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RESUMO 

 

 O acordo de Basileia II no Brasil vai permitir que os bancos utilizem modelos 

internos, na abordagem IRB avançada (Internal Rating-Based), que sirvam de base 

para o cálculo dos requisitos mínimos de capital em função do nível de exposição ao 

risco de crédito. Dentre os principais componentes estimados estão a probabilidade 

de default (PD – probability of default), a perda dado o default (LGD – loss given 

default) e a exposição no default (EAD – exposure at default). Esta dissertação tem 

como objetivo realizar estimativas de LGD utilizando alguns modelos descritos na 

literatura e comparando os resultados obtidos. Para tanto, os portfólios de crédito do 

estudo serão simulados através de técnicas de Monte Carlo, dada a escassez de 

dados de perdas reais. 

 

Palavras-chave: Basileia II, risco de crédito, LGD, simulação de Monte Carlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 Basel II Accord will allow banks in Brazil to calculate their capital requirements 

using internal ratings based on the advanced IRB (Internal Rating-Based) approach, 

depending on their credit risk exposure. The main modeling components that must 

be estimated are the probability of default (PD), loss given default (LGD) and 

exposure at default (EAD). The aim of this dissertation is to estimate the parameter 

LGD using different models found in the literature in order to compare the obtained 

results. For that, the credit portfolios within this study will be simulated via Monte 

Carlo simulation, due to the difficulty in getting real losses data. 

 

Keywords: Basel II, credit risk, LGD, Monte Carlo simulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A concessão de crédito é requisito essencial para o desenvolvimento de um 

país. Nos últimos anos, a oferta de crédito no Brasil tem aumentado de maneira 

significativa, influenciada por diversos fatores importantes, como a queda nas taxas 

de juros, o aumento do prazo médio das operações e a estabilidade econômica. 

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), o estoque total de 

empréstimos bancários no sistema financeiro em relação ao PIB passou de 31,6% 

em 2007 para 47,2% em 2010. Essa ampliação de recursos destinados à concessão 

de crédito causa também o aumento dos riscos e a necessidade de maior controle 

por parte das instituições financeiras e do regulador do mercado, o BACEN. O 

gráfico abaixo mostra a relação crédito/PIB no Brasil e em outros países do mundo. 

Gráfico 1. Relação Crédito/PIB (%) em alguns países do mundo 

213
203 203
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  Fonte: Fitch Ratings (2009) e BACEN (2010) 

A partir dos dados apresentados no gráfico 1, conclui-se que o Brasil ainda 

empresta pouco em relação a seu produto interno bruto comparando-se com países 

desenvolvidos como Espanha e Estados Unidos e com países emergentes como o 

Chile e a Malásia. Se a tendência de aumento do crédito atual for mantida, é 

possível que o Brasil alcance em alguns anos os níveis dos países com maior 

volume de financiamentos em relação ao PIB no mundo. 
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Em se mantendo a tendência atual no aumento do volume de empréstimos, 

será cada vez mais importante para os bancos precificarem e gerenciarem o risco de 

crédito de maneira mais precisa, utilizando sistemas mais sofisticados de gestão. Já 

o BACEN deve estar apto a exigir requisitos mínimos de capital que consigam refletir 

o verdadeiro risco das carteiras de crédito dos bancos, seguindo diretrizes traçadas 

internacionalmente pelo Comitê de Basileia II e adaptando algumas regras para as 

especificidades do mercado brasileiro.  

A implantação do acordo de Basileia II tem sido para muitas instituições 

financeiras em todo o mundo uma das maiores e mais importantes iniciativas dos 

últimos anos no que concerne a gestão de riscos. Além da introdução dos sistemas 

internos de ratings, o acordo é também um estímulo ao aprimoramento das práticas 

de gestão de riscos adotadas pelos bancos, gerando, como consequência, o 

aumento da competitividade entre eles (Miu e Ozdemir, 2009). 

No Brasil, o Banco Central determinou, em 2004, através do comunicado 

12.746, o cronograma de implementação de Basileia II, com previsão de 

encerramento no final de 2011. Em outubro de 2009 ocorreu a última atualização do 

cronograma, através do comunicado 19.028, e a previsão de encerramento do 

processo de implantação foi alterada para o final do primeiro semestre de 2013. Em 

fevereiro de 2011, o BACEN publicou o Edital de Audiência Pública nº 37, com as 

regras que devem fazer parte do documento final de Basileia II no Brasil e que irão 

reger o sistema bancário nacional. 

Em particular, o órgão regulador estabelece que instituições financeiras 

podem utilizar modelos internos que sirvam de base para o cálculo dos requisitos 

mínimos de capital em função do nível de exposição ao risco de crédito. Dentre os 

principais componentes estimados através de modelos internos estão a 

probabilidade de default (PD), a perda dado o default (LGD) e a exposição no default 

(EAD). 

Nesse contexto, o presente estudo pretende verificar o comportamento das 

perdas em carteiras de crédito simuladas com técnicas de Monte Carlo e, além 

disso, realizar estimativas de LGD utilizando dois diferentes modelos descritos na 

literatura e comparar os resultados obtidos por cada um deles. Os valores estimados 
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de LGD são utilizados no cálculo do capital mínimo exigido (CME) através dos 

modelos internos dentro da abordagem IRB avançada. 

No que tange o acordo de Basileia II, a presente dissertação tem como 

objetivo realizar estimativas de LGD e comparar os resultados obtidos utilizando 

diferentes modelos existentes na literatura. Dada a escassez de dados de perdas 

em carteiras de empréstimos disponíveis ao público, conforme aponta Dermine e 

Carvalho (2005), este estudo utilizará bases de dados simuladas com técnicas de 

Monte Carlo. Para a criação de dependência entre algumas variáveis explicativas 

aleatórias, foram utilizadas cópulas gaussianas e, no processo de junção das 

variáveis com as observações de LGD, foram utilizadas matrizes estocásticas 

duplas, que serão detalhadas na descrição da metodologia. 

Seguindo o procedimento utilizado por Hlawatsch e Ostrowski (2010), 

primeiramente os valores de LGD e das variáveis explicativas que compõem as 

bases de dados do estudo serão simulados. Em seguida, essas bases serão 

utilizadas para a realização de estimativas do parâmetro LGD através: (i) do modelo 

desenvolvido por Hamerle et al. (2009) e (ii) do LossCalc, da Moody‟s KMV, descrito 

por Gupton e Stein (2005). Finalmente, os resultados obtidos por cada modelo de 

estimação de LGD dentro dos portfólios de crédito resultantes das simulações serão 

comparados. 

Este trabalho pode servir como base para as instituições financeiras 

analisarem e estimarem de forma mais precisa suas perdas de crédito e as 

eventuais recuperações incorridas em seus portfólios, utilizando a metodologia nele 

descrita e adaptando as informações e as variáveis do estudo pelos seus dados 

observados internamente. Além disso, o trabalho pode ser utilizado pelos bancos 

com poucas observações de perdas na simulação de portfólios de crédito fictícios. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Risco de Crédito 

Existem diversos conceitos utilizados tanto na literatura acadêmica quanto em 

documentos emitidos por Bancos Centrais e pelo BIS (Bank for International 

Settlements) para definir o risco de crédito. Para Jorion (2001), o risco de crédito tem 

origem no fato de que a contraparte tomadora de um empréstimo pode não efetuar o 

pagamento de suas obrigações contratuais tanto por vontade própria quanto por sua 

incapacidade financeira. Já no documento elaborado pelo Comitê de Supervisão 

Bancária de Basileia (BCBS – Basel Committee on Banking Supervision, 2000), o 

risco de crédito é definido como o potencial de um tomador ou contraparte não 

honrar suas obrigações previamente acordadas. 

No Brasil, o artigo 2º, constante na resolução 3.721 emitida pelo Banco 

BACEN em abril de 2009, define o risco de crédito como sendo "a possibilidade de 

ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte 

de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização 

de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do 

tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na 

renegociação e aos custos de recuperação". Além disso, em seu § único, essa 

resolução indica que "a definição de risco de crédito compreende, entre outros:  

(i) o risco de crédito da contraparte, entendido como a possibilidade de não 

cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações relativas à 

liquidação de operações que envolvam a negociação de ativos financeiros, 

incluindo aquelas relativas à liquidação de instrumentos financeiros 

derivativos; 

(ii) o risco país, entendido como a possibilidade de perdas associadas ao não 

cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por tomador 

ou contraparte localizada fora do País, em decorrência de ações 

realizadas pelo governo do país onde localizado o tomador ou contraparte, 

e o risco de transferência, entendido como a possibilidade de ocorrência 

de entraves na conversão cambial dos valores recebidos; 
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(iii) a possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, 

coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza 

semelhante; 

(iv) a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações 

financeiras nos termos pactuados por parte intermediadora ou convenente 

de operações de crédito". 

As instituições financeiras no Brasil e em todo o mundo, com o intuito de 

mitigar e reduzir o risco de suas exposições de crédito e, ao mesmo tempo, atender 

às exigências dos reguladores de mercado, utilizam técnicas e modelos de previsão 

de risco de não pagamento dos empréstimos por parte dos tomadores e da 

mensuração das perdas incorridas. Para a estimação da probabilidade da ocorrência 

do não pagamento, são utilizados modelos de classificação de risco. Já na 

mensuração das perdas, são utilizados os modelos de risco de carteira, que 

estimam o valor das perdas potenciais (VaR – Value at Risk) das exposições de 

crédito, com determinados níveis de confiança.  

2.1.1. Modelos de Classificação de Risco 

Segundo Hayden e Porath (2009), os modelos estatísticos de classificação de 

risco utilizam variáveis explicativas que fornecem robustez e confiabilidade na 

previsão da deterioração de um determinado tomador de empréstimo. Em particular, 

esses modelos utilizam características pessoais e variáveis macroeconômicas 

coletadas historicamente dentro de uma amostra de dados. 

Em geral, na análise do risco de crédito são empregados modelos 

paramétricos, que utilizam regressão linear, análise discriminante e regressão 

logística, e modelos não paramétricos, como as redes neurais e as árvores de 

decisão. As principais diferenças, vantagens e desvantagens desses e de outros 

métodos estatísticos podem ser encontradas de forma mais detalhada em Hayden e 

Porath (2009) e Greene (2003). 

Segundo Hayden e Porath (2009), uma característica comum aos métodos 

estatísticos de classificação de risco é que eles estimam a correlação entre as 

características de uma amostra de tomadores e se esses indivíduos tiveram 

problemas no pagamento de seus empréstimos no passado, para então construir 
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modelos de previsão. Esses modelos têm o intuito de avaliar a possibilidade de não 

pagamento dos indivíduos que não possuam qualquer histórico ou performance de 

crédito conhecidos pelo banco. Assim, utilizando suas características pessoais como 

inputs, é possível estimar seu comportamento de crédito, ou seja, qual a 

possibilidade de eles não efetuarem o pagamento de suas dívidas. 

Entre os principais modelos de classificação de risco destacam-se os de 

credit scoring, que são aqueles que atribuem, com a utilização de técnicas 

estatísticas, riscos diferentes para cada grupo de indivíduos com características 

semelhantes. Assim, torna-se possível diferenciar os indivíduos com menor 

probabilidade de não pagamento de suas obrigações dos que têm maior chance de 

inadimplir. 

2.1.2. Modelos de Risco de Carteira 

Os modelos de risco de carteira são utilizados na determinação da 

distribuição das perdas em portfólios de crédito e na quantificação dos riscos 

marginais. Diversas são as utilidades desses tipos de modelo, como na 

determinação do VaR e no cálculo do capital econômico alocado (CEA) de portfólios 

de crédito de instituições financeiras. 

 Entre os modelos mais conhecidos estão o CreditMetrics, desenvolvido pelo 

J.P. Morgan, o CreditPortfolioView, da McKinsey, o CreditPortfolioManager, da 

Moody‟s KMV, e o CreditRisk+, desenvolvido pelo Credit Suisse Financial Products. 

Análises comparativas entre esses modelos podem ser encontradas em Crouhy, 

Galai e Mark (2000) e Gordy (2000). 

2.2. Acordo de Basileia I 

Desde o início dos anos 80, as maiores economias do mundo têm se 

esforçado na tentativa de adaptar os diferentes padrões de regulamentação bancária 

existentes em um padrão internacional mais abrangente e comum entre os países. 

Em 1988, surge o primeiro acordo de Basileia, relatório com recomendações ao 

sistema bancário mundial e resultado de quinze meses de negociação entre os 
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membros do BCBS1, formado pelos bancos centrais dos países do G102, além de 

Luxemburgo e da Suíça. 

De acordo com Wagster (1996), os dois principais motivos que estavam 

explícitos nesse primeiro acordo eram (i) reduzir os riscos do sistema bancário 

internacional e (ii) minimizar as desigualdades competitivas provenientes de 

diferenças na alocação de capital exigido aos bancos entre os países (arbitragem 

regulatória). Havia ainda, segundo Wagster (1996), outro motivo importante por trás 

do acordo, que era a eliminação das vantagens competitivas dos japoneses em 

relação aos outros países participantes do Comitê devido a diferenças nos custos de 

funding. 

Embora o primeiro acordo já buscasse ser mais sensível ao risco, através da 

ponderação dos ativos na alocação de capital, ainda assim não havia a 

diferenciação da qualidade do crédito dos tomadores nem das garantias oferecidas 

pela contraparte, o que incentivava os bancos a realizarem empréstimos mais 

arriscados na busca por maiores retornos. Além disso, havia somente cinco fatores 

de ponderação de risco (FPR) – 0, 10, 20, 50 e 100%, dependendo do tipo de ativo 

(BCBS, 1988). Na tabela abaixo estão algumas classes de ativos com suas 

respectivas ponderações. 

Tabela 1. FPR‟s de algumas Classes de Ativos 

Classe de Ativo Fator de Ponderação

Empréstimos Comerciais 100%

Financiamento Imobiliário 50%

Títulos de bancos multilaterais de desenvolvimento 20%

Títulos de instituições do setor público 0 a 50%

Títulos de governos de países da OCDE 0%  

             Fonte: Elaboração própria a partir de BCBS (1988) 

 

Um financiamento imobiliário no valor de $ 50,000, por exemplo, equivalia a 

um ativo ponderado pelo risco (RWA – risk weigthed asset) de $ 25,000 (FPR de 

                                                 
1
 O Comitê foi formado em 1974, tem o suporte do BIS, não possui autoridade formal e seus acordos 

são realizados voluntariamente pelos seus membros (Wagster, 1996). 
2
 Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. 
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50% multiplicado pelo valor do ativo, o empréstimo de $ 50,000). Assim, o capital 

alocado pelo banco deveria ser de $ 2,000 (8%3 do RWA). 

