de parcelas mensais da operação de 
empréstimo consignado. 

Discreta Informado 

Consignado - total de 
parcelas em aberto 

Quantidade de parcelas de empréstimo 
consignado não-pagas no mês de referência. 

Discreta Informado 

Consignado – saldo 
Saldo devedor da operação de empréstimo 

consignado no mês de referência. 
Contínua Informado 

Consignado - status de 
pagamento 

Identifica o estágio da dívida de empréstimo 
consignado. 

Nominal Informado 

Consignado - valor do 
contrato 

Valor nominal da operação de empréstimo 
consignado realizada. 

Contínua Informado 

Consignado - contrato 
sobre renda 

Indica o quanto o valor do contrato representa 
da renda do tomador. 

Contínua Calculado 

 

A variável dependente deste estudo foi ‘default’ no financiamento imobiliário que 

representará o evento de não pagamento ou de pagamento em dia das obrigações 

contratuais. O default é relacionado às das operações sem pagamento a mais de 59 dias, 

a partir do status de pagamento.  

A tabela a seguir apresenta separações entre bons e maus pagadores para as principais 

variáveis. 

Tabela 3. Porcentagem de bons e maus pagadores em função das principais variáveis 
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Variável Descrição 
Bom 

pagador 
Mau pagador 

Região 
Grande SP 91,7% 8,3% 

Litoral e interior SP 93,5% 6,5% 

Tem crédito 
consignado 

Não 92,6% 7,4% 

Sim 95,0% 5,0% 

Garantia 
Hipoteca 88,7% 11,3% 

Alienação 95,5% 4,5% 

Sexo 
Feminino 95,1% 4,9% 

Masculino 91,6% 8,4% 

Escolaridade 

Alfabetizado 33,3% 66,7% 

Analfabeto 81,8% 18,2% 

Não-informado 92,4% 7,6% 

Graduação completa 95,0% 5,0% 

Graduação sequencial completa 96,2% 3,8% 

Graduação incompleta 91,8% 8,2% 

Graduação sequencial incompleta 97,9% 2,1% 

Ensino fundamental completo 90,1% 9,9% 

Ensino fundamental incompleto 88,8% 11,2% 

Ensino médio completo 92,3% 7,7% 

Ensino médio incompleto 88,7% 11,3% 

Especialização/Mestrado/Doutorado 97,1% 2,9% 

Estado civil 

Não-informado 70,8% 29,2% 

Casado 92,6% 7,4% 

Divorciado 93,7% 6,3% 

Separado judicialmente consensual 95,5% 4,5% 

Separado judicialmente 90,4% 9,6% 

Solteiro 92,6% 7,4% 

Uniao estável 96,6% 3,4% 

Viuvo 94,4% 5,6% 

Nº de dependentes 

0 93,0% 7,0% 

1 93,5% 6,5% 

2 93,5% 6,5% 

3 91,2% 8,8% 

4 91,9% 8,1% 

5 89,2% 10,8% 

6 90,0% 10,0% 

7 50,0% 50,0% 

8 50,0% 50,0% 

12 100,0% 0,0% 

16 100,0% 0,0% 

Servidor público Não 89,5% 10,5% 
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Sim 96,4% 3,6% 

Parcelas do contrato 

<= 60,00 96,1% 3,9% 

61,00 - 120,00 98,7% 1,3% 

121,00 - 180,00 91,7% 8,3% 

181,00 - 240,00 93,6% 6,4% 

241,00 - 300,00 86,0% 14,0% 

301,00+ 57,7% 42,3% 

Renda 

<= 1000 91,1% 8,9% 

1001 - 2000 92,4% 7,6% 

2001 - 3000 94,1% 5,9% 

3001 - 4000 94,2% 5,8% 

4001 - 5000 95,1% 4,9% 

5001 - 10000 96,3% 3,7% 

10001+ 95,4% 4,6% 

Idade 

<= 25,00 85,7% 14,3% 

26,00 - 35,00 95,7% 4,3% 

36,00 - 45,00 94,1% 5,9% 

46,00 - 55,00 91,4% 8,6% 

56,00 - 65,00 91,9% 8,1% 

66,00+ 91,0% 9,0% 

 

3.2. Seleção de variáveis 

A seleção das variáveis para desenvolvimento dos modelos levou em consideração os 

referenciais teóricos de estudos realizados; a significância estatística apresentada no 

teste t de igualdade de média entre grupos de bons e maus pagadores; o teste de 

Levene para verificação da igualdade de variância; a correlação entre os preditores e os 

escores discriminantes; e a obtenção de melhores percentuais de acertos nos modelos 

de previsão. 

A tabela a seguir apresenta as estatísticas descritivas das variáveis selecionadas como 

relevantes do estudo. 

