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RESUMO 

 

 

A suscetibilidade do mercado de crédito a perdas incentivou a criação de regulamentações, 

como os Acordos de Capital da Basileia I e II, que estimularam o desenvolvimento de 

modelos de gestão de portfólio de crédito. O objetivo desta dissertação é observar o 

comportamento de dois modelos avançados de mensuração do risco: o KMV, baseado nos 

estudos de Merton (1974), e o CreditRisk+, criado pela Credit Suisse Financial Products. O 

estudo pretende verificar seus desempenhos em amostras de carteiras baseadas em 

informações contábeis, de mercado e de títulos de dívidas de empresas, através de variações 

aplicadas nos parâmetros de cada modelo, serão realizadas, também, análises de desempenho 

dos modelos em diferentes cenários. A pesquisa foca, especificamente, as distribuições de 

perdas geradas pelos modelos. Para a conclusão desses objetivos, o risco de crédito é 

abordado conforme sua evolução histórica, iniciando com os primeiros registros de concessão 

de financiamentos, na Antiguidade, até o passado recente, quando surgiram as principais 

regulamentações transnacionais para o risco de crédito.   

  

Palavras-chave: Risco de crédito. KMV. CreditRisk+. Basileia II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The susceptibility of credit market to losses encouraged the institution of regulations, such as 

Basel I and II Capital Accords, which stimulated the development of credit portfolio 

management models. The objective of this dissertation is to observe the behavior of two 

advanced models of credit portfolio risk, KMV, based on Merton (1974) studies, and 

CreditRisk+, developed by Credit Suisse Financial Products. The study aims to evaluate the 

performance of each model in sample credit portfolios, according to market, account and debt 

data of companies. Through variations in each model parameters, the model`s performances in 

different scenarios will also be analyzed. The research focuses specifically on loss 

distributions generated by the models, given the changes in the parameters during the 

simulations. To achieve these goals, the historical evolution of credit risk is discussed, starting 

with the first registered loans, in Antiquity, up until the last decade, when many international 

regulations to credit risk were created. 

 

Keywords: Credit Risk. KMV. CreditRisk+. Basel II. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A criação de novas tecnologias de informação e comunicação, que reduziram o tempo 

das operações financeiras entre distantes pontos geográficos, foi um fator fundamental para a 

ampliação da interatividade entre os sistemas financeiros nacionais. Soma-se a essas novas 

tecnologias a criação de novos produtos, capazes, inclusive, de transferir o risco em tempo 

real para instituições situadas do outro lado do planeta.  

O aprofundamento da interação instantânea entre os sistemas financeiros dos diversos 

países foi positivo no sentido de aumentar consideravelmente o fluxo de recursos 

internacional e dar mais flexibilidade aos mercados financeiros.  

Se os sistemas financeiros nacionais desenvolvidos e interligados possibilitaram a 

aceleração do desenvolvimento das sociedades contemporâneas, ao mesmo tempo a 

interatividade instantânea e o fluxo livre de valores móveis foram fatores negativos do ponto 

de vista da suscetibilidade ao risco de inadimplência, no caso de ativos de crédito.  

Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo principal investigar o desempenho de 

modelos de gestão de portfólio de crédito, tão grande é a importância desses modelos para 

reduzir a suscetibilidade das instituições financeiras a riscos excessivos. Em particular, os 

modelos serão analisados com base em amostras de carteiras de crédito cujas informações 

foram retiradas da plataforma Bloomberg. Como a implementação dos modelos depende de 

metodologias matemáticas e estatísticas diferentes, os dados das amostras de portfólios de 

crédito também serão diferentes. 

Para os testes do modelo CreditRisk+, serão utilizados títulos de dívidas de 

corporações americanas emitidos entre 1986 e 2009; já para os testes do modelo KMV, 

informações contábeis e de mercado de empresas com ativos negociados em bolsas de valores 

dos Estados Unidos, Alemanha, Brasil e Japão, no período de 2000 a 2009.        

Através da implementação computacional nas amostras de carteiras de crédito, os 

modelos KMV e CreditRisk+ terão sua sensibilidade e acurácia avaliadas. A primeira será 

avaliada com alterações nos parâmetros dos modelos, isto é, serão aplicados testes para 

verificar o comportamento dos resultados frente a possíveis variações na situação 

macroeconômica. A acurácia, por sua vez, será analisada através de processos de backtestings. 

A forma de realização destes backtestings será diferente em cada um dos modelos.  

No CreditRisk+, os resultados obtidos para um período serão comparados a resultados 

imediatamente posteriores. Dessa maneira, é possível verificar se as perdas modeladas para 
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um ano são medidas de risco úteis para o ano seguinte. No caso do KMV, por outro lado, o 

backtesting corresponde a uma comparação entre os resultados obtidos pelo modelo com os 

dados de inadimplência verificados na realidade, ou seja, compara-se, basicamente, a 

quantidade de empresas inadimplentes de um índice de ações em um dado período com a 

probabilidade média de inadimplência obtida teoricamente para as mesmas empresas em igual 

período.        

 

 

1.1 Justificativa 

 

A disponibilidade de recursos financeiros na economia, influenciada pela concessão de 

crédito, é um fator importante para o crescimento do consumo e para o desenvolvimento de 

um país. 

Nos últimos anos, o Brasil vem experimentando forte crescimento na oferta de crédito, 

tanto em valores absolutos quanto em números proporcionais ao Produto Interno Bruto (PIB). 

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BCB), a oferta de recursos através de 

financiamentos passou de 30,2% do PIB, em 2006, para 45,3%, em junho de 2010. Ainda de 

acordo com dados do BCB, entre janeiro e agosto de 2009, a taxa de inadimplência, ou seja, o 

índice de descumprimento de parcelas de financiamentos, levando em consideração somente 

atrasos de mais de 90 dias, cresceu 51% nas operações de crédito brasileiras.  

Na era dos mercados financeiros interligados, há vários exemplos de crises com fugas 

de capital e inadimplências em massa em diversos países. Um desses exemplos ocorreu em 

1990 e 1991, quando os índices de inadimplência atingiram valores próximos a 10% dos 

empréstimos nos Estados Unidos (CAOUETTE et al., 1998); posteriormente, ocorreram 

diversas outras situações críticas no mercado financeiro (SY, 2008).  

Dada a interligação dos sistemas financeiros nacionais, as inadimplências em massa 

desses episódios tiveram reflexos em instituições financeiras de muitos países, de forma que 

as crises começaram a chamar a atenção das empresas de consultoria, bancos e reguladores 

para o desenvolvimento de modelos de gestão de crédito avançados.  

No passado, os modelos de gestão de risco de crédito tradicionalmente investigavam a 

concessão, ou seja, a decisão de empréstimo para um devedor específico (THOMAS, 2009). 

Em resumo, os primeiros modelos qualificavam bons ou maus pagadores, definindo a chance 

de um empréstimo resultar em inadimplência através de investigações somente sobre a 

intenção e a capacidade de pagamento do devedor. 
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Com o passar do tempo, através, por exemplo, do surgimento de novos produtos, como 

derivativos de títulos de dívida e de crédito concedido, o sistema financeiro foi ampliando em 

termos de complexidade. Assim, a partir da década de 1990, modelos de qualificação dos 

devedores gradativamente tornaram-se obsoletos, enquanto modelos de gestão de risco de 

portfólio de crédito começaram a ganhar espaço no mercado. O objetivo desses novos 

modelos era estabelecer medidas e mecanismos de mensuração das perdas esperadas de um 

conjunto de devedores (CAOUETTE et al., 1998).  

Em 1988, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (CSBB) estabeleceu um 

capital regulatório mínimo para as instituições bancárias ao redor do mundo, com dois 

objetivos: 1) fortalecer a estabilidade e a solidez do sistema bancário internacional; 2) aplicar, 

de forma justa e consistente, um arcabouço regulamentar nos diferentes países, com o objetivo 

de reduzir as diferenças competitivas entre as nações (MASKARA; AGGARWAL, 2009). 

Entretanto, foi somente em 1992 que o CSBB publicou o Acordo de Capital da Basileia I, 

conhecido também como Basileia I, que definiu diferentes graus de risco para diferentes 

categorias de ativos (MOHANTY, 2008).  

Em 2004, após um encontro do CSBB, foi preparada uma atualização do Acordo da 

Basileia I: o documento Convergência Internacional de Mensuração e Padrões de Capital: 

uma estrutura revisada, também conhecido como Basileia II. O documento estabeleceu ênfase 

em três pilares: capital regulamentar mínimo requerido, processos de supervisão e revisão e 

transparência e disciplina de mercado (BASEL COMMITTEE, 2006).   

O aumento dos valores transacionados em operações de crédito, a elevação das taxas 

de inadimplência dos financiamentos e as novas regulamentações internacionais foram os 

principais estimuladores da busca de metodologias avançadas de gerenciamento do risco de 

portfólio de crédito. Empresas de consultoria e bancos passaram a buscar modelos com o 

objetivo de mensurar corretamente a vulnerabilidade ao risco de crédito (CAOUETTE et al., 

1998).  

A busca por novas alternativas de gestão, a enorme relevância do tema para os 

sistemas financeiros internacionais, bem como a ausência de estudos sobre o assunto no 

Brasil, servem como justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa, na qual se pretende 

realizar uma investigação da sensibilidade e da acurácia de dois modelos avançados de gestão 

de risco de crédito: o KMV, desenvolvido pela Moody‟s KMV, e o CreditRisk+, proposto 

pela Credit Suisse Financial Products (CSFP). 
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1.2 Problema de pesquisa 

 

Apesar de a Basileia II prever uma abordagem padrão para a avaliação do risco, as 

novas regulamentações também permitem a utilização de modelos de gestão de risco internos, 

conforme as necessidades das instituições financeiras para as características de suas carteiras. 

Além dos riscos de mercado e operacional, o risco de crédito é um dos riscos que as 

instituições financeiras precisam apurar para estabelecer o capital regulamentar mínimo, 

exigido no documento da Basileia II com o objetivo de salvaguardar as instituições e o 

sistema em casos de inadimplências em massa, crises de liquidez ou outros problemas 

financeiros.  

Atualmente, as instituições financeiras buscam modelos internos para melhor apurar 

seu risco de crédito, com o objetivo de assegurar a quantidade correta de recursos para seu 

nível de risco. Em termos práticos, o objetivo dos modelos é evitar a superestimação, que 

demandaria a paralisação de uma quantidade maior de recursos, e a subestimação, que poderia 

deixar a instituição suscetível a grandes perdas.   

Esta pesquisa fundamenta-se no fato de o BCB ser um dos signatários da Basileia II, o 

que, em termos práticos, significa que as instituições financeiras brasileiras podem buscar 

modelos próprios internos para a apuração dos seus riscos e o estabelecimento do capital 

regulamentar mínimo.  

Há, portanto, dois problemas de pesquisa principais: o comportamento dos modelos 

aplicados em amostras de portfólio, em diferentes cenários, e a acurácia dos modelos na 

mensuração do risco de crédito. Como o KMV e o CreditRisk+ comportam-se quando 

aplicados a amostras reais de portfólio? KMV e CreditRisk+ mensuram de forma adequada o 

risco de crédito das empresas? Quais as variações de resultado dos modelos em diferentes 

cenários?  

Em busca de soluções para esses questionamentos, uma pesquisa aplicada para 

verificar a acurácia e a sensibilidade ao risco de duas das principais abordagens internacionais 

de gestão do risco de crédito faz-se bastante relevante, especialmente em virtude da escassez 

de trabalhos nacionais sobre o tema.  
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1.3 Objetivos 

 

O objetivo principal desta pesquisa é verificar se os modelos KMV e CreditRisk+ 

mensuram o risco de forma adequada, bem como identificar como se comportam em relação a 

diferentes situações simuladas em carteiras de crédito. Para tanto, serão estruturadas amostras 

de portfólios de crédito, conforme bases de dados coletadas na plataforma Bloomberg. 

Já os objetivos secundários são: 

1) Analisar o comportamento dos modelos com aplicações em amostras de carteira de 

crédito;  

2) Aplicar procedimentos de análise de cenários, ou seja, simular diferentes cenários 

alterando os parâmetros de entrada dos modelos, para verificar seus resultados em 

distintas condições;  

3) Verificar a acurácia dos modelos KMV e CreditRisk+ através da aplicação de 

backtestings, isto é, comparar os resultados do modelo com inadimplências reais, 

no caso do KMV, e os resultados de um ano com os obtidos em períodos de tempo 

imediatamente posteriores, no caso do CreditRisk+.  

Por sua vez, a pesquisa pretende atingir os seguintes objetivos específicos: 

1) Identificar possíveis limitações à aplicação dos modelos no Brasil, no que tange à 

quantidade de informações necessárias à aplicação dos modelos; 

2) Identificar problemas resultantes da aplicação dos modelos em portfólios de 

crédito baseados em dados da realidade.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Crédito 

 

2.1.1 Histórico 

 

 

A palavra „crédito‟ tem origem no termo do latim „creditum‟, que significa ter 

acreditado ou acreditar (THOMAS, 2009). Em finanças, crédito pode ser definido como a 

concessão de um recurso financeiro, com a expectativa de recebimento do mesmo valor, mais 

um prêmio pela concessão, em um determinado espaço de tempo (CAOUETTE et al., 1998). 

Além disso, historicamente, o crédito desenvolveu-se aliado ao comércio de produtos, bens ou 

serviços, pois, no ato da compra, a aquisição ocorria com o pagamento parcial do valor total 

do produto (POSTAN, 1928). 

Ao associar o termo do latim „creditum‟ ao significado financeiro de crédito, Thomas 

(2009) afirma que, durante 4000 anos, as pessoas acreditaram umas nas outras, emprestando 

entre si dinheiro ou bens; como exemplo, o autor menciona um código Sumério, de cerca de 

2000 a.C., que continha registros de empréstimos em dinheiro feitos por agricultores, que 

deram como contrapartida suas produções agrícolas.  

Caouette et al. (1998) complementam afirmando que os primeiros bancos, hoje as 

principais instituições responsáveis pela concessão de empréstimos, foram criados entre 1300 

e 1345, em Siena e Piacenza, na Itália.    

O primeiro banco britânico, o Banco da Inglaterra, fundado somente em 1694, 

antecedeu o processo de industrialização, iniciado somente no século XVIII. Para Thomas 

(2009), a fundação do banco representou um prenúncio de uma revolução financeira capaz de 

ampliar consideravelmente o volume dos financiamentos. Nos 150 anos seguintes ao seu 

surgimento, o Banco da Inglaterra emprestou recursos para as diversas camadas da 

aristocracia britânica, até que, finalmente, os empréstimos foram gradativamente sendo 

oferecidos também à incipiente classe dos industriais.   

Na década de 1920, Henry Ford, presidente da Ford, e Alfred Pritchard Sloan, então 

presidente da General Motors, reconheceram não ser suficiente produzir bens de consumo, 

como carros, para o mercado de massa se não houvesse meios para financiar a compra desses 

produtos. Como consequência, a produção de carros em massa iniciada naquele período levou 

à criação de casas de financiamento, como GE Capital e GM Finance. Assim, nos últimos 50 
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anos, finalmente o volume de crédito cresceu, transformando os financiamentos também em 

um produto das massas (THOMAS; OLIVER; HAND, 2005).  

Caouette et al. (1998) ponderam que, apesar do risco inerente ao crédito (resultante da 

probabilidade de o recebimento não se concretizar), as operações de financiamento foram um 

fator fundamental para estimular o desenvolvimento econômico da sociedade europeia.  

Maskara e Aggarwal (2009), em contrapartida, definem o risco de crédito como o grau 

de flutuação no valor dos instrumentos de dívidas e derivativos, decorrentes de mudanças na 

qualidade de crédito do financiado ou contraparte.  

Segundo os autores, há diversos componentes do risco de crédito: risco de default, 

risco de migração, risco de concentração e risco de spread, que, apesar de inter-relacionados, 

afetam o financiado de uma maneira única. Maskara e Aggarwal (2009) argumentam que o 

risco de crédito está associado, principalmente, à palavra „default‟, que pode ser definida 

como a falha do financiado em cumprir suas obrigações contratuais, isto é, a inadimplência, o 

que é corroborado por McQuown (1993), que afirma que o default ocorre quando uma 

empresa falha no cumprimento de suas obrigações, de modo que sua ocorrência está 

tipicamente associada a perdas para os financiadores.  

Babbel (1989) argumenta que, através da manutenção de um portfólio de empréstimos 

com muitos devedores distintos e independentes, evitando emprestar grandes somas para um 

único cliente, o banco estabelece um efeito diversificador natural, possibilitando o 

gerenciamento e a previsibilidade do risco de crédito. Para o autor, os juros são estabelecidos 

exatamente para que a diferença entre as taxas de captação e financiamento seja suficiente 

para cobrir problemas com os empréstimos e, em parte, para cobrir também o risco 

sistemático.  

Maskara e Aggarwal (2009) complementam as ideias de Babbel sobre o risco de 

concentração, que é um componente do risco de crédito que, segundo os autores, está 

associado à probabilidade de uma queda brusca no valor do portfólio de crédito em 

decorrência do default ou da queda na classificação de crédito de um ou mais 

financiados/indústrias que correspondam a uma grande parte do valor do portfólio.  

Nesse sentido, na medida em que o portfólio cresce de tamanho, a parcela de 

contribuição de cada financiado/indústria ao risco total do portfólio diminui, reduzindo 

também o risco de concentração do portfólio (MASKARA; AGGARWAL, 2009).  

Caouette et al. (1998) consideram que, nas últimas décadas do século XX, o cerne das 

atividades bancárias deixou de ser a gestão do risco de crédito, transferindo-se para a 

atividade bancária de relacionamento, ou seja, os bancos passaram a se preocupar menos com 
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a lucratividade de um empréstimo ou com o efeito de qualquer transação na carteira, 

investindo mais na gestão de seu relacionamento com os clientes. Nesse contexto, para os 

autores, as inadequações na regulamentação e na supervisão das instituições financeiras, a 

experiência limitada das instituições na gestão do risco (uma vez que assumiram atividades 

mais voltadas ao relacionamento) e a pressão pela competitividade contribuíram para a 

realização de muitos empréstimos imprudentes. 

Babbel (1989) acrescenta, ainda, que mudanças súbitas nos fundamentos econômicos 

podem transformar uma empresa, outrora lucrativa, em uma organização desinteressante, 

precipitando eventos de inadimplência bancária. Assim, é possível que os spreads de taxa 

bancária (diferença entre a taxa de captação e de empréstimo de recursos, ou seja, o fator 

gerador do lucro bancário) deixem de ser suficientes para cobrir todas as perdas geradas pela 

inadimplência, ocasionando a falência das instituições financeiras. Bancos pequenos e médios 

especialmente suscetíveis à insolvência.  

Os empréstimos equivocados provocaram episódios de elevação exagerada do risco de 

crédito. Para Caouette et al. (1998), a primeira situação de risco descontrolado ocorreu no fim 

da década de 1980, quando os Estados Unidos passaram por um período de inadimplência 

recorde do pagamento de empréstimos bancários e títulos de dívidas de empresas. Babbel 

(1989), por sua vez, menciona o problema do aumento do número de falências bancárias 

desde 1984. “O risco de crédito associado a fatores relacionados com o ambiente econômico 

tem sido um fator particularmente problemático para os bancos no passado recente.” 

(BABBEL, 1989, p. 488).  

O contexto de alta inadimplência colaborou para que agências de classificação de 

crédito e empresas de consultoria concluíssem que as práticas de gestão de crédito precisavam 

ser redesenhadas. Foi iniciado, então, um processo de desenvolvimento de modelos de gestão 

de portfólio mais sofisticados (CAOUETTE et al., 1998).  

Schlottmann et al. (2004) complementam considerando que o crescimento do comércio 

de instrumentos financeiros e de transferência do risco de crédito foi a razão fundamental para 

a crescente importância das análises de risco de portfólios de crédito. Além disso, para os 

autores, a demanda pela otimização de portfólios de crédito deverá aumentar com as 

regulamentações para capital econômico do Acordo da Basileia II.    

Ao final da década de 1990, os bancos foram estimulados a fazer o mesmo que as 

empresas de consultoria e agências de classificação de crédito iniciaram logo após o período 

de inadimplência recorde de 1990 e 1991: buscar modelos de gestão de carteiras mais 
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sofisticados, capazes de mensurar as perdas de um conjunto de devedores (CAOUETTE et al., 

1998).  

 

 

2.1.2 Importância 

 

 

A concessão de empréstimos é muito importante para girar a economia. O Tesouro dos 

Estados Unidos lança títulos de dívida para manter as obras do governo federal. Empresas 

municipais prestadoras de serviços públicos adquirem crédito para construir novas usinas de 

tratamento de água. Grandes empresas utilizam para realizar aquisições e crescer. Pequenas 

empresas tomam empréstimos para suas atividades e pessoas comuns, para comprar casas, 

carros, barcos, roupas e alimentos.  

O crédito fornece meios para a aquisição de imóveis, automóveis e outros bens de 

consumo, o que gera empregos e aumenta o volume de oportunidades econômicas, permitindo 

que empresas cresçam e prosperem. Estados, metrópoles, cidades e seus órgãos públicos 

utilizam o crédito para atender às necessidades da população, com a construção de escolas, 

hospitais e estradas. A disponibilidade de crédito facilita, portanto, a diversificação da 

economia na sociedade moderna (CAOUETTE et al., 1998).   

Para os devedores, o crédito é fundamental, porque permite o acesso a recursos que 

atendam às necessidades atuais de consumo ou que viabilizem investimentos em projetos para 

explorar oportunidades. Pela perspectiva dos financiadores, representa um produto relevante 

na geração de riqueza, pois, além da cobrança de juros, com o crédito é possível obter ganhos 

adicionais através da fidelização do cliente e da negociação de outros produtos e serviços 

financeiros (THOMAS, 2009). 