2.3. Acordo de Basileia II 

O novo Comitê de Basileia II surge com a publicação denominada 

"Convergência Internacional de Mensuração de Capital e Padrões de Capital – 

Estrutura Revisada" (International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards – a Revised Framework), e procura revisar as recomendações emitidas 

pelo primeiro acordo. Seu principal objetivo é fortalecer a robustez e a estabilidade 

do sistema bancário internacional através de novas recomendações que visam 

assegurar uma alocação de capital mais sensível ao risco, separar o risco de crédito 

do risco operacional e reduzir a arbitragem regulatória. Além disso, o Comitê 

pretende, com esse novo acordo, encorajar os bancos a desenvolverem sistemas de 

gestão de riscos internos cada vez melhores e mais modernos (Dierick et al., 2005). 

A Basileia II se baseia em três pilares que têm por objetivo avaliar a 

adequação de capital, manter um processo de supervisão regulatória e assegurar a 

transparência e a disciplina de mercado do sistema bancário. 

2.3.1. O primeiro pilar – requerimentos de capital 

O primeiro pilar tem como objetivo principal buscar o melhor alinhamento dos 

requerimentos regulatórios de capital com o "capital econômico" exigido pelos 

investidores e contrapartes (Gordy e Howells, 2006). É nesse pilar que se encontram 

as regras para a determinação dos requerimentos mínimos de capital através de 

diferentes abordagens que podem ser utilizadas pelas instituições financeiras. 

No que concerne o risco de crédito, a Basileia II fornece duas abordagens de 

cálculo para alocação de capital regulatório. A primeira delas, conhecida como 

abordagem padronizada (standardized approach), é baseada em ratings divulgados 

pelas agências externas de classificação de risco de crédito (S&P e Moody‟s, por 

exemplo) ou em valores fixados pelo regulador de mercado. A segunda abordagem, 

mais sofisticada que a primeira, é conhecida como abordagem IRB (Internal Rating-

                                                 
3
 No Brasil, o capital mínimo alocado, conhecido como Índice de Basileia (IB), deve ser superior a 

11% do RWA, valor mais conservador do que o sugerido por Basileia I. 
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Based), e permite aos bancos utilizarem alguns parâmetros estimados internamente 

para o cálculo dos requerimentos regulatórios de capital (Al-Tamimi, 2008). 

Dentro da abordagem IRB, existem outras duas variantes disponíveis aos 

bancos. Na primeira delas, a abordagem fundamental (foundation), os modelos 

internos são parcialmente estimados pela instituição financeira, ou seja, somente o 

parâmetro conhecido como probabilidade de default (PD) deve ser calculado, 

enquanto os outros parâmetros são fixados pelo regulador. Já na segunda 

abordagem IRB, a avançada (advanced), os modelos internos são totalmente 

estimados pela instituição financeira, ou seja, além do cálculo de PD, outros três 

parâmetros devem ser estimados: a perda dado o default (LGD), a exposição no 

default (EAD) e o prazo efetivo de vencimento (M – Maturity). Para o cálculo desses 

componentes, os bancos devem possuir uma boa base de dados e sofisticadas 

técnicas de gestão de risco (Al-Tamimi, 2008). 

2.3.2. O segundo pilar – processo de supervisão regulatória 

O segundo pilar do acordo de Basileia II determina que as instituições 

financeiras sejam responsáveis por avaliar e gerenciar os diversos riscos que elas 

enfrentam, mantendo níveis de capital suficientes para cobrir tanto as perdas 

esperadas quanto as perdas inesperadas. Os reguladores, por sua vez, devem 

analisar se a alocação de capital de cada instituição financeira está em linha com 

seu perfil de risco e sua estratégia de negócios (Dierick et al., 2005). 

Para tanto, são indicados quatro princípios-chave inerentes ao processo de 

supervisão bancária (BCBS, 2004): 

a. Cada banco deve possuir um processo para avaliar se sua alocação de 

capital está de acordo com seu perfil de risco, além de ter uma estratégia de 

manutenção dos níveis de capital. 

b. Os reguladores devem rever as estratégias de avaliação e alocação de capital 

dos bancos, além de suas habilidades em monitorar e assegurar a adequação 

de acordo com os quocientes de capital. Devem ainda realizar ações 

apropriadas se não estiverem satisfeitos com o resultado desses processos. 
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c. Os reguladores devem esperar que os bancos operem acima do quociente 

mínimo de capital regulatório e ainda ter a habilidade de exigir dos bancos a 

manutenção de capital acima do mínimo requerido. 

d. Os reguladores devem procurar intervir antecipadamente para que o capital 

de um banco não fique abaixo do nível mínimo requerido para suportar seu 

perfil de risco, além de exigir rápida ação remediadora caso o capital não seja 

mantido ou recomposto. 

2.3.3. O terceiro pilar – transparência e disciplina de mercado 

O Comitê de Basileia II quer assegurar, através do pilar III, que os bancos 

publiquem informações focadas nos parâmetros-chave de seu perfil de negócios, de 

sua exposição e gestão do risco (Dierick et al., 2005). Tal transparência é vista como 

pré-requisito para o funcionamento efetivo da disciplina de mercado por parte dos 

bancos. 

Tanto as informações quantitativas quanto as qualitativas devem ser 

divulgadas. Para o risco de crédito, os bancos deverão publicar dados de sua 

estrutura de carteiras, dos tipos mais comuns de exposição de crédito, da 

distribuição geográfica e setorial e dos empréstimos deficientes. Além disso, 

informações sobre as técnicas de mitigação do risco e securitização dos ativos 

devem ser fornecidas. Os bancos deverão também divulgar alguns detalhes de seus 

modelos de gestão de risco de crédito caso utilizem a abordagem IRB (Dierick et al., 

2005). 

2.3.4. Abordagem IRB avançada 

Na abordagem IRB, as exposições de crédito dos bancos devem ser 

categorizadas em classes de ativos através de definições e critérios fornecidos pelo 

Comitê de Basileia II (Stephanou e Mendoza, 2005): 

(i) Componentes de risco – estimativas dos parâmetros de risco PD, LGD, 

EAD e M, que podem ser calculados pelos bancos ou fornecidos pelo 

regulador; 
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(ii) Funções das ponderações do risco – as fórmulas pelas quais os 

componentes de risco são transformados em ativos ponderados pelo risco 

na alocação de capital; 

(iii) Requerimentos mínimos de capital – os padrões mínimos necessários 

para que um banco utilize a abordagem IRB em dada classe de ativo. 

Ao contrário da abordagem padronizada, em que os fatores de ponderação 

dos ativos pelo risco são normalmente definidos pelo regulador de mercado, 

tornando o cálculo de capital mínimo necessário mais simples, na abordagem IRB 

avançada os requerimentos de capital devem ser calculados pela fórmula de 

alocação de capital através dos parâmetros estimados pela instituição financeira por 

meio de modelos internos. 

Fórmula de alocação de capital 

 O modelo de Vasicek (2002), motor de cálculo de capital na abordagem IRB, 

descreve as distribuições de perdas em empréstimos dependentes de um único fator 

de risco. Nele, os requerimentos de capital possuem a exata interpretação do VaR: 

capital necessário para absorver as perdas potenciais de uma carteira de 

empréstimos no horizonte de tempo de um ano, com a probabilidade (ou nível de 

confiança) de 99,9%  (Repullo e Suarez, 2008). 

Em geral, a fórmula para o cálculo de capital na abordagem IRB é (BCBS, 

2004)4: 

LGDPDN
R

R

R

PDN
NLGDK 1-

1-





















 (0.999)

)(1)(1

)(
 )( Capital               (1) 

em que: 

K (%) = Capital 

LGD = Perda dado o default 

PD = Probabilidade de default 

R = Fator de ajuste da correlação 

N = Distribuição normal acumulada 

N-1 = Inversa da distribuição normal acumulada 

                                                 
4
 Ver BCBS (2004) para o detalhamento das fórmulas de alocação de capital no modelo IRB para 

cada classe de ativos. 
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O fator de ajuste da correlação dos ativos (R) é igual a: 

Atacado:  
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Varejo:  
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Pequenas e médias empresas (SMEs – small and medium enterprises): 
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em que S é igual ao montante total anual de vendas em milhões de euros, limitado 

ao mínimo de 5 e máximo de 50 milhões 

Na classe de ativos de atacado, o capital (K) deve ser ainda multiplicado por 

um fator de ajuste ao prazo efetivo de vencimento (M), conforme segue: 
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bM
LGDPDN

R

R

R

PDN
NLGDK

1.51

2.5)(1
(0.999)

)(1)(1

)(
 )Capital( 1

1
      (5) 

2))ln(0.05478(0.11852)(  vencimento de prazo ao  Ajuste PDb              (6) 

E, finalmente, para o cálculo do capital alocado e do valor dos ativos 

ponderados pelo risco, de acordo com Basileia II, têm-se: 

EADKRWA  12.5)( Risco pelo Ponderado Ativo                                        (7) 

EADKRWA    8%  AlocadoCapital                                                            (8) 

2.4. Acordo de Basileia II no Brasil 

Em 2004, o BACEN emitiu o comunicado 12.746, em que delineia os 

procedimentos para a implantação do Acordo de Basileia II. Nele, deixa claro que 

"não utilizará ratings divulgados pelas agências externas de classificação de risco de 

crédito para fins de apuração do requerimento de capital" e "deverá ser aplicada à 

maioria das instituições financeiras a abordagem padrão simplificada, que consiste 

em um aprimoramento da abordagem atual mediante a incorporação de elementos 
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que, a exemplo dos instrumentos específicos para mitigação de risco de crédito, 

possibilitem uma melhor adequação do requerimento de capital às características 

das exposições". 

Já para as "instituições de maior porte, com atuação internacional e 

participação significativa no SFN, será facultada a utilização de abordagem 

avançada, com base em sistema interno de classificação de risco, após período de 

transição, a ser estabelecido pelo Banco Central do Brasil, em que deverá ser 

adotada a abordagem padrão simplificada e, posteriormente, a abordagem 

fundamental (ou básica) de classificação interna de riscos". 

As exposições pertencentes aos bancos que possuem risco de crédito devem 

ser segregadas em cinco classes de ativos (BCBS, 2004, § 215): (i) Atacado; (ii) 

Entidades soberanas; (iii) Instituições financeiras; (iv) Varejo e (v) Participações 

Societárias. O BACEN mantém essas categorias de exposição, conforme 

comunicado 18.365. 

2.4.1. Patrimônio de Referência Exigido (PRE) 

O Patrimônio de Referência Exigido (PRE) de uma instituição financeira, de 

acordo com a Resolução 3.490 do BACEN, é calculado considerando-se as 

seguintes parcelas: 

OPRACSCOMJURCAMEPR PPPPPPPRE           (9) 

em que: 

PEPR = parcela referente às exposições ponderadas pelo fator de ponderação de 

risco a elas atribuído; 

PCAM = parcela referente ao risco das exposições em ouro, em moeda estrangeira e 

em operações sujeitas à variação cambial; 

PJUR = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação de taxa de juros; 

PCOM = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de 

mercadorias (commodities); 

PACS = parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço de 

ações e classificadas na carteira de negociação; 

POPR = parcela referente ao risco operacional. 
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O Banco Central exige que o valor do PR (Patrimônio de Referência) de uma 

instituição financeira seja superior ao valor de seu PRE. De acordo com a resolução 

3.444 do BACEN, o Patrimônio de Referência é igual ao patrimônio líquido, com 

alguns ajustes, somado a outros valores como as reservas de avaliação, as reservas 

de contingência e as reservas especiais de lucros relativas a dividendos obrigatórios 

não distribuídos. 

A parcela relacionada ao risco de crédito é a PEPR, responsável pela alocação 

da maior parte do capital exigido. De acordo com a circular 3.360, emitida pelo 

BACEN, a parcela do PRE referente às exposições ponderadas pelo fator de risco 

(PEPR) é igual ao resultado da seguinte fórmula: 

PEPR = F x EPR           (10) 

em que: 

F = 0,11 

EPR = somatório dos produtos das exposições pelos respectivos fatores de 

ponderação de risco (FPR) 

 Com relação à abordagem IRB avançada, o capital exigido para o risco de 

crédito (PEPR) será definido no próximo capítulo, que relaciona a proposta de 

regulamentação dos modelos internos IRB no Brasil. 

2.4.2. Proposta de Regulamentação dos modelos internos IRB 

O presente capítulo pretende abordar de forma resumida os aspectos mais 

importantes do documento colocado em audiência pública pelo BACEN em fevereiro 

de 2011, e válido por 90 dias, com a proposta de regulamentação sobre o uso de 

sistemas internos de risco de crédito no Brasil, dentro da abordagem IRB. Tais 

sistemas serão utilizados no cálculo do valor da parcela PEPR do Patrimônio de 

Referência Exigido (PRE)5, seguindo as recomendações acordadas no Comitê de 

Basileia II. Em particular, será dado enfoque especial ao parâmetro de risco LGD, 

uma vez que os objetivos deste trabalho permeiam tal parâmetro. 

As abordagens IRB integram as recomendações do Comitê de Basileia e 

Supervisão Bancária contidas no documento "Convergência Internacional de 

                                                 
5
 Ver resolução 3.490 do BACEN, de agosto de 2007. 
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Mensuração de Capital e Padrões de Capital – Estrutura Revisada" (BCBS, 2004). A 

abordagem IRB avançada, por sua vez, emprega os parâmetros de risco PD, LGD, 

EAD e M, estimados internamente pelas instituições financeiras, no cálculo do valor 

de capital regulamentar através da fórmula estabelecida pelo Comitê de Basileia II. A 

utilização desses parâmetros, seguindo os requisitos e procedimentos 

estabelecidos, busca o aperfeiçoamento da sensibilidade ao risco e o aumento da 

estabilidade do sistema financeiro. 

Para as exposições pertencentes às categorias de "atacado", "entidades 

soberanas", "instituições financeiras" e "varejo", dentro da abordagem IRB, o valor 

da perda esperada (EL), de acordo com o artigo 110 do documento de audiência 

pública, "deve ser obtido mediante a multiplicação do valor do parâmetro PD pelo 

valor do parâmetro LGD". Já o montante de perda esperada é o resultado da 

multiplicação da perda esperada (EL) pelo valor do parâmetro EAD. 

Com relação à segmentação das categorias de exposição sujeitas à utilização 

das abordagens IRB, foi mantida a mesma segmentação definida no comunicado 

18.365 do BACEN, que são: (i) Atacado; (ii) Entidades soberanas; (iii) Instituições 

financeiras; (iv) Varejo e (v) Participações Societárias. 