Tabela 4. Estatísticas descritivas 
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Variável 
Bom pagador Mau pagador 

Médi
a 

Desvio-
padrão 

Míni
mo 

Máximo Média 
Desvio-
padrão 

Míni
mo 

Máximo 

Nº de parcelas 182,1 80,4 8,0 360,0 239,9 67,1 54,0 360,0 

Tem consignado? 0,2 0,4 0 1,0 0,1 0,3 0 1,0 

Renda 
2.630

,8 
3.763,2 0 

116.000,
0 

2.020,5 2.923,5 0 
32.325,

2 

Garantia de 
alienação 

0,7 0,5 0 1,0 0,4 0,5 0 1,0 

Sexo 0,6 0,5 0 1,0 0,7 0,5 0 1,0 

Nº de dependentes 0,7 1,1 0 16,0 0,7 1,2 0 8,0 

Idade 46,6 10,9 1,0 85,0 49,1 10,7 23,0 86,0 

Escolaridade 6,5 3,8 0 10,0 6,0 3,8 0 10,0 

Estado 
civil 

Solteiro 0,2 0,4 0 1,0 0,2 0,4 0 1,0 

União 
estável 

0,1 0,3 0 1,0 0,0 0,2 0 1,0 

Tipo de 
tomado

r 

Policial 
militar 

0,0 0,1 0 1,0 0 0,1 0 1,0 

Funcionári
o público 
sem folha 

0,0 0,2 0 1,0 0,0 0,2 0 1,0 

Cliente 
comum 

0,5 0,5 0 1,0 0,7 0,4 0 1,0 

Aposenta
do 

0,0 0,2 0 1,0 0,1 0,2 0 1,0 

 
 
Este estudo não teve por objetivo discutir os custos das eventuais classificações 

incorretas, sejam elas de bons ou maus pagadores. Entende-se que a detecção de bons 

ou maus pagadores, e sua priorização na escolha das variáveis e parâmetros para a 

formulação dos modelos de concessão de crédito, passa pela questão estratégica e 

situacional, variando de instituição para instituição. 

Com relação ao ponto de corte definido para os escores produzidos, entende-se que a 

decisão sobre este tipo de limite apresenta características estratégicas em termos de 

exposição a risco de crédito, e não acadêmicas não sendo, portanto, objeto deste 
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estudo. A rentabilidade das operações também não foi considerada e não foi critério de 

seleção de quaisquer dos parâmetros utilizados. Finalmente, não figuram entre as 

operações de crédito analisadas aquelas rejeitadas pela Instituição, fato que cria um viés 

natural no que diz respeito à ausência potencial de maus pagadores. 

 

4. Análise de resultados 

Selecionadas as variáveis com maior poder explicativo e executados os modelos, foram 

obtidos os resultados apresentados a seguir, considerando a modelagem na amostra de 

calibração e o teste na amostra de validação. 

Na amostra de desenvolvimento ou calibração, o nível geral de acerto do modelo de 

análise discriminante foi 74,9%. Para o grupo de bons pagadores, o modelo previu 

corretamente 75,3% dos eventos. Já para os maus pagadores o nível de acerto foi 

menor, representando 70,7% dos casos. Para um tomador com crédito consignado, a 

correlação entre a variável e o score discriminante é -12,8%. Representou um poder 

explicativo intermediário com relação às demais variáveis utilizadas, ou seja, não é a que 

mais explicou nem a que menos explicou. Na amostra de teste ou validação, as 

porcentagens de acerto para bons e maus pagadores são, respectivamente, 81,1% e 

67,7%. 

Já o nível geral de acerto do modelo de regressão logística foi 71,9%. Para o grupo de 

bons pagadores, o modelo previu corretamente 71,7% dos eventos. Já para os maus 

pagadores o nível de acerto foi maior, representando 74,6% dos casos. Para um 

tomador com crédito consignado, a chance se ser um mau pagador é 2,19 maior do que 

se este tomador não tivesse um crédito consignado. Na amostra de teste ou validação, 
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as porcentagens de acerto para bons e maus pagadores são, respectivamente, 70,6% e 

69,2%. 

A análise a partir de árvores de decosão foi realizada com a mesma base de dados 

utilizada nas técnicas de regressão logística e análise discriminante. Como pode ser 

observada na tabela a seguir, a predição evolui gradativamente na medida em que é 

intensificada a complexidade da árvore. 

Tabela 5. Resultados em função do nivel de complexidade da árvore 

Parâmetros Base de desenvolvimento 

Nº de nós % bons % maus qt total % do modelo Custo 

4 68,2% 83,0% 18.045 69,2% 0,439 

24 66,0% 89,0% 18.045 67,6% 0,432 

71 71,0% 87,8% 18.045 72,2% 0,435 

149 73,7% 89,3% 18.045 74,8% 0,426 

260 74,6% 92,5% 18.045 75,9% 0,417 

357 75,8% 94,2% 18.045 77,1% 0,415 

488 78,2% 95,2% 18.045 79,4% 0,416 

826 80,7% 98,5% 18.045 81,9% 0,429 

940 81,7% 98,7% 18.045 82,9% 0,436 

1097 81,9% 99,1% 18.045 83,1% 0,439 

 
 
O campo marcado, com 357 nós, é indicado como sendo a configuração de menor custo 

relativo. Isto significa que o esforço de processamento ponderado pelo nível de acerto 

do modelo tem melhor equacionamento neste nível de detalhamento. O 

processamento foi reproduzido na base de testes e apresentou resultados semelhantes. 

Para efeitos comparativos, foi considerada a opção de 357 nós, onde se previu 

corretamente 77,1% das observações. Dos bons pagadores, 75,8% foram previstos 

corretamente enquanto dos maus pagadores se previu 94,2%.  
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A seguir, são analisados os resultados utilizando os métodos ensemble. A combinação 

de árvores construídas na técnica bagging é que construirá o voto majoritário que é a 

principal característica de classificação. Este estudo partiu da comparação dos 

resultados de 10 árvores combinadas para se aferir qual combinação traria a melhor 

predição. Foram processadas novas combinações para a verificação da curva ótima de 

aproveitamento. 

