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RESUMO 

O acordo de Basiléia II permite que instituições financeiras utilizem modelos 

internos para mensuração do capital mínimo exigido. No entanto, a utilização de 

modelos internos exige, dentre outras aprovações, a validação destes por uma área 

independente. Com isso, o desenvolvimento de técnicas para validação de modelos 

de riscos tem ganhado importância nos últimos anos tanto no âmbito acadêmico 

quanto no mercado financeiro. Este estudo tem como finalidade avaliar algumas das 

principais técnicas utilizadas na validação dos modelos de probabilidade de default 

(PD), através da aplicação destas técnicas em modelos desenvolvidos a partir de 

carteiras simuladas. Foram avaliadas desde técnicas mais tradicionais como KS, AR 

e área sob a curva ROC, até técnicas mais recentes como CIER, Information Value e 

a medida M. A vantagem em se utilizar carteiras simuladas é que elas permitem o 

estudo de um grande número de situações distintas, o que seria inviável através da 

utilização de carteiras reais. A partir deste estudo será possível entender as 

limitações das metodologias de validação dos modelos de PD e identificar quais 

técnicas são mais sensíveis a cada um dos casos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Basel II accord allows financial institutions to use internal models for 

measuring capital requirements. However, the use of internal models requires, 

among other approvals, a validation by an independent area. Thus, the development 

of techniques for validating risk models has gained much importance in the academic 

and in the financial markets. This study aims to evaluate some of the main 

techniques used for validate probability of default models, through the application of 

these techniques in PD models developed from simulated portfolios. Were evaluated 

traditional techniques such as KS, AR and area under ROC curve and newer 

techniques such as CIER, Information Value and measure M. The advantage of 

using simulated portfolios is that they allow the study of a large number of different 

situations, which would be impossible by using real portfolios. This study will provide 

an understanding of the limitations present in validation methodologies of PD models 

and an assessment of which techniques are more sensitive for each case analyzed. 
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1. Introdução 

A atividade de crédito no Brasil obteve uma grande evolução nos últimos anos. 

Desde 2006 as operações de crédito passaram de pouco mais de 500 bilhões (cerca 

de 28% do PIB) para 2,24 trilhões de reais em setembro de 2012 (cerca de 51,5% 

do PIB), segundo dados do BACEN. No entanto, esse percentual ainda é baixo 

quando comparado a outros países como Estados Unidos, Chile ou outros países da 

Europa, e mostra a possibilidade de um crescimento contínuo nos próximos anos. 

O crescimento da atividade de crédito é um aspecto importante para o 

desenvolvimento econômico, pois o crédito é uma das principais fontes de recursos 

das empresas, Hageddorn (1996). Porém, o aumento da produção de crédito traz 

consigo uma maior exposição ao risco de crédito, podendo, em casos extremos, 

comprometer a estabilidade do sistema financeiro. Crises econômicas, como a de 

2008, por exemplo, geram a necessidade de um maior controle das instituições 

financeiras, maior regulamentação do setor bancário por parte dos supervisores e o 

desenvolvimento de modelos para gestão de riscos. O acordo de Basiléia II é um 

exemplo da preocupação das entidades reguladoras em se manter a solidez do 

sistema financeiro internacional. 

Basiléia II permite que os bancos desenvolvam internamente modelos para 

mensuração de riscos. No entanto, o acordo também exige a criação de uma área 

que realize a validação dos modelos de riscos para verificar, de forma qualitativa e 

quantitativa, a performance destes e sua aderência com a instituição. Stein (2007) 

afirma que o processo de validação é de grande importância, pois possibilita que os 

benefícios gerados pela utilização de modelos de riscos sejam obtidos em sua 

totalidade. Porém, validar de forma efetiva os modelos de risco ainda é um grande 

desafio, pois este é um aspecto recente na regulamentação bancária e as 

metodologias encontram-se em fase de desenvolvimento. 

Com relação à metodologia para estimação dos parâmetros de risco de 

crédito, os modelos de probabilidade de default (PD) são, segundo BCBS (2005b), 

os que possuem uma metodologia de validação mais desenvolvida. Tasche (2006) 

separa o processo de validação de performance desses modelos em duas partes, 

capacidade discriminante e calibração. Na primeira delas, é feita a avaliação o 
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desempenho do modelo em separar bons e maus  pagadores ao longo das faixas de 

risco e na segunda delas, é avaliada a acurácia das probabilidades estimadas pelo 

modelo. 