Parâmetro LGD 

Em particular, o edital de audiência pública denomina o parâmetro LGD como 

o "percentual, em relação ao EAD observado, da perda econômica decorrente do 

descumprimento, considerados todos os fatores relevantes, inclusive descontos 

concedidos para recuperação do crédito e todos os custos diretos e indiretos 

associados à cobrança da obrigação". 

Além disso, na abordagem IRB avançada, a estimação de LGD "deve atender 

a alguns requisitos: 

(i) ser individualizada para cada tipo de operação; 

(ii) levar em conta as características particulares das exposições; 

(iii) contemplar um ciclo econômico completo, incluindo períodos caracterizados 

por perdas elevadas em relação à média de longo prazo nas operações de 

crédito; 
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(iv) ser igual ou superior à média ponderada de longo prazo dos percentuais de 

perda dado o descumprimento; 

(v) adotar estimativas conservadoras, caso seja observada correlação positiva 

relevante entre a frequência de descumprimento e o valor do parâmetro LGD 

ou quando não seja possível demonstrar a inexistência da referida correlação; 

(vi) refletir adequadamente os procedimentos de cobrança e eventuais diferenças 

entre os procedimentos que geram os dados e os atuais procedimentos 

utilizados pela instituição". 

Fórmula de alocação de capital 

 Em geral, a fórmula para o cálculo de capital na abordagem IRB, de acordo 

com o documento de consulta pública publicado pelo BACEN, em fevereiro de 2011, 

é6: 

LGDPDN
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NLGDK 1-
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 )( Capital        (11) 

em que: 

K (%) = Capital  

LGD = Perda dado o default 

PD = Probabilidade de default 

R = Fator de ajuste da correlação 

N = Distribuição normal acumulada 

N-1 = Inversa da distribuição normal acumulada 

O fator de ajuste da correlação dos ativos (R), de acordo com a classe de 

ativos, é igual a: 
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6
 Ver o documento de consulta pública elaborado pelo BACEN (2011) para o detalhamento das 

fórmulas de alocação de capital no modelo IRB, para cada classe de ativos. 
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Varejo: 
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Pequenas e médias empresas (SMEs): 
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em que S corresponde à receita bruta anual da pessoa jurídica em milhões de reais, 

limitado ao mínimo de 3 e máximo de 48, sendo S = 3 para as pessoas naturais. 

Na classe de ativos de atacado, a fórmula de capital (K) deve ser, ainda, 

multiplicada por um fator de ajuste ao prazo efetivo de vencimento (M), conforme 

segue: 
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2.5)(1
(0.999)

)(1)(1
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 )Capital( 1

1
       (15) 

2))ln(0.05478(0.11852)(  vencimento de prazo ao  Ajuste PDb     (16) 

Para o cálculo do valor total mensal referente à parcela PEPR, responsável 

pela alocação de capital do risco de crédito, tem-se (BACEN, 2011): 

PEPR = PEPR(IRB) + PEPR(3.360)          (17) 

em que: 

PEPR(IRB) = valor mensal da parcela PEPR calculado por meio da abordagem IRB 

PEPR(3.360) = valor mensal da parcela PEPR referente às exposições sujeitas ao 

tratamento definido pela circular 3.360 do BACEN 

 O valor mensal referente à parcela PEPR(IRB) deve ser igual ao resultado da 

seguinte fórmula: 

PEPR(IRB) =   ii EADK           (18) 

em que: 

Ki = fator de ponderação de risco de crédito (Capital – K) para a exposição i  

EADi = exposição no momento de default da exposição i  
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2.5. Parâmetros de risco – Basileia II 

De acordo com Schuermann (2004), a abordagem IRB se baseia em quatro 

parâmetros utilizados na estimativa do risco de crédito de um ativo financeiro: a 

probabilidade de default (PD), ou seja, a chance de um default ocorrer em um dado 

horizonte de tempo; a perda dado o default (LGD), que é igual a uma fração da 

exposição, já descontadas as recuperações ocorridas, que será perdida; a 

exposição no default (EAD), isto é, a quantidade devida pela contraparte no 

momento do default; e o prazo efetivo de vencimento (M). Enquanto a PD é bastante 

descrita e estudada na literatura do risco de crédito, o parâmetro LGD ainda tem 

sido pouco explorado (Altman, 2006). 

A perda esperada (EL – expected loss) de uma instituição financeira em um 

portfólio de crédito, no horizonte de um ano, é baseada nos parâmetros PD, LGD e 

EAD, dado um valor de M, de acordo com as seguintes expressões (Schuermann, 

2004): 

EAD  LGD  PDEL   (expressa como um valor numérico)     (19) 

LGD  PD (%) EL   (expressa como percentual da EAD)     (20) 

Jorion (2007), por sua vez, expressa a perda de crédito esperada através das 

seguintes relações: 

  LGDEADLGDEADLGDEADfE[CL] d d dbbb ))(,,(      (21) 

 Na expressão acima, E[CL] é o valor esperado da perda de crédito, enquanto 

o termo b se refere a uma variável aleatória de valor igual a 1 se ocorre o evento de 

default, com uma probabilidade de default (PD) igual a p. No caso em que essas 

variáveis aleatórias são independentes, outra expressão utilizada é (Jorion, 2007): 

        LGD)LGD)(LGD(fEAD)EAD)(EAD(f))((fE[CL] dddbbb     (22) 

Vale ressaltar que a EL por si só não constitui o risco. Se os valores de 

perdas fossem sempre iguais aos níveis esperados, não haveria incerteza. No 

entanto, a EL deveria ser vista como um custo antecipado para se realizar negócios 

e incorporada ao preço dos empréstimos e provisões de crédito ex-ante (Stephanou 

e Mendoza, 2005). 
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O risco de crédito, na verdade, ocorre devido às variações dos níveis reais de 

perdas, dando origem às perdas inesperadas (UL – unexpected loss) em uma 

carteira de crédito. Estatisticamente, a perda inesperada é igual ao desvio-padrão da 

perda esperada. A alocação de capital dos bancos provém da necessidade de se 

proteger contra a volatilidade das perdas, entende-se a UL, com certo nível de 

confiança. 

 A abordagem IRB é baseada nas medidas de perda inesperada (UL) e 

esperada (EL). As funções dos fatores de ponderação de risco produzem 

requerimentos de capital para a porção inesperada das perdas, ou seja, para a UL 

(BCBS, 2004, § 212). 

2.5.1. Probabilidade de default (PD) 

 A probabilidade de default (PD) está relacionada a um evento de default. Para 

Basileia II (BCBS, 2004, § 452), um default ocorre quando um banco considera que 

o devedor não é capaz de honrar parte significante de suas obrigações ou quando o 

devedor está em atraso superior a 90 dias (em algumas situações, o regulador de 

mercado estipula esse limite em 180 dias). 

Existem diversos modelos utilizados na estimação da PD, tanto para 

exposições de atacado quanto para exposições de varejo. São exemplos de 

modelos utilizados o Z-score (Altman, 1968) e o modelo KMV desenvolvido pela 

Moody‟s KMV, baseado na abordagem de estrutura de capital de Merton (1974). 

2.5.2. Perda dado o default (LGD) 

O parâmetro LGD nada mais é do que o percentual do saldo que entra em 

default e que não é recuperado. Enquanto as entradas de caixa são consideradas 

recuperações e reduzem o saldo em default, as saídas de caixa são os custos 

incorridos no processo de recuperação e aumentam o saldo. Por estarem 

distribuídos em momentos diferentes do tempo, as recuperações e os custos devem 

ser descontados, por uma taxa apropriada, até o momento de default. Assim, o saldo 

não recuperado fica igual ao saldo em default menos as recuperações mais os 

custos, ambos descontados por uma taxa apropriada. Existem outras definições 

desse parâmetro que serão apresentadas na sequência deste trabalho.  
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Segundo Altman (2006), a LGD é expressa como sendo igual à unidade 

menos a taxa de recuperação (RR – recovery rate), isto é, o percentual daquilo que 

não foi recuperado após o momento de default. Peter (2009), por sua vez, expressa 

a LGD como um percentual da EAD em uma exposição de crédito e, para um dado 

produto j que esteja em default, seu valor é igual a: 

)(tEAD

)tt(t),NPV(Costs)tt(t),NPV(Rec)(tEAD
)(tLGD

DFj

DFjDFjDFj
DFj


         (23) 

Na expressão acima, NPV se refere ao valor presente líquido, Rec e Costs 

são todas as recuperações e os custos observados em dado momento t e tDF se 

refere ao momento do default. A fórmula indica, ainda, que as recuperações e os 

custos das exposições só deverão ser incluídos na fórmula de LGD caso tenham 

ocorrido após o default, e devem ser descontados por uma taxa apropriada até esse 

momento.  

De acordo com Peter (2009), a taxa de desconto utilizada pode afetar 

significamente o resultado da perda econômica e de LGD. Schuermann (2004), por 

sua vez, sugere que a taxa de desconto deveria representar o risco de um ativo 

semelhante. Nesse contexto, a taxa livre de risco, por exemplo, não deveria ser 

utilizada. 

As recuperações ocorridas após o default resultam da venda de colaterais, 

garantias, massa falida, entre outros. Os custos ligados às exposições em default 

podem ser diretos ou indiretos, notadamente os custos legais, administrativos, as 

taxas de seguros, custos de estocagem, manutenção, reparos de ativos, entre 

outros (Peter, 2009). É essencial para a instituição financeira que utiliza a 

abordagem IRB avançada determinar os custos e despesas relacionados ao 

processo de recuperação, incluindo despesas de todos os departamentos que se 

relacionam direta ou indiretamente ao processo de cobrança, como departamentos 

de inspetoria, bens retomados e cobrança. No entanto, vale ressaltar a dificuldade 

em se realizar o levantamento e o rateio dos custos e despesas de forma precisa. 

2.5.3. Exposição no default (EAD) 

 O acordo de Basileia II define que a EAD, para uma exposição no balanço ou 

fora do balanço, é igual à exposição bruta esperada do produto em caso de default 
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do tomador. Para itens no balanço, bancos devem estimar EAD igual a pelo menos o 

valor do saque realizado. Na abordagem avançada, bancos devem estabelecer 

procedimentos para a estimação do EAD para exposições fora do balanço. Além 

disso, devem especificar as estimativas de EAD para cada tipo de produto, refletindo 

também a possibilidade de saques adicionais pelos clientes até o momento e depois 

da ocorrência do default. Para cada tipo de produto, as estimativas de EAD devem 

ser claras e não ambíguas (BCBS, 2004, § 474). 

Para itens no balanço, o valor de EAD é igual ao saldo contábil no momento 

de default. Para os itens fora do balanço e linhas de crédito aprovadas, além da 

parcela conhecida da EAD, isto é, o valor já sacado de uma linha de crédito (DCL – 

drawn credit lines), é necessário estimar valores para a parcela que não foi retirada 

da linha de crédito do tomador (UCL – undrawn credit lines). O percentual da UCL 

que ainda será utilizado até o momento do default é conhecido como fator de 

conversão de crédito (CCF – credit conversion factor). A expressão do valor não 

utilizado da linha de crédito é dada por (Gruber e Parchert, 2009): 

CCFUCLEAD
utilizado não

          (24) 

A EAD total no horizonte de tempo de um ano é igual ao valor utilizado da 

linha de crédito somado ao valor que será utilizado até o momento do default. 

Portanto: 

CCFUCL  DCLEAD
total

          (25) 

 Na abordagem IRB avançada, o CCF deve ser estimado através de modelos 

internos, para cálculo do uso potencial de uma linha de crédito. Jacobs Jr. (2008), 

por exemplo, investigou através de dados empíricos os determinantes da EAD e 

construiu um modelo econométrico para previsão desse parâmetro. 

2.6. LGD – Definições, estudos e modelos 

 A LGD é elemento essencial na abordagem IRB avançada, uma vez que cabe 

às instituições financeiras calcular seu valor através de modelos internos em vez de 

utilizar os valores fixados pelo regulador de mercado. Existem diferentes definições 

importantes que serão abordadas a seguir, além de estudos realizados e modelos 

desenvolvidos referentes ao parâmetro LGD. 
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2.6.1. Definições de LGD 

 O parâmetro LGD é o valor de perda ex-post expresso como um percentual 

da EAD para uma exposição de crédito, caso o tomador do empréstimo esteja em 

default. No caso de um tomador que não esteja em default, a LGD é a estimativa ex-

ante da perda também expressa como um percentual da EAD, ou seja, é uma 

variável aleatória que deve ser estimada através de modelos internos na abordagem 

IRB avançada (Bennett, Catarineu e Moral, 2005). 

 Para o cálculo de LGD das exposições que não estejam em default, existem 

métodos subjetivos7, que são baseados na experiência e julgamento por parte dos 

especialistas diretamente envolvidos no processo, e métodos objetivos, que utilizam 

dados de perdas realizadas para o desenvolvimento de modelos. Os métodos 

objetivos podem ser explícitos ou implícitos (Bennett, Catarineu e Moral, 2005). 

 Segundo Peter (2009), os métodos explícitos são aqueles em que as 

informações analisadas em bases de dados permitem o cálculo direto da LGD. São 

dois os métodos utilizados (Bennett, Catarineu e Moral, 2005): (i) market LGD, 

abordagem que se baseia na observação dos preços de mercado de títulos ou 

empréstimos negociáveis, logo após o default, e (ii) workout LGD, abordagem 

baseada no desconto dos fluxos de caixa resultantes do processo de recuperação 

desde a data do default até o final do período de recuperação de crédito. 

Já nos métodos implícitos, de acordo com Bennett, Catarineu e Moral (2005), 

os valores de LGD são derivados de perdas e estimativas de PD, e não podem ser 

calculados diretamente pelas informações existentes nas bases de dados. Existem 

dois métodos distintos utilizados: (i) implied market LGD, abordagem na qual as 

estimativas de LGD são derivadas dos preços de mercado de títulos arriscados que 

não estejam em default através de um modelo de precificação de ativos. Segundo 

Peter (2009), essa abordagem é útil em portfólios com poucas observações de 

inadimplência; (ii) implied historical LGD, método utilizado no cálculo de LGD das 

carteiras do varejo, que consiste na inferência da LGD pelas perdas realizadas e 

estimativas de PD (Bennett, Catarineu e Moral, 2005). 

                                                 
7
 Ressalta-se que a Basileia II não permite metodologias puramente subjetivas no cálculo de LGD 

(BCBS, 2004). 
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De acordo com Schuermann (2004), no desenvolvimento de modelos internos 

pela abordagem IRB avançada, os bancos não somente deverão utilizar sua 

experiência de práticas internas, mas também terão de considerar características 

comuns de perdas e recuperações identificadas nos diversos estudos, acadêmicos 

ou não, já realizados. Assim, os reguladores deverão estar cientes dessas 

características comuns para avaliar se a abordagem utilizada por cada um dos 

bancos está adequada ou não. 