Dados do Economic Report of the President, relatório publicado pelo Federal Reserve, 

o Banco Central dos Estados Unidos, indicam que, de dezembro de 1965 a dezembro de 2008, 

a disponibilidade de crédito bancário na economia americana passou de US$ 297 bilhões para 

US$ 9,2 trilhões. Apenas os empréstimos comerciais, no mesmo período, passaram de US$ 69 

bilhões para US$ 1,4 trilhão. Além disso, no ano 2000, o mercado de crédito ao consumidor 

nos Estados Unidos e no Canadá já era enorme, excedendo os débitos corporativos em cerca 

de 50%, com valores agregados nos Estados Unidos acima de US$ 7,2 trilhões, o dobro do 

contabilizado em 1990 (THOMAS; OLIVER; HAND, 2005).  
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Da mesma forma, na Europa, o crédito ao consumidor cresceu consideravelmente nos 

últimos anos: em 2002, havia mais de 500 milhões de cartões de crédito no continente, com 

um número de transações aproximando-se de 20 trilhões (THOMAS; OLIVER; HAND, 

2005). A Índia, por sua vez, pode ser considerada um exemplo melhor da proporção da 

elevação do crédito. A taxa anual de crescimento no número de cartões de crédito e débito no 

país tem sido de, aproximadamente, 25% nos últimos anos, ficando evidente o incremento da 

demanda pelo crédito em todo o mundo (THOMAS, 2009).   

O Brasil também vem experimentando forte aumento da oferta de crédito, tanto em 

valores absolutos quanto em números proporcionais ao PIB. De acordo com dados do BCB, 

em dezembro de 2005, foram financiados R$ 403 bilhões em operações somente na 

modalidade „recursos livres‟, isto é, valores destinados a fins não específicos. Na mesma 

modalidade, em outubro de 2009, foram contabilizados pelo BCB R$ 931 bilhões em 

financiamentos, o que representa um crescimento de 131% no volume total de recursos 

financiados.  

Quanto à modalidade „recursos direcionados‟, em que permanecem agrupados 

financiamentos realizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), operações de crédito rural e crédito imobiliário, dados do BCB mostram que, em 

dezembro de 2005, foram financiados R$ 607 bilhões e que, em outubro de 2009, o valor total 

financiado chegou a R$ 1,3 trilhão, indicando um crescimento de 114% nessa modalidade.  

Ainda segundo o BCB, as taxas de inadimplência dos financiamentos brasileiros 

também aumentaram: entre dezembro de 2005 e agosto de 2009, o índice de descumprimento 

de parcelas de financiamentos, levando em consideração somente atrasos de mais de 90 dias 

ocorridos no sistema financeiro privado nacional, cresceu de 3,9 para 5,6% das operações de 

crédito. O sistema financeiro privado nacional refere-se a instituições financeiras em que 

pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas e residentes no país detêm participação de 50% ou 

mais no capital votante, de acordo com a Carta Circular do BCB nº 2.345, de 25 de janeiro de 

1993. 

Dados da Serasa Experian também indicam uma elevação da inadimplência no Brasil. 

Segundo a instituição, de janeiro de 1999 a dezembro de 2009, o inadimplemento do 

consumidor brasileiro cresceu 185%, enquanto a inadimplência empresarial aumentou 63%.    
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2.2 Regulamentações 

 

Para Benston (2007), a possibilidade de falhas é necessária ao bom funcionamento do 

sistema financeiro. Erros somente podem ser eliminados ao custo de anular, também, a 

possibilidade de sucesso dos financiamentos.  

Tasche (2004) considera que, para o caso de fluxos de caixa negativos resultantes de 

inadimplências, a definição de um capital mínimo de segurança é necessária para servir como 

um amortecedor. Segundo o autor, nesse caso, a alocação dos recursos pode ser especificada 

por medidas de mensuração do risco, o qual pode ser atenuado através de um capital 

econômico, ou seja, uma reserva de capital salvaguardada pela instituição financeira para 

garantir sua solvência em caso de grandes perdas. 

Brinkmann e Horvitz (1995) corroboram essa afirmação argumentando que as 

requisições de capital são uma maneira efetiva de proteger um sistema de segurança de 

depósitos contra falhas bancárias. Os autores lembram que, nos Estados Unidos, desde as 

décadas de 1970 e 1980, os reguladores já buscavam elevar os montantes de capital 

regulamentar, mas sempre recuavam diante das queixas dos bancários de que uma elevação no 

capital deixaria os bancos americanos em desvantagem na competição com bancos 

estrangeiros.  

Quanto ao Acordo da Basileia I, primeira regulamentação relevante instituída pelo 

Comitê da Basileia, em 1992, Mohanty (2008) afirma que o documento estabeleceu o 

agrupamento dos ativos das instituições financeiras dos países signatários do Acordo em 

quatro segmentos, com graus de risco em 0, 20, 50 e 100%. Na categoria 0%, estão os ativos 

em moedas, valores móveis de governos, obrigações de governos, empréstimos para 

instituições oficiais etc.; na categoria 20%, estão incluídos empréstimos para instituições 

depositárias, algumas obrigações municipais e estaduais etc.; na categoria 50%, ficam alguns 

tipos de empréstimos imobiliários e para entidades públicas; e, na 100%, estão os demais tipos 

de ativos (BRINKMANN; HORVITZ, 1995).  

Thomas (2009) complementa afirmando que o Acordo da Basileia I estabeleceu um 

capital regulamentar mínimo necessário para cobrir todos os riscos dos empréstimos 

realizados pelas instituições. Segundo o autor, o capital precisa corresponder a um valor 

uniforme de 8% do valor de face dos empréstimos. 

Para Mohanty (2008), as regulamentações previstas no Basileia I continham muitas 

deficiências, tais como:  
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1) Mensurações de risco dos ativos não refletiam a crescente complexidade do 

verdadeiro perfil de risco dos bancos;  

2) Os principais bancos internacionais passaram a usar recursos tecnológicos e 

ferramentas para mensurar e gerenciar todos os tipos de risco, o que reduziu a 

importância das regulamentações;  

3) As regras não focavam a avaliação da solidez dos mecanismos de gerenciamento 

do risco bancário e controles internos;  

4) A estrutura do Acordo não capturava completamente a amplitude da redução do 

risco atingida pelo uso de técnicas de mitigação do risco modernas.  

Corroborando essa posição, Ojo (2009) menciona que o Acordo de Capital da Basileia 

I não foi capaz de eliminar a arbitragem entre capital regulatório e capital econômico. Além 

disso, segundo a autora, o Acordo não fazia distinção entre empréstimos comerciais de 

diferentes graus de risco, classificando os ativos conforme o tipo, não segundo sua qualidade.   

Em 2004, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia reuniu-se novamente, para 

criar um arcabouço à adequação de capital, incluindo uma nova estrutura de securitização para 

determinar as requisições mínimas de capital regulamentar ajustado a três tipos de risco: 

crédito, operacional e de mercado (MOHANTY, 2008).   

Para Maskara e Aggarwal (2009), o Bank for International Settlements reconheceu, 

com a criação do Acordo da Basileia II, que, durante um período, a arbitragem de capital 

promoveu o acúmulo de ativos excessivamente arriscados no balanço das instituições 

financeiras, abalando a saúde das instituições e comprometendo a estabilidade de todo o 

sistema bancário.  

Para Ojo (2009), o Acordo da Basileia II aumentou a sensibilidade ao risco e 

promoveu a compatibilidade entre capital regulamentar e econômico, reduzindo as distorções 

entre categorias de empréstimos e a possibilidade de arbitragem entre capital regulamentar e 

econômico.   

Além da segmentação em tipos de risco, as regulamentações do novo Acordo da 

Basileia enfatizam a permissão dada para que instituições bancárias adotem seus próprios 

modelos de classificação para avaliar a qualidade do crédito de seus empréstimos (THOMAS; 

OLIVER; HAND, 2005).  

Para o cálculo do capital regulatório mínimo requerido, recomenda três abordagens 

primárias (MOHANTY, 2008):  

1) A abordagem padrão, prevista integralmente no documento;  



23 

 

2) A abordagem fundamentada em classificações internas, auxiliadas por padrões 

previstos no Basileia II;  

3) A abordagem fundamentada em classificações internas avançadas, criadas e 

fundamentadas pelas instituições financeiras.  

Thomas (2009) considera que as novas regulamentações foram o fator fundamental 

para estimular as instituições bancárias a desenvolver modelos avançados internos de gestão 

de risco de crédito, sendo o segundo principal fator o crescimento do mercado de 

securitização de portfólios de varejo. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, os supervisores notaram que as abordagens de 

mensuração do risco fundamentadas em classificações avançadas próprias das instituições 

apuravam melhor o risco, sendo viáveis notadamente para as maiores, mais complexas e 

internacionalmente ativas instituições bancárias (THOMAS, 2009). Em Acordo instituído em 

20 de julho de 2007, instituições bancárias norte-americanas e canadenses definiram que 

instituições depositárias com ativos consolidados acima de, no mínimo, 250 bilhões de dólares 

ou com exposições internacionais iguais ou superiores a 10 bilhões de dólares precisavam, 

obrigatoriamente, adotar abordagens próprias avançadas até o final de 2007 (MOHANTY, 

2008). 

Entretanto, no Brasil, a situação foi um pouco diferente. Em seu Comunicado nº 

12.746, de 8 de dezembro de 2004, a Diretoria Colegiada do BCB informou ao sistema 

financeiro que as recomendações contidas nos Pilares II e III do Acordo da Basileia II 

(Processos de supervisão e transparência e Disciplina de mercado, respectivamente) deveriam 

ser aplicadas integralmente por todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN).  

Já sobre as diretrizes do Pilar I (Capital regulamentar mínimo requerido), o BCB 

afirma que:  

1) Não utilizará ranqueamentos divulgados pelas agências externas de classificação 

de risco de crédito para fins de apuração do capital requerido;  

2) A maioria das instituições financeiras ficará limitada à abordagem padrão 

simplificada;  

3) Às 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 BCB, em que deverá ser adotada a abordagem padrão 

simplificada e, posteriormente, a abordagem fundamental (ou básica) de 

classificação interna de riscos. 
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Assim, ao contrário do decidido nos Estados Unidos, onde os bancos estabeleceram 

prerrequisitos específicos para permitir a adoção de abordagens internas avançadas, o 

comunicado do BCB não definiu claramente as características que as instituições financeiras 

atuantes no Brasil precisam ter para usar modelos internos avançados. 

Thomas, Oliver e Hand (2005) consideram óbvio que os maiores bancos internacionais 

devem procurar implementar abordagens baseadas em modelos internos avançados. As razões 

são duas: orgulho e vantagens econômicas. Orgulho, porque um banco qualificado deve ter 

modelos avançados de gestão de portfólio em todas as áreas. Vantagens econômicas, porque a 

adoção de modelos avançados resulta, em média, em um capital regulamentar requerido 14% 

menor para crédito, o que permite ao banco dispor de mais recursos para movimentar e gerar 

lucros.    

Nos próximos tópicos, serão detalhados algumas características do KMV e do 

CreditRisk+, modelos de gestão de portfólio de crédito avançados em análise nesta pesquisa. 

Ambos os modelos serão aplicados em amostras de portfólios de crédito reais coletadas na 

plataforma Bloomberg.  

 

 

2.3 Modelos de gerenciamento de portfólio 

 

Na última década, os bancos comerciais dedicaram muitos recursos para desenvolver 

modelos internos capazes de melhor quantificar os riscos de crédito e, consequentemente, de 

mensurar de forma adequada o capital regulamentar necessário para o cumprimento das regras 

estabelecidas no Acordo da Basileia e seguidas pelos bancos centrais nacionais signatários. 

Antes, contudo, para os bancos e reguladores, é importante serem realizados a avaliação e o 

detalhamento dos modelos de gerenciamento de risco internos (LOPEZ; SAIDENBERG, 2000). 

De acordo com Patel e Pereira (2007), antes de um modelo de gestão de portfólio ser 

utilizado formalmente no processo de estabelecimento do capital regulatório para risco de 

crédito, os reguladores precisam estar confiantes de que o modelo será usado para gerenciar 

ativamente o risco. Além disso, o modelo precisa ser aprovado conceitualmente, validado 

empiricamente e deve produzir requisições de capital compatíveis com as instituições. 

Na opinião de Saunders (1999), em geral, os modelos internos fazem uma melhor 

avaliação do risco de crédito de portfólios, criando instrumentos sensíveis, capazes de 

melhorar a precificação de novos empréstimos. Os modelos avançados são capazes de valorar 

o risco até de derivativos de crédito, como opções e swaps, permitindo a mensuração do 
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montante de capital ótimo que um banco ou uma instituição financeira deve reter para manter 

suas operações em casos de perdas inesperadas. 

Macerinskiene e Ivaskeviciute (2008) afirmam que há muitas pesquisas que 

comprovam que os bancos que usam sistemas de classificação ou de modelagem internos 

reduzem substancialmente seus riscos de crédito. Para os autores, eles permitem avaliações 

mais complexas do risco de sua atividade.  

Saunders (1999) complementa afirmando que o campo da modelagem de risco de 

crédito desenvolveu-se rapidamente ao longo dos últimos anos, transformando-se em 

componente-chave nos sistemas de gerenciamento de risco das instituições financeiras. Muitas 

instituições financeiras e empresas de consultoria inclusive vendem seus modelos de risco de 

crédito para outras instituições.  

Segundo Patel e Pereira (2007), a literatura existente sobre risco de crédito permite 

dividir os modelos avançados em dois grupos: os de abordagem estrutural e os da forma 

reduzida.  

Berg (2010) afirma que os modelos estruturais iniciaram com o trabalho de Merton 

(1974) e lidam com a dinâmica da estrutura de capital das empresas para determinar suas 

probabilidades de inadimplência. Já os modelos da forma reduzida, segundo o autor, não 

consideram a estrutura de capital da empresa para gerar probabilidades de inadimplência, 

sendo os fatores causadores dos defaults exógenos às empresas financiadas. 

Para Jarrow (2001), os modelos estruturais delineiam explicitamente a estrutura de 

ativos e passivos da empresa financiada, enquanto os da forma reduzida especificam, de forma 

exógena, uma evolução do spread entre títulos de dívida sem risco e com risco.  

De acordo com Capuano et al. (2009), enquanto os modelos estruturais assumem que o 

modelador tem a mesma informação que o gestor da empresa financiada, isto é, o modelador 

detém total conhecimento dos processos de todos os ativos e passivos da empresa, os modelos 

da forma reduzida assumem que o modelador tem a mesma informação que o mercado, ou 

seja, dados incompletos sobre as condições financeiras da firma financiada. 

Jarrow (2001) argumenta, também, que as duas abordagens praticamente segmentaram 

os dados de mercado, uma vez que os modelos estruturais utilizam apenas preços de ações e 

os da forma reduzida, preços de dívidas. Contudo, para o autor, essa segmentação é artificial e 

desnecessária, porque ambos os mercados oferecem informações valiosas para a previsão de 

inadimplências.     

Lopez e Saidenberg (2000) estabelecem uma classificação semelhante de modelos de 

gestão de portfólio de crédito, mas com outra nomenclatura:  
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1) Modelos de default, cujos parâmetros são dados exógenos aos financiados 

integrantes da carteira;  

2) Modelos marcados a mercado ou modelos multiestados, que utilizam informações 

da estrutura de cada financiado para gerar as probabilidades de eventos de 

inadimplência.  

Já Bröker e Schweizer (2004) diferenciam os modelos marcados a mercado dos 

modelos de default por algumas características: os primeiros são os modelos estruturais 

mencionados por outros autores (Jarrow, Berg, Capuano et al. etc.) e utilizam mudanças no 

valor das ações e outras informações sobre a estrutura de capital das empresas financiadas 

para prever eventos de inadimplência; os segundos, por sua vez, adotam uma abordagem 

binária (ou o financiado está em inadimplência ou em adimplência), sem necessitar de 

informações da estrutura de capital das firmas financiadas, utilizando apenas valores das 

dívidas nas análises.  

Em comum, os dois tipos de modelo têm como propósito estimar a função da 

distribuição de probabilidades de perdas de um portfólio. Assim, com os resultados das 

distribuições das perdas de portfólios de ambos os modelos, é possível decidir, com base em 

fundamentos técnicos, o modelo mais adequado aos objetivos da instituição financeira e ao 

grau de risco do portfólio encontrado (BRÖKER; SCHWEIZER, 2004).  

Quanto aos modelos analisados neste trabalho – KMV e CreditRisk –, cada um está 

classificado em uma categoria de modelo de gestão de portfólio. Enquanto o KMV precisa de 

informações sobre a estrutura de capital das empresas financiadas, ou seja, é um modelo do 

tipo estrutural, o CreditRisk+ utiliza informações exógenas às firmas integrantes da carteira, 

considerando apenas a situação da empresa financiada, se de inadimplência ou de 

adimplência. 

 

  

2.3.1 KMV 

 

Para Saunders (1999), a ideia de aplicar a teoria de precificação de ativos à valoração 

de empréstimos arriscados e títulos surgiu com Merton (1974), o que é corroborado por Levy 

(2008), ao afirmar que Merton criou uma base estrutural capaz de estabelecer sustentação 

teórica para desenvolvimentos subsequentes em pesquisas acadêmicas e aplicações industriais 

pioneiras, como é o caso do modelo KMV, da Moody‟s. Além disso, Thomas (2009) afirma 

que as fórmulas utilizadas pelo Comitê da Basileia para determinar o capital mínimo 



27 

 

regulamentar surgiram do modelo estrutural de risco de crédito de portfólios de empréstimos 

corporativos, formulado por Merton (1974).  

Segundo Crouhy, Galai e Mark (2000), o modelo KMV, baseado na formulação 

teórica de Merton, considera o inadimplemento um fenômeno endógeno, relacionado à 

estrutura de capital da empresa financiada. O risco de crédito é essencialmente direcionado 

pela dinâmica do valor dos ativos da contraparte que está sendo financiada. 

O processo de determinação da probabilidade de default de um financiado, para os 

autores, pode ser segmentado em três estágios:  

1) Estimativa do valor de mercado dos ativos e da volatilidade dos ativos da empresa;  

2) Cálculo da distância ao default, através de um índice de medida dos seus riscos;  

3) Dimensionamento da distância ao default para probabilidades reais de 

inadimplência usando uma base de dados. 

 O default ocorre, portanto, quando o valor dos ativos da firma cai abaixo de um nível 

crítico.  

Bharath e Shumway (2008), por sua vez, consideram o KMV uma aplicação da teoria 

de finanças clássica; no entanto, afirmam que a performance das previsões do modelo depende 

do quanto suas premissas são realistas. Para eles, o KMV é caracterizado por ser uma 

generalização do modelo de Merton que permite diferentes classes e maturidades de dívidas. 

Elizalde (2006) explica o funcionamento do modelo KMV da seguinte maneira: 

assume-se que a estrutura de capital da empresa é composta de ações e de um único título de 

dívida com maturidade T e valor de face D. O valor dos ativos da empresa A é simplesmente a 

soma dos valores das ações e da dívida. Sob essas premissas, as ações representam uma opção 

de compra sobre os ativos da empresa A, com maturidade T e preço de exercício D. Se, na 

maturidade, o valor dos ativos A for suficiente para pagar o valor da dívida D, a firma não 

entra em default e os acionistas da empresa recebem A – D; isso porque, teoricamente, os 

acionistas optam por pagar a dívida para ficar com o restante dos ativos. Entretanto, se o valor 

dos ativos A for menor do que o valor das dívidas D (A < D), a firma entra em default, pois é 

racional aos acionistas não pagar a dívida, deixando os ativos para os credores.  

Saunders (1999) complementa afirmando que, para valores de mercado dos ativos da 

empresa excedentes a D, o banco receberá um retorno sobre o empréstimo. Nesse caso, 

essencialmente juros e principal serão pagos integralmente. Para valores de mercado dos 

ativos da empresa financiada abaixo de D, a instituição financiadora sofrerá perdas crescentes 

e, em casos extremos, não receberá nada de volta: nem principal, nem juros. A interpretação 

de Thomas (2009) é bem semelhante. Para o autor, o modelo estrutural de risco de crédito 
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corporativo desenvolvido por Merton assume que uma empresa entrará em inadimplência 

quando o valor de suas dívidas ultrapassar a mesma proporção de seus ativos.  

Saunders (1999) também afirma que Merton foi o primeiro a perceber, em 1974, a 

relação de equivalência (isomorfia) entre os ativos de uma empresa e as opções sobre suas 

ações, isto é, Merton descobriu que o valor de uma opção e o valor de um empréstimo com 

risco são ambos dependentes de variáveis similares. Segundo o autor, para encontrar as 

incógnitas A e , o modelo utiliza:  

1) A relação estrutural entre o valor de mercado das ações de uma companhia e o 

valor de mercado de seus ativos; 

2) A relação entre a volatilidade dos ativos da empresa e a volatilidade de suas ações. 

Após a derivação dos valores dessas variáveis, a frequência de default esperada 

(Expected Default Frequency – EDF) do financiado pode ser calculada. 

Para Bharath e Shumway (2008), as variáveis mais críticas ao modelo KMV são o 

valor de mercado das ações, o valor de face da dívida e a volatilidade das ações. Assim, caso o 

valor de mercado das ações caia, a probabilidade de default aumenta e, caso o valor de face 

das dívidas cresça em relação ao valor de mercado dos ativos, a probabilidade de default 

também aumenta.  

Além de considerar os itens anteriores, McQuown (1993) acrescenta, ainda, que o 

KMV considera a forma da distribuição do valor futuro dos ativos como um dos fatores 

fundamentais para a estimativa da probabilidade de default de uma empresa financiada. 

Babbel (1989), por sua vez, explica que, se o financiador compra uma opção de venda sobre 

os ativos de uma empresa financiada, com um preço de exercício X e tempo de expiração 

coincidente ao do empréstimo, a opção de venda funciona como uma segurança (ferramenta 

de hedge) contra qualquer inadimplência da empresa financiada.  