Para elaboração deste trabalho foi realizado um levantamento dos testes 

utilizados para avaliação da capacidade discriminante do modelo através de 

diversos estudos sobre este assunto. As metodologias levantadas variam desde 

testes mais clássicos como Kolmogorov-Smirnov, Accuracy Ratio, Brier Score até 

alguns mais recentes como CIER e Medida M. 

O objetivo do trabalho é avaliar a adequação dos testes levantados em 

diferentes situações para verificar a existência de casos em que alguns testes 

avaliam melhor o desempenho do modelo do que outros. 

Essa avaliação será feita a partir da aplicação das técnicas de validação em 

amostras simuladas e não em dados de mercado, pois tais amostras possibilitam 

que suas características sejam alteradas e consequentemente, a criação de 

diferentes situações. 

Primeiramente as técnicas serão aplicadas em valores simulados de score. 

Nesta primeira parte serão simulados casos onde as distribuições de bons e maus 

pagadores são normais e casos onde a distribuição de bons pagadores é normal e a 

distribuição de maus pagadores possui característica bimodal. 

Posteriormente as técnicas foram aplicadas em modelos logísticos 

desenvolvidos com base em carteiras cujas variáveis foram simuladas através da 

técnica de simulação de Monte Carlo. Dessa forma foi possível identificar como 

alterações nas variáveis (médias, variâncias, dependências, etc.) impactam as 

métricas de desempenho e quais métricas são mais sensíveis e tais modificações. 

No próximo capítulo serão apresentados os principais estudos e métricas de 

validação de modelos. Posteriormente serão apresentadas as metodologias 

utilizadas para construção das diferentes carteiras. Nos dois últimos capítulos serão 

apresentadas as análises dos resultados obtidos e a conclusão do trabalho.  
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2. Referencial Teórico 

 

2.1. Crédito 

Segundo Hageddorn (1996), o crédito é importante para o desenvolvimento 

econômico, além de ser a principal fonte de recursos para que as empresas 

consigam promover inovações. É a partir do crédito que inúmeras empresas 

conseguem capital para o financiamento dos seus projetos e pessoas físicas 

financiam seus bens de consumo. 

As figuras 2.1 e 2.2 mostram como estavam distribuídas as operações de 

crédito com recursos livres no Brasil em dezembro de 2011, para as pessoas física e 

jurídica. 

 

 

 

3% 

2% 
6% 

32% 

37% 

5% 

15% 
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Cheque Esp. 
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Cooperativas 

Outros 

Figura 2.1: Distribuição do crédito pessoa física 



6 
 

 

 

Segundo dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, em setembro 

de 2012 as operações de crédito (livres e direcionados) correspondiam, em valor, a 

51,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a 2,24 trilhões de reais. 

Esse valor revela um aumento expressivo do crédito nos últimos quatro anos, uma 

vez que o percentual no final de 2007 era de 35,2% (0,935 bilhões de reais). O 

gráfico abaixo traz uma evolução do crédito no Brasil ao longo dos últimos onze 

anos tanto em valores absolutos quanto em percentual do PIB. 
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Figura 2.3: Evolução de crédito no Brasil 

Figura 2.2: Distribuição do crédito pessoa Jurídica 
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A partir do gráfico 2.3, pode-se concluir que o crédito tem crescido tanto em 

termos relativos quanto absolutos. No entanto, em termos relativos ele é ainda muito 

menor quando comparado com países desenvolvidos ou com alguns países em 

desenvolvimento como o Chile, conforme pode ser observado na tabela abaixo: 

contendo o índice crédito/PIB de diversos países no final de 2010: 

País Crédito/PIB (%) 

Alemanha 101 

Brasil 46 

Chile 73 

Espanha 176 

Estados Unidos 163 

França 103 

Grécia 111 

Holanda 166 

Irlanda 183 

Itália 110 

Tailândia 87 
Fonte: Banco Centrais dos Países Relacionados 

 

A tabela 2.1 mostra que embora o Brasil tenha expandido o crédito nos 

últimos anos, é possível que esse crescimento continue ocorrendo ao longo dos 

próximos anos, uma vez que os níveis de crédito do país ainda estão bastante 

distantes de outros países. 