 Segundo Miu e Ozdemir (2006), Basileia II requer a utilização do valor de 

LGD em momento de recessão econômica (downturn) ou no pior momento de um 

ciclo econômico, isto é, o máximo entre a LGD média ponderada de longo prazo 

(long-run default-weighted average) e a LGD estressada (stressed LGD). Além disso, 

ela requer que os bancos (i) identifiquem as condições apropriadas de recessão e as 

dependências adversas, se existirem, entre as taxas de default e as taxas de 

recuperação; e (ii) incorporem tais condições para produzir parâmetros de LGD para 

as exposições dos bancos que sejam consistentes com as condições de recessão 

identificadas (Miu e Ozdemir, 2006). 

Na abordagem IRB avançada, existem duas filosofias de LGD que os bancos 

podem adotar. Na filosofia conhecida como PIT (point-in-time), que é normalmente 

utilizada pelos bancos, a LGD é uma medida cíclica que reflete a LGD esperada, 

normalmente, nos próximos 12 meses. Por outro lado, na filosofia denominada TTC 

(through-the-cycle), a LGD estimada é uma medida acíclica definida pela média no 

ciclo econômico e relativamente constante ao longo do ciclo (Miu e Ozdemir, 2006). 

 Em particular, a estrutura geral de um procedimento de estimação de LGD 

normalmente consiste das seguintes etapas (Peter, 2009): (i) coleta de dados, 

através da identificação e coleta de todos os dados necessários para a geração de 

estimativas de LGD; (ii) pré-processamento, que é a transformação dos dados 

coletados em informações na forma necessária para a estimação de LGD e (iii) 

geração de estimativas, isto é, compilar as informações obtidas no pré-

processamento e gerar estimativas de LGD, reconhecendo também os efeitos da 

mitigação dos riscos pela presença de garantias e colaterais. 
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2.6.2. Estudos e Modelos de LGD 

 Na abordagem IRB avançada, é necessário estimar os valores de LGD 

através de modelos internos desenvolvidos pelas instituições financeiras. De acordo 

com Jacobson et al. (2006), os ratings de crédito internos resumem as propriedades 

de risco da carteira de empréstimos de um banco e são utilizados para 

gerenciamento de seu risco. Já para Nakamura e Roszbach (2005), os ratings 

internos contêm evidências de informações privadas que os bancos possuem, 

distinguindo estes dos ratings produzidos por bureaus de crédito, que são baseados 

em informações públicas e servem como variáveis de entrada dos modelos de 

ratings internos dos bancos. 

Em estudo realizado por Altman e Kishore (1996), foram investigados mais de 

700 títulos em default entre os anos de 1978 e 1995 e concluiu-se que a senioridade 

tem um papel importante na recuperação das perdas. Enquanto títulos de dívida 

sênior com garantia tiveram uma recuperação de 58%, os títulos de dívida sênior 

sem garantia recuperaram em média 48% do seu valor de face, os títulos de dívida 

sênior subordinada recuperaram 34% e os títulos de dívida júnior subordinada, 31%. 

Acharya et al. (2003) reportaram, em estudo realizado no período de 1982 a 1999, 

uma taxa de recuperação média de 48% para títulos de dívida sênior com garantia e 

51% para títulos de dívida sênior sem garantia. Além disso, verificaram que a 

recuperação dos empréstimos é afetada não somente pela senioridade do título ou 

por seu nível de segurança, mas também pelas condições da indústria no momento 

do default. 

La Porta et al. (2003) analisaram uma carteira de empréstimos realizados no 

México a pessoas relacionadas diretamente com o banco, isto é, a seus acionistas, 

familiares e firmas controladas por eles, e verificaram que a taxa média de 

recuperação dos empréstimos em default foi de 27% para os clientes relacionados 

com o banco e 46% para o restante. Araten et al. (2004) encontraram em seu estudo 

de perdas em empréstimos comerciais realizados pelo banco de atacado JPMorgan 

Chase, com 3.761 títulos em default entre os anos de 1982 e 1999, que o valor 

médio da LGD foi de 39,8%, com uma taxa anual de desconto de 15%. Além disso, 

verificou que a LGD é sensível à taxa de desconto (utilizando 10% e 5% como valor 
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da taxa de desconto, a LGD média foi de 36,2% e 31,9%, respectivamente) e sua 

distribuição é bimodal. 

Dermine e Carvalho (2005) estimaram a LGD em uma amostra com 374 

empréstimos corporativos de um banco europeu entre os anos de 1995 e 2000, 

através do valor descontado dos fluxos de caixa após o default (workout LGD), e 

encontraram uma recuperação média de 71% nos empréstimos ruins ou duvidosos. 

Além disso, reportaram que a frequência de distribuição da LGD parece ser bimodal 

e apresentaram diversas variáveis explicativas significantes no cálculo de LGD. 

Caselli et al. (2008) utilizaram uma amostra de 11.649 financiamentos imobiliários e 

empréstimos a pequenas e médias empresas (SMEs) no mercado italiano e 

apontaram diversas variáveis macroeconômicas explicativas para esses tipos de 

empréstimos. Além disso, estimaram a LGD a partir das recuperações ocorridas 

pelos fluxos de caixa descontados (workout LGD). 

Em estudo realizado com dados de cartões de crédito no Reino Unido, Bellotti 

e Crook (2011) utilizaram alguns modelos de estimação de LGD na identificação de 

variáveis importantes que explicam as perdas nas carteiras de crédito estudadas, 

como o tempo de conta, o rating, a renda e a idade dos clientes. Além disso, 

verificaram que a inclusão de variáveis explicativas macroeconômicas e 

estatisticamente significantes nos modelos, como as taxas de juros praticadas pelos 

bancos e o nível de desemprego do país, melhorou suas performances. Dentre os 

modelos utilizados estão os de árvore de decisão, Tobit e regressões através do 

método dos mínimos quadrados ordinários (OLS – Ordinary Least Squares), que 

nesse estudo apresentaram os melhores resultados.  

Nas últimas décadas, os bancos e as consultorias passaram a desenvolver 

modelos de risco de crédito voltados à mensuração das perdas potenciais, dentro de 

intervalos de confiança, que as carteiras de crédito poderiam sofrer em um horizonte 

de tempo (normalmente um ano). Alguns desses modelos de VaR, como o 

CreditMetrics, desenvolvido pelo J.P. Morgan, o CreditPortfolioView, da McKinsey, e 

o CreditPortfolioManager, da Moody‟s KMV, tratam a taxa de recuperação no evento 

de default como uma variável estocástica – normalmente modelada através de uma 

distribuição Beta – independente da PD. Outros modelos, como o CreditRisk+, 

desenvolvido pelo Credit Suisse Financial Products, tratam a recuperação como um 
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parâmetro constante que deve ser especificado como uma variável de entrada para 

cada exposição de crédito (Altman, Resti e Sironi, 2001). 

Diversos autores apontam a independência entre PD e LGD como um fator 

questionável. Estudos realizados por Carey (1998), Frye (2000) e Hu e Perraudin 

(2002), entre outros, mostraram que os parâmetros PD e LGD são positivamente 

correlacionados e que, se essa dependência não for levada em conta, os cálculos de 

perdas das carteiras de empréstimos e o capital que deveria ser alocado estarão 

incorretos. Em particular, quando a PD é alta, a LGD também é alta, o que sugere 

que existe um risco sistêmico afetando ambos os parâmetros (Huang, 2008). 

Alguns modelos que levam em conta a dependência entre PD e LGD foram 

desenvolvidos nos últimos anos. Para Frye (2000), os defaults são guiados por um 

único fator sistêmico – o estado da economia – no lugar de diversos parâmetros 

correlacionados. Esse modelo assume que as mesmas condições econômicas que 

causam o aumento da PD causam também a redução da recuperação e o aumento 

da LGD. Dessa forma, a distribuição da recuperação deve ser diferente em períodos 

de grande quantidade de defaults da distribuição dos períodos com pequena 

quantidade de defaults. Análises empíricas sugerem ainda que, em momentos de 

recessão exacerbada, a recuperação dos títulos de dívida pode ser reduzida de 20 a 

25% do valor de sua média anual. Pykhtin (2003), Dullmann e Trapp (2004), Rosch e 

Scheule (2005) também propõem modelos estruturais que levam em conta a relação 

da LGD com o risco sistêmico, conseguindo identificar o ciclo econômico e capturar 

os valores mais altos de LGD, efeitos do pior momento do ciclo. 

No Brasil, Silva, Marins e Neves (2009) realizaram trabalho sobre perdas em 

operações prefixadas no mercado brasileiro, a partir de informações existentes no 

Sistema de Informações de Crédito (SCR) do BACEN, em uma amostra de 9.557 

operações de não varejo prefixadas. Nele, identificaram que a LGD de sua amostra 

de dados apresentava uma distribuição bimodal, fato já descrito em diversos outros 

estudos em todo o mundo. Além disso, encontraram valores médios de LGD entre 

47% e 92% e reportaram as variáveis que influenciaram as perdas estimadas no 

estudo, como o nível de atividade econômica, a presença de garantia e o valor da 

operação, a existência de renegociação, entre outras.  
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2.7. Cópulas 

 De acordo com Nelsen (1999), cópulas são funções que agrupam funções de 

distribuição multivariadas em funções de distribuição marginais pertencentes a uma 

única dimensão. Pode-se dizer também que as cópulas são funções de distribuição 

multivariadas nas quais suas marginais pertencentes a uma única dimensão são 

uniformes no intervalo (0, 1). 

Segundo Sklar (1973), uma cópula com n dimensões é uma função C: [0, 1]n 

 [0, 1] que satisfaz as seguintes condições: 

(1) C (1, ..., 1, xm, 1, ..., 1) = xm, para todo m ≤ n e xm  [0, 1]  

(2) C (x1, ..., xn) = 0 se xm = 0 para todo m ≤ n 

(3) C é limitada inferiormente e n-crescente 

O teorema desenvolvido por Sklar (1959), base para a teoria de cópulas, 

define a relação entre cópulas e funções de distribuição das variáveis aleatórias. 

Teorema de Sklar. Dada uma função de distribuição G com n dimensões e 

marginais contínuas F1, ..., Fn, existe uma cópula C: [0, 1]n  [0, 1], com n 

dimensões, de tal forma que 

G (x1, ...., xn) = C (F1 (x1), ..., Fn (xn)) 

De maneira contrária, se C é uma cópula e F1, ..., Fn são funções de distribuição, 

então a função G é uma função de distribuição conjunta com marginais F1, ..., Fn. 

 A teoria de cópulas vem sendo bastante utilizada como ferramenta para a 

modelagem multivariada em Finanças, Ciências Atuariais, entre outros, visto que 

muitas relações de dependência entre as variáveis não são totalmente lineares. Na 

gestão de risco de crédito, como exemplo, as cópulas são utilizadas na modelagem 

de credit scoring e da probabilidade de default (Yan, 2006). 
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3. METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

A metodologia do presente trabalho se assemelha à desenvolvida por 

Hlawatsch e Ostrowski (2010) para a simulação de portfólios de crédito e estimativas 

de LGD. Em resumo, são três etapas principais, que serão detalhadas 

posteriormente: (i) desenvolvimento de portfólios de crédito utilizando simulação de 

Monte Carlo, cada um contendo 10.000 observações de LGD (seguindo o 

procedimento de Hlawatsch e Ostrowski, 2010) e de quatro variáveis explicativas de 

clientes em default; (ii) realização de estimativas de LGD das carteiras simuladas, 

utilizando dois modelos descritos na literatura e (iii) comparação dos resultados 

obtidos com a aplicação dos dois modelos de estimação de LGD. 

Mais especificamente, a simulação de dados envolve (i) o uso de cópulas 

gaussianas para a modelagem de dependência entre as variáveis associadas ao 

default e (ii) o confronto entre percentis da variável LGD e das variáveis 

independentes levando-se em consideração uma matriz bi-estocástica como 

referência. A estimação do modelo de LGD através dos dados gerados por 

simulação de Monte Carlo é realizada usando-se regressão linear múltipla. 

A simulação de dados é fundamental no desenvolvimento desta dissertação, 

dadas as dificuldades na obtenção de dados reais de LGD em carteiras de crédito 

no Brasil. Portanto, o presente estudo deve resultar em uma ferramenta teórica 

importante de análise de carteiras para as instituições financeiras, que serão 

capazes de controlar melhor suas perdas esperadas e inesperadas, seguindo 

também as diretrizes do acordo de Basileia II e do BACEN. A metodologia 

desenvolvida neste trabalho poderá ser utilizada por instituições financeiras que 

desejem realizar estimativas de LGD e verificar quais as variáveis de maior impacto 

nas perdas em seus portfólios de crédito. 

3.1. Simulação dos Portfólios de Crédito 

Esta primeira etapa da metodologia pode ser subdivida em três partes: (i) 

simulação das observações de LGD e (ii) das variáveis explicativas utilizando 

técnicas de Monte Carlo, e (iii) junção das observações de LGD e das variáveis 

explicativas para formar diferentes carteiras de crédito em default. 
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3.1.1. Observações de LGD 

Alguns autores como Altman e Kalotay (2010) e Gupton e Stein (2005) 

descrevem a curva Beta como uma boa aproximação da distribuição de LGD em 

carteiras de crédito, tanto por sua característica bimodal quanto por pertencer ao 

intervalo entre zero e a unidade8. No presente estudo, opta-se por utilizar uma 

combinação de duas distribuições Beta aleatórias para simular observações de LGD. 

Além disso, são definidos intervalos para o valor esperado, a variância, os 

parâmetros α e β e a ponderação de cada uma das distribuições. Dessa maneira, 

será possível simular diversas distribuições de LGD diferentes formadas pelas 

combinações entre as duas distribuições originais. Neste trabalho, as simulações de 

LGD foram realizadas através de rotinas programadas na linguagem VBA, no 

aplicativo Excel 2007. 

A distribuição Beta é definida no intervalo entre zero e a unidade, possui dois 

parâmetros conhecidos como α e β e uma função densidade de probabilidade para 

uma variável aleatória X igual a: 

11 )1(
),(

1
)(   


xx

B
xf  , 0 < x < 1, α > 0, β > 0                                       (26) 

em que B(α, β) é a função Beta, α e β são os parâmetros da distribuição. 