Dessa forma, o financiador transforma empréstimos arriscados em financiamentos 

livres de risco, pois o declínio no valor das ações de uma empresa financiada pode ser mais ou 

menos compensado com uma estratégia de hedge capaz de contrabalancear somente os riscos 

sistemáticos que afetam a riqueza da empresa financiada (BABBEL, 1989). Contudo, segundo 

o autor, não é desejável realizar estratégias de hedge sobre o valor dos ativos de empresas com 

opções de venda de somente uma commodity (para o caso de a empresa financiada trabalhar 

com commodities, obviamente), pois uma estratégia de limitação dos riscos deve envolver a 

compra de opções de venda de uma cesta de instrumentos (ativos). A alternativa da cesta, no 

entanto, provavelmente será uma estratégia mais cara e poderá resultar em proteção excessiva.  
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Bharath e Shumway (2008) consideram que, no modelo de Merton, o valor de mercado 

dos ativos é calculado através de uma base teórica que utiliza o valor de mercado das ações de 

uma empresa como informação de entrada. A triangulação entre informações dos mercados de 

ações e de dívidas permite a geração da frequência de default esperada, medida final do 

modelo KMV. Se as perspectivas do fluxo de caixa futuro de uma companhia diminuem, 

então o preço de suas ações deverá cair, aumentando o risco de crédito (mantendo-se todos os 

outros fatores constantes). 

Caso as dívidas não sejam integralmente negociadas em mercado aberto, podem ser 

estimadas através dos valores de outras empresas do mesmo setor ou de ativos negociados 

abertamente (JONES; MASON; ROSENFELD, 1984). Em complementação, Babbel (1989) 

coloca que o conjunto de ativos de diversas empresas é menos volátil do que a soma das 

volatilidades de cada um dos seus ativos constituintes. É preciso, portanto, mensurar a 

importância de cada ativo na volatilidade total do portfólio, para estabelecer opções de venda 

de cada ativo de forma proporcional à sua participação no portfólio total.  

Segundo ele, a proporcionalidade das opções de venda sobre cada ativo é fator 

fundamental para transformar um portfólio de crédito com risco em uma carteira teoricamente 

sem risco. Estratégias de hedge bem elaboradas precisam estabelecer diferentes preços de 

exercício para os ativos integrantes do portfólio, em concordância com o nível de 

alavancagem e a volatilidade das operações de cada empresa da carteira.  

As taxas de hedge mudam em cada alteração do valor dos ativos do portfólio: se a taxa 

de hedge muda, o montante de posições vendidas (através das opções de venda) para cada 

ativo precisa mudar proporcionalmente ao novo peso assumido por cada ativo no novo 

portfólio. Em resumo, o modelo de gerenciamento de portfólio de crédito elaborado por 

Merton é um modelo de hedge dinâmico de carteira com risco (BABBEL, 1989).  

Quando uma nova informação sobre um financiado é gerada, o preço e a volatilidade 

de suas ações reagirão, como também o valor de seus ativos presumido (A) e o desvio padrão 

do valor de seus ativos ( ). Mudanças nos valores de A e  provocam mudanças na 

frequência de default esperada. Dessa forma, para empresas cujos ativos têm grande liquidez, 

é possível, em teoria, atualizar o seu valor EDF em questão de poucos minutos. Na realidade, 

o KMV pode atualizar os escores EDF frequentemente (em muitos casos, mensalmente) para 

cerca de 20.000 empresas ao redor do mundo (LEVY, 2008).  

Para Levy (2008), é possível visualizar facilmente que mensurações de risco de crédito 

de portfólio realizadas pelo modelo EDF são substancialmente mais dinâmicas do que as de 

agências de ranqueamento. Em sua opinião, em situações em que a empresa financiada está 



30 

 

em processo de deterioração de sua qualidade de crédito, a probabilidade de permanecer bem 

qualificada equivocadamente é muito maior em modelos de ranqueamento do que em 

abordagens como a EDF KMV. A razão é simples: o modelo EDF precifica a qualidade do 

crédito em um ponto específico no horizonte de tempo, enquanto os modelos de 

ranqueamento qualificam a classe de crédito em ciclos de tempo, sem alterações muito 

frequentes.  

Capuano et al. (2009) corroboram essa posição ao afirmar que, se o valor dos ativos de 

uma empresa for observado continuamente, os eventos de inadimplência são previsíveis, no 

sentido de que é possível observar se o valor dos ativos está se movendo em direção ao limite 

de default ou ao valor de face das dívidas da empresa.  

Saunders (1999) acrescenta que os modelos de escores EDF também são mais 

sensíveis do que modelos baseados em dados contábeis, principalmente porque há uma 

conexão direta entre escores EDF e preços de mercado de ações.  

Se as categorizações dos modelos de ranqueamento e variáveis contábeis fossem 

incorporadas à abordagem de Merton, utilizada no modelo EDF do KMV, degradariam a 

performance da gestão de risco de crédito desse modelo (KEALHOFER; KURBAT, 2002).  

Para demonstrar isso, Kealhofer e Kurbat (2002) aplicaram um teste para verificar se 

os ranqueamentos Moody‟s continham informação preditiva não contida na metodologia de 

mensuração de risco de inadimplência EDF. Concluíram que toda a informação preditiva 

desses ranqueamentos e das variáveis contábeis já estava presente no modelo EDF KMV e 

que considerável informação preditiva deste não estava contida naqueles. Os autores 

executaram testes intra-amostras, cujos resultados indicaram que não há informação marginal 

nos ranqueamentos da Moody‟s que já não esteja presente nos dados EDF. 

Os resultados desses testes demonstram que o modelo EDF KMV é uniformemente 

mais poderoso do que os ranqueamentos e modelos de variáveis contábeis, acrescentando, 

ainda, que a combinação da metodologia EDF com outras informações contábeis ou de 

ranqueamento pode reduzir o seu poder preditivo.   

Em contrapartida, Stein (2005) apresenta algumas evidências de que o modelo de 

Merton não é, de fato, completo, uma vez que informações adicionadas às do mercado de 

ações, mesmo condicionadas por variáveis baseadas em Merton, diferenciam melhor 

defaulters de não defaulters. 

Stein (2005) argumenta que há versões mais complexas do modelo de Merton, como o 

KMV Vasicek-Kealhofer, com melhor comportamento em previsões de default e precificação 

do crédito. O autor exemplifica mostrando que há uma diferença clara entre as taxas de default 
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de empresas com alto e baixo Retorno sobre o Ativo (ROA), a qual é obtida mesmo para 

empresas de um mesmo segmento definido no modelo de Merton, o que significa que o poder 

preditivo do modelo KMV padrão pode ser melhorado com a inclusão de informações 

adicionais.  

No que diz respeito à quantidade de grupamentos interiores aos portfólios, há 

diferentes adaptações dentro do próprio modelo KMV. O Riskfrontier, por exemplo, é mais 

granulado e pode ser montado de acordo com a necessidade da instituição financeira. A 

granularidade é representada pela segmentação do portfólio em grupos (setores, por exemplo) 

menores, com menos instituições, produzindo um número maior de segmentos de mercado 

(LEVY, 2008).  

Dwyer e Qu (2007) consideram o Riskfrontier uma evolução positiva, pois acreditam 

que os participantes do mercado desejam maior granularidade em suas medidas de risco de 

crédito, uma vez que, na prática, a granulação permite uma diferenciação significativa do risco 

ao longo do espectro total da qualidade de crédito da carteira. Dwyer e Korablev (2009), por 

sua vez, mencionam o modelo KMV LossCalc V3.0 como outro avanço da Moody‟s KMV 

em modelos de gestão de risco de crédito, pois leva em consideração, em suas análises, itens 

como geografia, indústria, estágio do ciclo de crédito, tipo de dívida, tipo de colateral e 

qualidade de crédito da empresa. 

A probabilidade de default em modelos mais granulados altera o capital econômico 

regulamentar requerido. Para portfólios de alta qualidade, os novos níveis EDF da carteira 

mais granulada têm impacto menor no capital regulamentar requerido, enquanto, para 

portfólios de baixa qualidade, o capital regulatório cai cerca de 10% (DWYER; QU, 2007). 

O modelo padrão de frequência de inadimplências esperadas do KMV passou, 

portanto, por diversas atualizações, sendo uma das mais recentes o EDF 8.0, que representa 

uma maior recalibração do modelo EDF, incorpora uma ampla base de dados de default e 

melhora as técnicas estimativas, derivando a estrutura do termo „EDF‟ de uma migração de 

crédito (DWYER; QU, 2007).   

O modelo refina o mapeamento feito pelo método de distância ao default para o nível 

de EDF, de modo que, nesse novo mapeamento, percebe-se que as companhias de baixa 

qualidade de crédito, cujo valor EDF mais alto é 20%, são agora melhor diferenciadas. Já o 

grupo de companhias de boa qualidade de crédito, cujo valor EDF posicionava-se em 0,02% 

no mapeamento anterior, também é melhor diferenciado, passando a ter valores EDF com 

amplitude entre 0,01 e 0,04% (DWYER; QU, 2007).  
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Os novos valores EDF são, geralmente, mais baixos do que os valores antigos. Um 

nível EDF de 0,50% no mapeamento original transforma-se em valor EDF de, 

aproximadamente, 0,33%. No ambiente de crédito do fim de 2005, o número de empresas 

com EDF mínimo, ou seja, empresas de excelente qualidade de crédito, foi reduzido de 11%, 

no mapeamento anterior, para menos de 5%, no mapeamento atualizado, porque o piso baixou 

de 0,02 para 0,01% (DWYER; QU, 2007). Portanto, de forma geral, o valor EDF resultante do 

modelo EDF 8.0 é superior à medida de riscos absolutos e relativos. Mas o modelo carece de 

transparência e validação, dada a sua importância em computar o capital econômico 

regulatório necessário para atender as regulamentações do Basileia II (DWYER; QU, 2007).  

Na prática, o novo mapeamento deu aos gerentes aquilo que geralmente desejam: 

maior granularidade em medidas de crédito EDF. Os gerentes de risco de crédito desejam ser 

capazes de dizer quais as companhias mais arriscadas entre várias com a mesma medida EDF 

de 20% (ou entre companhias com a mesma medida EDF de 0,02%), o que fica mais fácil de 

ser respondido em portfólios mais granulados (DWYER; QU, 2007). 

Em geral, todos os modelos criados pela KMV adotam a simulação de Monte Carlo 

para estimar a qualidade de crédito das instituições financiadas do portfólio, a qual consiste 

em um grande número de testes, cada qual representando uma combinação de qualidades de 

crédito para o total de exposições da carteira (LEVY, 2008). 

Em cada teste, rodam-se amostras para a distribuição normal de qualidades de crédito, 

o que é feito através da simulação de fatores básicos definidos pelo modelo de correlações 

adotado, associando os processos de fatores para cada financiamento, até chegar à porção 

sistemática de risco referente àquele financiado (LEVY, 2008). Complementarmente, o 

choque específico é simulado para cada empresa, até chegar à qualidade de crédito de cada 

financiado. Se a qualidade de crédito cair abaixo da linha de default, taxas de recuperação 

aleatórias são geradas; se não estiver em default, o valor da qualidade de crédito da instituição 

financiada é mapeado (LEVY, 2008).  

Entretanto, o risco de default pode crescer rapidamente, dependendo de sua correlação 

com o ambiente de negócio da empresa. Nesse sentido, a Moody‟s KMV elaborou um índice 

de correlação, o R-Squared Private Firm, concessor de correlações entre ativos (não ações) 

para, aproximadamente, 33.000 empresas com ações negociadas em bolsa; esse índice fornece 

correlações, parametrizações para correlações de amplo espectro de classes de ativos etc. 

(LEVY, 2008).  

Gordy (2000) complementa afirmando que, em cada modelo de portfólio de risco de 

crédito, a estrutura de correlações entre as taxas de default é um fator determinante para a 
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distribuição de perdas. O risco de crédito de uma empresa, portanto, pode ser decomposto em 

um componente sistemático e um específico (idiossincrático). Em particular, um fator 

sistemático pode ser definido pelo segmento industrial da empresa e pelo país. Cada indústria 

e país tem um componente de risco específico, que é unicamente seu, diferente dos riscos de 

outras indústrias e países (LEVY, 2008).  

De acordo com o Basel Committee (2006), o risco sistemático representa o efeito que 

mudanças inesperadas na macroeconomia e nas condições do mercado financeiro teriam na 

performance dos financiadores, isso porque, apesar de cada financiador poder ter uma 

sensibilidade diferente em relação aos riscos sistemáticos, poucos são indiferentes às 

condições macroeconômicas.  

Assim, à medida que o portfólio vai se diversificando, ou seja, quanto mais as maiores 

exposições representarem uma menor proporção do total financiado, o risco sistemático 

diminui, podendo ser totalmente eliminado em um portfólio infinitamente granulado. Os 

riscos idiossincráticos, em contrapartida, são particulares de cada financiado e, 

consequentemente, não podem ser completamente eliminados (BASEL COMMITTEE, 2006).     

Para Saunders (1999), os pontos fortes da abordagem de precificação de opções 

utilizada no KMV são: 

1) Pode ser aplicada para qualquer companhia com ações negociadas em mercados 

financeiros;  

2) É baseada em dados de mercado de ações, não em dados contábeis históricos, ou 

seja, visa ao futuro;  

3) Tem fortes premissas teóricas, porque é um “modelo estrutural, baseado na 

moderna teoria de finanças corporativas e opções, onde as ações são vistas como 

uma opção de compra sobre os ativos da companhia” (SAUNDERS, 1999, p. 44);  

4) Calibra suas classificações para as experiências de default dos últimos 20 anos ou 

mais. 

Patel e Pereira (2007) consideram que os modelos estruturais têm a vantagem de 

associar diretamente o valor da empresa com o valor de suas ações, precificando o risco de 

crédito especificamente para cada devedor. Já McQuown (1993) considera uma vantagem dos 

modelos estruturais a possibilidade de serem atualizados frequentemente, inclusive 

diariamente, uma vez que utilizam dados de mercado, atualizados regularmente. Sob essa 

perspectiva, no que se refere ao poder preditivo de eventos de inadimplências, o modelo EDF 

representou, portanto, um avanço tecnológico.   
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Por outro lado, para contrabalancear os pontos fortes, Saunders (1999) considera 

quatro desvantagens do modelo:  

1) A dificuldade em construir EDFs teóricas sem a premissa de normalidade do 

retorno dos ativos;  

2) EDFs de empresas sem ações negociadas publicamente somente podem ser 

calculados com a utilização de análises baseadas em dados contábeis e outras 

características observáveis do financiado;  

3) Não distingue as características de diferentes tipos de títulos de longo prazo, tais 

como: data de expedição, garantia adicional, convênios e conversibilidade;  

4) É estático, uma vez que o modelo de Merton assume que a estrutura de débito 

permanece imutável, mesmo que o valor dos ativos de uma companhia tenha 

dobrado.  

Sobre a segunda desvantagem mencionada, Levy (2008) considera que os métodos 

contábeis podem ser muito úteis para avaliar a performance de financiamentos contratuais 

precificados, mas não se ajustam adequadamente a mudanças na qualidade do crédito dos 

financiamentos. Dessa forma, a existência de dados de mercado disponíveis pode ser um fator 

decisivo em favor da escolha de abordagens financeiras, ao invés de métodos contábeis. As 

metodologias contábeis (normalmente de acesso difícil) não necessitam de informações de 

bolsas de valores, por exemplo, para concluir seus cálculos.  

Elizalde (2006) também acrescenta uma desvantagem ao modelo criado por Merton: a 

restrição que faz em relação ao tempo para a ocorrência do default, ou seja, o modelo 

desconsidera a ocorrência de eventos de inadimplência anteriores à data de maturidade da 

dívida da empresa financiada; assim, se o valor dos ativos da empresa cai aos níveis mínimos 

antes da maturidade da dívida, mas ainda há a possibilidade de recuperação até a data do 

pagamento, o default precoce é desconsiderado. 

Além disso, o autor considera as premissas simplificadoras do modelo outro problema, 

visto que a estrutura de capital das empresas é, usualmente, muito mais complexa do que um 

único título de dívida com cupom zero, como prevê o modelo EDF padrão.    

Por fim, Jarrow (2001) considera que a implementação de modelos estruturais, como o 

modelo EDF do KMV, baseado nas teorias de Merton, ignora a possibilidade de bolhas nos 

mercados financeiros e, consequentemente, não leva em consideração as más previsões que as 

bolhas podem causar.  
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2.3.2 CreditRisk+  

 

Em outubro de 2007, logo após o J. P. Morgan publicar o seu modelo de 

gerenciamento de risco de portfólio, o CreditMetrics, a CSFP publicou o seu modelo: o 

CreditRisk+.   

Criado por Tom Wilde, o CreditRisk+, no que diz respeito à matemática adotada, é um 

modelo único entre todos os outros disponíveis para a gestão de portfólio de crédito, uma vez 

que aplica técnicas de matemática atuarial, de uma forma reforçada, para calcular a 

distribuição de perdas de um portfólio (GUNDLACH; LEHRBASS, 2004). 

No entanto, uma das principais diferenças apontadas por Gundlach e Lehrbass (2004) 

entre o CreditRisk+ e os outros modelos é a comercialização. A CSFP, proprietária do 

modelo, decidiu não comercializá-lo, apenas publicando informações básicas sobre o seu 

funcionamento. Consequentemente, bancos acostumados a adquirir soluções completas para 

seus problemas evitaram o CreditRisk+, porém outros escolheram o modelo, utilizando-o em 

divisões como Tesouro, Crédito ao Tesouro, Controle e Gerenciamento de Portfólio 

(GUNDLACH; LEHRBASS, 2004). 

Gordy (2000), por sua vez, complementa afirmando que o CreditRisk+ assumiu um 

papel muito importante no mercado financeiro internacional, principalmente após a criação do 

novo Acordo de Capital da Basileia, em 2004. O modelo transformou-se rapidamente em um 

influente benchmark para as instituições financeiras.  

Burgisser et al. (1999) consideram que o modelo é de fácil implementação prática, 

graças a algumas boas características, tais como: faz poucas pressuposições; tem 

implementação bastante transparente, baseada em conceitos largamente utilizados em 

seguradoras; e a distribuição de perdas pode ser calculada eficientemente de forma analítica, 

usando um procedimento iterativo. Crouhy, Galai e Mark (2000) corroboram ao afirmar que o 

modelo CreditRisk+, como um todo, apresenta a vantagem de ser de relativamente fácil 

implementação. Além disso, expressões formais fechadas são derivadas para gerar a 

probabilidade de perdas em cada empréstimo/obrigação, o que faz do modelo 

computacionalmente atrativo.  

No CreditRisk+ original, o default é modelado como uma variável aleatória discreta 

com uma distribuição de probabilidade. Uma analogia com a segurança doméstica contra 

incêndios é esclarecedora: quando um portfólio de casas é segurado, há uma pequena 

probabilidade de que cada casa será incendiada e, em geral, a probabilidade de que cada casa 
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queime pode ser vista como um evento independente do incêndio em outras residências 

(SAUNDERS, 1999).  

Cada tipo de empréstimo, como hipotecas e empréstimos para pequenos negócios, 

pode ser visto da mesma maneira, no que diz respeito ao seu risco de default. No CreditRisk+, 

cada empréstimo individualmente é visto como detentor de uma pequena probabilidade de 

default, e essas probabilidades são independentes entre si. Para Saunders (1999), essa 

premissa faz com que a distribuição da frequência de eventos de defaults em um portfólio de 

crédito assemelhe-se a uma distribuição de Poisson. 

Crouhy, Galai e Mark (2000) afirmam que o foco do modelo CreditRisk+ original é a 

inadimplência. O modelo assume que a frequência de inadimplências de empréstimos 

aproxima-se a uma distribuição Poisson, porém a migração do risco de crédito não é 

explicitamente modelada nessa análise, uma vez que o CreditRisk+ permite taxas de default 

estocásticas com contribuição parcial para o risco de migração.  

O principal direcionador do risco é o índice médio de inadimplência da economia, que 

pode ser visto como sistematicamente conectado ao estado da macroeconomia, isto é, quando 

a macroeconomia deteriora-se, a taxa de default média tende a crescer, assim como as perdas 

em defaults; já uma melhora das condições econômicas tem o efeito oposto (SAUNDERS, 

1999).  

Para Gundlach e Lehrbass (2004), o empréstimo, no CreditRisk+, assume a condição 

de uma variável aleatória de Bernoulli, havendo apenas duas situações possíveis: ou o devedor 

paga o valor financiado ou ocorre um evento de inadimplência, de forma que lucros ou 

prejuízos decorrentes da migração de um devedor entre classificações de crédito não são 

considerados. Cada financiamento do portfólio não tem a mesma distribuição Bernoulli, pois a 

probabilidade de default de cada ativo varia. Tiwari (2010) corrobora a afirmação, ponderando 

que as perdas no CreditRisk+ dependem de uma variável aleatória de Bernoulli.  

Segundo Crouhy, Galai e Mark (2000), nesse modelo, o risco de inadimplência não 

está relacionado com a estrutura de capital da empresa, de modo que não são feitos 

questionamentos sobre as causas do default: um financiado A está em default com a 

probabilidade  ou não está em default com a probabilidade .  

Capuano et al. (2009) atribuem a irrelevância das causas do default ao fato de o 

CreditRisk+ ser um modelo da forma reduzida, pois, contrariamente aos modelos estruturais, 

os da forma reduzida consideram que os eventos de default não dependem das características 

da empresa financiada. Segundo Çetin et al. (2004), os modelos da forma reduzida 

transformaram-se em uma ferramenta importante para o gerenciamento do risco de crédito, 
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porque, usualmente, adéquam-se melhor aos dados de mercado do que os modelos estruturais. 

Lu e Tsai (2009) corroboram argumentando que os modelos da forma reduzida têm vantagens 

de manuseio e adaptação empírica.      

Quanto às características do CreditRisk+, Gundlach (2004) considera características 

fundamentais:  

1) O desinteresse pelas causas do default: o default é caracterizado apenas como um 

evento puramente aleatório, marcado por uma probabilidade de ocorrência; 

2) A probabilidade de default estocástica: a probabilidade de default de um devedor 

não é vista como uma constante, mas como um valor aleatoriamente variado, 

direcionado por um ou mais fatores de risco (sistemáticos e específicos). 