O crescimento do crédito nos últimos anos, a possibilidade de candidatura a 

modelos avançados de Basiléia, conforme veremos nas próximas seções, e a 

competitividade do mercado, tem feito com que as instituições financeiras, cada vez 

mais, busquem o desenvolvimento de modelos que permitam classificar a qualidade 

creditícia dos clientes e a criação de políticas de crédito que ajustem o retorno ao 

risco das operações. 

Outro aspecto importante das operações de crédito é a taxa de inadimplência, 

ou seja, a razão entre o volume das operações em default e o volume total das 

operações. A figura 2.4 nos mostra o comportamento da taxa de inadimplência no 

Brasil ao longo dos últimos onze anos, lembrando que nesse caso foram 

consideradas como inadimplentes as operações com mais de noventa dias de atraso. 

Tabela 2.1: Índice Crédito/PIB de alguns países 
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Conforme se pode observar no gráfico 2.4, houve um aumento da taxa de 

inadimplência que teve início em meados de 2008, decorrente da crise econômica 

mundial. Segundo Willink (2008) essa crise financeira testou de forma severa  

mercados financeiros, empresas e as entidades reguladoras, além de criar a 

necessidade de se colocar em prática outras estratégias para o setor Bancário. 

Estratégias que segundo o autor, reforçam a supervisão dos bancos e a abordagem 

com que a mesma é realizada, fortalecem as reservas de capital e liquidez, 

melhoram as práticas de gestão de riscos e aumentam a transparência do sistema 

financeiro. O autor também evidencia o papel fundamental dos reguladores 

bancários em promover uma confiança de curto e longo prazo na estabilidade 

financeira. 

2.2. Acordo de Basiléia I 

Publicado em 1988, o acordo de Basiléia, BCBS1 (1988), foi uma proposta 

elaborada pelo G-10 para promover, como políticas de melhores práticas, um 

                                                           
1
Basel Committee on Banking Supervision é um comitê de supervisão bancária estabelecido em 1975 

pelos bancos centrais dos 10 países mais ricos (G10). Esse comitê é composto por representantes da 
Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suíça, Suécia, 
Reino Unido e Estados Unidos. 

 

Figura 2.4: Inadimplência Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Total 
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conjunto de regras para o estabelecimento do capital mínimo requerido para os 

bancos internacionais. A proposta também foi enviada para outros países com o 

intuito de encorajar a sua adoção por bancos que realizassem transações 

internacionais significativas. 

Os objetivos do acordo eram, segundo o documento oficial de Basiléia, 

fortalecer a solidez e a estabilidade do sistema bancário internacional e estabelecer 

uma regra para o capital mínimo requerido que fosse consistente a bancos de 

diferentes países e que diminuísse a desigualdade competitiva dos bancos 

internacionais. 

O foco principal do acordo de Basiléia era o risco de crédito e para mitiga-lo 

foi estabelecido que o capital mínimo requerido deveria ser de, no mínimo, 8% dos 

ativos ponderados pelo risco. Os fatores de ponderação foram arbitrados pelo 

comitê de acordo com o risco de contraparte. Essa regra foi implantada nos países 

membros do comitê apenas em 1992 e no Brasil, o acordo foi refletido na resolução 

2.099 do BACEN onde as instituições deveriam constituir um Patrimônio Líquido 

Exigido (PLE) de 8%, utilizando a mesma ponderação proposta pelo comitê de 

Basiléia. Posteriormente, em 1997, a Circular nº 2.784 alterou o índice para 11%. 