O valor esperado, a moda e a variância de uma variável aleatória X com 

distribuição Beta são iguais a: 
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8
 A LGD pode assumir valores menores que zero e maiores que a unidade, mas esses fatos não 

ocorrerão quando os dados do estudo forem simulados. Por exemplo, em casos em que não existe 
recuperação alguma após o default e somente custos relacionados à cobrança, a LGD pode ser 
maior que 1. Por outro lado, se a recuperação é maior que a EAD, a LGD será negativa.  
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 Para a criação das observações de LGD, são definidas, primeiramente, duas 

variáveis aleatórias com distribuição Beta. A primeira delas, X1, possui assimetria à 

direita e valor esperado E(X1) pertencente ao intervalo entre 0,059 e 0,3, enquanto a 

segunda, denotada por X2, possui assimetria à esquerda e valor esperado E(X2) 

pertencente ao intervalo entre 0,7 e 0,941. Além disso, ambas as variáveis possuem 

variância de no mínimo 0,003, para evitar que as observações de LGD se 

concentrem próximas de 0 ou de 1, e valor máximo de 0,049, obtido através das 

equações (30) e (31)9. O fator w pondera a distribuição X1 e é um valor escolhido 

aleatoriamente entre 0,5 e 1 (X2 é ponderado por 1 – w e varia, portanto, entre 0 e 

0,5). Os parâmetros α e β das variáveis aleatórias X1 e X2 são obtidos como função 

do valor esperado e da variância das distribuições Beta, de acordo com as equações 

(27) e (29). 

 Os valores mínimos de Var(X1) e Var(X2) foram estipulados em 0,003 

(Hlawatsch e Ostrowski, 2010). Já os valores máximos foram calculados através das 

seguintes relações: 
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 Definidos os intervalos necessários, as duas distribuições Beta devem ser 

combinadas para a geração das 10.000 observações de LGD através de simulações 

de Monte Carlo. Para tanto, foi utilizado um método numérico de geração de 

números aleatórios, semelhante ao de Hlawatsch e Ostrowski (2010), e que será 

descrito a seguir. 

Primeiramente, divide-se o intervalo entre zero e a unidade em 10.001 pontos 

equidistantes para a obtenção de 10.000 observações diferentes com valor igual a 

1/10.000 cada. Em seguida, para cada observação, calcula-se o valor acumulado 

das observações até aquele ponto, ou seja, a décima e a milésima observação, por 

exemplo, possuem valor acumulado de 10/10.000 e 1.000/10.000, respectivamente. 

Esse valor acumulado será utilizado no cálculo da distribuição Beta acumulada de 

                                                 
9
 Os intervalos do valor esperado, justificados empiricamente, e da variância foram retirados de 

Hlawatsch e Ostrowski (2010).  
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cada uma das variáveis aleatórias, X1 e X2, que serão ponderadas por w e 1 – w, 

respectivamente, e resultarão na distribuição Beta acumulada combinada de X1 e X2 

em cada observação. De maneira geral, a função de probabilidade acumulada Fj(vi) 

de n variáveis aleatórias Xi, com fator de ponderação wi, é igual a: 





n

1j

)()( ijji vFwvF           (32) 

E na combinação das duas variáveis aleatórias X1 e X2, a equação que 

representa a nova função de probabilidade acumulada é: 

)()()()( i2i1i vFwvFwvF  1         (33) 

Finalmente, são gerados 10.000 números aleatórios uniformes e comparados, 

um a um, aos valores da distribuição Beta acumulada combinada. Assim, a LGD 

será igual ao valor da observação, não acumulada, na qual a variável aleatória se 

iguala ao valor acumulado da distribuição Beta combinada. Matematicamente, o 

valor de LGD será igual ao inverso da função de distribuição Beta acumulada 

combinada de cada valor gerado aleatoriamente. 

 O gráfico a seguir mostra possíveis distribuições de probabilidade de LGD em 

carteiras de crédito simuladas por Monte Carlo, variando entre zero e um. 

Gráfico 2. Possíveis distribuições de LGD simuladas via Monte Carlo 
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A criação das observações de LGD neste estudo foi realizada pela 

combinação de duas distribuições obtidas aleatoriamente através do procedimento 
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descrito. Na etapa da simulação a seguir, serão criadas quatro variáveis explicativas 

pertencentes às bases de dados utilizadas neste trabalho. 

3.1.2. Simulação de Variáveis Explicativas com Dependência 

As carteiras de crédito que serão simuladas devem conter cada uma delas 

quatro variáveis explicativas fictícias, A, B, C e D, com diferentes distribuições umas 

das outras. A variável A possui distribuição Beta com valores de α = β = 5. A variável 

B, por sua vez, possui distribuição normal com média 0,05 e desvio-padrão igual a 

0,2. A variável C tem distribuição de Bernoulli, podendo ser igual a zero ou à 

unidade, com probabilidade p = 0,7 de pertencer a uma das classes. Finalmente, a 

variável D possui distribuição Beta com α = 2 e β = 10. As variáveis B, C e D serão 

simuladas para serem correlacionadas negativamente à LGD, ao contrário de A, que 

terá correlação positiva. Entre si, as variáveis B, C e D deverão manter alguma 

dependência. Já a variável A será simulada de forma independente das outras 

variáveis. Os parâmetros de todas as variáveis criadas seguem os valores 

estipulados por Hlawatsch e Ostrowski (2010). 

A dependência entre as variáveis B, C e D será formada através de uma 

cópula gaussiana tridimensional10. O procedimento utilizado consiste na criação de 

uma matriz de correlação M, positiva semidefinida11, entre as três variáveis que se 

tornarão dependentes. Em seguida, são geradas três variáveis aleatórias com 

distribuição normal padrão Z1, Z2 e Z3 que devem ser transformadas em três 

variáveis dependentes X1, X2 e X3, através da decomposição de Cholesky da matriz 

de correlação M. Neste estudo, serão criados alguns cenários de dependência entre 

as variáveis, em que serão alterados os valores da correlação na matriz para 

verificar se existem diferenças na estimação de LGD dependendo da correlação 

existente. Os resultados serão apresentados no próximo capítulo. 

M = 
















1

1

1

DC,

DB,CB,

ρ

ρρ

          (34) 

                                                 
10

 Em bases de dados reais, a dependência entre as variáveis pode não ser simétrica. Assim, outros 
tipos de cópulas poderiam ser utilizados na criação de interdependências. 
11

 A matriz deve ser positiva semidefinida, de acordo com a definição de uma cópula. 
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As variáveis dependentes criadas devem, então, ser acumuladas na função 

de distribuição normal padrão, para resultar em três variáveis aleatórias 

dependentes uniformemente distribuídas, U1, U2 e U3, que são utilizadas como 

inputs para a geração das observações marginais da cópula pelo método de 

inversão. Vale notar que as observações marginais criadas correspondem às três 

variáveis explicativas fictícias e dependentes nas bases de dados simuladas, ou 

seja, a variável U1 dará origem a B, U2 a C e U3 a D. A geração da variável A se dará 

diretamente através do método de inversão, dado que ela independe das outras 

variáveis. Finalmente, o procedimento descrito deve ser repetido até que sejam 

criadas 10.000 observações de cada um dos parâmetros explicativos. 

A parte final da simulação dos portfólios de crédito, que será descrita a seguir, 

consiste na combinação entre as observações simuladas de LGD e das variáveis 

explicativas. 

3.1.3. Junção de LGD e das Variáveis Explicativas 

A etapa final do trabalho utiliza dois procedimentos pseudoaleatórios distintos, 

nos quais as observações de cada uma das variáveis A, B, C e D serão combinadas 

às observações de LGD de forma diferente. No desenvolvimento desta etapa, foram 

criadas rotinas programadas em VBA, no aplicativo Excel 2007. 

Primeiro procedimento 

A princípio, as observações das quatro variáveis explicativas e de LGD devem 

ser ordenadas para a criação de quintis. Em seguida, utilizando-se uma matriz 

conhecida como bi-estocástica (bistochastic) ou estocástica dupla (double-stochastic 

matrix), em que a soma de suas linhas e colunas é igual à unidade, as observações 

de LGD são combinadas às variáveis A, B, C ou D, separadamente. O procedimento 

envolve a junção de observações pertencentes aos quintis de cada variável e de 

LGD. Para melhor compreensão, será descrita a metodologia utilizada na 

combinação entre a variável A e LGD, que deve ser repetida para as outras 

variáveis, de acordo com suas matrizes de probabilidade (figuras 1 a 4). 

Primeiramente, define-se uma matriz estocástica dupla que vai determinar a 

probabilidade com que as observações pertencentes a cada quintil da variável A 

serão combinadas com alguma das observações dos quintis do parâmetro LGD. 
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Trata-se de uma matriz quadrada E de ordem 5, em que cada elemento mij, i, j = 

1,..., 5 descreve a probabilidade de uma observação do quintil j da variável A se 

combinar a uma observação do quintil i de LGD. As matrizes utilizadas no estudo 

para as variáveis B, C, e D, tanto na base de dados "boa" quanto na base de dados 

"ruim", foram retiradas de Hlawatsch e Ostrowski (2010), enquanto as matrizes 

utilizadas para a variável A resultaram de elaboração própria12. 

Uma vez definidas as matrizes, é necessário ordenar as 10.000 observações 

que foram geradas nas etapas anteriores, tanto da variável explicativa A quanto da 

variável dependente LGD, para criar quintis. Em seguida, é gerado um número 

aleatório uniforme Nr que irá identificar o quintil da variável A que será combinado à 

primeira observação de LGD13 pertencente ao primeiro quintil, através da matriz de 

probabilidade E. Como exemplo, supondo que Nr seja igual a 0,75, a primeira 

observação de LGD será combinada a uma observação da variável A escolhida de 

forma aleatória e pertencente ao (i) primeiro quintil da base de dados "boa" (ver 

figura 1) ou (ii) terceiro quintil da base de dados "ruim" (ver figura 3). Depois de 

combinada, essa observação deve ser excluída do conjunto de observações iniciais 

de A, para que não venha a ser escolhida novamente. A combinação entre a variável 

e LGD se deu em uma planilha do Excel 2007, através de rotinas em VBA.  

Esse procedimento foi repetido até que todas as observações da variável A 

estivessem combinadas às observações de LGD. Um dos problemas ocorridos 

durante o processo foi a escolha de números aleatórios que apontaram quintis sem 

observações da variável A. Hlawatsch e Ostrowski (2010) sugeriram a seleção do 

próximo quintil plausível. No entanto, a solução utilizada foi diferente, sendo gerados 

tantos números aleatórios quantos foram necessários até que um quintil com 

observações de A fosse selecionado. 

Segundo procedimento 

Este procedimento se assemelha ao primeiro para a combinação entre a 

variável A e LGD. Para as outras variáveis, no entanto, ao invés de combinar cada 

                                                 
12

 A base de dados “boa” é formada por uma matriz com altas probabilidades de combinação em suas 
diagonais, ao contrário da base de dados “ruim”, com probabilidades menores nas diagonais.  
13

 Para a segunda observação de LGD, por exemplo, gerar outro número aleatório uniforme para 
identificar o quintil da variável A que será combinado a essa observação, e assim sucessivamente até 
a décima milésima observação de LGD. 
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uma delas separadamente, somente as observações da variável B são combinadas 

à LGD e as outras variáveis, C e D, devem segui-la, mantendo a correlação pré-

definida entre elas pela cópula. 

Figura 1. Matriz estocástica dupla da base "boa" para a variável A 

85,0% 5,0% 5,0% 3,0% 2,0%

5,0% 85,0% 6,0% 3,0% 1,0%

5,0% 6,0% 86,0% 2,0% 1,0%

3,0% 3,0% 2,0% 85,0% 7,0%

2,0% 1,0% 1,0% 7,0% 89,0%
 

Figura 2. Matriz estocástica dupla da base "boa" para as variáveis B, C e D 

2,1% 2,4% 2,6% 2,9% 90,0%

1,3% 1,5% 3,6% 90,0% 3,6%

3,0% 3,3% 87,5% 3,3% 3,0%

3,6% 90,0% 3,6% 1,5% 1,3%

90,0% 2,9% 2,6% 2,4% 2,1%
 

Figura 3. Matriz estocástica dupla da base "ruim" para a variável A 

55,0% 15,0% 10,0% 12,0% 8,0%

15,0% 45,0% 25,0% 10,0% 5,0%

10,0% 25,0% 40,0% 15,0% 10,0%

12,0% 10,0% 15,0% 43,0% 20,0%

8,0% 5,0% 10,0% 20,0% 57,0%
 

Figura 4. Matriz estocástica dupla da base "ruim" para as variáveis B, C e D 

2,5% 5,0% 10,0% 20,0% 62,5%

5,0% 10,0% 20,0% 45,0% 20,0%

10,0% 20,0% 40,0% 20,0% 10,0%

20,0% 45,0% 20,0% 10,0% 5,0%

62,5% 20,0% 10,0% 5,0% 2,5%
 

Ambos os procedimentos descritos para a junção entre as observações de 

LGD e as variáveis explicativas foram utilizados na criação de diferentes bases de 

dados para o estudo. Ao final desta etapa do presente capítulo, estarão disponíveis 
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dezesseis bases simuladas com 10.000 observações de LGD e de quatro variáveis 

explicativas, aleatoriamente escolhidas, cada uma delas representando portfólios de 

crédito de clientes em default, que serão utilizadas para a estimação de LGD nos 

modelos descritos a seguir. 

3.2. Modelos de estimação de LGD 

A segunda etapa da metodologia consiste na estimação de LGD das carteiras 

simuladas previamente, utilizando quatro modelos encontrados na literatura que 

serão descritos a seguir. 

Modelo de Hamerle et al. (2009) 

 Dado que os valores de LGD variam entre 0 e 1, não é possível realizar 

estimativas através de regressão linear, pois as respostas dadas pelos modelos 

podem não pertencer a esse intervalo. Assim, Hamerle et al. (2009) descrevem um 

procedimento de transformação do tipo Logit nas observações de LGD da base de 

dados de desenvolvimento, para que sejam realizadas as estimativas dos valores de 

LGD, com a seguinte relação: 

t(i)

t(i)

t(i)
LGD

LGD
y




1
ln            (35) 

 Em seguida, os coeficientes de uma regressão linear são obtidos para cada 

uma das variáveis e, assim, os valores transformados de LGD, yt(i), podem ser 

estimados. Finalmente, é necessário transformar os valores de yt(i) em observações 

de LGD, de maneira que: 

)exp1

)exp

t(i)

t(i)

t(i)
(y

(y
LGD


           (36) 

Para os dados desta dissertação, serão realizadas regressões lineares dos 

parâmetros A, B, C e D contra os valores transformados das observações de LGD, 

utilizando-se o método dos mínimos quadrados ordinários, seguindo os 

procedimentos descritos anteriormente. A equação geral do modelo de regressão 

através do método dos mínimos quadrados ordinários (OLS), para k variáveis, é:  

iik3i2ii μXβXβXββY  k321 ...         (37) 
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em que Y é a variável dependente, Xi são as variáveis explicativas, μ é o termo do 

erro estatístico e i se refere à i-ésima observação. O modelo de regressão linear 

clássico parte de dez premissas (Gujarati, 2006)14: 

(i) o modelo de regressão é linear nos parâmetros; 

(ii) os valores de X são fixos em amostras repetidas; 

(iii) o valor médio do termo de erro μi é zero; 

(iv) a variância de μi é a mesma para todas as observações 

(homocedasticidade); 

(v) não há autocorrelação entre os termos de erro; 

(vi) não existe covariância entre Xi e μi; 

(vii) o número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros 

a serem estimados; 

(viii) deve haver variabilidade nos valores de X; 

(ix) o modelo de regressão está especificado de forma correta; 

(x) não há multicolinearidade perfeita, ou seja, não há relações lineares 

perfeitas entre as variáveis explicativas. 