Conjuntamente, a distribuição das probabilidades de default dos financiamentos 

assume uma distribuição gama;  

3) A dependência linear dos fatores de risco: há uma relação de dependência linear 

entre os fatores de riscos sistemáticos e as probabilidades de default assumidas; 

4) A independência condicional: dados os fatores de risco, os defaults de devedores 

são independentes entre si;  

5) As correlações implícitas entre os direcionadores de risco: as correlações entre os 

devedores não são explícitas, mas se originam implicitamente de fatores de risco 

comuns capazes de direcionar a probabilidade de defaults;  

6) As perdas discretas: para agregar as perdas de um portfólio de forma confortável, 

elas são representadas como múltiplos de uma unidade de perda;  

7) A função geradora de probabilidades é uma distribuição de Poisson para as perdas 

de um devedor; 

8) A distribuição das perdas, resultado final do modelo, é derivada de uma função 

geradora de probabilidades, que pode ser usada se as perdas assumirem valores 

discretos.  

Para Reib (2004), a premissa da independência condicional é muito rigorosa do ponto 

de vista prático, pois é possível introduzir setores para classes gerais de negócios que podem 

estar correlacionados e serem dependentes entre si, através de uma matriz de correlação, cuja 

estimativa pode ser feita através de correlações aproximadas entre os índices de ativos das 

empresas.  

Saunders, Costas e Zenios (2007) corroboram afirmando que os eventos de 

inadimplência dos financiados não são independentes entre si, uma vez que a correlação entre 

os defaults decorre do fato de que os financiados podem estar no mesmo segmento ou em 
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segmentos semelhantes da economia, assim como podem estar suscetíveis aos mesmos fatores 

macroeconômicos. Boegelein et al. (2004) complementam que cada devedor de um portfólio 

de crédito pode ser alocado em uma série de setores, com fatores de risco independentes 

representados por uma variável aleatória contínua de distribuição conhecida. Assim, as 

frequências de default de cada devedor de um mesmo setor são dependentes em um fator 

aleatório comum e permitem uma modelagem de eventos de default correlacionados.  

Burgisser et al. (1999) aplicam modificações no modelo padrão do CreditRisk+, 

atribuindo fatores de correlação entre os setores da indústria. Segundo os autores, as 

correlações podem ser adicionadas de três maneiras: através de séries temporais históricas de 

eventos de default observados nas indústrias; de valores dos ativos das empresas para derivar 

correlações entre pares de ativos, que depois podem ser associadas a correlações entre defaults 

utilizando o modelo de Merton; e de um modelo fatorial que relacione o número de defaults a 

fatores macroeconômicos. 

No modelo CreditRisk+ padrão, para uma grande quantidade de financiamentos, a 

probabilidade de default de cada empréstimo é pequena e a probabilidade em qualquer 

período é independente do número de defaults ocorridos em outros períodos (CROUHY; 

GALAI; MARK, 2000).  

A exposição de cada financiado é ajustada por uma taxa de recuperação antecipada, 

com o objetivo de calcular a perda gerada em caso de default; essas exposições ajustadas são 

exógenas ao modelo, sendo independentes do risco de mercado e de migração do financiado. 

Assim, para derivar a distribuição das perdas para um portfólio bem diversificado, as exposições 

são divididas em bandas, com nível de exposição em cada banda semelhante a um único número 

(CROUHY; GALAI; MARK, 2000).  

As taxas de default de cada setor podem ser bem representadas por distribuições gama, 

cuja escolha é motivada pela necessidade de ter uma distribuição parametrizada esparsamente, 

concentrada em valores positivos, flexível e capaz de gerar expressões para a função geradora 

de probabilidades muito próximas da distribuição de perdas (DESHPANDE; IYER, 2009).   

Segundo Crouhy, Galai e Mark (2000), no modelo CreditRisk+, cada banda é vista 

como um portfólio de empréstimos independente, sendo a função geradora de probabilidades 

para todo o portfólio o produto da função de probabilidades de cada segmento. 

Em seu estudo, Deshpande e Iyer (2009) adaptaram o modelo padrão, separando 

setores da indústria e fatores de risco macroeconômicos, de forma que as taxas de 

inadimplência dos setores, no modelo adaptado, passaram a ser influenciadas por fatores de 
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risco macroeconômicos, que explicam variações nessas taxas. Os autores, então, 

denominaram seu modelo de modelo de dois estágios ou modelo CreditRisk+ hierárquico.   

Sobre as contribuições marginais de cada empréstimo adicional ao risco total da 

carteira, Crouhy, Galai e Mark (2000) afirmam que são facilmente calculáveis no modelo, 

pois ele foca somente o default, requerendo poucas variáveis de entrada para as suas 

estimativas. Dessa forma, para cada instrumento, apenas a probabilidade de default e as 

exposições são requeridas (CROUHY; GALAI; MARK, 2000).  

A taxa de default, por sua vez, é apenas um tipo de incerteza modelada no 

CreditRisk+, sendo o segundo tipo o tamanho ou a severidade das perdas. Para entender a 

severidade das perdas, pode ser utilizada novamente a analogia do incêndio de imóveis: 

quando uma casa pega fogo, o grau de severidade da perda pode variar entre o telhado e a 

completa destruição da casa, por exemplo. No CreditRisk+, sabe-se que as taxas de severidade 

são incertas, devido à dificuldade em medir a severidade de cada default individualmente, de 

forma que as exposições de crédito são agrupadas (GORDY, 2000).  

Portanto, a frequência de defaults e a severidade das perdas produzem uma 

distribuição de perdas para cada grupo de exposições e a soma dessas perdas ao longo do 

grupo produz uma distribuição de perdas para o portfólio de crédito (GORDY, 2000). Os 

dados de entrada chave são as taxas de perdas principais e a severidade das perdas para vários 

grupos de portfólios de crédito. Nesse sentido, cada grupo de empréstimos pode ser entendido 

como um portfólio separado e a distribuição das perdas totais, como o agrupamento das 

distribuições de perdas individuais (SAUNDERS, 1999).  

Para Gundlach (2004), as características básicas do modelo CreditRisk+ resultam em 

uma distribuição de perdas descrita pela soma de variáveis aleatórias binomiais negativas e 

independentes.  

Giese (2004) considera uma das maiores vantagens do CreditRisk+ a sua capacidade 

de calcular a distribuição das perdas de um portfólio de forma analítica, evitando a utilização 

da simulação de Monte Carlo. O autor cita como desvantagem a utilização da simulação de 

Panjer para gerar a distribuição das perdas, recurso considerado instável para portfólios 

grandes com muitos fatores de risco.  

Gordy (2004) corrobora a opinião de Giese sobre a vantagem de evitar a simulação de 

Monte Carlo, além de considerar a flexibilidade analítica a maior vantagem do CreditRisk+ 

em relação aos principais modelos de gerenciamento de portfólio concorrentes.  

Outro ponto de concordância entre os autores é a desvantagem do algoritmo de Panjer, 

considerado por Gordy frágil numericamente. O autor menciona, ainda, a dificuldade de 
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introduzir taxas de recuperação para a geração da distribuição das perdas como outra 

desvantagem do CreditRisk+ (GORDY; 2004). Nesse sentido, a barreira importante para a 

introdução da severidade no CreditRisk+ é a necessidade de que cada perda seja um múltiplo 

inteiro de uma unidade básica de perda.  

Para Tasche (2004), há duas maneiras de realizar o cálculo do capital requerido no 

CreditRisk+: através do desvio padrão da distribuição das perdas ou do value-at-risk da 

distribuição das perdas.   

Segundo Maskara e Aggarwal (2009), o value-at-risk tornou-se um importante padrão 

para mensurar eventos extremos e integrar as fontes díspares de risco, pois responde a 

seguinte questão: qual é a perda máxima para um determinado grau de confiança no horizonte 

de tempo especificado?  

Tasche (2004), ao contrário, considera que mesmo que o value-at-risk alcance grande 

aceitação como medida de risco, há deficiências que o fazem questioná-lo. Em particular, a 

medida negligencia riscos com alto impacto e baixa frequência. 

Por sua vez, Acerbi e Tasche (2002) afirmam que o value-at-risk não é uma medida de 

risco, pois não atende ao axioma da subaditividade, propriedade que expressa o fato de que 

um portfólio, dividido em subportfólios, terá seu risco representado, no máximo, pela soma 

dos riscos de cada subportfólio separadamente.    

Comparando os dois modelos, uma diferença marcante entre o KMV e o CreditRisk+ 

está na modelagem da função de distribuição de probabilidade de defaults no período de um 

ano. No KMV, a medida EDF varia com a chegada de novas informações impostas pelo 

mercado de ações – mudanças nos preços das ações, por exemplo, modificam os escores EDF 

–; já no modelo CreditRisk+, as exposições são agrupadas em subportfólios e a severidade das 

perdas em cada um é vista como uma constante (GORDY, 2000). 

No próximo capítulo, as metodologias dos dois modelos (a serem aplicadas nesta 

pesquisa) são apresentadas em maiores detalhes.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A investigação dos modelos de gestão de portfólio de crédito KMV e CreditRisk+ é 

essencialmente quantitativa, baseada em análises numéricas dos resultados obtidos pelos 

modelos após aplicações em amostras de carteiras de crédito reais coletadas na base de dados 

Bloomberg. Como a calibração de cada um dos modelos exige metodologias diferentes, a 

montagem das amostras seguiu procedimentos particulares, contendo dados distintos para 

cada um dos modelos. 

Macerinskiene e Ivaskeviciute (2008) resumem a visão de vários cientistas para definir 

o que é um portfólio de crédito. Conforme os autores, os portfólios de crédito são o total de 

empréstimos realizados por um banco em um determinado período de tempo.  

Para a análise do KMV, a amostra de portfólio foi composta pelas empresas dos 

índices DAX, da Alemanha, Dow Jones, dos Estados Unidos, Ibovespa, do Brasil, e Nikkei, 

do Japão, entre 1999 e 2009, cujos dados necessários proveram de suas estruturas de capital e 

dos dados de mercado. Os dados serviram como informações de entrada para entregar a 

probabilidade de inadimplência de cada empresa.  

Já para o CreditRisk+, as carteiras corresponderam a um conjunto de títulos de dívida 

emitidos por empresas norte-americanas entre 1986 e 2009 e negociados em dólar. A base de 

dados continha registros de eventos de inadimplência ocorridos no período, permitindo 

modelar frequências de eventos de default. 

As severidades das perdas foram modeladas com base em dados de recuperações 

agrupados em faixas, conforme o estudo de Verde et al. (2009), para, assim, gerar a 

distribuição de perdas.  

Em seguida, foram aplicadas alterações nas informações de entrada dos modelos, 

objetivando verificar a sensibilidade dos modelos às diferentes realidades de risco que podem 

ocorrer no mercado.  

A última etapa do trabalho de análise dos modelos correspondeu à realização de 

backtests. No CreditRisk+, na prática, foi realizada a comparação dos resultados value-at-risk 

(em seus três graus de confiança: 90, 95 e 99%) de 1996, por exemplo, com a média das 

perdas do ano de 1997.  

Já no KMV, os backtests foram realizados comparando as probabilidades médias de 

inadimplência das empresas de um índice com os dados de inadimplência empíricos 

verificados para as empresas do mesmo índice no mesmo período. Assim, se a quantidade de 
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inadimplências empíricas for maior do que as probabilidades estimadas, o modelo não é uma 

boa medida para a mensuração do risco.   

 

 

3.1 KMV 

 

O modelo KMV tradicional utiliza o valor do patrimônio líquido e a volatilidade das 

ações das instituições financiadas como informações de entrada para calcular o valor de 

mercado e a volatilidade dos ativos das empresas integrantes da carteira. Através do valor de 

mercado e da volatilidade dos ativos, é possível, então, gerar valores EDF, resultado que 

determina a probabilidade de inadimplência da empresa em questão. 

Há duas maneiras para o cálculo dos valores EDF. Na primeira, o valor da empresa é 

estimado como a soma do valor de mercado de suas ações, do valor de mercado de suas 

dívidas negociadas e do valor de mercado estimado de suas dívidas não negociadas, sendo 

este estimado assumindo que a relação entre o valor contábil e o valor de mercado da empresa 

é a mesma para dívidas negociadas e não negociadas (COSSIN; PIROTTE, 2001). 

Para Saunders (1999), a segunda maneira para chegar ao valor de mercado dos ativos é 

utilizar a relação estrutural entre o valor de mercado das ações de uma companhia e o valor de 

mercado de seus ativos, resolvendo pelo método da iteração as seguintes equações:  

 

    (1) 

 

     (2) 

 

Onde:  

E = valor do patrimônio líquido da empresa 

 = taxa de juros livre de risco 

D = valor de face da dívida 

T = maturidade para o vencimento da dívida 
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A = valor do ativo  

volatilidade do ativo 

volatilidade da ação 

Neste trabalho, a volatilidade das ações foi calculada para cada empresa, conforme as 

seguintes equações:  

  (3) 

 

   (4) 

 

Como as demais informações (dívida – D – e patrimônio líquido – E) utilizadas 

referem-se aos últimos dias úteis de cada ano, o cálculo da volatilidade das ações de todas as 

empresas da amostra foi feito com base nos 253 dias úteis anteriores ao último dia com 

negociações em bolsa de cada ano. 

Com o valor da volatilidade das ações  calculado e dívidas, patrimônio líquido, taxa 

de juros livre de risco e tempo de maturidade das dívidas conhecidos, apenas duas variáveis 

das equações não lineares 1 e 2 apresentadas permaneceram desconhecidas: o valor de 

mercado dos ativos – A – e a volatilidade dos ativos – .  

Há diversas maneiras possíveis para encontrá-las, sendo uma delas pelo suplemento 

Solver, disponível no Microsoft Excel. Foi utilizado, no entanto, o algoritmo desenvolvido por 

Nelder e Mead (1965) para a solução de problemas multidimensionais. Como o Solver, esse 

algoritmo utiliza a iteração para encontrar as duas variáveis desconhecidas do sistema de 

equações não lineares.   

Assim, o valor de mercado e a volatilidade dos ativos, encontrados com o algoritmo 

mencionado, foram finalmente inseridos na equação 5, para calcular a distância ao default. 

    

    (5) 
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Onde: 

 = retorno esperado dos ativos da empresa 

O resultado DD, referido como distância ao default, é substituído por uma função de 

densidade acumulada, para estimar a probabilidade de o valor da empresa vir a ser menor do 

que o valor de face de sua dívida no mesmo horizonte de tempo dos vencimentos de seus 

compromissos. Assim, no modelo KMV, a frequência esperada  de inadimplência ou EDF 

de cada empresa é dada por (BHARATH; SHUMWAY, 2008): 

 

     (6) 

 

Onde: 

 = função normal acumulada 

= distância ao default  

Também há inúmeras formas possíveis para estimar o retorno esperado dos ativos das 

empresas. Nesta pesquisa, a taxa de retorno dos ativos µ de cada empresa foi calculada de 

duas formas diferentes, com base nas seguintes equações: 

            (7) 

 

      (8) 

 

Onde: 

 

A utilização de dois valores diferentes para as taxas µ como informação de entrada 

gerou dois resultados de distância ao default distintos para uma mesma empresa, o que 

permitiu efetuar uma análise comparativa entre as duas probabilidades de default geradas com 

cada uma das taxas. 
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Bharath e Shumway (2008) consideram que o modelo de distância ao default de 

Merton envolve, na realidade, poucos processos estimativos, substituindo estimações por algo 

mais semelhante a calibrações para valores de parâmetros que precisam ser inferidos.  

Com o modelo KMV, o risco de crédito de uma empresa está associado a uma 

probabilidade de default obtida a partir de uma função normal acumulada que leva em 

consideração o valor da empresa –  –, a volatilidade do valor da empresa – – e o valor de 

face da dívida –  (STEIN, 2005). A probabilidade de default, portanto, varia conforme os 

seguintes parâmetros: valor das ações, volatilidade do valor das ações, valor dos ativos, 

volatilidade do valor dos ativos e variações no valor de face das dívidas da companhia 

(BHARATH; SHUMWAY, 2008).  

Além do modelo KMV padrão, também foi testado um modelo criado por Bharath e 

Shumway (2008), denominado modelo ingênuo, que faz algumas premissas básicas, sendo a 

primeira a utilização do valor contábil de face das dívidas da empresa, ao invés de estimar o 

valor de mercado das dívidas. 

 

      (9) 

  

Assim, como as empresas com maiores chances de default têm dívidas com alto teor 

de risco e o risco de suas dívidas está associado ao risco de suas ações, o modelo ingênuo 

estabelece que a volatilidade do valor das dívidas é dada pela seguinte equação: 

 

    (10) 

 

A volatilidade do valor dos ativos da empresa é dada por: 

 

  (11) 

 

Além disso, utiliza-se, no modelo ingênuo, o retorno das ações da companhia no ano 

anterior como uma proxy para o retorno esperado dos ativos da empresa.  
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    (12) 

  

Nessa equação, o rit -1 é igual ao , apresentado na metodologia do modelo padrão. No 

entanto, além do  mencionado e descrito anteriormente, o modelo ingênuo também será 

aplicado utilizando a taxa , baseada em uma taxa de juros livre de risco (também 

apresentada na metodologia do modelo padrão). 

Segundo Bharath e Shumway (2008), os procedimentos supramencionados permitem 

capturar a mesma informação adquirida pelos processos iterativos do modelo padrão de 

distância ao default de Merton. Ainda, de acordo com os autores, a distância ao default, no 

modelo ingênuo, é dada pela equação: 

  

    (13) 

 

Como foram utilizadas duas taxas µ diferentes para um mesmo ano, foram gerados 

dois resultados EDF padrão e dois resultados EDF ingênuo para cada empresa, num único 

ano. Com base nessas informações, foram, portanto, estimadas as frequências esperadas de 

inadimplência para cada ano, entre 2001 e 2010, para as mais de 300 empresas da amostra, 

sendo que, na sequência, foram aplicadas alterações nos parâmetros de entrada dos modelos, 

para observar o comportamento dos valores EDF padrão e ingênuo em diferentes cenários. 

O cálculo inicial da frequência esperada de inadimplência média da carteira serviu 

como uma calibração, ou seja, um ponto de partida para as variações que serão aplicadas com 

o objetivo de verificar a sensibilidade do modelo às diversas situações possíveis de mercado.  

Diferentemente de estudos mais complexos realizados por outros autores, esta pesquisa 

não estabeleceu correlações entre os eventos de inadimplência, dada a dificuldade de aplicar 

as correlações computacionalmente. 

 

 

3.2 CreditRisk+ 

 

O CreditRisk+ captura, essencialmente, as características dos eventos de default, a fim 

de estimar uma distribuição das perdas totais do portfólio. Para tanto, utiliza como técnica a 
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geração de duas distribuições anteriores: uma para a frequência dos eventos de default e outra 

para a severidade das perdas.   

Conforme Melchiori (2004), a metodologia da frequência/severidade é uma das mais 

flexíveis para avaliar as perdas originadas em portfólios de seguradoras, sendo que, em 

modelos de crédito, as médias de frequência e severidade de perdas são utilizadas para 

calcular a perda esperada. Para a geração das distribuições, o modelo considera a frequência 

de eventos de default como variável aleatória discreta e as severidades das perdas como 

variáveis aleatórias contínuas.  

Nesta pesquisa, a frequência foi modelada com base nos índices médios de 

inadimplência da amostra, enquanto as severidades foram modeladas conforme os dados de 

faixas de recuperação de defaults, publicados no estudo de Verde et al. (2009).  

Após modelar frequência e severidade separadamente, foram compostas distribuições 

finais de perdas da amostra, dadas pela conjunção entre distribuições de frequência (discretas) 

e de severidade (contínuas). 

 

 

3.2.1 Frequência de defaults 

 

A frequência, segundo Melchiori (2004), representa o número de eventos de default de 

um portfólio, em um determinado período de tempo. Portanto, segundo o autor, X, que 

representa a frequência de eventos, somente pode assumir o valor de números inteiros não 

negativos.  

O modelo CreditRisk+ assume que há um grande número de exposições a perdas em 

uma carteira de crédito e que a probabilidade de que cada financiado, em particular, entre em 

situação de default é pequena. Nessas circunstâncias, a distribuição do número de eventos de 

inadimplência de um portfólio será muito próxima a uma distribuição de Poisson (CSFP, 

1997).  

Se a probabilidade de cada financiado, individualmente, tornar-se inadimplente é 

pequena, a probabilidade de ocorrência de n eventos de default em um portfólio no período de 

um ano é dada por:  

 

   (14) 



48 

 

Nota-se que a distribuição tem apenas um parâmetro: o número esperado de eventos de 

inadimplência μ. Dessa forma, a distribuição não depende do número de exposições do 

portfólio ou da probabilidade individual de cada financiado, uma vez que essa probabilidade é 

uniformemente pequena. A distribuição de Poisson tem, portanto, uma esperança μ e um 

desvio padrão dado por . 

Substituindo os valores na equação, com o índice médio de inadimplência – µ –, é 

possível calcular a probabilidade de qualquer número de eventos de inadimplência na amostra 

de exposições.  

Neste estudo, para uma janela de tempo com títulos emitidos entre 1986 e 1995, 

verificou-se a quantidade de títulos inadimplentes no ano seguinte ao último da janela, no caso, 

1996. Para o período entre 1987 e 1996, verificou-se o número de títulos inadimplentes em 1997 

e assim sucessivamente. Em suma, com os dados de números de inadimplência da amostra ano 

após ano, foi possível calcular o índice médio de inadimplências.  

Já para calcular o parâmetro da variável aleatória de Poisson, considerada na literatura 

científica distribuição adequada para modelar variáveis discretas, como a frequência de 

inadimplências, a única informação necessária foi a média dos dados de default utilizados.  