Alguns exemplos de fatores de ponderação para os ativos podem ser vistos 

na tabela abaixo: 

Ativo Fator de ponderação 

Caixa 0% 

Letras do Tesouro Nacional (LTN) 0% 

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 0% 

Créditos Tributários 20% 

Disponibilidades em Moeda Estrangeira 20% 

Depósitos Bancários de livre movimentação mantidos em Banco 20% 

Certificados de depósitos Bancários (CDB) 50% 

Cotas de Fundos de Investimento 50% 

Debêntures 100% 

Títulos da Dívida Agrária 100% 

Financiamentos Hipotecários 100% 
Fonte: Resolução 2.099 (BACEN) 

 

 

Tabela 2.2: Fatores de ponderação para cálculo do PLE 
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Logo, o capital mínimo requerido por Basiléia I pode ser escrito como: 

                

 

   

 (2.1) 

Onde: 

Ví – Valor do i-ésimo ativo 

Fi – Fator de ponderação do i-ésimo ativo 

 

2.3. Acordo de Basiléia II 

O acordo de Basiléia II, Publicado em 2001, possuí os mesmos objetivos do 

primeiro acordo, ou seja, busca a manutenção da solidez e estabilidade do sistema 

bancário internacional. A diferença entre os dois acordos é que enquanto Basiléia I 

estimava um capital para cobertura de perdas relacionadas para o risco de crédito, 

Basiléia II busca uma suficiência de capital capaz de suportar outras perdas não 

esperadas como àquelas referentes aos riscos de mercado e operacional, por 

exemplo. O novo acordo também permite que os bancos criem uma metodologia de 

gestão de risco baseada em dados internos e que, portanto, reflita melhor a 

realidade da instituição. 

Basiléia II foi segregado em três estágios, comumente denominados de 

pilares de Basiléia II, que serão descritos nas próximas seções. 

2.3.1 Pilar 1 – Cálculo do Capital 

Segundo BCBS (2006), o primeiro pilar de Basiléia II trata sobre a 

mensuração do capital mínimo requerido. A constituição do capital, que se refere o 

primeiro pilar de Basiléia II, deve abranger a cobertura de perdas relacionadas a 

risco de mercado, crédito e operacional. 

Com relação ao risco de crédito, o primeiro pilar propõe duas formas de se 

calcular o capital mínimo requerido. A primeira delas, denominada abordagem 

padronizada, possuí um tratamento muito similar ao de Basiléia I onde os ativos são 

ponderados ao risco por fatores determinados pelo regulador. No entanto, no caso 

de Basiléia II, essa ponderação pode ser sensibilizada pela qualidade creditícias das 



11 
 

operações, ou seja, os fatores de ponderação dos ativos são sensíveis ao ratings 

externos. 

A segunda forma de se calcular o capital é através da abordagem IRB 

(Internal Rating Based). Essa abordagem possibilita que a instituição faça o cálculo 

do capital mínimo requerido através de parâmetros estimados internamente. O 

primeiro pilar também propõe duas versões para a abordagem IRB. Na versão mais 

completa, IRB advanced, a instituição deve estimar os parâmetros: 

 PD – Probabilidade de default 

 EAD – Exposição no default 

 LGD – Perda dado o default 

 M – Vencimento da operação 

Na versão simplificada denominada IRB foundation, apenas a estimação da 

Probabilidade de default (PD) é necessária, os outros parâmetros são definidos pelo 

órgão regulador. A metodologia utilizada para cálculo do capital tem como base o 

modelo proposto por Vacisek (2002). 

2.3.2 Pilar 2 – Supervisão Regulatória 

A supervisão regulatória tratada no segundo pilar de Basiléia II tem como 

objetivo garantir que os bancos tenham capital suficiente para suportar os riscos de 

seus negócios e encorajá-los a desenvolverem técnicas para aperfeiçoarem a 

gestão e monitoramento de seus riscos BCBS (2006). Essa supervisão dá aos 

bancos a responsabilidade do desenvolvimento de um processo de avaliação interna 

da adequação de capital (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assesment Process) 

que deve levar em conta riscos não considerados no primeiro pilar, como por 

exemplo os riscos de concentração, de reputação, estratégico, entre outros. 

Segundo Negrila (2009) o ICAAP desenvolvido pelas instituições tem como 

objetivos: 

 Análise, monitoramento e reporte das exposições ao risco da instituição, 

assim como suas fontes de capital. 

 Análise, monitoramento e reporte da adequação e cobertura do capital da 

instituição com relação ao seu perfil de risco. 
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 Projeção das exposições ao risco e a suficiência de capital. 