Também foi testado o poder preditivo dos modelos diante da variação de técnicas 

disponíveis na ferramenta de construção de árvores de decisão CART. Uma delas foi a 

validação cruzada. Não é recomendada uma quantidade menor que 10 para a validação 

cruzada (Breiman et al., 1984). Neste estudo utilizou-se a comparação entre 0, 5, 10, 20, 

40, 50, 70 e 100 validações cruzadas.  

Tabela 6: Análise do método de validação cruzada 

Nº de validações cruzadas 
(10 árvores combinadas) 

% bons % maus qt total 
% do 

modelo 

0 88,29% 37,10% 1.815 84,79% 

5 87,17% 40,32% 1.815 83,97% 

10 87,64% 37,90% 1.815 84,24% 

20 88,05% 38,71% 1.815 84,68% 

40 87,88% 38,71% 1.815 84,52% 

50 87,70% 40,32% 1.815 84,46% 

70 87,58% 39,52% 1.815 84,30% 

100 88,11% 38,71% 1.815 84,74% 

 
 
Como pode ser observado na tabela, aplicando-se 50 validações cruzadas se obtém um 

maior poder preditivo para maus pagadores. Contudo, o maior poder preditivo 

agregado do modelo foi obtido sem a validação cruzada, no denominado “recurso 

exploratório”. Como esta opção oferece também menor esforço de processamento, 
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esta foi a referência utilizada para se buscar qual a melhor quantidade de combinações 

de árvores para se predizer comportamento de crédito. Foi utilizada para validação uma 

base de dados com as mesmas variáveis com a situação das operações de crédito 6 

meses depois. 

Foi testada, em seguida, a melhor resposta em termos comparativos de predição 

fixando-se a proporção de 7% de maus pagadores e também com o balanceamento de 

50% de bons e maus pagadores. Como pode ser observada na tabela a seguir, a 

predição de maus pagadores foi fortemente melhorada na base balanceada. 

 
Tabela 7a: Resultados do bagging para amostra desbalanceada 

Nº de combinações de 
árvores 

% bons % maus qt total 
% do 

modelo 

10 88,29% 37,10% 1815 84,79% 

500 86,69% 35,48% 1815 83,20% 

 
Tabela 7b: Resultados do bagging para amostra balanceada 

Nº de combinações de 
árvores 

% bons % maus qt total 
% do 

modelo 

10 75,19% 73,10% 274 74,09% 

500 72,09% 80,69% 274 76,64% 

 
 
Verificou-se que utilizando 100 combinações de árvores para a aplicação do bagging se 

conseguiu a melhor predição de maus pagadores (80,69%), conforme se pode observar 

no gráfico a seguir. 

Gráfico 2. Classificação de maus pagadores usando bagging  
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A partir de 100 iterações de árvores, não há ganho significativo no poder preditivo de 

maus pagadores. Quando reproduzido na base de testes, representado pela linha 

vermelha, o modelo se comportou de maneira similar. Com relação aos bons pagadores, 

o nível de acertos fica em 75,97%, com 20 combinações de árvores, reduzindo a partir 

desta quantidade até chegar a 100 combinações. A partir disso, apresenta leve melhora 

na predição e tendência à estabilidade, conforme o gráfico a seguir. 

Gráfico 3. Classificação de bons pagadores usando bagging  
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A base de testes apresentou melhor poder preditivo para bons pagadores com 10 

iterações de árvores. Embora tenha sido mais estável que a base de desenvolvimento, 

em termos de predição, apresentou tendência de piora no seu poder preditivo na 

medida em que se aumentou a quantidade de iterações. O poder de predição do 

modelo consolidado não apresenta ganho relevante entre 700 e 999 iterações, sendo 

mais efetivo no nível entre 500 e 520 iterações. O gráfico a seguir mostra os resultados 

para o modelo consolidado. Assim, a seleção do modelo com a melhor combinação de 

Árvores para a comparação com as demais técnicas foi feita com base no modelo 

consolidado com 500 iterações. 

Gráfico 4. Classificação geral usando bagging  
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Breiman (1996a) promoveu uma mudança simples no algorítmo boosting introduzido 

por Freund e Schapire (1997), originando a técnica “arcing” (Adaptative Resampling and 

Combining ou Reamostragem Combinada Adaptativa) utilizada pelo CART. No arcing, a 

probabilidade aumenta na medida em que a freqüência de erro na classificação de 

determinada observação aumenta, de modo equivalente ao boosting. Assim, não se 

verifica probabilidade constante a cada reamostragem. Para Breiman (1996a), essa 

técnica ensemble normalmente apresenta bons resultados utilizando por volta de 250 

árvores. 

As tabelas a seguir apresentam os resultados dos modelos ARCING em amostras 
balanceadas e não balanceadas. 
 