Com a média de eventos estimada, foi possível, então, criar funções em macros do 

software VB.net (vinculado ao Excel), para gerar variáveis aleatórias de Poisson. Poderia ter 

sido utilizada, também, a distribuição binomial negativa para modelar a frequência de 

inadimplências, porém ela não se adequou aos dados de entrada da amostra de portfólio de 

crédito, sendo, ao final, descartada.  

Melchiori (2004) afirma que a distribuição de Poisson, que especifica a probabilidade de 

n defaults, pode ser identificada como uma aproximação da distribuição binomial. No entanto, 

se o número de financiados do portfólio for grande o suficiente, a diferença entre o número de 

eventos de defaults determinado pela distribuição Poisson e pela distribuição binomial torna-se 

irrelevante.     

Já Frachot, Moudoulaud e Roncalli (2003) argumentam que a frequência de eventos de 

inadimplência pode ser representada adequadamente por uma distribuição de Poisson. Para 

Fontnouvelle et al. (2003), essa distribuição admite que a probabilidade de ocorrência dos 

eventos independe do tempo passado desde que o último evento ocorreu, de forma que os 

eventos podem, inclusive, ser bastante espaçados ao longo do tempo.  
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3.2.2 Severidade das perdas 

 

Para a obtenção de distribuições de severidades das perdas ocasionadas pelos defaults 

em um portfólio, o documento oficial do modelo CreditRisk+ agrupa as exposições em 

segmentos menores, reduzindo significativamente a quantidade de dados que precisam ser 

incorporados no cálculo e na geração das distribuições.  

Segundo Tiwari (2010), se um setor é definido como a indústria automobilística 

localizada na região ABC, então, para calcular a volatilidade do setor, é necessário observar 

dados de defaults do setor nos últimos 10-15 anos, a fim de calcular a média e o desvio padrão 

das severidades. 

No modelo testado neste trabalho, não foram considerados os segmentos de 

exposições, ou seja, a amostra de portfólio agrupou todas as exposições como se fizessem 

parte de um único segmento. 

Para modelar a severidade das perdas, foi utilizado como base um estudo de Verde et 

al. (2009), que classifica as empresas conforme graus de recuperação para seus títulos 

inadimplentes, entre 2000 e 2008, nos Estados Unidos. De acordo com o grupamento 

realizado no estudo, para cada 100 empresas inadimplentes, as faixas de recuperação de títulos 

de dívidas (em %) são as seguintes:  

 

Tabela 1 – Classificação de empresas em faixas de recuperação. 

Faixa de Recuperação (%) Empresas inadimplentes na faixa (a cada 100) 

0 > 10 5 

10 > 30 20 

30 > 50 27 

50 > 70 23 

70 > 90 14 

> 90 11 

Fonte: Verde et al. (2009, p. 9). 

 

Portanto, segundo os autores, de cada 100 títulos inadimplentes, 5 recuperam entre 0 e 

10%; 20 entre 10 e 30%; 27 entre 30 e 50%; 23 entre 50 e 70%; 14 entre 70 e 90%; e 11 mais 

do que 90% do valor de face do título. Assim, utilizando metodologias estatísticas, através 

desse grupamento, é possível estimar a média e a variância de recuperações de títulos 

americanos do período.  
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Conforme Stevenson (1981), primeiramente calcula-se a média de recuperações de 

cada grupo; em seguida, multiplica-se a frequência de recuperações do grupo pela média do 

grupo. O resultado é dividido pelo total de frequências, que, no caso do estudo de Verde et al. 

(2009), é 100 eventos, para obter a média de todas as classes conjuntamente. 

Já a variância é calculada com a somatória das multiplicações das frequências e dos 

erros quadrados de cada evento em relação à média de todos os grupos. Ao final, divide-se a 

somatória pelo total de frequências menos 1, para obter a variância das recuperações em 

relação à média (STEVENSON, 1981). O desvio padrão é a raiz quadrada da variância.      

 

Tabela 2 – Média, variância e desvio padrão das severidades (dados por grupo). 

Classes 

Média 

das 

classes 

(xi) 

xmédio 
Frequência 

(fi) 
fi*xi (xi-xmédio)^2 fi*(xi-xm)^2 

Média de 

recuperação 

0 > 10 0,05 0,505 5 0,25 0,207025 1,035125 0,505 

10 > 30 0,2 0,505 20 4 0,093025 1,8605 Variância 

30 > 50 0,4 0,505 27 10,8 0,011025 0,297675 0,068661616 

50 > 70 0,6 0,505 23 13,8 0,009025 0,207575 Desvio padrão 

70 > 90 0,8 0,505 14 11,2 0,087025 1,21835 0,262033616 

> 90 0,95 0,505 11 10,45 0,198025 2,178275 
 

   
100 50,5 

 
6,7975 

 

Fonte: Verde et al. (2009, p. 11). 

 

A partir desses dados (média, variância e desvio padrão das severidades), foi possível 

deduzir, através de equações matemáticas, os parâmetros das distribuições lognormal e gama, 

que, segundo a literatura científica, são distribuições adequadas para modelar variáveis 

aleatórias contínuas, como a severidade de perdas (ver, no Apêndice, os cálculos dos 

parâmetros das distribuições).   

A ideia foi testar, durante a calibração, as distribuições lognormal e gama para as 

severidades das perdas, de modo que as distribuições geradas na calibração foram o ponto de 

partida para a aplicação de variações nos parâmetros, de forma a criar diferentes cenários de 

risco de crédito. 

Cruz (2002) considera que as principais distribuições utilizadas para representar a 

severidade das perdas são: normal, lognormal, normal invertida, exponencial, Weibull, gama e 

Pareto.  
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3.2.3 Distribuição das perdas 

 

Para integrar a distribuição Poisson – de frequência – com as distribuições de 

severidades, foram desenvolvidas sub-rotinas também em macros de Excel, para acumular as 

perdas geradas.  

Essas sub-rotinas efetuaram 5000 simulações de perdas, modelando frequência e 

severidades para cada dado de value-at-risk gerado, sendo que cada resultado originado 

apresentou 200 values-at-risk, com as perdas médias para determinados graus de confiança 

(90, 95 e 99%). Além disso, os resultados sempre apresentaram as perdas médias da carteira, 

outro dado gerado para possibilitar melhores análises.  

Na prática, portanto, cada simulação gerou dois resultados: o value-at-risk médio para 

o grau de confiança escolhido e a perda média, que independe de graus de confiança. A 

programação das sub-rotinas permitiu alterar os graus de confiança manualmente, para gerar 

novos resultados. 

Segundo Reib (2004), é possível estabelecer correlações entre os ativos de uma 

carteira de crédito no modelo CreditRisk+, através das correlações aproximadas entre os 

índices de ativos da empresa. Burgisser et al. (1999), por sua vez,  apresentam uma extensão 

do modelo CreditRisk+ padrão; após examinarem correlações entre segmentos da indústria, os 

autores derivaram fórmulas para as perdas inesperadas e as contribuições ao risco, 

estabelecendo correlações entre os defaults de diferentes segmentos integrantes do portfólio. 

A introdução de correlações entre segmentos, no entanto, é muito difícil de ser 

aplicada computacionalmente. Devido a essa dificuldade, as exposições não foram divididas 

em segmentos industriais, tampouco foram consideradas as correlações entre as exposições da 

amostra.  

A calibração do modelo foi realizada com base em dados históricos do período entre 

1986 e 2009, tendo sido observados cerca de 5.000 títulos emitidos a cada ano. Em seguida, 

foram aplicadas alterações nos parâmetros das distribuições de frequência e severidade, 

simulando melhoras ou pioras nas condições macroeconômicas. Por exemplo, um aumento no 

número de inadimplências pode ser ocasionado por uma crise; já uma redução do número de 

inadimplências pode ser efeito de uma melhora no cenário econômico.  

Ao final, os resultados da modelagem do CreditRisk+ foram comparados com as 

distribuições mensuradas pelo mesmo modelo em anos anteriores, processo denominado 

backtesting. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

4.1 KMV 

 

Para determinar os resultados dos modelos KMV padrão e ingênuo, foram 

desenvolvidas funções em VB.net, programa anexo ao Excel, para gerar as frequências 

esperadas de inadimplência das empresas da amostra. Foram necessárias duas funções, uma 

para cada modelo. 

A função do modelo padrão foi desenvolvida para, inicialmente, estimar o valor de 

mercado dos ativos e a sua volatilidade. Em seguida, para utilizar os valores estimados para 

calcular a distância ao default e, finalmente, para determinar, com uma distribuição normal, a 

probabilidade de inadimplência da empresa. 

A segunda função correspondia ao modelo EDF ingênuo, desenvolvido por Bharath e 

Shumway (2008), o qual não se preocupa em empregar o método da iteração para encontrar o 

valor de mercado dos ativos, utilizando como base o valor contábil do ativo. Em seu estudo, 

os autores afirmam que sua metodologia é um método de EDF simplificado, que apenas 

aproveita a relação entre a estrutura de capital da empresa e seu risco de inadimplência. 

Para determinar a probabilidade de default de uma empresa, portanto, as funções 

criadas para os modelos padrão e ingênuo necessitaram apenas de cinco parâmetros de 

entrada: dívidas, patrimônio líquido, volatilidade das ações, taxa µ e tempo até o vencimento 

das dívidas (considerado sempre um ano, nesta pesquisa).  

A análise principal em qualquer um dos modelos (padrão ou ingênuo) correspondeu ao 

conjunto de empresas financiadas. Na prática, o cálculo da média das probabilidades de 

inadimplências das empresas representou a frequência esperada de inadimplência média para 

o conjunto de empresas do índice em um dado ano. Portanto, os resultados EDF padrão e 

ingênuo individuais de cada empresa foram utilizados como base para o cálculo das médias 

dos resultados EDF de todas as empresas de cada bolsa analisada, anualmente.  

Como havia duas taxas µ, calculadas de diferentes maneiras (já apresentadas 

anteriormente), foram computados dois resultados EDF padrão e dois EDF ingênuo em cada 

ano, para cada empresa. Assim, para cada um dos modelos – padrão e ingênuo –, foram 

calculados dois resultados EDF médios anuais de cada bolsa de valores.  

Na sequência, aplicadas as funções aos dados de entrada de cada empresa e calculadas 

as médias EDF de cada índice de ações negociadas em bolsa, foi identificado que, para um 
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mesmo modelo (EDF padrão ou EDF ingênuo), a utilização das diferentes taxas de retorno 

dos ativos µ gerou resultados bastante diferentes.  

 

Tabela 3 – Probabilidades médias de inadimplência – Modelo padrão – Dow Jones. 

DOW JONES 

EDF padrão 

Média 

anual 

Resultado 

com 

Resultado 

com 

Resultado Valor médio 

 

Valor médio 

 

Volatilidade 

média 

2000 0,062% 0,058% -0,003% -6,094% 5,786% 41,272% 

2001 0,058% 0,082% 0,024% -9,475% 5,227% 40,584% 

2002 0,142% 0,183% 0,042% -19,916% 3,250% 46,409% 

2003 0,095% 0,075% -0,020% 25,223% 3,250% 39,903% 

2004 0,000% 0,000% 0,000% 5,378% 3,250% 22,303% 

2005 0,000% 0,000% 0,000% 1,154% 3,250% 19,417% 

2006 0,000% 0,000% 0,000% 19,296% 3,250% 23,642% 

2007 0,000% 0,000% 0,000% 8,452% 3,250% 24,151% 

2008 0,380% 0,562% 0,182% -38,230% 3,250% 49,709% 

2009 1,090% 0,988% -0,102% 22,444% 0,340% 49,872% 

Média do 

período 
0,183% 0,195% 0,012% 0,823% 3,410% 35,726% 

 

Os resultados médios anuais referentes a cada ano, na Tabela 3, representam a chance 

de inadimplência das empresas do índice no ano seguinte. Assim, associando a coluna dos 

valores médios anuais do índice Dow Jones aos resultados EDF médios anuais do mesmo 

índice, é possível visualizar a influência que as variações negativas na taxa de retorno dos 

ativos  têm na probabilidade de inadimplência das empresas. 

Dado pela multiplicação do preço das ações pelo número de ações, o patrimônio 

líquido de uma empresa de capital aberto depende muito de variações positivas nos preços de 

suas ações no período, ou seja, se o valor do patrimônio líquido aumentar, a qualidade de 

crédito da empresa deve melhorar, caso as dívidas tenham se mantido constantes no período. 

Portanto, quanto maior for o valor do patrimônio líquido da empresa, em teoria, maior será a 

chance de a empresa ser capaz de cumprir suas obrigações. 

Quando a taxa de retornos dos ativos , baseada na variação dos preços das ações no 

período, é negativa, como em 2008, significa que, na média, o valor dos preços das ações das 

empresas ficou menor de um ano para o outro, de forma que, se as dívidas das empresas 

tiverem se mantido constantes, a qualidade de crédito das empresas do índice, em teoria, 

piora. 

No ano de 2002, quando o valor foi mais negativo do que nos dois anos anteriores, 

os valores EDF médios do índice Dow Jones, tanto do cálculo com , quanto no cálculo 



54 

 

com , ascenderam razoavelmente, indicando que a probabilidade média de inadimplência 

das empresas do índice aumentou para o ano de 2003. O crescimento dos resultados médios 

do EDF padrão indica que as empresas do índice, na média, ficaram mais suscetíveis a 

inadimplências.  

Em contrapartida, no período de 2004 a 2006, quando as variações na média dos 

valores  foram positivas, os índices EDF médios caíram. Os resultados EDF médios (nos 

cálculos com ambas as taxas µ) mantiveram-se baixos, indicando que a chance de 

inadimplência das empresas foi menor entre 2005 e 2008. 

Em 2008, após anos seguidos de variações positivas nos preços das ações das 

empresas, o valor de  foi consideravelmente negativo. Como resultado, a chance de 

inadimplência das empresas para o ano de 2009 aumentou. No cálculo efetuado com , por 

exemplo, a probabilidade de inadimplência média das empresas do índice passou a ser de 

0,5%, enquanto, no cálculo com , de 0,3%.  

Associando as colunas dos resultados EDF do índice Dow Jones com a coluna das 

volatilidades das ações, percebe-se que as quedas nas diferenças entre os resultados do modelo 

padrão obtidos com e , no período entre 2000 e 2005, provavelmente estão relacionadas à 

baixa variação na volatilidade média das ações. Quando a variação na volatilidade média volta 

a subir, entre 2006 e 2008 (crescendo de forma acentuada, principalmente, entre 2007 e 2008), 

a diferença entre os resultados obtidos com as distintas taxas de retorno dos ativos µ, com o 

modelo padrão, aumenta notavelmente. Portanto, quanto menor a variação na volatilidade 

média das ações de um ano para o outro, mais os resultados calculados com os diferentes µ, 

no modelo padrão, tendem à equivalência, conforme é possível visualizar associando as 

colunas da Tabela 3. 

Também nas estimativas com o modelo padrão, o risco de crédito das empresas do 

índice DAX comporta-se de forma semelhante ao verificado no índice Dow Jones, no que diz 

respeito à influência dos valores médios  anuais das empresas em suas probabilidades 

médias de inadimplência. 
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Tabela 4 – Probabilidades médias de inadimplência – Modelo padrão – DAX. 

DAX 

EDF padrão 

Média 

anual 

Resultado 

com  

Resultado 

com  

Resultado  

 

Valor médio 

 

Valor médio 

 

Volatilidade 

média 

2000 0,161% 0,256% 0,094% 1,484% 4,526% 40,007% 

2001 0,094% 0,119% 0,025% -14,025% 3,255% 40,194% 

2002 0,845% 1,300% 0,455% -48,076% 2,619% 46,721% 

2003 0,227% 3,464% 3,237% 30,932% 2,184% 39,252% 

2004 0,000% 0,000% 0,000% 9,176% 2,259% 21,905% 

2005 0,000% 0,000% 0,000% 29,290% 2,688% 19,321% 

2006 0,001% 0,001% 0,000% 26,250% 3,805% 23,921% 

2007 0,000% 0,000% 0,000% 17,866% 3,986% 23,447% 

2008 2,395% 3,291% 0,896% -63,116% 1,699% 54,966% 

2009 1,143% 0,934% -0,209% 30,774% 0,793% 43,277% 

Média do 

período 
0,508% 0,981% 0,473% 2,055% 2,781% 35,301% 

 

Verifica-se que, em 2001 e 2002, quando os valores médios  foram negativos, as 

probabilidades médias de inadimplência subiram, indicando que a qualidade de crédito das 

empresas alemãs sofreu um revés nos anos de 2002 e 2003. Entre 2003 e 2007, quando os 

valores das empresas do índice DAX foram positivos, as probabilidades médias de 

inadimplência sofreram forte queda, indicando melhora na qualidade de crédito das empresas 

entre 2004 e 2008.  

Um sinal de que estes valores  médios influenciaram positivamente a qualidade de 

crédito das empresas alemãs está na quantidade de resultados EDF baixos no período. Em 

ambos os cálculos, ora com , ora com , dos 20 menores resultados EDF, pelo menos 13 

ocorreram em um dos cinco anos: 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.    

Além disso, de um ano para outro, se a variação no valor  for muito alta, a diferença 

entre as probabilidades de default geradas com  e  também aumenta bastante. Assim, 

analisando as diferenças de resultados com base nas diferentes taxas de retorno dos ativos µ, é 

possível identificar que, na média, os resultados gerados com a taxa  são maiores do que os 

resultados gerados com .    

Nos períodos 2002-2003 e 2007-2008, por exemplo, as diferenças de resultados entre os 

cálculos com os dois µ foram elevadas em comparação a outros períodos. Entre 2007 e 2008, a 

média dos valores  das empresas foi de 17% para -63%. Uma grande variação. No mesmo 

período, os resultados calculados com  elevaram-se mais do que os gerados com  e a 

diferença entre os dois elevou-se consideravelmente, atingindo 0,8% em 2008.  
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As médias anuais de volatilidade das ações também influenciam na qualidade de crédito 

das empresas e nas diferenças entre os valores EDF padrão, calculados ora com , ora com 

Quando a volatilidade média sofre maiores variações de um ano para o outro, a diferença 

entre o EDF padrão calculado com as diferentes taxas de retorno µ também aumenta. 

O exemplo, novamente, é o ano de 2008, quando a volatilidade média das ações foi de 

23%, em 2007, para 54%. Neste ano, os resultados gerados com  elevaram-se mais do que os 

calculados com , determinando uma grande diferença de resultados calculados com as 

diferentes taxas.  

Assim como a taxa de retorno dos ativos , a volatilidade média das ações também está 

bastante associada a variações nas probabilidades médias de inadimplência das empresas.  

 

Tabela 5 – Probabilidades médias de inadimplência – Modelo ingênuo – Dow Jones. 

Dow Jones 

EDF ingênuo 

Média 

anual 

Resultado 

com  

Resultado 

com  

Resultado 

 -  

Valor médio 

 

Valor médio 

 

Volatilidade 

média 

2000 0,592% 1,631% 1,039% -6,094% 5,786% 41,272% 

2001 0,451% 2,105% 1,655% -9,475% 5,227% 40,584% 

2002 1,184% 5,193% 4,009% -19,916% 3,250% 46,409% 

2003 0,797% 0,132% -0,665% 25,223% 3,250% 39,903% 

2004 0,036% 0,009% -0,027% 5,378% 3,250% 22,303% 

2005 0,102% 0,079% -0,023% 1,154% 3,250% 19,417% 

2006 0,065% 0,001% -0,063% 19,296% 3,250% 23,642% 

2007 0,143% 1,785% 1,642% 8,452% 3,250% 24,151% 

2008 2,892% 17,823% 14,932% -38,230% 3,250% 49,709% 

2009 3,104% 1,853% -1,251% 22,444% 0,340% 49,872% 

Média do 

período 
0,938% 3,066% 2,128% 0,823% 3,410% 35,726% 

 

Tabela 6 – Probabilidades médias de inadimplência – Modelo ingênuo – DAX. 

DAX 

EDF ingênuo 

Média 

anual 

Resultado 

com   

Resultado 

com  

Resultado 

  

Valor médio 

 

Valor médio 

 

Volatilidade 

média 

2000 3,927% 13,266% 9,339% 1,484% 4,526% 40,007% 

2001 3,966% 13,089% 9,123% -14,025% 3,255% 40,194% 

2002 7,131% 37,108% 29,977% -48,076% 2,619% 46,721% 

2003 4,536% 0,429% -4,107% 30,932% 2,184% 39,252% 

2004 2,449% 3,968% 1,519% 9,176% 2,259% 21,905% 

2005 1,382% 0,001% -1,381% 29,290% 2,688% 19,321% 

2006 1,605% 0,395% -1,210% 26,250% 3,805% 23,921% 

2007 1,393% 3,917% 2,524% 17,866% 3,986% 23,447% 

2008 7,046% 33,549% 26,503% -63,116% 1,699% 54,966% 

2009 4,771% 2,453% -2,317% 30,774% 0,793% 43,277% 

Média do 

período 
3,814% 10,663% 6,849% 2,055% 2,781% 35,301% 
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No que diz respeito à influência dos valores  médios anuais, o comportamento do 

modelo ingênuo é semelhante ao do modelo padrão, nos índices Dow Jones e DAX. Também 

com esse modelo, nos anos de valores médios  negativos, foram identificadas as piores 

qualidades de crédito médias das empresas. 

No ano de 2005, por exemplo, quando o valor  médio das empresas do índice DAX 

foi bastante positivo, as empresas alemãs obtiveram seus melhores índices de qualidade de 

crédito, com valores EDF ingênuo bastante baixos, próximos de 1,3%, no cálculo com , e de 

0%, com , indicando que a probabilidade de inadimplência das empresas, em 2006, era 

muito pequena.   

Já nos anos com valores  médios negativos, como 2002 e 2008, por exemplo, os 

resultados EDF médios calculados com o modelo ingênuo para o índice DAX foram mais 

altos. Assim, no cálculo com , a probabilidade média de inadimplência das empresas no ano 

de 2003 era de 37%, conforme os dados apurados em 2002. Em 2009, a chance de 

inadimplência atingiu 33%, conforme o valor EDF apurado em 2008, ou seja, valores bastante 

elevados comparados aos de outros anos analisados. 