Modelo LossCalc, da Moody’s KMV, descrito por Gupton e Stein (2005) 

O LossCalc é um sistema desenvolvido pela Moody‟s KMV que considera a 

taxa de recuperação no momento do default como uma variável estocástica 

independente da PD e igual a 1 – LGD. É utilizado por investidores e instituições 

financeiras nas estimativas de LGD para defaults ocorridos imediatamente ou que 

venham a ocorrer dentro de um ano.  

Gupton e Stein (2005) observaram que as recuperações das perdas 

existentes na base de dados utilizada no desenvolvimento do modelo não possuíam 

uma distribuição normal. Verificaram também que uma distribuição Beta poderia ser 

utilizada como uma boa alternativa de aproximação das recuperações e que, 

transformando esses dados em valores equivalentes de uma distribuição normal, 

                                                 
14

 Para maiores detalhes sobre os modelos de regressão linear, ver, por exemplo, Gujarati (2006). 



49 

 

eles se tornariam "melhor comportados" para serem modelados. A transformação e 

a modelagem dos dados foram feitos para cada tipo de dívida: empréstimos, títulos e 

ações preferenciais. 

Embora existam outros modelos que utilizam a distribuição Beta em seu 

desenvolvimento, como Gordy e Jones (2002), Ivanova (2004), Onorato e Altman 

(2005) e Pesaran et al. (2006), existem alguns críticos desse tipo de aproximação 

nas estimativas de LGD. Dermine e Carvalho (2005) afirmam que os modelos de 

empréstimos baseados em estimativas de recuperação fixas ou em distribuições 

Beta não capturam a característica bimodal das perdas em portfólios de crédito. 

Baixauli e Alvarez (2009) avaliam em seu estudo, por sua vez, que o desempenho 

dos modelos que utilizam como aproximação de suas perdas a distribuição Beta não 

é satisfatório para a construção de intervalos analíticos de previsão.  

Partindo das observações de LGD nas bases de dados simuladas que 

possuem distribuição Beta, característica bimodal e variam entre 0 e 1, é necessário 

criar uma variável dependente normalmente distribuída através de uma 

transformação, seguindo a expressão abaixo. 

)),,((   -1 βαLGDBNYi            (38) 

em que N-1 é a inversa da distribuição normal acumulada, B é a distribuição Beta 

acumulada, LGD é o valor da variável na base de dados que será transformada e α 

e β são os parâmetros da distribuição Beta combinada de LGD. 

Em seguida, é realizada uma regressão linear para estimar os coeficientes 

apropriados dos fatores preditivos A, B, C e D, tendo como variável dependente Y. 

Como os valores de Y pertencem ao espaço normal, a etapa final consiste em 

aplicar a transformada inversa da distribuição Beta para levar os valores de Y do 

"espaço normal" para o "espaço de LGD", obtendo, assim, os resultados estimados 

de LGD para cada exposição. Assim: 

)),,((  GD -1 iYNBL            (39) 

em que B-1 é a inversa da distribuição Beta acumulada, N é a distribuição normal 

acumulada, Y é o valor da variável transformada e μ e σ são a média e o desvio-

padrão, respectivamente, das observações de LGD da base de dados. 
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Uma vez que os valores de α e β da distribuição de LGD não são conhecidos, 

é necessário estimá-los. Gupton e Stein (2005) utilizam a média (μ) e o desvio-

padrão (σ) de LGD para os cálculos de α e β, seguindo as seguintes expressões: 





 




2

2 )1(
           (40) 









 1

1


             (41) 

De maneira inversa, os valores de média e desvio-padrão da população são 

calculados como: 







             (42) 

)1()( 2 







          (43) 

Novamente, para os dados desta dissertação, serão realizadas regressões 

lineares dos parâmetros A, B, C e D contra os valores transformados das 

observações de LGD, seguindo os procedimentos descritos anteriormente. 

3.3. Variáveis Explicativas 

Apesar de o presente trabalho ter sido desenvolvido em bases de dados 

simulados através de simulação de Monte Carlo, existem diversos fatores 

explicativos de LGD que poderiam ser utilizados em estudos semelhantes com 

bases de dados reais. A tabela 2 apresenta essas possíveis variáveis que foram 

investigadas por diversos autores. 
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Tabela 2. Variáveis explicativas de LGD 

Autor Tipo de produto Variáveis Investigadas

Altman (1996) Títulos Setor industrial, senioridade, rating , período até o default

Araten M et al. (2004) Empréstimos
Categorias de colateral, setor industrial, unidades de 

negócio

Bastos (2010) Empréstimos
Idade da empresa, colateral (S/N), rating , tempo de 

relacionamento entre cliente e banco

Bellotti e Crook (2011) Cartão de Crédito
Quantidade de cartões, tipo de emprego, idade do cliente 

no default , taxa de desemprego, taxa de juros bancária

Dermine e Carvalho (2005) Empréstimos

Setor industrial, valor do empréstimo, garantia/colateral 

(S/N), ano do default , idade da empresa, crescimento do 

PIB

Gupton e Stein (2005)
Títulos, empréstimos e 

ações

Garantia/colateral (S/N), senioridade, alavancagem da 

empresa, média histórica das recuperações, região

Hamerle et al. (2009)
Títulos, empréstimos e 

ações

Rating  da dívida e do emissor, senioridade, maturidade 

(em anos), volume de títulos em default 

Peter (2009)
Títulos, empréstimos e 

ações

Tipo de tomador, região/país, senioridade, tipos de 

colateral e garantia, PIB, taxa de juros, taxa de 

desemprego, câmbio

Renault e Servigny (2004) Títulos
Senioridade, garantia (S/N), setor industrial, fatores 

macroeconômicos

Schuermann (2004) Títulos e empréstimos Senioridade, garantia (S/N)

Silva, Marins e Neves 

(2009)
Empréstimos

Ano do default , saldo devedor no default, segmento 

econômico, CNAE, garantia (S/N), tempo de 

relacionamento  
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4. RESULTADOS 

As análises nas carteiras de crédito simuladas foram realizadas utilizando-se 

programação no aplicativo R. Os resultados que serão apresentados foram obtidos 

em bases de dados selecionadas aleatoriamente, seguindo a metodologia de 

simulação descrita anteriormente, e alterando os valores das correlações existentes 

entre as variáveis B, C e D para sensibilizar a dependência entre elas. 

Nas estimativas de LGD, a comparação entre os modelos de Gupton e Stein 

(2005) e de Hamerle et al. (2009) foi realizada em bases com correlações distintas 

entre as variáveis simuladas B, C e D, totalizando quatro conjuntos de dados – tipo 

1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Os resultados obtidos em cada base de dados serão 

comparados e reportados na sequência. A tabela a seguir resume as correlações 

definidas na criação das variáveis pertencentes à cópula. 

Tabela 3. Correlação pré-definida para a criação das variáveis B, C e D 

Correlação ρ BC ρ BD ρ CD

Tipo 1 0,75 0,50 0,75

Tipo 2 0,25 0,00 0,25

Tipo 3 -0,25 0,00 -0,25

Tipo 4 -0,75 -0,25 -0,75
 

 No total, foram geradas dezesseis bases de dados, sendo oito através do 

primeiro procedimento e oito através do segundo procedimento. Dentro de cada 

procedimento, foram criadas quatro bases "ruins", uma de cada tipo de correlação, e 

quatro bases "boas", também uma de cada tipo de correlação. 

4.1. Primeiro procedimento 

As distribuições dos parâmetros A, B, C e D na base de dados "boa" para a 

correlação do tipo 1, criadas através do primeiro procedimento, assim como a 

distribuição de LGD, são apresentadas na figura 5. As distribuições das quatro 

variáveis e de LGD nas outras bases de dados simuladas através do primeiro 

procedimento não serão apresentadas, dado que se assemelham aos histogramas 

que estão dispostos na sequência. 
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Figura 5. Histograma de A, B, C, D e LGD no primeiro procedimento 
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Os gráficos Q-Q Plot Normais apresentados na figura 6 mostram que somente 

a variável B se adéqua à distribuição normal, conforme esperado, e as outras 

variáveis possuem distribuições diferentes da normal. 

Figura 6. Q-Q Plot Normal de A, B, C, D e LGD 
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A figura abaixo resume as estatísticas descritivas das variáveis A, B, C e D na 

base de dados "boa" para a correlação do tipo 1, criadas através do primeiro 

procedimento, e de LGD. Para as outras bases de dados simuladas através do 

primeiro procedimento os valores não serão apresentados, dado que se 

assemelham aos resultados dispostos na sequência. 

Figura 7. Estatísticas descritivas de A, B, C, D e LGD 

Estatísticas A B C D LGD 

Média 0,498484 0,048505 0,294200 0,168630 0,128072

Erro padrão 0,001523 0,001997 0,004557 0,001108 0,001342

Mediana 0,498410 0,048716 0,000000 0,147913 0,099300

Modo 0,320364 0,277671 0,000000 0,369981 0,041900

Desvio padrão 0,152325 0,199693 0,455705 0,110847 0,134196

Variância da amostra 0,023203 0,039877 0,207667 0,012287 0,018009

Curtose -0,475696 0,026618 -1,184112 0,948789 19,160714

Assimetria -0,010788 -0,004987 0,903396 0,980680 4,037200

Intervalo 0,876709 1,458774 1,000000 0,780396 0,996200

Mínimo 0,056274 -0,687998 0,000000 0,000854 0,002800

Máximo 0,932983 0,770776 1,000000 0,781250 0,999000

Contagem 10000 10000 10000 10000 10000  

Com relação às estatísticas descritivas apresentadas, verifica-se que a média 

de LGD é próxima de 0,1, indicando que a maior concentração de observações se 

localiza na parte esquerda do gráfico. Isso pode ser verificado no histograma de 

LGD na figura 5. Nota-se também que o desvio-padrão de LGD é maior que a 

média, e o erro-padrão possui valor próximo de 0. 

A tabela 4 apresenta as matrizes de correlação das variáveis explicativas. 

Verifica-se que, ao contrário do que deveria ocorrer, as dependências pré-definidas 

na tabela 3 são diferentes das realizadas após a combinação entre as variáveis 

independentes e a variável resposta. Essa pode ser considerada uma das limitações 

do primeiro procedimento que, ao combinar os parâmetros explicativos e LGD, perde 

parte da dependência pré-definida entre as variáveis B, C e D pertencentes à 

cópula. 
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Tabela 4. Matrizes de correlação das bases do primeiro procedimento 

Correlação A B C D A B C D

A 1.000 -0.702 -0.562 -0.680 1.000 -0.318 -0.261 -0.308

B -0.702 1.000 0.570 0.673 -0.318 1.000 0.331 0.404

C -0.562 0.570 1.000 0.604 -0.261 0.331 1.000 0.348

D -0.680 0.673 0.604 1.000 -0.308 0.404 0.348 1.000

A 1.000 -0.693 -0.566 -0.685 1.000 -0.353 -0.274 -0.346

B -0.693 1.000 0.583 0.683 -0.353 1.000 0.335 0.421

C -0.566 0.583 1.000 0.618 -0.274 0.335 1.000 0.335

D -0.685 0.683 0.618 1.000 -0.346 0.421 0.335 1.000

A 1.000 -0.718 -0.559 -0.701 1.000 -0.335 -0.261 -0.320

B -0.718 1.000 0.584 0.709 -0.335 1.000 0.331 0.409

C -0.559 0.584 1.000 0.618 -0.261 0.331 1.000 0.331

D -0.701 0.709 0.618 1.000 -0.320 0.409 0.331 1.000

A 1.000 -0.709 -0.568 -0.697 1.000 -0.332 -0.247 -0.317

B -0.709 1.000 0.568 0.695 -0.332 1.000 0.331 0.400

C -0.568 0.568 1.000 0.620 -0.247 0.331 1.000 0.343

D -0.697 0.695 0.620 1.000 -0.317 0.400 0.343 1.000

Base de dados "boa" Base de dados "ruim"

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 1

Tipo 2

 

Os resultados da regressão linear nos dois modelos utilizados são 

apresentados nas tabelas 6 e 7. Verifica-se que tanto na base de dados "boa" 

quanto na base "ruim" todas as variáveis se mostraram significativas, com valor-p 

igual a 0% em todos os casos. Além disso, os sinais dos coeficientes da regressão 

linear indicaram que as correlações pré-estabelecidas entre as variáveis e LGD se 

realizaram, ou seja, o coeficiente de A foi positivo e os coeficientes de B, C e D 

foram negativos. Vale lembrar que os coeficientes da regressão linear não vão gerar 

os valores de LGD, e sim valores que serão transformados em LGD através das 

equações (36) e (39). 

A homocedasticidade dos modelos foi verificada através de testes de 

Breusch-Pagan. No primeiro procedimento, os resultados são: 

Tabela 5. Teste de Breusch-Pagan no primeiro procedimento 

Correlação BP p-valor BP p-valor BP p-valor BP p-valor

Tipo 1 264,059 0,0% 80,8921 0,0% 645,7411 0,0% 351,4406 0,0%

Tipo 2 171,5833 0,0% 54,4717 0,0% 539,0373 0,0% 494,8988 0,0%

Tipo 3 49,1205 0,0% 71,2207 0,0% 478,8697 0,0% 385,9204 0,0%

Tipo 4 131,4794 0,0% 130,6539 0,0% 547,7713 0,0% 473,6837 0,0%

Hamerle et al . (2009) KMV (Gupton e Stein, 2005)

Base "boa" Base "ruim" Base "boa" Base "ruim"
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 Os resultados da tabela 5 mostram que, ao nível de 0,1% de significância, a 

homocedasticidade deve ser rejeitada (p-valor próximo de zero), ou seja, não se 

pode garantir que a variância dos termos de erros da função de regressão é 

constante. Adicionalmente, tanto a análise visual através de QQ-Plot quanto o teste 

de Kolgomorov-Smirnov para investigação dos resíduos da regressão sugerem que 

os erros não seguem uma distribuição normal, podendo comprometer as estimativas 

dos coeficientes e intervalos de confiança. 