Tabela 8a: Resultados do boosting para amostra desbalanceada 

Nº de combinações de 
árvores 

% bons % maus qt total 
% do 

modelo 

10 89,0% 35,5% 1815 85,3% 

500 89,8% 33,1% 1815 86,0% 
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Tabela 8a: Resultados do boosting para amostra balanceada 

Nº de combinações de 
árvores 

% bons % maus qt total 
% do 

modelo 

10 77,52% 68,28% 274 72,63% 

500 75,19% 72,41% 274 73,72% 

 
 
Conforme se pode observar também nos modelos bagging, a amostra balanceada no 

boosting apresentou melhores resultados em termos de predição de maus pagadores 

que a amostra desbalanceada, em termos de proporção de bons e maus pagadores, 

embora o resultado agregado do modelo tenha se apresentado melhor na amostra 

desbalanceada. 

Para verificação do poder preditivo dos modelos boosting, foram testadas combinações 

de árvores de decisão até o limite proporcionado pelo software CART. O resultados 

sugerem que, a partir de 30 combinações de árvores, o poder preditivo para maus 

pagadores é prejudicado. Para os maus pagadores, há um ponto de maior predição que 

corresponde a 25 combinações ou iterações de árvores (75,17%).  

Com relação ao poder preditivo do modelo para bons pagadores, observou-se que entre 

10 e 20 iteração esteve o maior número de acertos (77,52%). A partir de 100 iterações 

se observa tendência de queda na assertividade. Quando reproduzido o modelo na base 

de testes são observados comportamentos preditivos semelhantes, apenas com 

descolamento da curva a partir de 600 iterações, quando se vê que o aumento na 

combinação de árvores traz melhor predição.  

O modelo consolidado apresentou maior poder de predição com 20 iterações (75,18%), 

com tendência de redução na assertividade até 550 iterações. A partir daí a tendência é 
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revertida, sugerindo que maior quantidade de iterações de Árvores aumenta o número 

de acertos do modelo. A limitação do CART em 999 árvores não permite inferir sobre a 

melhor quantidade de combinações a partir de 999, conforme se observa no gráfico a 

seguir. 

Gráfico 5. Classificação geral usando boosting  

 

Conforme definido anteriormente, a árvore de decisão utilizada na comparação 

apresentou 357 nós. O bagging utilizado conteve 500 iterações e o boosting ou arcing 

25 iterações. O critério foi o melhor poder preditivo de maus pagadores, equacionado 

pelos bons pagadores e modelo consolidado. Nos modelos selecionados, foram 

utilizadas as informações de predição de bons, maus e agregado do modelo para se 

construir o gráfico anterior.  

Em termos comparativos, as árvores de decisão se mostram mais efetivas para a 

predição de maus pagadores (94,2% de acerto), seguida do bagging (80,7%) e do 

boosting (75,2%). Para a predição de maus pagadores em financiamentos imobiliários, 
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as técnicas de regressão logística e análise discriminante apresentaram os piores 

resultados (74,6% e 70,7%, respectivamente). Para os bons pagadores, a árvore de 

decisão também apresentou o melhor poder preditivo (75,8%), seguida da análise 

discriminante (75,3%) e do boosting (72,9%). Para os bons pagadores de financiamentos 

imobiliários, bagging e regressão logística apresentaram os piores resultados (72,1% e 

71,7%, respectivamente). 

Em todas as observações, a técnica não paramétrica de Árvore Decisão obteve o melhor 

poder preditivo. Cabe ressaltar que as Árvores de Decisão utilizam o recurso de partição 

recursiva e realizam tantas quebras nas variáveis quanto possa melhorar seu poder 

preditivo, por vezes não atribuindo sentido a estas quebras. A elevada quantidade de 

nós (357) para as 10 variáveis selecionadas remete a esta conclusão. Os resultados 

comparativos das diversas técncis de classificação utilizadas são descitas a seguir. 

 
Tabela 9: Resultados comparativos entre as técnicas de classificação 

Técnicas comparadas 
Base de desenvolvimento Base de testes 

% bons % maus % bons % maus 

Análise discriminante 75,3% 70,7% 81,1% 67,7% 

Regressão logística 71,7% 74,6% 70,6% 69,2% 

Árvore de decisão 75,8% 94,2% 80,2% 78,3% 

Bagging 72,1% 80,7% 76,5% 80,7% 

Arcing 72,9% 75,2% 72,9% 75,2% 
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5. Comentários finais 

Neste estudo foram aplicadas as técnicas paramétricas tradicionais de análise 

discriminante e regressão logística para análise de crédito de financiamentos 

imobiliários com e sem crédito consignado. Foi comparada a taxa de acertos dos 

métodos citados, com as técnicas não-paramétricas baseada em árvores de classificação, 

além dos métodos de meta-aprendizagem bagging e boosting, que combinam 

classificadores para obter uma melhor precisão nos algoritmos. As técnicas de árvore de 

decisão e bagging se mostraram consistentemente superiores às técnicas tradicionais 

de análise discriminante e regressão logística no que diz respeito à predição de maus 

pagadores. 

Ao final do estudo, concluiu-se que as técnicas computacionais de árvores de decisão se 

mostram mais efetivas para a predição de maus pagadores (94,2% de acerto), seguida 

do bagging (80,7%) e do boosting ou arcing (75,2%). Para a predição de maus pagadores 

em financiamentos imobiliários, as técnicas de regressão logística e análise 

discriminante apresentaram os piores resultados (74,6% e 70,7%, respectivamente). 