No caso do índice Dow Jones, no cálculo com o ano no qual foi identificada a 

maior probabilidade de inadimplências foi 2010, com 3% de chance, conforme os dados 

apurados em 2009. No cálculo com , o ano de pior qualidade de crédito foi 2009, quando a 

probabilidade de default média foi de 17%, conforme os dados apurados em 2008. O ano de 

2008 foi o ano no qual a média do valor das empresas desse índice foi mais negativa, 

corroborando a ideia de que a qualidade de crédito das empresas está bastante associada ao 

valor , calculado com base no preço das ações da empresa.  

Conforme foi possível visualizar em uma análise completa dos resultados, seja com o 

modelo ingênuo, seja com o modelo padrão, valores médios  negativos influenciam 

negativamente a qualidade de crédito das empresas com ações negociadas em bolsa.  

Quanto à variação brusca na média das volatilidades das ações de um ano para outro, 

conforme visualizado na análise dos índices Dow Jones e DAX dos dois modelos, verificou-se 

que ela também está associada a probabilidades médias de inadimplência mais altas.  

Nos resultados do modelo ingênuo, quando a volatilidade média das ações saiu de 23 

para 54%, no índice DAX, entre 2007 e 2008, a probabilidade média de inadimplência foi de 

1 para 7%, no cálculo com , e de 3,9 para 33%, no cálculo com . Já as alterações nos 

resultados do modelo padrão não foram tão altas, indicando que o modelo ingênuo é mais 

sensível a variações bruscas nas volatilidades das ações do que o modelo padrão.   
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Tabela 7 – Probabilidades médias de inadimplência – Subtração do modelo padrão pelo modelo 

ingênuo – Dow Jones. 

 
Padrão - ingênuo (  Padrão - ingênuo (  

Média -2,871% -0,755% 

2000 -1,573% -0,530% 

2001 -2,023% -0,393% 

2002 -5,010% -1,042% 

2003 -0,057% -0,703% 

2004 -0,009% -0,036% 

2005 -0,079% -0,102% 

2006 -0,001% -0,065% 

2007 -1,785% -0,143% 

2008 -17,262% -2,512% 

2009 -0,865% -2,014% 

 

Os resultados negativos da Tabela 7 indicam que as probabilidades de inadimplência 

médias geradas pelo modelo ingênuo são maiores do que as estimadas com o modelo padrão, 

tanto no cálculo , quanto no cálculo com , no índice Dow Jones. Esse exemplo pode ser 

estendido aos outros índices de bolsa de valores estudados, uma vez que, em todos, os 

resultados do modelo ingênuo foram maiores na média, tanto no cálculo com , quanto no 

cálculo com .   

De forma complementar, é possível comparar as duas diferenças entre os modelos 

padrão e ingênuo, representadas nas colunas. Na média, a diferença entre os modelos é maior 

quando utilizada a taxa de retorno dos ativos  para ambos. A mesma realidade é observável 

para todas as demais bolsas de valores estudadas. 

Nas análises realizadas anteriormente, foi identificado que o modelo ingênuo é mais 

sensível a variações bruscas nas volatilidades das ações. Da mesma forma, é possível 

identificar, com as diferenças entre os resultados dos modelos apresentadas na Tabela 7, que o 

modelo ingênuo também é mais sensível à utilização das taxas µ. 

Quando a taxa µ é calculada com base em preços de ações, como foi realizado com a 

taxa , os resultados do modelo ingênuo são muito maiores do que os gerados com o modelo 

padrão, usando a mesma taxa. Enfim, a análise comparativa permite afirmar que o modelo 

ingênuo é mais sensível a essas taxas.  
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Tabela 8 – Análise -  – Dow Jones. 

 

Padrão  - Padrão  Ingênuo  - Ingênuo  

Média 0,012% 2,128% 

2000 -0,003% 1,039% 

2001 0,024% 1,655% 

2002 0,042% 4,009% 

2003 -0,020% -0,665% 

2004 0,000% -0,027% 

2005 0,000% -0,023% 

2006 0,000% -0,063% 

2007 0,000% 1,642% 

2008 0,182% 14,932% 

2009 -0,102% -1,251% 

 

Para verificar qual das duas taxas µ gera resultados maiores, é possível comparar os 

resultados de um mesmo modelo (padrão ou ingênuo) calculados com as diferentes taxas µ.  

Tanto no cálculo com o modelo padrão, quanto no cálculo com o modelo ingênuo, os 

resultados gerados com  foram maiores do que os gerados com , no índice Dow Jones. 

Além disso, conforme verificado nesse índice, a diferença foi maior com o modelo ingênuo do 

que com o modelo padrão, realidade que pôde ser observada, também, nos demais índices 

estudados, ou seja, os resultados corroboram a análise anterior, indicando que o modelo 

ingênuo é mais sensível à escolha da taxa µ para a geração das probabilidades de 

inadimplência das empresas. O modelo padrão, em contrapartida, não é tão sensível à escolha 

da taxa µ para a geração de seus resultados.  

 

4.1.1 Análise de sensibilidades 

 

Para verificar o comportamento dos modelos em diferentes cenários, foram aplicadas 

alterações nos parâmetros de entrada dos modelos, ou seja, taxas µ, volatilidade das ações, 

dívidas e relação dívidas-patrimônio líquido foram alteradas para verificar o comportamento 

dos modelos após as mudanças.  

Os parâmetros foram multiplicados por 0,25; 0,50; 0,75; 1; 1,25; 1,50; 1,75; 2; 2,25; 

2,50; 2,75; e 3. Na prática, as multiplicações correspondem a uma variação entre 25 e 300% 

do valor inicial dos parâmetros utilizados, sendo que as multiplicações entre 0,25 e 0,75 

correspondem a reduções nos parâmetros alterados, isto é, nessas circunstâncias, os 
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parâmetros variaram entre 25 e 75% de seu valor inicial. Já a multiplicação por 1 representa a 

manutenção do parâmetro original e as operações por valores a partir de 1,25, elevações de 

25%, em cada multiplicação, nos parâmetros alterados.  

 

 

 

Figura 1 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações em  – Modelo padrão – 

Ibovespa. 

 

Na maioria dos anos estudados com o modelo padrão, as probabilidades médias de 

inadimplência das empresas do índice Ibovespa subiram gradativamente, na medida em que as 

taxas  foram multiplicadas por valores maiores. Em alguns anos, no entanto, essa 

probabilidade recuou à medida que os valores multiplicados aumentaram.  

Já na média total do período, prevaleceu o movimento crescente das probabilidades 

médias de inadimplência, na medida em que as taxas  foram multiplicadas por valores 

maiores. Isso não significa que o valor das taxas sempre aumenta, porque, se negativas, 

quando em 300% de seu valor original, essas taxas ficam ainda mais negativas, por exemplo.  
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Figura 2 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações em  – Modelo ingênuo – 

Ibovespa. 

 

Com o modelo ingênuo, o comportamento dos resultados após as variações na taxa 

foi semelhante. Em alguns anos, as probabilidades médias de inadimplência diminuíram, na 

medida em que a taxa  foi multiplicada por valores maiores. Na maioria dos anos, no 

entanto, os resultados cresceram à medida que a taxa  foi multiplicada por valores maiores.  

Uma análise comparativa visual entre as duas figuras permite afirmar, contudo, que o 

modelo ingênuo foi bem mais sensível às variações na taxa uma vez que os resultados 

gerados com esse modelo cresceram bem mais do que os resultados obtidos com o modelo 

padrão.   
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Figura 3 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações em  – Modelo padrão – 

Ibovespa. 

 

No índice Ibovespa, as alterações realizadas nos valores  não surtiram efeito 

semelhante àquelas realizadas nos valores , quando utilizado o modelo padrão. Ao contrário 

do que ocorreu nas estimativas do modelo padrão com a taxa , quando, na média, os 

resultados cresciam na medida em que as multiplicações efetuadas na taxa  aumentavam, 

nos cálculos com , os resultados médios do modelo padrão permaneceram muito próximos, 

com pequenas alterações para baixo. A exceção a essa regra é o ano de 2003, no qual a 

probabilidade média de inadimplência elevou-se na medida em que a taxa  foi elevada.  

 Nos demais índices estudados, foi verificado um comportamento semelhante: na 

medida em que as taxas de retorno dos ativos  cresciam, as probabilidades médias de 

inadimplência das empresas diminuíam, quando usado o modelo padrão. Além disso, não 

foram identificadas exceções a esse comportamento nos demais índices.  
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Figura 4 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações em – Modelo ingênuo – 

Ibovespa. 

 

No modelo ingênuo, as quedas resultantes da elevação da taxa de retorno dos ativos  

foram mais acentuadas do que as verificadas no modelo padrão, ou seja, na medida em que os 

valores  sobem, as chances médias de inadimplência das empresas recuam 

consideravelmente.  

Quando, com o modelo padrão, a taxa  está em 25% de seu valor original, a chance 

de inadimplência das empresas era de cerca de 4%; já com o modelo ingênuo, nas mesmas 

circunstâncias, foi de 7%, no ano de 2008. Após a elevação da taxa  para 300% de seu valor 

original, essa probabilidade, no ano de 2008, passou de 7% para um valor próximo de 2%, 

com o modelo ingênuo, enquanto, com o modelo padrão, passou de 4% para um valor acima 

de 3%. 

Assim, semelhantemente ao comportamento verificado com a taxa , o modelo 

ingênuo também é mais sensível a variações na taxa .   
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Figura 5 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações nas volatilidades das ações – 

Modelo padrão usando  – Ibovespa. 

 

Conforme é possível visualizar na Figura 5, no modelo padrão calculado com , 

quando a volatilidade das ações é reduzida, ou seja, quando a volatilidade está entre 25 e 75% 

do seu valor originalmente calculado, os resultados EDF padrão médios do índice Ibovespa 

ficam mais altos do que os verificados com a volatilidade das ações original, representada pela 

multiplicação por 1. 

Esse comportamento também foi verificado nas demais bolsas de valores estudadas 

com o modelo padrão; a explicação está nos parâmetros de entrada da maioria das empresas.  

Em alguns anos, a taxa 2 é negativa, indicando que a tendência é que o valor de 

mercado dos ativos aproxime-se da linha de default com o decorrer do tempo. Se a taxa 2 é 

negativa, com volatilidade das ações menor, a volatilidade dos ativos será menor e, nessas 

circunstâncias, as probabilidades médias de inadimplência serão maiores, conforme é possível 

visualizar na parte esquerda da Figura 6. 

Contudo, se a taxa 2 é positiva, com volatilidade das ações maior, isto é, em seu valor 

original, aumenta a volatilidade do valor de mercado dos ativos e, nessas condições,  

aumentam as chances de o valor de mercado dos ativos estarem fora da linha limite do default 

ao final do período, conforme é possível verificar na parte direita da Figura 6.  
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Figura 6 – Comparativo da influência da volatilidade das ações na probabilidade de inadimplência de 

uma empresa quando 2 é negativo.  

 

Além disso, quando a volatilidade média passa para valores maiores do que os 

estimados originalmente, isto é, nas multiplicações a partir de 1,25, a probabilidade média de 

default das empresas cresce gradativamente. Portanto, segundo as análises realizadas com o 

modelo KMV padrão, a volatilidade das ações das empresas integrantes do portfólio é um 

fator importante, que necessita de acompanhamento frequente pelo gestor de risco de crédito. 

Em contrapartida, o comportamento dos resultados do modelo ingênuo frente às 

alterações nos valores das volatilidades médias das ações, foi completamente diferente. 

 

 

Figura 7 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações nas volatilidades das ações – 

Modelo ingênuo usando 2 – Ibovespa. 
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Ao contrário do modelo padrão, no modelo ingênuo calculado com 2, quando a 

volatilidade está em apenas 25% do seu valor original, os resultados EDF médios ficam mais 

baixos do que com a volatilidade inicial, aumentando progressivamente, na medida em que a 

volatilidade das ações assume valores maiores.  

Já no cálculo 1, foi identificada uma diferença de comportamento bem semelhante à 

verificada nas estimativas com 2. O modelo padrão tem resultados maiores com a 

volatilidade média em 25% do valor original, regredindo, até chegar ao seu valor original, e 

depois aumentando progressivamente, na medida em que a volatilidade média aumenta. O 

modelo ingênuo, em contrapartida, apresenta um crescimento progressivo desde que a 

volatilidade estava em 25% de seu valor original (ver figuras no Apêndice).    

Uma terceira maneira de avaliar o comportamento dos modelos padrão e ingênuo é 

modificar as dívidas das empresas. Para tanto, foram aplicadas as mesmas variações já 

realizadas nas volatilidades das ações e nos valores µ; as dívidas variaram, portanto, entre 25 e 

300% de seu valor inicial.  

 

 

Figura 8 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações nas dívidas – Modelo padrão 

usando 2 – Ibovespa. 
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inadimplência das empresas do índice Ibovespa, segundo o modelo padrão calculado com a 

taxa 2. Com o modelo ingênuo estimado com 2, o comportamento é muito semelhante; a 

diferença está, principalmente, na sensibilidade maior desse modelo às variações no valor das 

dívidas. 

 

 

 

Figura 9 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações nas dívidas – Modelo ingênuo 

usando 2 – Ibovespa. 

 

Nos cálculos realizados com a taxa 2, com a dívida em 25% de seu valor original, a 

probabilidade média de inadimplência para as empresas do índice Ibovespa, em 2008, era de 

pouco mais de 2%, segundo o modelo padrão. Na mesma condição, o modelo ingênuo acusou 

uma probabilidade de cerca de 15%. Já com as dívidas em 300% de seu valor original, a 

probabilidade no mesmo ano, conforme o modelo padrão, era de pouco mais de 8%, enquanto, 

com o modelo ingênuo, ultrapassou a marca de 50%.  

Por sua vez, nos cálculos realizados com 1, o comportamento dos modelos é bem 

semelhante, com o modelo ingênuo sendo muito mais sensível do que o modelo padrão a 

alterações nos valores das dívidas das empresas (ver figuras no Apêndice).  

Nos últimos testes de sensibilidade a parâmetros, foram realizadas, 
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capital de terceiros em relação ao capital próprio, mantendo o mesmo o valor contábil dos 

ativos.  

Para determinar os novos valores do patrimônio líquido, foi necessário solucionar o 

seguinte sistema de equações:  

 

     (15) 

 

      (16) 

 

     (17) 

 

      (18) 

 

Onde:  

 = patrimônio líquido inicial 

 = dívida inicial 

 = patrimônio líquido após alterações 

 = dívida após alterações 

 

A solução das equações é dada por: 

 

     (19) 

 

Nessa equação, a alavancagem assume diferentes valores, dados pela multiplicação de 

0,25; 0,50 etc. pela alavancagem inicial de cada empresa. Assim, foi possível determinar 

novos valores do patrimônio líquido e, em seguida, novos valores de dívidas, dados por: 
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 =  -       (20) 

 

Quando a alavancagem original da empresa é multiplicada por 0,25, significa que o 

valor da dívida diminui, enquanto o valor do patrimônio líquido aumenta; quando a 

multiplicação é realizada por 1,25, a dívida aumenta, enquanto o valor do patrimônio líquido 

diminui. Portanto, com os novos valores de dívidas e do patrimônio líquido, foi possível gerar 

novas probabilidades médias de inadimplência para as empresas dos índices.  

Submetidas as alterações na alavancagem das empresas, o comportamento de ambos 

os modelos (padrão ou ingênuo) foi muito semelhante ao verificado após as alterações 

realizadas somente no valor das dívidas.   

 

 

Figura 10 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações na alavancagem – Modelo 

padrão com 2 – Ibovespa. 

 

Verifica-se que o modelo padrão calculado com o parâmetro 2 sofreu uma leve 

elevação após as alterações na razão de alavancagem das empresas. O modelo ingênuo 

calculado com 2, em contrapartida, passou por um crescimento mais acentuado durante as 

variações na alavancagem, conforme é possível visualizar na Figura 11.  
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Figura 11 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações na alavancagem – Modelo 

ingênuo com 2 – Ibovespa. 

 

Com a alavancagem em 300% de seu valor original, o modelo padrão calculado com 

2 estimou a probabilidade de inadimplência das empresas do índice Ibovespa em cerca de 

8%, no ano de 2008. Já o modelo ingênuo, nas mesmas condições, calculou uma 

probabilidade de inadimplência em quase 60%.  

Além disso, nos cálculos com 1, o comportamento dos modelos foi semelhante, mas a 

diferença foi menor, ou seja, o modelo padrão atingiu, na maior alavancagem estudada, uma 

probabilidade média de inadimplência de cerca de 6,5%, enquanto o modelo ingênuo estimou 

a chance de inadimplência, na mesma condição, em aproximadamente 11% (ver figuras no 

Apêndice). Com qualquer taxa µ utilizada, portanto, o modelo ingênuo foi mais sensível às 

alterações na alavancagem do que o modelo padrão. 

Comparando os resultados após as variações nos parâmetros de entrada, com o modelo 

padrão, os resultados dos estresses de 2 e de volatilidade das ações não geraram resultados 

semelhantes. Assim, no índice Ibovespa, quando a taxa 2 estava em 300% do seu valor 

original, a probabilidade média de inadimplência das empresas no período 2000-2009 era de 

2,1%, enquanto, quando a volatilidade das ações estava em 300%, o resultado médio do 

modelo padrão no mesmo período, no cálculo com 2, estava em torno de 26%.  

No modelo padrão estimado com 1  as alterações das volatilidades das ações também 

geraram resultados mais severos: enquanto o valor 1 estava em 300% de seu valor original, a 

probabilidade média de inadimplência das empresas do índice Ibovespa no período 2000-2009 

era de 0,8%; já quando a volatilidade das ações estava em 300%, essa probabilidade, no 

período, chegava a um valor próximo de 26%. Portanto, o modelo padrão é mais sensível a 
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variações na volatilidade das ações do que a alterações nas taxa de retorno dos ativos µ, 

mesmo se a taxa for calculada com base em variações no mercado acionário, como é o caso de 

2. 

Por sua vez, com o modelo ingênuo, a análise comparativa entre as variações nas taxas 

µ e de volatilidade das ações não acusou tanta diferença: quando a taxa 2 movimentou-se de 

25 para 300% de seu valor inicial, a probabilidade média de inadimplência das empresas do 

índice Ibovespa no período saiu de 4 para 17% e, quando a volatilidade das ações saiu de 25 

para 300% de seu valor inicial, também no cálculo com 2, a probabilidade foi de 6 para 24%.  

Já no modelo ingênuo calculado com 1, o comportamento dos resultados após as 

alterações na volatilidade das ações foi semelhante ao do cálculo com 2: quando a 

volatilidade das ações movimentou-se de 25 para 300% de seu valor original, a probabilidade 

média de inadimplência das empresas brasileiras do período saiu de algo muito próximo a 0 

para 22%. Por outro lado, a variação da taxa 1 teve efeito oposto: no movimento entre 25 e 

300% de seu valor original, a probabilidade média de default das empresas no período recuou 

de 2 para 0,3%.   

O modelo ingênuo foi mais sensível a variações na taxa 2 do que o modelo padrão, 

mas as alterações nas volatilidades das ações geraram probabilidades de inadimplência 

maiores do que as mudanças em 2, indicando que esse modelo também é mais sensível a 

modificações na volatilidade média das ações. 

Ambos os modelos foram sensíveis a variações na volatilidade média das ações. Para o 

modelo ingênuo, em seguida à volatilidade média das ações, as variações que determinaram 

resultados mais severos foram as aplicadas na taxa 2; em terceiro lugar, estaria a 

sensibilidade às modificações no valor das dívidas e na alavancagem da empresa e, em último, 

as alterações efetuadas no valor 1, baseadas na taxa de juros livre de risco.     

Quanto ao modelo padrão, o ranqueamento da sensibilidade aos parâmetros seria um 

pouco diferente. Em segundo lugar, ficariam as modificações no valor das dívidas e na 

alavancagem das empresas, cujos resultados aproximaram-se mais das alterações nas 

volatilidades médias das ações; em terceiro, as variações na taxa 2 e, finalmente, as 

modificações na taxa 1.   

Com as alterações realizadas nos parâmetros, conclui-se que as mudanças no mercado 

acionário são o principal estimulador de quedas na qualidade de crédito das empresas. Além 

disso, as dívidas e as taxas de retorno dos ativos – especialmente se calculadas com base em 
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variações nos preços das ações da companhia, como é o caso de 2 – também são parâmetros 

que precisam ser acompanhados de perto pelo gestor de risco.  

Da mesma forma, a taxa de juros livre de risco – se utilizada para estimar a taxa de 

retorno dos ativos das empresas – é um fator importante, mas alterações nessas taxas não 

modificam tanto a qualidade de crédito das empresas. Portanto, o gestor de risco deve 

acompanhar, primeiramente, alterações nos preços das ações das empresas financiadas; em 

seguida, o valor de suas dívidas e de sua alavancagem e, por último, as taxas de retorno dos 

ativos baseadas em juros livres de risco.  

 

 

4.1.2 Backtesting 

 

Das quatro bolsas de valores, foi possível fazer um comparativo mais realista entre os 

resultados gerados pelos modelos e as informações reais sobre os eventos de inadimplência 

com o índice alemão DAX.  

Quanto aos índices Nikkei e Ibovespa, faltaram dados anteriores de muitas empresas, 

inclusive daquelas verificadas como inadimplentes pela plataforma Bloomberg, o que 

dificultou a realização do backtesting. 

 

Tabela 9 – Backtesting Ibovespa. 