Dessa forma, o segundo pilar de Basiléia II atribui um papel importante para 

os processos internamente desenvolvidos pelos bancos para monitorar e controlar 

os seus riscos. Também será possível ao órgão regulador comparar a análise de 

adequação de capital feita pela instituição com aquela desenvolvida por ele próprio e 

exigir, caso necessário, uma readequação dos níveis de capital da instituição 

Thoraval (2006).  

Segundo BCBS (2006) essa interação entre os bancos e o órgão regulador 

tem como objetivo a criação de um diálogo para que, quando as deficiências forem 

identificadas, ações imediatas e definitivas sejam tomadas para que haja redução do 

risco e a restauração do capital. 

2.3.3 Pilar 3 – Disciplina de Mercado 

Segundo a publicação de Basiléia II BCBS (2006), o terceiro pilar vem com o 

intuito de complementar, através da disciplina de mercado, o cálculo de capital e 

supervisão regulatória trazidas nos dois primeiros pilares de Basiléia II. O comitê 

acredita que nessa estrutura, onde as metodologias internamente adotadas pelos 

bancos são fundamentais na avaliação da necessidade de capital, a transparência 

exerce um papel bastante relevante. 

O terceiro pilar de Basiléia II visa, portanto, encorajar os bancos a 

desenvolverem uma série de requisitos de divulgação (qualitativos e quantitativos) 

que visam melhorar a capacidade do mercado de avaliar os riscos de um banco.  

Baumann e Nier (2004) afirmam que ainda é uma questão aberta se essas 

ações são ou não benéficas e apresentam três razões para se ter uma visão cética 

sobre a efetividade dessas divulgações: 

 Os bancos podem ser instituições intrinsecamente não transparentes e a 

divulgação de informações ao mercado pode não alterar esse aspecto de 

forma significativa. 

 Informações quantitativas não necessariamente significa o aumento de 

transparência. 
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 A divulgação das informações também pode gerar custos diretos e indiretos 

aos bancos sendo que custos diretos estariam ligados à geração e divulgação 

das informações e os indiretos podem surgir quando os concorrentes de um 

banco são capazes de utilizar as informações por ele geradas.    

 

2.4. Regras do Banco Central do Brasil para Alocação de Capital 

No Brasil, o BACEN, com o intuito de seguir as diretrizes do primeiro pilar de 

Basiléia II, iniciou em 2007 uma alteração na regulamentação para que os riscos de 

mercado, crédito e operacional passassem a ser contemplados no cálculo do 

patrimônio de referência exigido.  

Essa alteração ocorreu através da resolução 3.490 do BACEN que determina 

uma nova metodologia para o cálculo do patrimônio de referência exigido (PRE). 

Segundo esta resolução a PRE é dada pela soma das seguintes parcelas: 

                                   (2.2) 
 

Onde: 

Pacs – parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço 

de ações e classificadas na carteira de negociação. 

Pcam – parcela referente ao risco das exposições em ouro, em moeda 

estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial. 

Pcom – parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação do preço 

de mercadorias (commodities). 

Pjur– parcela referente ao risco das operações sujeitas à variação de taxas 

de juros e classificadas na carteira de negociação. 

Pepr – parcela referente às exposições ponderadas pelo fator de ponderação 

de risco a elas atribuído. 

Popr – parcela referente ao risco operacional. 

Podemos ver que todo o risco de mercado está refletido nas parcelas Pacs, 

Pcam, Pcom e Pjur, o risco de crédito na Pepr e o risco operacional na Popr. 

O Banco Central exige que o patrimônio de referência (PR) estabelecido na 

resolução 3.444 do BACEN seja maior que o PRE, calculada através da equação 

(2.2). 
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O cálculo de cada uma dessas parcelas pode ser encontrado em documentos 

emitidos pelo BACEN conforme tabela abaixo: 

 

Parcela Documento do BACEN contendo detalhamento e o cálculo 

Pacs Circular 3.366 

Pcam Circular 3.389 

Pcom Circular 3.368 

Pjur Circular 3.498, 3.362, 3.363 e 3.364 

Pepr Circular 3.360 

Popr Circular 3.383 
Fonte: BACEN  

 

Como foi exposto anteriormente, o modelo IRB avançado depende da 

estimação de quatro parâmetros para o cálculo do capital (PD, EAD, LGD e M). De 

forma sucinta, os parâmetros de crédito podem ser definidos, com base na 

resolução 3.581 do BACEN, como sendo: 

Probabilidade de Default (PD) – Percentual que corresponde à expectativa de 

longo prazo das taxas de default, para o horizonte temporal de um ano dos 

tomadores de um determinado nível de risco. 