Para os bons pagadores, a árvore de decisão também apresentou o melhor poder 

preditivo (75,8%), seguida da análise discriminante (75,3%) e do boosting (72,9%). Para 

os bons pagadores de financiamentos imobiliários, bagging e regressão logística 

apresentaram os piores resultados (72,1% e 71,7%, respectivamente).  

É importante ressaltar, portanto, que os resultados não conduzem a um método que 

seja consistentemente superior ao outro em todas as situações. Esse fato sugere que as 

a automatização da análise de crédito usando métodos ensemble de aprendizagem de 

máquina não necessariamente conduz a melhores classificações, pelo menos usando os 

dados de operações financeiras. Eventualmente, variáveis relevantes para a classificação 
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podem não ter sido incluídas no banco de dados disponível para o estudo, bem como as 

características específicas dos clientes e operações podem afetar os resultados. Porém, 

pode-se avaliar, a partir dos resultados, que os métodos ensemble, em algumas 

situações, conduzem a um aumento relevante no índice de acertos, principalmente 

quando se considera a classificação dos maus pagadores. 

Na análise discriminante verifica-se que as variáveis ‘quantidade de parcelas’ e ‘clientes 

comuns’, representam o maior impacto relativo na identificação de maus pagadores. Os 

‘clientes comuns’ não são funcionários públicos nem recebem seu pagamento pela 

Instituição, dificultando a prioridade no débito das parcelas do financiamento. O 

aumento na quantidade de parcelas representa maior propensão à inadimplência. 

Maiores quantidades de parcelas tornam a operação mais suscetível às variações de 

cenários econômicos e também às eventualidades que podem ocorrer no planejamento 

financeiro dos tomadores, podendo estas serem as possíveis explicações para o poder 

das variáveis.  

O ‘tipo de garantia’, que nesta base representa a alienação (em detrimento da hipoteca) 

também se mostra efetiva no poder discriminante. Neste caso, o aspecto jurídico da 

facilidade de recuperação da alienação, quando comparada à hipoteca, pode ser a 

explicação para a menor inadimplência. A ‘renda’, embora apontada em estudos como 

sendo uma variável explicativa relevante, neste caso, não se mostrou de grande poder 

discriminatório. 

Na regressão logística, o fator exponencial mostra que, quando se trata de um ‘cliente 

comum’, a chance de o tomador ser um mau pagador é 6,33 vezes maior. Para um 

tomador com crédito consignado, a chance se ser um mau pagador é 2,19 maior do que 

se este tomador não tivesse tal modalidade de empréstimo. A presença de crédito 
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consignado entre as operações dos tomadores de financiamento imobiliário também 

apresenta relevância na análise discriminante. 

As técnicas não-paramétricas de árvores de decisão e os métodos de bagging e boosting 

que, nesse estudo, partiram de árvores, não permitem esta avaliação pormenorizada 

por variável inserida no modelo, visto que utilizam a partição recursiva até o limite do 

poder preditivo. 

Em todas as técnicas comparadas, a base de testes apresentou resultados consistentes e 

compatíveis com a base de desenvolvimento. O período da base de desenvolvimento é 

dezembro de 2008 e da base de testes é junho de 2009. Cabe ressaltar que a base de 

dados não contempla mudanças nas políticas governamentais brasileiras de incentivo ao 

crédito que podem ter alterado o contexto dos financiamentos imobiliários. Contudo, 

tais mudanças não foram objeto deste estudo. 

A partir de uma ampla amostra contemplando dados de operações fornecidas por uma 

instituição brasileira que atua nos segmentos de financiamento imobiliário e crédito 

consignado, o estudo verificou quais variáveis e técnicas melhor discriminam os bons e 

maus pagadores. Com isso, foram conduzidas análises de estabilidade dos modelos que, 

comumente, não são empreendidas em pesquisa acadêmicas sobre crédito. 

Sugere-se para os próximos estudos: (i) a aferição de custo de não-concessão de 

empréstimos consignados para tomadores com financiamentos imobiliários; (ii) o 

estudo da relação entre o comprometimento da renda - causado pelo valor da parcela 

mensal paga - e o risco de crédito; (iii) o estudo aprofundado do impacto do crédito 

consignado no risco de crédito dos financiamentos imobiliários, com modelos 

específicos para tomadores com e sem estes tipos de operações; (iv) a utilização de 

modelos diferentes para objetivos diferentes, ou seja, modelos diferentes para a 
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detecção de bons e maus pagadores; (iv) a verificação dos impactos das mudanças no 

cenário econômico brasileiro e das estratégias de incentivo governamental para 

financiamentos imobiliários, como o Programa Minha Casa, Minha Vida; (v) a mediação 

do risco de crédito nas demais operações dos tomadores de financiamentos imobiliários. 

 

  



88 
 

 
 
 

Capítulo 6. SISTEMA DE ANÁLISE DE 

CRÉDITO ATRAVÉS DE 

MÉTODOS ENSEMBLE 

 

 

1. Considerações iniciais  

O software Credit Ensemble foi desenvolvido utilizando a linguagem VBA Excel e rotinas 

em R. O ambiente do Excel foi explorado para a estruturação da interface gráfica com o 

usuário, facilitando a entrada de dados, a configuração dos parâmetros dos modelos e a 

apresentação de dados.  