Nome da empresa Maturidade  Default mais recente 

AES DRAX ENERGY 8/30/2010 2/28/2003 

AES DRAX ENERGY 8/30/2010 2/28/2003 

AES DRAX ENERGY 8/30/2010 2/28/2003 

AES DRAX ENERGY 8/30/2010 2/28/2003 

LIGH-REDM 10/20/2005 4/22/2003 

LIGH-REDM 10/20/2005 4/22/2003 

   

No caso do Ibovespa, por exemplo, foram identificadas, empiricamente, 

inadimplências da empresa AES, cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores de São 

Paulo com o nome de sua subsidiária, Eletropaulo (ELPL), e da Light, cujas ações são 

negociadas com a sigla „LIGT‟. A plataforma Bloomberg descreve como inadimplência 

qualquer atraso no pagamento de um compromisso.  

Os dados empíricos indicaram que a inadimplência ocorreu em 2003; contudo, nesse 

período, nem a Eletropaulo, nem a Light (outra empresa cujo default ocorreu em 2003), 
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tinham todos os dados disponíveis para gerar suas probabilidades de inadimplências com o 

modelo padrão ou com o modelo ingênuo, o que inviabilizou uma comparação direta entre os 

resultados teóricos e a informação empírica. 

Com base somente nos resultados teóricos do modelo padrão, outras três empresas 

brasileiras teriam entrado em inadimplência: Gerdau (indústria siderúrgica) e Banco do Brasil, 

no ano de 2001, e TAM (companhia aérea), em 2004.  

Em 2000, as dívidas do Banco do Brasil representavam 90% do valor contábil de seus 

ativos, enquanto as dívidas da Gerdau, 82% de seus ativos. Já em 2003, ano em que o modelo 

padrão acusou default para a TAM, suas dívidas representavam 99,99% de seus ativos.  

Comparando os resultados dos modelos padrão e ingênuo, estimados com as taxas de 

retorno dos ativos 1 e 2, com os dados de defaults empíricos fornecidos pela plataforma 

Bloomberg para todo o período, o modelo cujos resultados ficaram mais próximos das 

inadimplências empíricas foi o padrão estimado com a taxa 1, uma vez que acusou a menor 

probabilidade de inadimplência para todo o período.  

Ao todo, foram detectados dois eventos de inadimplência empíricos para as empresas 

do índice Ibovespa em todo o período, o que determina uma taxa de inadimplência média de 

0,3% para as empresas do índice, entre 2001 e 2010. O resultado médio mais próximo foi o do 

modelo padrão estimado com 1, com 0,7%. 

No entanto, no ano de 2003, quando ocorreram as inadimplências empíricas, segundo a 

plataforma Bloomberg, a taxa de inadimplência média verificada foi de 3,03%, enquanto o 

modelo com as estimativas de inadimplência mais próximas para o ano foi o ingênuo 

calculado com 1, com uma taxa de inadimplência média estimada para 2003 de 1,78%.  

Exceto pelo ano de 2003, de uma forma geral, os modelos ingênuos, principalmente os 

calculados com a taxa 2, superestimaram o risco de crédito das empresas do índice Ibovespa.  

 

Tabela 10 – Backtesting Nikkei. 

 

 

Nichii e Mycal são a mesma companhia, porém não têm ações negociadas em bolsas 

de valores. A Willcom Inc, outra empresa japonesa inadimplente, foi subsidiária da KDDI, 

cujas ações são negociadas na bolsa de Tóquio com o código 9433; contudo, em 2005, a 

Nome da empresa Maturidade Default mais recente 

NICHII CO LTD 2/28/2003 9/14/2001 

MYCAL CORP 8/29/2003 9/14/2001 

WILLCOM INC 6/27/2012 2/18/2010 
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empresa foi comprada por um grupo estrangeiro. Assim, a participação da KDDI na 

companhia ficou reduzida a apenas 10%, ficando difícil estabelecer uma relação clara entre o 

risco de crédito da KDDI com o default da Willcom.  

Das 226 empresas do índice Nikkei, quando utilizado o método EDF padrão calculado 

com 2, apenas duas entraram em situação teórica de inadimplência, o que corresponde a 

cerca de 0,8% do total de empresas da carteira. 

Desses dois defaults teóricos verificados, em um deles, o da empresa Mizuho 

Securities, o valor das dívidas correspondia a 97% do valor contábil de seus ativos. Essa 

empresa é do ramo financeiro e sua operação normalmente é bastante alavancada; isso talvez 

justifique um valor de dívidas tão alto em relação ao total dos ativos. No outro caso, o da 

empresa Maruha Nichiro – do ramo de pesca –, as dívidas correspondiam a 79% do valor 

contábil dos ativos.   

Um terceiro caso de default foi verificado apenas com o modelo ingênuo. Nesse 

exemplo, o valor das dívidas da Marubeni Corporation, empresa de comércio, também 

correspondia a 97% do valor contábil de seus ativos. 

Uma vez que não foram verificados defaults empíricos das empresas do índice Nikkei, 

no período 2001-2010, a probabilidade média de inadimplência empírica do período foi de 

0%.  

Entre os modelos teóricos aplicados, aquele cuja probabilidade de inadimplência 

estimada mais se aproximou do valor empírico verificado foi o modelo padrão calculado com 

a taxa de retorno dos ativos 1, que apresentou uma estimativa de probabilidade de 

inadimplência de 0,6% para o período; em seguida, o modelo padrão calculado com a taxa 2, 

com uma chance de inadimplência estimada em 0,8%.    

Assim como verificado no índice Ibovespa, os modelos ingênuos – principalmente os 

calculados com a taxa 2 – superestimaram o risco de crédito das empresas do índice Nikkei.  

 

Tabela 11 – Backtesting DAX. 

Nome da empresa Maturidade Default mais recente 

DRSDNR 6/20/2011 12/24/2008 

QIMONDA FINANCE 3/22/2013 3/16/2009 

 

No caso do índice DAX, havia dados suficientes para gerar as probabilidades de 

inadimplência das empresas cujos defaults foram identificados. Assim, verificou-se que uma 

das inadimplências ocorreu com o banco Dresdner, cuja sigla na Tabela 9 é DRSDNR.  
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Em 2008, foi anunciado que o banco Commerzbank – uma das instituições estudadas 

no índice DAX – iria adquirir a totalidade do Dresdner. Em maio de 2009, este foi legalmente 

integrado àquele. Assim, considerando o Dresdner parte do Commerzbank, foi possível fazer 

uma comparação entre o default identificado e as probabilidades de inadimplência deste 

banco. 

Conforme a análise executada com o modelo ingênuo, utilizando o 2, a chance de 

inadimplência do Commerzbank para o ano de 2008 era de 60%, configurando a maior 

probabilidade de inadimplência entre todas as empresas do índice para aquele ano. Já para o 

ano seguinte, o modelo ingênuo, também calculado com 2, acusou uma chance de 

inadimplência de 99,99%, indicando que o risco de crédito da empresa piorou bastante após a 

incorporação do banco Dresdner, recém inadimplente.  

De acordo com o modelo padrão também calculado com taxa 2, a chance de 

inadimplência do Commerzbank em 2009, por exemplo, era de 21%, sendo que o mesmo 

modelo (usando também a taxa 2) acusou inadimplência para o banco em 2004. Da mesma 

forma, o modelo padrão calculado com a taxa 1 determinou uma chance de inadimplência de 

21% para o Commerzbank em 2009. 

Em todos os modelos aplicados ao índice DAX, o Commerzbank foi uma das 

empresas com os piores níveis de qualidade de crédito. No entanto, é importante ressaltar que 

instituições financeiras geralmente têm uma proporção de dívidas altas em relação ao seu 

patrimônio líquido; em teoria, isso justifica que empresas do ramo financeiro apresentem 

riscos de inadimplência maiores.  

A Qimonda Finance, inadimplente no ano de 2009, segundo a plataforma Bloomberg, 

faz parte do grupo Infineon Technologies, que também foi uma das empresas com as maiores 

chances de inadimplência estimadas pelos modelos teóricos aplicados. 

Analisada com o modelo padrão calculado com 2, por exemplo, o Infineon apresentou 

uma probabilidade de inadimplência de 28,8% para o ano de 2009. Para o modelo ingênuo 

calculado com 2, em contrapartida, a chance de inadimplência para o período era de 99,89%.  

Segundo o modelo padrão calculado com a taxa 1, a chance de inadimplência do 

grupo em 2009, ano em que foi verificada sua inadimplência empírica, era de 19%, a segunda 

maior estimativa realizada com o modelo em todo o período estudado. Já o modelo ingênuo 

com 1 acusou uma probabilidade de inadimplência de 26% no mesmo ano.  

As empresas alemãs inadimplentes no período estudado também apresentaram risco de 

crédito bastante elevado com os modelos teóricos aplicados neste estudo. Assim, se os 
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defaults não foram previstos, os modelos, no mínimo, alertariam para uma probabilidade alta 

de ocorrência de perdas, permitindo ao gestor da carteira preparar-se contra perdas 

decorrentes de inadimplência dessas empresas. 

Em todo o período analisado, de 2001 a 2010, foram identificadas, empiricamente, 

apenas duas inadimplências no índice DAX, o que corresponde a uma probabilidade de 

inadimplência média de 0,67%. Além disso, dos modelos teóricos aplicados, aquele que 

melhor mensurou a probabilidade média de inadimplência para o índice DAX, ou seja, aquele 

cujos resultados mais se aproximaram de 0,67%, foi o modelo padrão calculado com 1, que 

estimou a chance de inadimplência média em 0,5% para o período. Em seguida, foi o modelo 

padrão calculado com 2, com chance de inadimplência estimada em 0,9%.  

Analisando especificamente os anos em que ocorreram as inadimplências – 2008 e 

2009 –, a probabilidade média de inadimplência das empresas do índice DAX em cada ano era 

de 3,3%. Quanto ao melhor modelo aplicado, no ano de 2008, aquele com os resultados mais 

próximos foi o modelo padrão calculado com a taxa 2, cujo resultado EDF foi de 3,2%; já o 

segundo resultado mais próximo foi o do modelo padrão estimado com 1, que acusou uma 

chance de default de 2,3%. Em 2009, no entanto, os modelos ingênuos obtiveram resultados 

mais próximos, ou seja, o ingênuo calculado com 2 acusou uma probabilidade de 

inadimplência média de 2,4% para as empresas do índice DAX, enquanto o resultado do 

modelo calculado com 1 foi de 4,7%.  

Portanto, os resultados do índice DAX indicam que, normalmente, o modelo padrão 

estima melhor as probabilidades de inadimplência das empresas, mas o modelo ingênuo não 

deve ser descartado. Nesse sentido, é possível que, em alguns anos, o modelo padrão 

subestime a chance de inadimplência, enquanto o modelo ingênuo estime a probabilidade de 

default de forma mais aproximada.  

Nos Estados Unidos, foram identificadas, empiricamente, inadimplências de muitas 

empresas, porém as empresas inadimplentes não faziam parte do índice Dow Jones, avaliado 

pelos modelos padrão e ingênuo neste estudo.       

Nem o modelo ingênuo, nem o modelo padrão identificaram situações de 

inadimplência teóricas nas 30 companhias do índice Dow Jones no período estudado, 

realidade teórica que está de acordo com a ausência de dados empíricos sobre defaults de 

empresas do índice, uma vez que as empresas americanas inadimplentes, segundo dados da 

plataforma Bloomberg, não fazem parte do índice.    
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Também para esse índice, o modelo padrão obteve resultados mais semelhantes aos 

verificados empiricamente, de forma que a chance de inadimplência das empresas do índice 

no período 2001-2010 foi de 0%. O modelo padrão calculado com 1 obteve os resultados 

mais próximos, em 0,18%; em seguida, tem-se o modelo padrão estimado com 2, cujo 

resultado foi de 0,19%. Já os modelos ingênuos superestimaram a chance de inadimplência 

das empresas do índice no período.  

 

 

4.2 CreditRisk+  

 

Para o CreditRisk+, foram desenvolvidos algoritmos em VB.net, para gerar variáveis 

aleatórias de Poisson – para modelar a frequência de eventos – e variáveis aleatórias 

lognormal e gama – para modelar as severidades das perdas. 

Os dois algoritmos desenvolvidos foram compostos em uma única sub-rotina, capaz de 

modelar conjuntamente a frequência de eventos de inadimplência e a severidade das perdas 

ocasionadas pelos eventos de inadimplência. Assim, a sub-rotina já emitia um resultado com 

as perdas totais do período estudado. 

Cada simulação da sub-rotina gerou dois valores: a perda média da amostra – 

calculada com a divisão da perda total (composta pela variável aleatória da frequência e pela 

variável aleatória de severidade) pelo número de títulos válidos no ano/período referido – e os 

resultados value-at-risk, para os quais foi necessário determinar um grau de confiança. Além 

disso, em cada simulação, foram gerados 200 resultados de perdas médias e 200 resultados 

value-at-risk para o grau de confiança escolhido. Para cada um dos 200 resultados, foram 

realizadas 5.000 simulações de geração de variáveis aleatórias de frequência e de severidade. 

Para realizar as simulações de frequência e de severidade, foram necessários os 

parâmetros de entrada da distribuição de Poisson, para modelar a frequência de eventos, e das 

distribuições lognormal e gama, para modelar as severidades.   

Conforme a Tabela 12, a quantidade de defaults em anos seguintes ao fim das janelas 

móveis variou entre 4 e 160 eventos. O parâmetro lambda (λ) utilizado na primeira 

distribuição de Poisson, ou seja, a média de eventos de inadimplência de todo o período, foi 

48.  

 

 

 



78 

 

Tabela 72 – Janelas móveis e defaults. 

Janela móvel Defaults no ano 

seguinte 

Títulos vencidos a partir do ano 

seguinte 
86-95 4 25.588 

87-96 6 26.308 

88-97 13 26.574 

89-98 38 26.207 

90-99 55 25.302 

91-00 160 23.002 

92-01 148 21.577 

93-02 31 19.082 

94-03 10 16.665 

95-04 66 15.593 

96-05 19 14.979 

97-06 7 14.361 

98-07 20 13.999 

99-08 100 13.776 

Média 48,35714286 20.215,21429 

 

Os parâmetros das distribuições de severidade foram calculados com os valores da 

média, do desvio padrão e da variância das severidades, calculados, por sua vez, com base nos 

dados grupados apresentados anteriormente.   

De posse dos parâmetros de frequência, representados pelo lambda, dos parâmetros de 

severidade e da média de títulos válidos até o fim dos anos seguintes de cada janela móvel, 

todos os dados necessários para a aplicação das sub-rotinas estavam disponíveis. Assim, 

foram realizadas as simulações para estimar as perdas médias da amostra de títulos do período 

e gerar resultados value-at-risk médios em seus três graus de confiança (90, 95 e 99%) para o 

período.  

O resultado apresentado na Tabela 13 representa a média dos 200 dados de perdas 

médias gerados para o período, lembrando que o parâmetro lambda (λ) da distribuição de 

Poisson do período foi igual a 48, uma vez que esse dado representou a média de eventos de 

inadimplência dos anos seguintes ao final de cada janela móvel em todo o período estudado, e 

que os parâmetros de severidade foram calculados com base nos dados grupados, 

apresentados anteriormente.  

Os resultados, portanto, indicam que, durante os 13 anos analisados, a perda média 

anual, tanto com a distribuição lognormal quanto com a gama, foi de 0,121% do valor total 

financiado. 
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Tabela 8 – Perdas médias – CreditRisk+. 

Média total 

Lognormal Gama 

0,121% 0,121% 

 

Os resultados podem ser apresentados como value-at-risk, como é realizado na Figura 

12, que indica que, de 100 dados de perdas médias gerados e ordenados de forma crescente, o 

valor da 90ª perda é 0,146% (ou 1,46 dividido por 10³, como está apresentado na figura, para 

facilitar a visualização). Na prática, os resultados apresentados na figura indicam que a chance 

de haver uma perda média anual maior do que 0,146% é de apenas 10%.  

 

 

Figura 12 – Média dos resultados VaR a 90% de confiança – Distribuição gama*. 

Obs.: * Valor multiplicado por 10³ para facilitar a visualização. 

 

Complementarmente, a sub-rotina criada para ordenar e agrupar os resultados das 

simulações de perdas médias gerados permitiu alterar o grau de confiança desejado. Assim, 

foi possível gerar perdas médias do período com 95 e 99% de confiança, conforme é possível 

visualizar nas Figuras 13 e 14.  
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Figura 13 – Média dos resultados VaR a 95% de confiança – Distribuição gama*. 

Obs.: *Valor multiplicado por 10³ para facilitar a visualização. 

 

A Figura 13 indica que, com 95% de confiança, as perdas médias anuais do portfólio 

não ultrapassariam 0,153% (ou 1,53 dividido por 10³) no período. Na prática, quando o grau 

de confiança é aumentado, as perdas médias apenas vão se deslocando gradativamente para a 

direita, o que é possível verificar comparando as Figuras 12 e 13.  

 

 

Figura 14 – Média dos resultados VaR a 99% de confiança – Distribuição gama*. 

Obs.: * Valor multiplicado por 10³ para facilitar a visualização. 
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Já com 99% de confiança, as perdas médias não ultrapassariam 0,167% (ou 1,68% 

dividido por 10³), isto é, a chance de haver uma perda média anual maior do que 

0,16752663% é de apenas 1%.  

De maneira semelhante ao ocorrido com os resultados de perdas médias anuais 

(apresentados anteriormente), quando os resultados da distribuição gama foram muito 

próximos dos resultados da distribuição lognormal, no caso dos values-at-risk (em seus três 

graus de confiança), as perdas médias anuais geradas com as duas distribuições de severidade 

também foram muito próximas. Por isso, não serão apresentados os gráficos das distribuições 

lognormal. 

Uma segunda análise bastante interessante é identificar as perdas mínima e máxima 

dos anos estudados na amostra. Obviamente, como a recuperação das perdas é um dado fixo, a 

perda mínima foi encontrada no ano com o menor número de eventos de inadimplência –

1996: quatro eventos –, enquanto a perda máxima foi verificada no ano com o maior número 

de eventos – 2001: 160 eventos.  

Os resultados de perdas gerados são diretamente influenciados pela quantidade de 

eventos de inadimplência modelados, isto é, pelo parâmetro lambda (λ) da distribuição de 

Poisson.  

 

Tabela 94 – Perda média mínima e perda média máxima da amostra – CreditRisk+ 

Lognormal 
1996 2001 

Perda média do ano Perda média do ano 

0,008% 0,351% 

Gama 
1996 2001 

Perda média do ano Perda média do ano 

0,008% 0,351% 

 

Entre 1996 e 2009, no portfólio estudado, a menor perda média anual foi de cerca de 

0,008%, em 1996, enquanto a perda média máxima anual foi de cerca de 0,351%, em 2001. 

Na prática, isso significa que, em portfólios semelhantes aos estudados, a maioria das perdas 

ficaria entre esses dois valores mencionados.   

Essa perda média máxima ocorrida em 2001 foi maior do que os resultados value-at-

risk em seus três graus de confiança gerados com o parâmetro lambda da distribuição de 

Poisson (índice médio anual de inadimplência da amostra) em 48 eventos; isso ocorreu porque 

o número de eventos de inadimplência no período foi muito maior (160 eventos). Alem disso, 

a variação na quantidade de eventos de inadimplência ano a ano foi muito grande, o que 
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indica – mas não confirma – que há uma probabilidade maior de que os backtestings do 

modelo CrediRisk+ sejam malsucedidos.   

 

 

4.2.1 Backtesting 

 

O processo de backtesting do modelo CreditRisk+ consistiu em comparações anuais 

entre as perdas médias de cada ano (n) em relação aos values-at-risk gerados para o ano 

imediatamente anterior (n - 1), em cada um de seus graus de confiança. 

Se os values-at-risk do ano n - 1, em cada um dos seus graus de confiança, fossem 

maiores do que as perdas médias do ano n, o resultado seria positivo, significando que o 

value-at-risk do ano n - 1 representa uma boa medida de risco para o ano n. Por sua vez, 

resultados negativos significariam que o value-at-risk do ano n - 1, em cada um de seus graus 

de confiança, não teria sido uma boa medida de risco para o ano n, porque as perdas médias 

do ano n teriam ultrapassado o value-at-risk do ano anterior naquele grau de confiança 

comparado.   

 

Tabela 10 – Backtesting CreditRisk+. 

Backtesting 

   
Lognormal Gama 

 
Perda 

média 
Ano (eventos) 90% 95% 99% 90% 95% 99% 

1997 0,000115174 1996(4)-1997(6) 2,2E-05 4,3E-05 8,3E-05 2,3E-05 4,4E-05 8,5E-05 

1998 0,000247046 1997(6)-1998(13) -6,2E-05 -4E-05 5,9E-06 -6E-05 -3,9E-05 3,8E-06 

1999 0,000732247 1998(13)-1999(38) -0,00039 -0,0004 -0,0003 -0,0004 -0,00035 -0,0003 

2000 0,001097739 1999(38)-2000(55) -0,00019 -0,0001 -5E-05 -0,0002 -0,00014 -5E-05 

2001 0,003512738 2000(55)-2001(160) -0,0022 -0,0021 -0,002 -0,0022 -0,00213 -0,002 

2002 0,003463874 2001(160)-2002(148) 0,000445 0,00056 0,00076 0,00044 0,00056 0,00077 

2003 0,000820407 2002(148)-2003(31) 0,003054 0,00317 0,00339 0,00306 0,003176 0,00339 

2004 0,00030303 2003(31)-2004(10) 0,000734 0,0008 0,00092 0,00073 0,000798 0,00091 

2005 0,002137498 2004(10)-2005(66) -0,00169 -0,0016 -0,0016 -0,0017 -0,00165 -0,0016 

2006 0,000640563 2005(66)-2006(19) 0,001879 0,00199 0,00219 0,00188 0,00199 0,00219 

2007 0,000246153 2006(19)-2007(7) 0,000609 0,00068 0,0008 0,00061 0,000679 0,0008 

2008 0,00072148 2007(7)-2008(20) -0,00034 -0,0003 -0,0002 -0,0003 -0,00029 -0,0002 

2009 0,003665796 2008(20)-2009(100) -0,00271 -0,0026 -0,0025 -0,0027 -0,00264 -0,0025 
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Verifica-se que o value-at-risk a 99% de confiança em 1997 foi uma boa medida de 

risco para o ano de 1998, mas os values-at-risk a 95 e 90% não foram, o que faz deste ano o 

mais confuso da análise de backtest. 