 É importante destacar ainda que o processo de estimação do modelo de LGD 

baseado em regressão linear múltipla sugerido por Gupton e Stein (2005), apesar de 

simples e direto, sofre limitações. Em particular, pela própria construção das 

variáveis explicativas da LGD, existe multicolinearidade e, por exemplo, sinais e 

magnitudes dos coeficientes da regressão podem se tornar bastante sensíveis à 

cobertura da amostra (Farrar e Glauber, 1967). 

Tabela 6. Resultados para a base "boa" do primeiro procedimento 

Correlação Coef. Erro Pad Estat. T Valor-p Coef. Erro Pad Estat. T Valor-p

Const -2,627 0,042 -63,204 0,0% 1,663 0,051 32,460 0,0%

A 1,726 0,065 26,452 0,0% 1,247 0,080 15,500 0,0%

B -1,776 0,050 -35,823 0,0% -1,635 0,061 -26,760 0,0%

C -0,185 0,019 -9,943 0,0% -0,476 0,023 -20,710 0,0%

D -1,745 0,089 -19,598 0,0% -2,699 0,110 -24,600 0,0%

R
2 0,597 0,554

Const -2,563 0,042 -60,610 0,0% 1,659 0,052 31,780 0,0%

A 1,718 0,065 26,330 0,0% 1,373 0,081 17,050 0,0%

B -1,557 0,049 -31,480 0,0% -1,353 0,061 -22,160 0,0%

C -0,283 0,019 -15,190 0,0% -0,529 0,023 -22,980 0,0%

D -1,985 0,097 -20,550 0,0% -3,019 0,119 -25,330 0,0%

R
2 0,599 0,556

Const -2,555 0,044 -57,660 0,0% 1,732 0,054 32,170 0,0%

A 1,795 0,068 26,310 0,0% 1,319 0,083 15,910 0,0%

B -1,257 0,052 -24,000 0,0% -1,154 0,064 -18,140 0,0%

C -0,213 0,019 -11,210 0,0% -0,513 0,023 -22,180 0,0%

D -2,549 0,102 -24,900 0,0% -3,465 0,124 -27,860 0,0%

R
2 0,582 0,552

Const -2,777 0,042 -66,790 0,0% 1,427 0,051 28,050 0,0%

A 2,014 0,067 29,990 0,0% 1,627 0,082 19,800 0,0%

B -1,248 0,051 -24,690 0,0% -1,108 0,062 -17,910 0,0%

C -0,165 0,019 -8,810 0,0% -0,436 0,023 -18,980 0,0%

D -1,762 0,069 -25,440 0,0% -2,436 0,085 -28,730 0,0%

R
2 0,594 0,558

Hamerle et al . (2009) KMV (Gupton e Stein, 2005)

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4
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Os valores de R2 foram sempre superiores no modelo de Hamerle et al. 

(2009), que utiliza a transformação do tipo Logit, em comparação ao modelo de 

Gupton e Stein (2005), que utiliza a transformação Beta. Assim, conclui-se que em 

todas as bases de dados analisadas o primeiro modelo se ajustou melhor às 

regressões do que o segundo, ou seja, suas variáveis independentes conseguiram 

explicar um percentual maior da variação de LGD. 

Outro ponto observado é que houve somente pequenas variações no 

desempenho de ambos os modelos quando comparados os resultados obtidos nas 

bases de dados formadas com cada tipo de correlação. Dessa forma, pode-se dizer 

que a dependência entre as variáveis B, C e D não impactou os resultados dos 

modelos nas bases simuladas neste trabalho. 

Tabela 7. Resultados para a base "ruim" do primeiro procedimento 

Correlação Coef. Erro Pad Estat. T Valor-p Coef. Erro Pad Estat. T Valor-p

Const -1,985 0,034 -59,250 0,0% 1,951 0,040 48,590 0,0%

A 0,907 0,054 16,770 0,0% 0,887 0,065 13,680 0,0%

B -1,341 0,043 -30,960 0,0% -1,434 0,052 -27,610 0,0%

C -0,491 0,018 -26,790 0,0% -0,635 0,022 -28,870 0,0%

D -2,725 0,078 -34,810 0,0% -3,127 0,094 -33,320 0,0%

R
2 0,439 0,414

Const -2,244 0,036 -61,700 0,0% 1,710 0,043 39,420 0,0%

A 1,336 0,058 23,170 0,0% 1,302 0,069 18,940 0,0%

B -1,227 0,045 -27,030 0,0% -1,351 0,054 -24,950 0,0%

C -0,337 0,019 -18,070 0,0% -0,464 0,022 -20,860 0,0%

D -2,751 0,087 -31,570 0,0% -3,228 0,104 -31,060 0,0%

R
2 0,402 0,382

Const -2,270 0,034 -66,860 0,0% 1,701 0,041 41,080 0,0%

A 1,403 0,054 26,040 0,0% 1,326 0,066 20,190 0,0%

B -1,479 0,043 -34,800 0,0% -1,523 0,052 -29,390 0,0%

C -0,375 0,018 -21,060 0,0% -0,533 0,022 -24,520 0,0%

D -2,724 0,083 -33,000 0,0% -3,156 0,101 -31,340 0,0%

R
2 0,462 0,418

Const -2,440 0,033 -73,230 0,0% 1,521 0,040 38,050 0,0%

A 1,402 0,055 25,340 0,0% 1,349 0,066 20,320 0,0%

B -1,670 0,044 -38,140 0,0% -1,714 0,053 -32,600 0,0%

C -0,329 0,018 -17,890 0,0% -0,479 0,022 -21,750 0,0%

D -1,539 0,059 -26,140 0,0% -1,954 0,071 -27,660 0,0%

R
2 0,431 0,404

Hamerle et al . (2009) KMV (Gupton e Stein, 2005)

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4
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4.2. Segundo procedimento 

As distribuições dos parâmetros A, B, C e D na base de dados "boa" para a 

correlação do tipo 1, criadas através do segundo procedimento, assim como a 

distribuição de LGD, são apresentadas na figura 8. Como no primeiro procedimento, 

as distribuições das quatro variáveis e de LGD nas outras bases de dados simuladas 

através do segundo procedimento não serão apresentadas, por se assemelharem 

aos gráficos da figura 8. 

Percebe-se, a princípio, que a distribuição de LGD é diferente da apresentada 

no primeiro procedimento. Isso ocorre porque as bases foram geradas de forma 

aleatória umas das outras, diferenciando, portanto, as distribuições de LGD. As 

distribuições das variáveis explicativas, por sua vez, são bastante semelhantes, visto 

que foram geradas através de simulação de Monte Carlo com os mesmos 

parâmetros de distribuição. 

Figura 8. Histograma de A, B, C, D e LGD no segundo procedimento 
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Os gráficos Q-Q Plot Normais apresentados na figura 9 mostram que somente 

a variável B se adéqua à distribuição normal, conforme esperado, e as outras 

variáveis possuem distribuições diferentes da normal. 
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Figura 9. Q-Q Plot Normal de A, B, C, D e LGD 
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A figura abaixo resume as estatísticas descritivas das variáveis A, B, C e D na 

base de dados "boa" para a correlação do tipo 1, criadas através do segundo 

procedimento, e de LGD. Para as outras bases de dados simuladas através do 

segundo procedimento os valores não serão apresentados, dado que se 

assemelham aos resultados dispostos na sequência. 

Figura 10. Estatísticas descritivas de A, B, C, D e LGD 

Estatísticas A B C D LGD 

Média 0,498673 0,048665 0,294800 0,169829 0,367535

Erro padrão 0,001494 0,002012 0,004560 0,001131 0,003881

Mediana 0,500025 0,049610 0,000000 0,147699 0,125300

Modo 0,327556 0,399443 0,000000 0,193593 0,007800

Desvio padrão 0,149400 0,201215 0,455976 0,113103 0,388081

Variância da amostra 0,022321 0,040488 0,207914 0,012792 0,150606

Curtose -0,504711 -0,045851 -1,189827 0,856549 -1,480261

Assimetria 0,016303 -0,013917 0,900228 0,977670 0,616194

Intervalo 0,864044 1,630719 1,000000 0,709686 0,999300

Mínimo 0,071136 -0,782923 0,000000 0,000275 0,000400

Máximo 0,935181 0,847796 1,000000 0,709961 0,999700

Contagem 10000 10000 10000 10000 10000
 



60 

 

Percebe-se que, ao contrário do que foi observado no primeiro procedimento, 

a média de LGD é bem próxima de 0,4, indicando que as observações não estão 

concentradas somente próximas a zero ou a um. De fato, a figura 8 mostra que 

existem muitas observações nas duas extremidades da distribuição de LGD. O 

desvio-padrão, nesse caso, também foi bastante elevado e quase próximo à média 

observada. 

A tabela 8 apresenta as matrizes de correlação das variáveis explicativas. Ao 

contrário do primeiro procedimento, essa forma de combinação entre as variáveis e 

LGD faz com que a dependência determinada inicialmente seja mantida em maior 

grau, dado que a junção foi feita entre a variável B e LGD, e as outras variáveis a 

seguiram, mantendo assim sua dependência. Esse é um dos pontos fortes desse 

procedimento em relação ao primeiro. 

Tabela 8. Matrizes de correlação das bases do segundo procedimento 

Correlação A B C D A B C D

A 1.000 -0.715 -0.421 -0.309 1.000 -0.327 -0.182 -0.133

B -0.715 1.000 0.559 0.435 -0.327 1.000 0.559 0.435

C -0.421 0.559 1.000 0.532 -0.182 0.559 1.000 0.532

D -0.309 0.435 0.532 1.000 -0.133 0.435 0.532 1.000

A 1.000 -0.702 -0.142 -0.004 1.000 -0.325 -0.086 -0.025

B -0.702 1.000 0.193 -0.002 -0.325 1.000 0.193 -0.002

C -0.142 0.193 1.000 0.197 -0.086 0.193 1.000 0.197

D -0.004 -0.002 0.197 1.000 -0.025 -0.002 0.197 1.000

A 1.000 -0.706 0.133 -0.003 1.000 -0.327 0.057 -0.003

B -0.706 1.000 -0.174 0.002 -0.327 1.000 -0.174 0.002

C 0.133 -0.174 1.000 -0.194 0.057 -0.174 1.000 -0.194

D -0.003 0.002 -0.194 1.000 -0.003 0.002 -0.194 1.000

A 1.000 -0.711 0.435 0.118 1.000 -0.326 0.174 0.075

B -0.711 1.000 -0.566 -0.177 -0.326 1.000 -0.566 -0.177

C 0.435 -0.566 1.000 -0.345 0.174 -0.566 1.000 -0.345

D 0.118 -0.177 -0.345 1.000 0.075 -0.177 -0.345 1.000

Base de dados "boa" Base de dados "ruim"

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

 

Através dos resultados da regressão linear nos dois modelos utilizados 

apresentados, verifica-se que, ao contrário dos resultados do primeiro procedimento, 

somente na base boa do tipo 1, no modelo KMV, a variável C foi significativa a 5% e 

manteve o sinal esperado. Nos outros casos, as variáveis C e D não foram 

significativas a 5% e tiveram o sinal inverso do esperado a priori. Isso mostra que, 

quando se combina somente a variável B pertencente à cópula e as outras variáveis 

a acompanham, somente a variável combinada fica significativa em uma regressão 
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linear. Assim, essa pode ser considerada uma grande limitação na utilização desse 

procedimento. A variável A também foi significativa nas bases de dados, com o sinal 

positivo de seu coeficiente correspondente ao valor esperado. 

A homocedasticidade dos modelos foi verificada através de testes de 

Breusch-Pagan. A tabela 9 apresenta os resultados do segundo procedimento, em 

que a homocedasticidade deve ser rejeitada (p-valor próximo de zero), ou seja, não 

se pode garantir que a variância dos termos de erros da função de regressão é 

constante na maior parte das bases de dados. Somente para a base "ruim" tipo 1 foi 

encontrado p-valor bem acima de zero, no modelo de Hamerle et al. (2009), não se 

podendo rejeitar a hipótese nula de homocedasticidade dos resíduos nesse caso. É 

importante destacar ainda que os resíduos também apresentaram comportamento 

que não é adequadamente descrito por uma distribuição normal, sugerindo, 

portanto, que os resultados devem ser vistos com cautela. 

Tabela 9. Teste de Breusch-Pagan no segundo procedimento 

Correlação BP p-valor BP p-valor BP p-valor BP p-valor

Tipo 1 19,08 0,0% 4,62 32,9% 169,27 0,0% 245,23 0,0%

Tipo 2 69,80 0,0% 24,04 0,0% 145,67 0,0% 87,17 0,0%

Tipo 3 38,27 0,0% 44,75 0,0% 2002,10 0,0% 131,36 0,0%

Tipo 4 10,09 3,9% 141,78 0,0% 193,98 0,0% 66,90 0,0%

Hamerle et al . (2009) KMV (Gupton e Stein, 2005)

Base "boa" Base "ruim" Base "boa" Base "ruim"

 

 As tabelas 10 e 11 apresentam os resultados das regressões lineares 

realizadas para as bases de dados "boas" e "ruins" utilizando o segundo 

procedimento. 
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Tabela 10. Resultados para a base "boa" do segundo procedimento 

Correlação Coef. Erro Pad Estat. T Valor-p Coef. Erro Pad Estat. T Valor-p

Const -4,482 0,078 -57,515 0,0% -0,208 0,024 -8,584 0,0%

A 7,783 0,139 55,816 0,0% 1,240 0,043 28,593 0,0%

B -6,565 0,115 -57,182 0,0% -1,159 0,036 -32,435 0,0%

C 0,022 0,042 0,535 59,3% -0,030 0,013 -2,344 1,9%

D 0,123 0,155 0,791 42,9% 0,061 0,048 1,257 20,9%

R
2 0,712 0,429

Const -5,042 0,076 -66,630 0,0% -0,343 0,024 -14,443 0,0%

A 8,880 0,133 66,592 0,0% 1,493 0,042 35,615 0,0%

B -5,758 0,101 -57,100 0,0% -1,007 0,032 -31,763 0,0%

C 0,063 0,033 1,912 5,6% -0,002 0,010 -0,172 86,3%

D -0,147 0,142 -1,038 29,9% 0,017 0,045 0,385 70,0%

R
2 0,721 0,435

Const -4,337 0,080 -54,439 0,0% -0,103 0,025 -4,173 0,0%

A 7,594 0,138 55,032 0,0% 1,071 0,043 25,074 0,0%

B -6,696 0,107 -62,364 0,0% -1,297 0,033 -39,027 0,0%

C -0,041 0,033 -1,232 21,8% -0,006 0,010 -0,583 56,0%

D -0,048 0,148 -0,327 74,4% -0,066 0,046 -1,433 15,2%

R
2 0,703 0,415

Const -4,989 0,082 -60,487 0,0% -0,244 0,026 -9,555 0,0%

A 8,260 0,141 58,439 0,0% 1,336 0,044 30,493 0,0%

B -5,313 0,125 -42,404 0,0% -1,074 0,039 -27,641 0,0%

C 0,422 0,047 8,894 0,0% -0,022 0,015 -1,488 13,7%

D 0,687 0,123 5,595 0,0% -0,026 0,038 -0,693 48,9%

R
2 0,696 0,402

Hamerle et al . (2009) KMV (Gupton e Stein, 2005)