Na versão discutida nesse relatório, não foi elaborado um arquivo de instalação 

automatizado e, dessa forma, alguns passos são realizados manualmente, A interface 

com o usuário não apresenta requintes gráficos nem elementos de proteção contra 

erros de utilização. Obviamente, dentro do sistema elaborado, a flexibilidade do Excel 

permte ao usuário definir uma interface específica de entrada de dados assim como um 

modelo de relatório de resultados. A seguir, é apresnetado o guia de uso do Credit 

Ensemble. 
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2. Guia do usuário 

O software Credit Ensemble foi desenvolvido utilizando o VBA Excel e rotinas e pacotes 

em R. O ambiente do Excel foi explorado para a estruturação da interface gráfica com o 

usuário, facilitando (i) a entrada de dados, (ii) a configuração dos parâmetros dos 

modelos e (iii) a apresentação de dados. O software R foi usado para a programação dos 

algoritmos necessários para a aplicação dos métodos ensemble. Rotinas e pacotes do R 

foram também utilizados para permitir maior performance computacional. O R possui 

diversas funcionalidades e pacotes voltados a execução de técnicas estatísticas e 

computacionais, proporcionando um ambiente altamente favorável à programação de 

sistemas que envolvam análise de dados.  

É importante destacar que, pelo fato de o R ser uma linguagem open-source, gratuita, 

possibilita flexibilidade de implementação e distribuião de programas derivados a baixo 

custo, sem a necessidade de se gerar arquivos executáveis comumente difíceis de serem 

modificados pelo usuário e de se incorporar o custo das licenças no valor do produto 

final. 

Embora a descrição a seguir apresente peculiaridades da implementação realizada, a 

flexibilidade do ambiente Excel e o fato de o R ser open-source permitem que o usuário 

defina diferentes formas de entrada de dados e relatórios de resultados que atendam a 

necessidades específicas. A customização da entrada de dados e dos relatórios de 

resultados está fora do escopo desse relatório, mas pode ser efetuada modificando-se 

os algoritmos em VBA do Excel e em R.  
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Com relação ao núcleo do software, o Credit Ensemble é composto fundamentalmente 

por dois arquivos: (i) CreditEsemble.xlsm, arquivo do Excel habilitado para macros e (ii) 

CreditEnsemble.R, script do R.  

O arquivo em Excel constitui uma interface de entrada de parâmetros como, por 

exemplo, o diretório de trabalho, o número de amostras bootstraps para o método 

bagging, etc... Assim, o usuário pode alterar parâmetros relevantes de acordo com o 

interesse de suas análises.  

O arquivo em R contém os mecanismos de leitura de parâmetros e de dados bem como 

o processamento dos métodos ensemble. O programa faz o download automático e a 

instalação de pacotes que são necessários para o processamento do sistema como, por 

exemplo, o pacote ‘xlsx’ (para acesso de leitura e escrita em planilhas do Excel), o ‘ada’ 

(para rotinas de boosting), o ‘Rexcel’ (para instalação de interface entre o R e o Excel), 

‘rpart’ (para o algoritmo de partição recursiva) etc... Dessa forma, a implementação a 

partir do R possui vantagens adicionais, uma vez que se pode utilizar de módulos já 

programados e extensamente testados para a construção de um sistema.    

Portanto, o ambiente em que o computador está instalado deve permitir acesso à 

Internet. A configuração de proxy e de firewall deve possibilitar o download e a 

instalação dos pacotes necessários para o Credit Ensemble. Alternativamente, o usuário 

pode instalar os pacotes manualmente. Para realizar esse procedimento de instalação 

manual, pede-se que o usuário verifque o manual do R para maiores detahes.   

O arquivo CreditEnsemble.R, além de executar o procedimento de análise, realiza 

também a leitura de parâmetros de entrada do sistema bem como a leitura de dados 

referentes ao crédito. Os dados de crédito devem estar em uma planilha em Excel, 

arquivada no mesmo diretório de trabalho do programa. Outros formatos de arquivo de 
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entrada podem também ser considerados como, por exemplo, versões mais antigas do 

Excel, texto separado por vírgula, texto separado por tabulação, etc... Nesse guia, é 

apresentado um exemplo usando arquivo de entrada em Excel versão 2010. 

Os resultados gerados pelo programa são também impressos em um arquivo Excel 

versão 2010 no mesmo diretório de trabalho do arquivo de entrada de dados. 

Obviamente, com simples alterações no sistema, o arquivo final pode ser gerado em 

diferentes formatos e diretórios. Os resultados gerados pelo software podem, na 

planilha do Excel, ser rearranjados, formatados e trabalhados para a criação de um 

relatório adequado às necessidades de análise de cada usuário. 

Considerando as funcionalidades do sistema, o arquivo CreditEnsemble.xlsm é 

composto por duas planilhas: (i) ConfigSys e (ii) ParModels, descritos a seguir. 