Exposição no Momento de Default (EAD) – valor de exposição da instituição, 

efetiva ou contingente, perante o tomador ou contraparte no momento de default. 

Esse valor é bruto da constituição de provisão e baixas para prejuízo. 

Perda dado o Default (LGD) – Percentual da EAD correspondente a perda 

econômica decorrente do default, considerando eventos relevantes como descontos 

concedidos para recuperação e custos diretos e indiretos relacionados a cobrança 

da obrigação. 

Prazo efetivo de vencimento (M) – Prazo de vencimento da operação 

ponderado pelos fluxos de caixa futuros. 

A partir desses parâmetros é possível estimar a perda esperada de crédito 

(EL) e o capital segundo a metodologia IRB. A perda esperada para um portfólio, 

segundo Valvonis (2008), é dado pelo produto dos parâmetros PD, EAD e LGD. 

               (2.3) 

Tabela 2.3: Normativos do BACEN para cálculo das parcelas regulatórias 
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Também se pode escrever a perda esperada como um percentual da 

exposição no momento de default. 

              (2.4) 

O cálculo da parcela de crédito utilizando a metodologia IRB avançada 

(PEPR(IRB)) proposto pelo BACEN através da circular 3.581 é dado pela equação: 

 

                   

 

 (2.5) 

 

Onde: 

Ki - fator de ponderação do risco de crédito associado ao tomador ou grupo 

homogêneo de risco "i"; 

EADi - valor do parâmetro Exposição no Momento do Default associado à 

exposição "i" e relativa ao tomador ou grupo homogêneo de risco "i". 

Para a categoria atacado, entidades soberanas e instituições financeiras, o 

fator K é dado pela expressão: 

 

         
                    

    
         

          

      
 (2.6) 

 

Onde: 

N – Função distribuição normal acumulada. 

N-1 – Inversa da função distribuição normal acumulada. 

R – Fator de correlação que é função da PD e do segmento. 

b – coeficiente de ajuste do fator M que é função da PD. 

O termo abaixo corresponde a perda máxima de crédito para o período de um 

ano com intervalo de confiança de 99,9% (VAR): 

 

           
                    

    
  (2.7) 
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Já o termo       é a perda esperada em termos percentuais de EAD, 

conforme equação (2.3). 

Portanto o termo abaixo corresponde a perda inesperada de crédito (UL), ou 

seja, a diferença entre a perda máxima dado o intervalo de confiança e o valor 

esperado da perda. 

 

           
                    

    
          (2.8) 

 

O termo multiplicador, 

          

      
 

é explicado por BCBS (2005a) como sendo um fator de ajuste para adequar o 

cálculo da UL de acordo com o prazo da operação. 

A metodologia para estimação do fator K para os outros segmentos é 

baseada também no modelo de Vasicek (2002) e, portanto, possuí formulação 

similar. Maiores informações sobre a formulação matemática estão descritas de 

forma detalhada na circular 3.581 do BACEN. 

2.5. Validação de modelos de risco de crédito 

O acordo de Basiléia II, como descrito anteriormente, possibilitará as 

instituições a realizarem o cálculo de alocação de capital a partir de informações 

internas. Na perspectiva de BCBS (2005b), para que os bancos e os órgãos 

reguladores tenham a possibilidade de avaliar a adequação e a qualidade da 

mensuração e gestão dos parâmetros internos de risco de crédito, o 

desenvolvimento de metodologias que possibilitem validar os sistemas de rating 

(internos e externos) é um aspecto de grande importância. BCBS (2005b) ressalta a 

existência de uma necessidade maior no desenvolvimento de métodos para 

validação dos parâmetros PD, EAD e LGD, uma vez que esses são os inputs para o 

modelo IRB. 