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 1

Tipo 2

 

Verifica-se que os valores de R2 foram sempre muito superiores no modelo de 

Hamerle et al. (2009) em comparação ao modelo de Gupton e Stein (2005), 

indicando um melhor ajustamento do primeiro modelo. Porém, nota-se que somente 

duas variáveis foram significativas na maior parte das bases de dados. Ademais, 

houve somente pequenas variações no desempenho dos dois modelos quando 

comparados os resultados obtidos nas bases de dados de todos os tipos de 

correlação, não mostrando que a dependência entre as variáveis B, C e D impactou 

de alguma forma os resultados obtidos pelos dois modelos nas bases simuladas. 
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Tabela 11. Resultados para a base "ruim" do segundo procedimento 

Correlação Coef. Erro Pad Estat. T Valor-p Coef. Erro Pad Estat. T Valor-p

Const -3,378 0,086 -39,130 0,0% -0,009 0,022 -0,428 66,8%

A 5,611 0,151 37,180 0,0% 0,851 0,038 22,392 0,0%

B -5,946 0,135 -43,905 0,0% -0,947 0,034 -27,740 0,0%

C -0,027 0,061 -0,438 66,1% -0,011 0,015 -0,745 45,6%

D -0,093 0,227 -0,408 68,3% -0,061 0,057 -1,074 28,3%

R
2 0,384 0,198

Const -3,365 0,085 -39,798 0,0% -0,025 0,021 -1,172 24,1%

A 5,579 0,144 38,823 0,0% 0,856 0,036 23,448 0,0%

B -6,532 0,109 -59,709 0,0% -1,127 0,028 -40,555 0,0%

C 0,020 0,047 0,422 67,3% -0,017 0,012 -1,413 15,8%

D 0,006 0,203 0,030 97,6% 0,081 0,052 1,576 11,5%

R
2 0,429 0,246

Const -3,265 0,088 -37,271 0,0% -0,018 0,022 2  -0.818 41,4%

A 5,367 0,145 36,921 0,0% 0,858 0,037 6  23.304 0,0%

B -6,597 0,114 -57,889 0,0% -1,095 0,029 7 -37.920 0,0%

C 0,017 0,047 0,355 72,2% -0,010 0,012 7  -0.816 41,5%

D 0,079 0,208 0,381 70,3% 0,012 0,053 4   0.220 82,6%

R
2 0,411 0,225

Const -3,533 0,089 -39,713 0,0% -0,033 0,023 -1,440 15,0%

A 5,663 0,141 40,055 0,0% 0,902 0,036 25,086 0,0%

B -6,343 0,143 -44,364 0,0% -1,182 0,036 -32,489 0,0%

C 0,247 0,064 3,867 0,0% 0,005 0,016 0,289 77,2%

D 0,379 0,165 2,292 2,2% -0,015 0,042 -0,351 72,6%

R
2 0,449 0,268

Hamerle et al . (2009) KMV (Gupton e Stein, 2005)

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4
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5. COMENTÁRIOS FINAIS 

O acordo de Basileia II tem exigido das instituições financeiras uma melhor 

gestão de seu risco de crédito, com a utilização de modelos internos na abordagem 

IRB avançada. Portanto, a modelagem do parâmetro LGD é essencial para os 

bancos que pretendem utilizar modelos internos no cálculo de seu capital 

regulatório. O presente trabalho apresentou uma análise comparativa entre o modelo 

LossCalc, da Moody‟s KMV e descrito por Gupton e Stein (2005), e o modelo 

descrito por Hamerle et al. (2009), através de uma metodologia simples que pode 

ser facilmente adaptada pelas instituições financeiras. Além disso, utilizou 

procedimentos diversos para a simulação de bases de dados pelo método de Monte 

Carlo. 

Primeiramente, a simulação de portfólios exigiu a criação de observações de 

LGD e de quatro variáveis explicativas via Monte Carlo, seguindo a distribuição 

inicialmente definida para os parâmetros. A dependência entre algumas variáveis 

explicativas foi contemplada usando-se cópulas gaussianas. Em seguida, foi 

necessário combinar os valores simulados de LGD e das quatro variáveis, utilizando 

matrizes de probabilidade de junção entre quintis. A técnica para essa combinação 

baseou-se em matrizes bi-estocásticas seguindo-se Hlawatsch e Ostrowski (2010). 

Finalmente, diversas bases simuladas foram escolhidas aleatoriamente para realizar 

estimativas de LGD através dos modelos de Hamerle et al. (2009) e de Gupton e 

Stein (2005), sendo que o primeiro deles obteve os melhores resultados em todos os 

casos. 

Em particular, visto que as bases de dados foram simuladas e criadas através 

de matrizes de probabilidade para a junção entre as variáveis explicativas e LGD, os 

valores apresentados de R2 são muito superiores aos encontrados em trabalhos 

semelhantes com bases de dados reais. Bellotti e Crook (2011), por exemplo, 

reportaram em seu trabalho um valor de R2 igual a 0,11 em estudo realizado com 

base em 55.000 cartões de crédito no Reino Unido, entre os anos de 1999 e 2005, 

utilizando diversas variáveis explicativas e realizando regressões lineares através do 

método dos mínimos quadrados ordinários. Já Dermine e Carvalho (2005) 

apresentaram pseudo R2 igual a 0,13 nas estimativas de LGD feitas em bases de 

dados reais, sendo analisados 374 empréstimos corporativos de um banco europeu 
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entre os anos de 1995 e 2000, novamente utilizando uma regressão linear através 

do método dos mínimos quadrados ordinários nos valores transformados da variável 

dependente. Vale ressaltar que o R2 avalia a qualidade do ajuste da linha de 

regressão, ou seja, mede a proporção da variação total da variável dependente 

explicada pelo modelo de regressão. A acurácia e o desempenho dos modelos de 

previsão não foram avaliados em testes fora-da-amostra e fora-do-tempo, dadas as 

limitações decorrentes das bases de dados utilizadas. 

Algumas limitações da metodologia de simulação podem ser elencadas, 

como, por exemplo, o alto ajuste observado dos modelos em relação à reta de 

regressão, devido ao tipo de construção das bases utilizado. Como sugestão, as 

combinações entre as variáveis explicativas e LGD poderiam ser feitas por outros 

métodos em vez da matriz estocástica dupla utilizada. Outra limitação ocorre 

novamente na junção entre as variáveis e LGD, dado que as correlações entre as 

variáveis B, C e D não são totalmente mantidas na forma originalmente definida no 

primeiro procedimento. O segundo procedimento consegue manter grande parte da 

correlação, mas a forma com que os parâmetros explicativos se combinam à LGD 

faz com que duas das quatro variáveis simuladas não sejam significativas e 

possuam coeficientes com sinais inversos ao esperado nas regressões lineares. 

Para a criação de dependência, uma sugestão em trabalhos futuros 

semelhantes seria a utilização de relações não lineares entre as variáveis 

explicativas, ou seja, a criação de cópulas não gaussianas, visto que em dados reais 

é provável que as relações existentes entre as variáveis não sejam lineares. Outra 

sugestão seria a utilização da metodologia descrita em bases de dados reais de 

instituições financeiras com muitas ou poucas operações em default, para verificar o 

comportamento de variáveis não simuladas nas estimativas de perdas em portfólios 

de crédito. Adicionalmente, outras técnicas de estimação podem ser investigadas, 

em substituição à análise de regressão linear múltipla utilizada no presente estudo. 

Finalmente, as instituições financeiras poderiam utilizar este trabalho como 

base metodológica para sua gestão de risco de crédito, visto que ele apresenta 

importantes ferramentas de simulações de dados e, ao mesmo tempo, propõe 

modelos que podem ser utilizados na mensuração das perdas em portfólios de 

crédito. Além disso, os bancos poderiam estimar de forma mais precisa a LGD de 
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suas carteiras, parâmetro essencial no cálculo dos requisitos mínimos de capital, na 

abordagem IRB avançada, seguindo as diretrizes do acordo de Basileia II e as 

regras definidas pelo BACEN. 
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APÊNDICE A – Funções de simulação utilizadas em VBA 
 
'*********************************************************************************************** 
'Simulação de distribuições diversas 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function EXPRND(B) 
 
'Distribuição Exponencial 
    Application.Volatile 
    Randomize 
    EXPRND = -B * Log(Rnd()) 
     
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function NORMSINRND(MEDSIN, DPSIN) 
 
'1.Distribuição Normal 
    Application.Volatile 
    Randomize 
    Const pi = 3.14159265358979 
    NORMSINRND = MEDSIN + DPSIN * ((Sqr(-2 * Log(Rnd()))) * Sin(2 * pi * Rnd())) 
        
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function NORMCOSRND(MEDCOS, DPCOS) 
 
'2.Distribuição Normal 
    Application.Volatile 
    Randomize 
    Const pi = 3.14159265358979 
    NORMCOSRND = MEDCOS + DPCOS * ((Sqr(-2 * Log(Rnd()))) * Cos(2 * pi * 
Rnd())) 
        
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function BERNOULRND(P) 
 
'Distribuição de Bernoulli 
    Application.Volatile 
    Randomize 
    Dim U 
          
    U = Rnd() 
    If U > P Then 
        BERNOULRND = 0 
    Else 
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        BERNOULRND = 1 
    End If 
     
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
'*********************************************************************************************** 
'Valores da Moda, variância (var), alfa e beta de uma distribuição Beta 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function VARBETA1(E) 
'Cria uma função que calcula a variância de uma distribuição beta em função de sua 
„esperança, para assimetria à direita 
 
    VARBETA1 = ((1 - E) * (E ^ 2)) / (1 + E) 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function VARBETA2(E) 
'Cria uma função que calcula a variância de uma distribuição beta em função de sua 
„esperança, para assimetria à esquerda 
 
    VARBETA2 = E * ((1 - E) ^ 2) / (2 - E) 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function ALFA(E, VAR) 
'Cria o valor do parâmetro alfa da distribuição Beta 
    ALFA = ((((1 - E) * (E ^ 2)) - E * VAR) / VAR) 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function BETA(E, VAR) 
'Cria o valor do parâmetro beta da distribuição Beta 
    BETA = (E * ((1 - E) ^ 2) + VAR * E - VAR) / VAR 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function MODA(ALFA, BETA) 
'Cria o valor da moda da distribuição Beta 
    MODA = (ALFA - 1) / (ALFA + BETA - 2) 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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'*********************************************************************************************** 
'Funções da cópula gaussiana na criação de três variáveis dependentes entre si, 
„através da decomposição de Cholesky. 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function ZUM() 
 
'Criação da variável aleatória independente normalmente distribuída 
     
    ZUM = NORMSINRND(0, 1) 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function ZDOIS() 
 
'Criação da variável aleatória independente normalmente distribuída 
     
    ZDOIS = NORMSINRND(0, 1) 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function ZTRES() 
 
'Criação da variável aleatória independente normalmente distribuída 
     
    ZTRES = NORMSINRND(0, 1) 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function XUM() 
 
'Criação da variável explicativa dependente x1 
     
    XUM = ZUM 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Function XDOIS(ZUM, ZDOIS, RHOBC) 
 
'Criação da variável explicativa dependente x2 
     
    XDOIS = RHOBC * ZUM + ((1 - (RHOBC ^ 2)) ^ (0.5)) * ZDOIS 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Function XTRES(ZUM, ZDOIS, ZTRES, RHOBC, RHOBD, RHOCD) 
 
'Criação da variável explicativa dependente x3 
     
    XTRES = RHOBD * ZUM + ((RHOCD - RHOBD * RHOBC) / ((1 - RHOBC ^ 2) ^ 
0.5)) * ZDOIS _ 
    + ((1 - RHOBD ^ 2 - (RHOCD - RHOBD * RHOBC) ^ 2) ^ 0.5) * ZTRES 
 
End Function 
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE B – Rotinas utilizadas no aplicativo R 
 
################################################################## 
########## ANÁLISE DE REGRESSÃO PARA MODELOS DE LGD  ########## 
################################################################## 
 
##### Inicialização do script 
 
### Instalar package 
dev.off() 
library(lmtest) 
 
### Entrada de dados 
 
# Levantar diretório de trabalho 
getwd() 
 
# Ler arquivo de dados 
LGDdata = read.csv("a01.csv",header=TRUE) 
 
# Definir variáveis 
y1 = LGDdata[,5] 
y2 = LGDdata[,6] 
A = LGDdata[,1] 
B = LGDdata[,2] 
C = LGDdata[,3] 
D = LGDdata[,4] 
 
inputdata = data.frame(y1=y1,y2=y2,A=A,B=B,C=C,D=D) 
 
### Estatística descritiva 
summary(A) 
summary(B) 
summary(C) 
summary(D) 
summary(y1) 
summary(y2) 
 
### Correlação entre as variáveis 
cor(inputdata,method="pearson") 
 
### Histogramas 
win.graph(width=8.0, height=4.0, pointsize=10) 
par("mfcol"=c(2,3))  
hist(y1, xlab="valor", main="y1", col= 4) 
hist(y2, xlab="valor", main="y2", col= 4) 
hist(A, xlab="valor", main="A", col = 2) 
hist(B, xlab="valor", main="B", col = 2) 
hist(C, xlab="valor", main="C", col = 2) 
hist(D, xlab="valor", main="D", col = 2) 
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### QQ-plot 
win.graph(width=8.0, height=4.0, pointsize=10) 
par("mfcol"=c(2,3))  
 
qqnorm(y1,col=4); qqline(y1) 
qqnorm(y2,col=4); qqline(y2) 
qqnorm(A,col=2); qqline(A) 
qqnorm(B,col=2); qqline(B) 
qqnorm(C,col=2); qqline(C) 
qqnorm(D,col=2); qqline(D) 
 
### Regressão linear 
reg1 = lm(y1 ~ A + B + C + D) 
reg2 = lm(y2 ~ A + B + C + D) 
summary(reg1) 
summary(reg2) 
 
### Teste de heterocedasticidade 
bptest(y1 ~ A + B + C + D) 
bptest(y2 ~ A + B + C + D) 