2.1. Configuração do sistema 

Na planilha ConfigSys são estabelecidos o diretório de trabalho, o nome do arquivo que 

contém os dados de crédito e o nome do arquivo que será gerado com os resultados da 

análise. Esses dados devem ser inseridos, respectivamente, nas célular B5, B6 e B7. O 

arquivo em R fará a leitura desses parâmetros de trabalho. Um exemplo de configuração 

é apresentado a seguir. O diretório de trabalho é C:\Credit. O arquivo que contém os 

dados de crédito está guardado em C:\Credit\DataCredit.xlsx. O arquivo com os 

resultados da aplicação dos métodos ensemble serão armazenados no arquivo 

C:\Credit\Results.xlsx. 
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Figura 1. Planilha ConfigSys 

 

O arquivo com os dados de crédito devem ter uma configuração padrão, na qual a 

primeira linha contém o nome da variável e as linhas subsequentes, os valores das 

observações. Valores numéricos e strings são automaticamente detectadas pelos 

sistema. Considerando o mecanismo de análise do R, variáveis representativas de 

fatores devem ser primordialmente associadas a strings e não a valores numéricos. 

Maiores informações sobre os tipos de variáveis e suas implicações na análise de 

modelos podem ser encontradas no manual do R. 

Um exemplo do formato de dados de entrada é apresentado a seguir.  
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Figura 2. Exemplo de planilha com dados de crédito 

 

As variáveis podem conter qualquer nome, uma vez que o estabelecimento das variáveis 

dependente e independentes são estabelecidas na planilha de definição dos parâmetros, 

a ser discutida posteriormente. O sistema faz a leitura do arquivo e armazena na 

memória todos os dados da  planilha de entrada. Essa característica é uma limitação do 

R, uma vez que toda a base deve ser carregada na memória, inviabilizando a análise de 

banco de dados muito grandes. No entanto, o barateamento de memória RAM tem 

diminuído problemas de limitação de espaço. Adicionalmente, a comunidade do R tem 

desenvolvido mecanismos para alocação e gerenciamento de memória de forma que os 

algoritmos possam lidar com bancos considerados big data. Nos estudos conduzidos, o 

algoritmo desenvolvido não encontrou problema em análises com centenas de milhares 

de observações. 
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2.2. Parâmetros dos modelos 

Na planilha ParModels, são estabelecidos os parâmetros dos métodos ensemble 

implementados. A figura a seguir apresenta um exemplo de interface com o usuário, no 

qual se pode definir (i) o modelo base ou simples de classificação, dentre as técnicas de 

análise discriminante, regressão logística e algoritmo de partição recursiva, (ii) o método 

ensemble que se deseja aplicar, dentre os métodos de bagging e boosting., (iii) as 

variáveis a serem incluídas no modelo e (iv) a subdivisão da amostra entre sub-amostra 

de calibração ou desenvolvimento e sub-amostra de teste ou validação. 

Tendo em vista que os métodos ensemble são combinações de modelos mais simples, é 

necessário escolher pelo menos uma técnica de classificação e um método 

computacional de aprendizagem de máquina. Na planilha de exemplo, pode-se escolher 

mais de uma técnica estatística de classificação e mais de um método ensemble. Os 

resultados gerados contemplam as diferentes combinações de técnicas e métodos. 

Assim, é possível gerar diversos resultados de modelos distintos executando o programa 

apenas uma vez.  

De qualquer maneira, resultados de técnicas e métodos combinados individualmente 

podem também ser gerados, bastando-se escolher as caixas de seleção apropriadas. 

Caso o bagging seja selecionado, é necessário incluir o número de sub-amostras 

bootstrap a serem geradas na célula D10. O valor default é 50. Caso nenhum método 

ensemble seja selecionado, o sistema gera resultados das técnicas estatisticas 

selecionadas, sem a combinação por meio dos mecanismos de aprendizagem de 

máquina. 
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Figura 3. Planilha ParModels 

 

As variáveis relevantes para os modelos devem ser incluídas nas células B14 e B15. O 

nome da variável dependente deve ser digitada na célula B14 e os nomes das variáveis 

independentes ou explicativas devem estar digitadas na célula B15, separadas por 

vírgula. Dessa forma, apesar de a base de dados poder ter inúmeras variáveis, o sistema 

permite que o usuário defina as variáveis relevantes para seu estudo. No caso do 
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exemplo da figura, a vaiável dependente é definida por y e as indepedentes 

consideradas no estudo, x1, x2, x3, x4 e x5, embora o banco de dados original possua 

um total de 15 variáveis explicativas. 

Outros parâmetros relevantes para o estudo envolvem a separação entre a sub-amostra 

de desenvolvimento ou calibração e a sub-amostra de teste ou validação. Assim, o 

modelo de classificação é gerado a partir da sub-amostra de calibração. Os resultados 

do modelo podem então ser confrontados com as classes verdadeiras das obserações na 

sub-amostra de teste. Dessa forma, pode-se avaliar o desempenho de um dado modelo 

em uma base distinta e independente a partir da qual ele foi contruído.  

Os parâmetros a serem inseridos nas células B18 e B19 correspondem, respectivamente, 

à porcentagem da amostra total que será alocada para a sub-amostra de 

desenvolvimento do modelo e à porcentagem da amostra total que será alocada para a 

sub-amostra de teste. Em geral, as porcentagens totalizam 100%, porém o sistema 

permite flexibilidade de se calibrar e testar os modelos em sub-amostras que não 

totalizam o amostra inteira.  

Uma vez inseridos os parâmetros relevantes para o estudo, pressiona-se o botão Run. 