BCBS (2005c) apresenta seis importantes princípios para validação que 

segundo Blochwitz e Hohl (2006), formam uma ampla estrutura para o processo de 

avaliação. Essa estrutura contempla todos os aspectos de validação, incluindo seu 
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objetivo principal (principio 1), a responsabilidade pelo processo de validação 

(principio 2), as expectativas das técnicas de validação (princípios 3, 4 e 5) e o 

ambiente de controle para o processo (principio 6) (Blochwitz e Hohl, 2006). Os 

princípios acima mencionados são: 

1. O processo de validação é fundamentalmente a avaliação da capacidade 

preditiva dos riscos estimados pela instituição e o uso dos ratings no 

processo de concessão crédito. 

2. O banco possui a principal responsabilidade no processo de validação. 

3. Validação é um processo iterativo. 

4. Não existe uma única metodologia de validação de modelos. 

5. A validação deve englobar tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos. 

6. O Processo de validação, bem como seus resultados, deve estar sujeitos 

a uma revisão independente. 

Stein (2007) afirma que um modelo sem uma forma suficiente de validação é 

apenas uma hipótese. O autor argumenta que sem critérios e processos objetivos de 

validação, os benefícios provenientes da implementação e utilização dos modelos 

quantitativos de riscos não são obtidos em sua totalidade. A visão do autor está 

alinhada com o terceiro principio apresentado e mostra a importância da validação 

como parte do processo de melhoria contínua da criação de modelos. 

Com relação ao processo de validação dos modelos de risco de crédito, 

BCBS (2005b) afirma que tanto a estimação quanto as metodologias de validação 

de PD estão em estágio mais avançado do que para os parâmetros de EAD e LGD. 

Stein (2007) e BCBS (2005b) afirmam que no caso da validação quantitativa dos 

modelos de PD, o processo de validação envolve a avaliação de dois aspectos 

distintos: capacidade discriminante e calibração. 

Segundo Tasche (2006) a capacidade discriminante de um modelo e a 

habilidade que este possui em discriminar, de forma ex ante, os eventos de default e 

não default. 

Stein (2007) define a calibração como sendo a habilidade do modelo em 

prever as probabilidades de default a priori, ou seja, a validação da calibração avalia 
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se as probabilidades previstas pelo modelo condizem com as taxas de default 

observadas a posteriori. 

No Brasil, o posicionamento do órgão regulador (BACEN) com relação a 

validação de modelos é dada pela circular 3.581 de 2012. Nesta circular foi definida 

a necessidade de uma área de validação interna dos modelos de risco de crédito, 

nas instituições financeiras, que seja independente da área de modelagem. Esta 

circular define os papéis e responsabilidades mínimos da área de validação que 

estão aderentes aos seis princípios apresentados. 

2.6. Testes de validação de modelos de probabilidade de default 

Nos últimos anos houve um avanço expressivo no desenvolvimento de 

metodologias para mensuração da capacidade discriminante dos modelos de 

probabilidade de default. 

Nesta seção, serão apresentados algumas dessas metodologias que foram 

obtidas através dos trabalhos de Soberhart et al (2000), Engelmann et al (2003), 

Tasche (2006), Keenan e Sobehart (1999), Brier (1950), Ostrowski e Reichling 

(2011) e Joseph (2005). Os testes apresentados serão:  

 Curva CAP e Accuracy Ratio 

 Curva ROC, Área sob a curva ROC 

 Pietra Index 

 CIER e a distância de Kullback Liebler 

 BRIER Score 

 Medida M 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Information Value 

 

2.6.1. Curva CAP e Accuracy Ratio 

Segundo Soberhart et al (2001), para construção da curva CAP, as 

contrapartes devem estar ordenadas a partir do scores estimado pelo modelo. 

Segundo os autores, essa ordenação deve ser feita do score com mais risco para o 

score com menos risco. Uma vez ordenado é possível estabelecer para um dado 
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score de corte a fração de companhias com score menor que o ponto de corte e a 

fração de defaults com score menor que o ponto corte. Calculando-se essas frações 

para todos os pontos de corte possíveis, a curva CAP é obtida através de um gráfico 

fração das contrapartes em default versus fração de contrapartes. 