Conforme é possível visualizar na Tabela 15, em sete dos 13 anos analisados, os 

values-at-risk a 90% de confiança não teriam sido medidas adequadas para mensurar o risco 

de crédito do ano seguinte, uma vez que, em muitos anos, os resultados foram negativos. Em 

um período de 10 anos, o esperado seria que um único resultado a 90% de confiança fosse 

menor do que o resultado do ano seguinte, porque, de dez medidas de risco, pelo menos nove 

deveriam ser boas a 90% de confiança.  

A grande quantidade de resultados negativos indica, portanto, que os resultados value-

at-risk a 90% de confiança dos anos n - 1 não foram boas medidas de risco de crédito para os 

anos n. Uma vez que foram sete resultados negativos, enquanto era esperado apenas um na 

comparação a 90% de confiança, é possível afirmar que os resultados value-at-risk obtidos 

subestimaram o risco de crédito da carteira; logo, não representam boas medidas de risco de 

crédito para a amostra estudada.  

 

 

4.2.2 Análise de sensibilidades 

 

Há duas formas possíveis de verificar a sensibilidade do modelo CreditRisk+ ao risco 

de crédito: alterar o parâmetro lambda da distribuição de Poisson, responsável por modelar a 

frequência de eventos, e alterar a esperança e o desvio padrão necessários para os cálculos dos 

parâmetros das distribuições de severidades.   

Nesta pesquisa, inicialmente foi alterada a frequência de eventos de inadimplência no 

período estudado: o número de inadimplências médio inicial era de 48 eventos, para um total 

de 20.215 títulos de dívida válidos, e foi alterado para 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 

350, 400, 450 e 500 eventos, mantendo o número de títulos válidos inalterado. 

Com as alterações, foi possível visualizar a sensibilidade do modelo CreditRisk+ a 

alterações na frequência de eventos de inadimplência, conforme se verifica na Figura 15.    
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Figura 15 – Alterações na frequência de eventos com distribuição gama – CreditRisk+. 

 

 

Nas alterações aplicadas na frequência de eventos, foi modificado somente o 

parâmetro da distribuição Poisson, responsável por modelar a quantidade de eventos de 

default, já os parâmetros das distribuições de severidade foram mantidos, o que significa que, 

para cada evento, foi gerada uma recuperação constante de 49,5% do valor total do título de 

dívida inadimplente. 

Justamente por esse motivo o modelo CreditRisk+ não apresenta resultados 

surpreendentes após as alterações aplicadas na quantidade de eventos de inadimplência. Na 

medida em que o número de eventos aumenta, os values-at-risk (em todos os seus graus de 

confiança) e as perdas médias elevam-se gradativamente, conforme foi possível visualizar na 

Figura 15. Assim, com 500 eventos de inadimplência, número máximo de eventos testado, em 

uma carteira de 20.215 títulos válidos (a quantidade de títulos válidos também não foi 

alterada), as perdas médias atingiram valores próximos a 1,2% do total financiado; ainda, a 

perda média original da carteira, isto é, antes de serem realizadas as alterações no parâmetro 

lambda da frequência de eventos de inadimplência, era de 0,12% do valor total financiado, ou 

seja, próxima à verificada com 50 eventos.  

No caso da distribuição lognormal, a figura não foi apresentada porque os resultados 

foram muito semelhantes aos obtidos com a distribuição gama (ver figura no Apêndice).  
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Figura 16 – Alterações nas severidades com distribuição lognormal – CreditRisk+. 

 

O cálculo dos parâmetros das distribuições lognormal e gama depende, também, dos 

valores da esperança e do desvio padrão do fenômeno a ser modelado. Inicialmente, a 

severidade das perdas, isto é, a esperança utilizada para gerar os parâmetros das distribuições, 

era 50,50%, o que significa que, na média, a inadimplência de cada título gerava uma perda 

referente a 50,50% do valor total do título. O desvio padrão inicial, por sua vez, era 26%. 

Se alterada a esperança de 50,50 para 10%, significaria que o título passou a perder 

apenas 10% do seu valor total. No caso da distribuição gama, com o valor da esperança em 10 

e 20%, não seria possível modelar o fenômeno de severidade da maneira adequada, uma vez 

que essa distribuição depende de dois parâmetros: escala (β) e forma (α). Assim, com o valor 

em 10 e 20%, o desvio padrão ficaria maior do que a esperança, o que deixaria o parâmetro 

forma da distribuição em um valor menor do que 1 (ver sistema de equações para cálculo dos 

parâmetros da distribuições no Apêndice).  

Além da esperança, cujos valores variaram de dez em dez porcento, foi necessário 

alterar, também, o desvio padrão para um valor abaixo de 10%, de forma a manter o 

parâmetro forma da distribuição sempre maior do que 1. No caso, o valor do desvio padrão 

atribuído foi de 0,09, permitindo, assim, modelar a severidade com a distribuição gama sem 

gerar problemas; com isso, os resultados da distribuição gama ficaram muito próximos dos 

obtidos com a distribuição lognormal, apresentados na Figura 16 (ver gráfico das alterações 

nas severidades com a distribuição gama no Apêndice).  
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Foram aplicadas alterações na variância para verificar o comportamento dos modelos 

após essas alterações, o que também surtiram efeito no desvio padrão, dado pela raiz quadrada 

da variância.  

No caso da distribuição gama, o desvio padrão novamente necessitava ficar sempre em 

um valor menor do que a esperança, cujo valor inicial era de 0,505, para não gerar o problema 

mencionado anteriormente nas simulações com alterações na esperança (severidade das 

perdas). Portanto, para realizar alterações nos valores do desvio padrão sem gerar o problema 

de modelagem, o valor da esperança foi alterado de 0,505 para 0,55, tornando possível realizar 

testes alterando a variância de 0,01 a 0,30. Já o valor inicial da variância era de 0,06, o que 

determinava um desvio padrão de 0,26, sendo que, com a variância em 0,30, o desvio padrão 

atingiu 0,54, valor abaixo dos 0,55 da esperança, o que ainda permitia modelar a distribuição 

gama da maneira adequada.  

As variações realizadas na variância (e, consequentemente, no desvio padrão) do 

fenômeno severidade não geraram efeitos tão rigorosos quanto as variações efetuadas na 

esperança, ou seja, quando a variância estava em 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 e 0,1, as 

alterações nos resultados value-at-risk médios (em seus três graus de confiança) e as perdas 

médias mantiveram-se sempre em valores muito próximos.  

Quando a variância atingiu 0,2, os resultados finalmente sofreram leves alterações. No 

passo seguinte, com a variância em 0,3, o crescimento das perdas foi ainda mais visível. No 

entanto, mesmo assim, as alterações na variância não surtiram efeitos devastadores no 

portfólio, conforme é possível visualizar na Figura 17.   
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Figura 17 – Alterações no desvio padrão com distribuição lognormal – CreditRisk+. 

 

Em resumo, as variações realizadas nas frequências, ou seja, no parâmetro lambda da 

distribuição de Poisson, geraram perdas maiores do que as modificações efetuadas na 

esperança e no desvio padrão, dados utilizados para modelar a severidade dos eventos. 

Quando o número de inadimplências está em 500 títulos, a perda total seria de, 

aproximadamente, 1,4% do valor financiado no portfólio; com as variações de severidades, 

contudo, as perdas saem de menos de 0,05%, quando cada evento perde somente 10% do seu 

valor total, para 0,30%, quando cada inadimplência resulta em uma perda de 100% do valor 

do título.  

As modificações na variância surtiram efeito menos perceptível ainda. Já as perdas 

médias não se moveram da casa de 0,13% do total do portfólio em todas as alterações 

aplicadas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização deste estudo, foram identificadas algumas limitações à aplicação dos 

modelos CreditRisk+ e KMV no Brasil. Por exemplo, verificou-se que a maior dificuldade é a 

ausência de informações completas, seja sobre a estrutura de capital das empresas (no modelo 

KMV), seja sobre recuperações pós-inadimplências (no modelo CreditRisk+). 

Na análise, as funções em Excel do modelo KMV não geraram os resultados EDF de 

muitas empresas das bolsas de valores analisadas, pois suas informações de estrutura de 

capital não estavam completas – ora faltavam os dados do patrimônio líquido, ora das dívidas 

etc. 

Enquanto, nos índices Dow Jones e DAX, entre 1999 e 2009, as informações de 

estrutura de capital das empresas estavam praticamente completas, nos índices Nikkei e 

Ibovespa, havia muitas lacunas, principalmente nos anos mais distantes, como 2000, 2001 e 

2002. De lá para cá, ocorreu uma evolução considerável na quantidade de dados disponíveis, o 

que induz à conclusão de que estudos semelhantes, no futuro, serão mais completos e mais 

fáceis de ser realizados. 

Na aplicação do CreditRisk+, a maior dificuldade foi a ausência de informações sobre 

recuperações pós-inadimplências, uma vez que as agências classificadoras de crédito, 

principais detentoras de informações sobre o assunto, divulgam poucos dados de recuperações 

em meios de comunicação, o que dificulta uma análise mais detalhada.  

Após as análises realizadas neste estudo, conclui-se que a aplicação do CreditRisk+ em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, é quase inviável, tamanha a escassez de dados 

sobre títulos de dívidas corporativas, inadimplências ou recuperações pós-inadimplências. 

Assim, fica difícil modelar a severidade das inadimplências com pouca informação histórica 

disponível sobre recuperações após defaults de debêntures emitidas por empresas ou mesmo 

sobre a frequência de eventos de inadimplência de um portfólio.  

Para efetuar uma boa análise de risco de crédito com o CreditRisk+, é necessário, 

portanto, haver um mercado secundário de títulos de dívidas bem desenvolvido, pois sem 

informações de inadimplências e preços de títulos de dívida inadimplentes, a qualidade e a 

própria realização do estudo ficam comprometidos.  

No Brasil, o mercado secundário de títulos de dívidas de empresas é bem incipiente, o 

que dificulta a análise. Entretanto, assim como nos anos mais recentes, a análise do KMV foi 

gradativamente tornando-se mais completa; com mais informações de entrada disponíveis, 
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espera-se que o mesmo ocorra com o mercado de títulos de dívida, necessário para uma boa 

análise de risco com o modelo CreditRisk+.  

Exceto pelos poucos problemas computacionais ocorridos, o objetivo de analisar o 

comportamento dos modelos em cenários distintos de qualidade de crédito foi considerado 

atingido no modelo KMV, uma vez que as alterações nos parâmetros dos modelos KMV 

padrão e ingênuo permitiram verificar a qualidade de crédito média das empresas do portfólio 

em cenários diferentes.  

Os testes foram, portanto, elucidativos quanto ao comportamento do modelo frente a 

diferentes alterações em seus parâmetros de entrada, ou seja, foi possível identificar quais 

parâmetros, se alterados, provocariam os piores efeitos na qualidade de crédito das empresas. 

Na prática, as variações ajudariam o gestor de crédito a definir informações prioritárias para 

acompanhamento, de forma a melhor monitorar a qualidade de crédito do portfólio, no 

decorrer do tempo.  

As variações aplicadas no modelo CreditRisk+ também foram esclarecedoras quanto 

ao comportamento do modelo em distintos cenários de portfólio de crédito. No entanto, o 

acompanhamento dos fatores capazes de alterar os resultados, a frequência dos eventos de 

inadimplência e a severidade das perdas é mais complicado.  

Quanto ao objetivo de verificar a acurácia dos modelos em amostras de portfólio de 

crédito, o estudo atingiu parcialmente seus objetivos. Os resultados dos procedimentos de 

backtesting do modelo KMV foram razoavelmente satisfatórios, apesar da pouca quantidade 

de informações sobre defaults reais ou mesmo da indisponibilidade dos parâmetros 

necessários para gerar os resultados teóricos para empresas dos índices Nikkei e Ibovespa. No 

caso do índice alemão DAX, foi possível identificar que os resultados gerados teoricamente 

com os modelos aproximaram-se bastante dos dados apurados na realidade. 

As duas empresas alemãs cujas inadimplências foram identificadas receberam 

péssimas qualidades de crédito com o modelo KMV padrão e com o modelo ingênuo de 

Bharath e Shumway (2008). As proximidades entre os defaults empíricos e as probabilidades 

de inadimplência teóricas geradas para as empresas alemãs, neste estudo, indicam que o 

modelo KMV e o modelo ingênuo podem ser ferramentas úteis para gerenciar o risco de 

carteiras de crédito.      

Da mesma forma, foi possível diagnosticar a semelhança entre as probabilidades de 

inadimplência do modelo padrão e os dados empíricos fornecidos pela plataforma Bloomberg. 

Nas médias de inadimplência gerais de todo o período estudado, para todas as bolsas de 

valores analisadas, o modelo padrão gerou resultados mais próximos dos verificados na 
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realidade, indicando que esse modelo pode ser uma boa alternativa para gerenciar um 

portfólio de crédito. O modelo ingênuo, apesar de ter obtido resultados mais distantes dos 

verificados empiricamente, também pode ser útil.  

O backtesting do modelo CreditRisk+, em contrapartida, não obteve resultados 

animadores, pois, em muitas ocasiões, os resultados de um ano não teriam sido boas medidas 

de risco para os anos imediatamente posteriores, ou seja, as perdas médias mensuradas através 

de values-at-risk para o ano 2000, por exemplo, não teriam sido boas medidas para 2001, 

quando o número de eventos de inadimplência foi muito maior. Portanto, os resultados value-

at-risk gerados apontaram que o modelo CreditRisk+ subestima o risco de crédito da amostra 

de portfólio apurada.  

Em teoria, uma única empresa deveria ter sempre a mesma probabilidade de default. 

No entanto, no Brasil, uma mesma empresa pode ter dois tipos de ação negociados em bolsas 

de valores: as preferenciais e as ordinárias. Desse modo, com dois dados de volatilidade de 

ações, que é um dos parâmetros de entrada necessários para gerar os resultados do modelo 

KMV, obteve-se dois resultados EDF para uma mesma empresa. 

Na média, as probabilidades de inadimplência foram maiores quando utilizadas as 

volatilidades das ações ordinárias do que com as das preferenciais. Além disso, em todas as 

empresas com ações ordinárias e preferenciais negociadas, as volatilidades anuais dos dois 

tipos de ação foram diferentes em todos os anos; consequentemente, sempre tiveram duas 

probabilidades de inadimplência.  

Conforme os resultados das análises de sensibilidades realizadas, a razão de as 

probabilidades de inadimplências terem sido maiores com as ações ordinárias provavelmente 

está em sua maior volatilidade média de ações, quando comparada à das ações preferenciais. 

Na média, a volatilidade das ações ordinárias do índice Ibovespa foi de 0,48%, enquanto a das 

ações foi de 0,44% em todo o período.  

Para estudos futuros, sugere-se a exploração do modelo KMV utilizando os seguintes 

parâmetros de formas diferentes: taxas de retorno dos ativos µ e volatilidades médias das 

ações, pois há muitas maneiras distintas de estimar esses parâmetros de entrada, sendo que, 

neste trabalho, foram exploradas somente algumas.  

No caso do CreditRisk+, a sugestão é ampliar a quantidade de títulos de dívida da 

amostra, uma vez que havia uma limitação no que diz respeito à quantidade apurada. Além 

disso, é possível segmentar a amostra em bandas, atribuindo correlações entre os eventos de 

inadimplência, estudo complexo que não foi possível realizar neste momento. 
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Por fim, conclui-se que este trabalho cumpriu seu objetivo inicial de contribuir para o 

aprofundamento dos conhecimentos sobre risco de crédito, gerando resultados esclarecedores 

sobre quais fatores são capazes de determinar probabilidades de perdas maiores, em ambos os 

modelos. Dessa forma, um gestor de risco de crédito poderia utilizar este estudo para melhor 

monitorar seu portfólio, acompanhando fatores capazes de gerar perdas exageradas de forma 

mais próxima.   
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APÊNDICE 

 

Uma variável aleatória que pode adquirir o maior número de valores contábeis 

possíveis é denominada discreta. Assim, para uma variável discreta X, definimos a função de 

probabilidade de massa de X como: 

 

 

 

 

A função de probabilidade de massa p(a) é positiva para a maioria dos valores 

contábeis de a. Se X assume um dos valores  então 

 

 

 
 

  

Onde  para todos os outros valores de  

 

 

Desde que X possa assumir um dos valores , temos: 

 

 

 

 

 

A esperança, ou valor médio de uma distribuição de variáveis aleatórias, é dado por:  

 

 

 

 

Já a variância, ou desvio médio ao quadrado dos eventos em relação à esperança, é 

dada por: 
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 Por sua vez, o desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância da 

distribuição.  

 

 

 

 

1 Soluções de Sistemas para Distribuições de Frequência e Severidade 

 

 

Para as afirmações a seguir, considera-se que o valor esperado  é igual à média de 

cada distribuição, bem como  e  são iguais à variância e ao desvio padrão, 

respectivamente. 

 

 

1.1 Distribuição de Frequência – Poisson 

 

 

Uma variável aleatória X, com um dos valores 0, 1, 2, ..., é denominada variável 

aleatória de Poisson com parâmetro , se para cada  

 

  i = 0, 1,... 

 

 

 

O que é importante compreender na variável aleatória de Poisson é que ela pode ser 

usada para aproximar uma variável aleatória binomial quando o valor de n é alto e o de p é 

pequeno. Para visualizar isso, suponha que X é uma variável aleatória binomial, com 

parâmetros (n, p) e que . Então: 
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Agora, para n grande e p pequeno 

 

 

 

 

 

Então, para esse caso,  

 

 

 

 

A esperança de uma variável aleatória de Poisson é dada por:  

 

 

 

 

 

Já a variância por:  

 

 
 

 

1.2 Distribuição de Frequência – Binomial Negativa 

 

A distribuição binomial negativa é uma distribuição de probabilidade discreta e indica 

o número de tentativas necessárias para obter r sucesso de igual probabilidade p ao final de n 

experiências, sendo o resultado da última tentativa um sucesso.     

Considerando um experimento estatístico no qual um sucesso ocorre com a 

probabilidade p e a probabilidade de falha é dada por q = 1 – p, se o experimento é repetido 

indefinidamente e as tentativas forem independentes umas das outras, a variável aleatória X, 

cujo valor é o número da tentativa na qual ocorre o r-ésimo sucesso, tem uma distribuição 

binomial negativa com parâmetros r e p.  
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A esperança de uma variável aleatória binomial negativa X é dada por: 

  

 

 

Enquanto a variância por: 

 

 

Dados os valores da esperança e da variância, é possível, então, deduzir os valores dos 

parâmetros, conforme segue: 

 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Solução Binomial Negativa: 

 

 

 

 

1.3 Distribuição de Severidade – Lognormal 

 

Uma variável aleatória X assume uma distribuição lognormal quando o seu logaritmo 

tem uma distribuição normal, ou seja, essa distribuição surge naturalmente como produto de 

várias distribuições independentes positivas.  

Admitindo cada variável de perda , a média e o desvio padrão devem ser calculados 

sobre os logaritmos . 

 

 

 

 

1.4 Distribuição de Severidade – Gama 

 

A distribuição gama é uma distribuição de variáveis aleatórias contínuas com 

parâmetros  e . O parâmetro  também pode ser denominado parâmetro forma, enquanto o 

 é o parâmetro escala.  
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Deduções: 

 

(...) 

 

 

 

 

 

O trabalho de Burgisser et al. (1999) introduz um fator de escala aleatório γ para 

modelar mudanças na economia, o qual descreve o número relativo de eventos de default da 

economia normalizados com média igual a 1. Ainda, essa variável γ, que representa o risco 

sistemático, afeta todos os financiados da mesma maneira.  

Para modelar dois segmentos industriais, a integração de correlações admite a 

introdução de dois fatores de escala, e  com densidades g( ), descrevendo o número 

relativo de eventos de default nos dois segmentos industriais, cada um normalizado com 

média 1. Para incorporar as correlações de defaults entre as duas indústrias, Burgisser et al. 

(1999) estabelecem uma nova função geradora de probabilidades para representar a 

distribuição das perdas do portfólio. 

 

 

 

Onde:  é a 

função geradora das perdas condicionadas no estado ( .  

Ainda segundo os autores, é natural adotar generalizações bidimensionais para a 

distribuição gama G( , o que pode permitir o cálculo explícito da distribuição total das 

perdas. Além disso, o desvio padrão das perdas não depende da forma específica da função 
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densidade. A especificação de G é relevante, portanto, somente para a distribuição de perdas 

global do portfólio e para o cálculo do risco de capital.  

A variância das perdas para cada indústria e a covariância das perdas entre as duas 

indústrias é dada pelas equações que seguem (BURGISSER et al., 1999).  

 

 

 

 

Onde: 

 

 

 

Já a covariância entre os dois segmentos da indústria é dada por: 

 

 

 

Com a covariância entre os segmentos da indústria, é possível derivar uma fórmula 

para a perda inesperada UL de todo o portfólio usando a relação: 

 

 

 

Assim, em uma situação de um portfólio com N setores da indústria k =1, ..., N , por 

analogia é possível obter a fórmula para as perdas inesperadas de todo o portfólio com 

correlações entre os N setores (BURGISSER et al., 1999).   
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Figura 18 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações nas volatilidades das ações – 

Modelo padrão usando 1 – Ibovespa. 

 

 

 

 

Figura 19 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações nas volatilidades das ações – 

Modelo padrão usando 2 – Ibovespa. 
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Figura 20 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações nas dívidas – Modelo padrão 

usando 1 – Ibovespa. 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações nas dívidas – Modelo ingênuo 

usando 1 – Ibovespa. 
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Figura 22 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações na alavancagem – Modelo 

padrão usando 1 – Ibovespa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Probabilidades médias de inadimplência após alterações na alavancagem – Modelo 

ingênuo usando 1 – Ibovespa. 
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Figura 24 – Alterações nas severidades com distribuição gama – CreditRisk+. 
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