Nessa configuração, o sistema faz uma ligação com o script em R que executa os 

algoritmos de ensemble. Os resultados são gerados em um arquivo com nome e 

diretório de trabalho definidos na planilha de Configuração do Sistema. Um exemplo de 

arquivo de saída é dado a seguir 
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Figura 4. Exemplo de relatório de resultados 

. 
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2.3. Algoritmos dos modelos 

O arquivo CreditEnsemble.R contém o algoritmo para cálculo dos métodos ensemble de 

bagging e boosting aplicados à análise de crédito. O arquivo ainda realiza uma divisão 

aleatória das sub-amostras de calibragem e validação, respeitando-se as porcentagens 

da amostra total definidas na planilha de entrada de parâmetros. A partir dos modelos, 

gerados na sub-amostra de calibragem, são geradas as matrizes de confusão para 

classificações previstas na própria sub-amostra da calibragem como também na sub-

amostra de validação. 

O usuário pode também usar o próprio R para realizar a análise, sem a interface do Excel. 

Nesse caso, basta realizar as alterações relevantes no script do R. Por exemplo, o script a 

seguir faz uma análise de bagging e boosting usando o algoritmo de partição recursiva, 

para os dados de crédito do arquivo DataCredit.xlsx. Os resultados de classificação, mais 

especificamente, a matriz de confusão tanto para a sub-amostra de calibração quanto 

de validação são apresentados no arquivo Results.xlsx. Usuários podem efetuar 

alterações no script conforme sua necessidade. 

 
Figura 4. Exemplo de análise usando script no R 
 
##### MackPesquisa  
##### Ensemble Methods 
##### Script desenvolvido no R 
##### HK 
 
##### Inicialização 
 
### Instala bibliotecas 
# Obs: Só é necessário rodar uma vez. Portanto, é melhor instalar diretamente no R, 
usando os seguintes comandos 
install.packages("xlsx") 
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install.packages("corrgram") 
install.packages("Hmisc") 
install.packages("ipred") 
install.packages("rpart") 
install.packages("ada") 
install.packages("rJava") 
 
### Carrega bibliotecas 
library(xlsx)  # biblioteca de leitura/escrita de arquivos Excel xlsx 
library(corrgram) # biblioteca de correlacao 
library(Hmisc) # biblioteca para manipular labels (nao estamos usando isso) 
library(rpart)  # biblioteca de particao recursiva 
library(ada)  # biblioteca do adaboost 
library(rJava)  # biblioteca de compatibilidade cm java 
library(ipred)  # biblioteca para construcao da matriz de confusao 
 
### Carrega base de dados 
# leitura de arquivo .xlsx, no diretorio definido pelo caminho especificado 
read_data <- read.xlsx("C:/Credit/DataCredit.xlsx", sheetName="Data") 
N_sample=50 
 
### Monta dataframe da base de dados 
attach(read_data) 
all_data <-data.frame(y,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14,x15) 
# Separa entre base de treinamento e de teste 
positions <- sample(nrow(all_data),size=floor((nrow(all_data)/4)*3)) 
training <- all_data[positions,] 
testing <- all_data[-positions,] 
# Armazena classes 
real_class_training <- training[1] 
real_class_testing <- testing[1] 
 
### Gera resultado do recursive partitioning 
res_rpart <- rpart(y~x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15, 
data=training) 
pred_rpart_training <- predict(res_rpart,newdata=training) 
pred_rpart_testing <- predict(res_rpart,newdata=testing) 
B_rpart_training <- pred_rpart_training[,1] 
B_rpart_testing <- pred_rpart_testing[,1] 
pred_rpart_training <- ifelse(B_rpart_training > 0.5, c("B"), c("G"))  
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pred_rpart_testing <- ifelse(B_rpart_testing > 0.5, c("B"), c("G"))  
 
### Gera resultado do bagging 
res_bagging <- bagging(y~x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15, 
data=training, nbagg=N_sample) 
pred_bagging_training <- predict(res_bagging,newdata=training) 
pred_bagging_testing <- predict(res_bagging,newdata=testing) 
 
### Gera resultado do boosting 
res_boosting <- ada(y~x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15, 
data=training, iter=N_sample, loss="e", type="discrete") 
pred_boosting_training <- predict(res_boosting,newdata=training) 
pred_boosting_testing <- predict(res_boosting,newdata=testing) 
 
### Armazena classe predita e classe real 
comparative_training <- 
cbind(pred_rpart_training,pred_bagging_training,pred_boosting_training,real_class_trai
ning) 
comparative_testing <- 
cbind(pred_rpart_testing,pred_bagging_testing,pred_boosting_testing,real_class_testin
g) 
 
### Exporta resultados no Excel 
# Cria estrutura do arquivo 
wbook <- createWorkbook() 
wsheet1 <- createSheet(wbook, sheetName="Training") 
wsheet2 <- createSheet(wbook, sheetName="Testing") 
# Imprime resultados de classificacao 
addDataFrame(comparative_training, wsheet1, col.names=TRUE, row.names=TRUE, 
startRow=1, startColumn=1, colStyle=NULL, colnamesStyle=NULL, 
rownamesStyle=NULL, showNA=FALSE, characterNA="") 
addDataFrame(comparative_testing, wsheet2, col.names=TRUE, row.names=TRUE, 
startRow=1, startColumn=1, colStyle=NULL, colnamesStyle=NULL, 
rownamesStyle=NULL, showNA=FALSE, characterNA="") 
# Grava resultado no arquivo no caminho especificado 
saveWorkbook(wbook, file="C:/Credit/Results.xlsx") 
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