Na figura 2.5 temos uma ilustração da curva CAP para um modelo real, um 

modelo randômico e um modelo perfeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando aR a área entre a curva do modelo real e a curva do modelo 

randômico e aP a área entre a curva do modelo perfeito e a curva do modelo 

randômico, Engelmann et al (2003) define o accuracy ratio como sendo: 

     
  

  
 (2.9) 

Quanto mais perto de um for o accuracy ratio maior é a capacidade 

discriminante do modelo. 

 

 

Figura 2.5: Exemplo de curva CAP. Baseado em Sobehart et al. (2000) 
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2.6.2. Curva ROC, Área sob a curva ROC e Pietra Índex 

A construção da curva ROC está relacionada com a distribuição das 

frequências dos eventos de default e não default. A figura abaixo ilustra a 

distribuição dos eventos de inadimplência e adimplência para os scores de um 

determinado modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

O score C destacado na figura é um score arbitrário que separa as 

contrapartes com scores menores do que C como inadimplentes potenciais e scores 

maiores do que C como adimplentes potenciais.  

Tasche (2006) define a função hit rate, HR(C), sendo, 

        
    

  
 (2.10) 

onde H(C) é o número de inadimplentes com score menor do que C e ND é o número 

total de inadimplentes. A função false alarm rate, FAR(C), é definida como, 

         
    

   
 (2.11) 

onde F(C) é o número de adimplentes com score menor do que C e NND é o número 

total de adimplentes. 

Figura 2.6: Distribuição de adimplentes e inadimplentes. Baseado em Tasche (2006) 
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Uma vez estabelecidas as funções FAR(C) e HR(C) para todos os possíveis 

valores de C, a curva ROC é o gráfico de HR(C) versus FAR(C). A Figura abaixo 

ilustra a curva ROC para um modelo real, um modelo perfeito e um modelo 

randômico. 

 

 

Segundo Engelmann et al (2003) quanto maior for a área sobre a curva ROC 

do modelo, melhor é seu desempenho. Um modelo perfeito tem área sobre a curva 

ROC igual a um. A área pode ser calculada como: 

                      
 

 

 (2.12) 

 Outro índice bastante utilizado é Pietra Index cuja interpretação geométrica 

dada por Tasche (2006) é a metade da menor distância entre a curva ROC e a 

diagonal (ROC para um modelo randômico). Matematicamente, o Pietra Index é 

dado por: 

               
  

 
                   (2.13) 

 

 

 

 

Figura 2.7: Exemplo de curva ROC. Baseado em Engelmann et al (2003) 
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2.6.3. Conditional Information Entropy Ratio (CIER) e a distância KL 

Seja x uma variável que pode assumir os valores discretos (x1,x2,...,xn-1,xn) 

com as respectivas probabilidades (p1,p2,...pn-1,pn). Com o intuito de encontrar uma 

função que representasse a incerteza de uma distribuição de probabilidade, Jaynes 

(1957) propõe uma função de entropia da informação H(p1,p2,...pn-1,pn) que satisfaz 

as seguintes condições de consistência: 

1. H é função continua em pi. 

2. Se todos os pi forem iguais, a quantidade A(n) =H(1/n, 1/n,..., 1/n, 1/n) é 

função monotônica crescente de n. 

3. Lei da composição. Seja (p1,...pj,pj+1,...pj+k,...) o vetor formado pelas 

probabilidades pi correspondente aos valores xi. É possível agrupar as j 

primeiras probabilidades em v1, tal que v1 = p1 +p2 + ... pj. Posteriormente, 

pode-se agrupar as próximas k probabilidades em v2 e assim 

sucessivamente de modo a se ter um novo vetor de probabilidades (v1, 

v2,.... vr). Definindo-se as probabilidades condicionais dos eventos 

(x1,x2,...,xj-1,xj) como (p1|v1, p2|v1,..., pj|v1), a lei da composição afirma que: 

 

                   

                                 

                          

(2.14) 

 

Jaynes (1957), mostra que a solução para essas condições é dada por: 

                          

 

   

 (2.15) 

 

Onde K é uma constante positiva. 

Keenan e Sobehart (1999) definem a medida H0(p) como sendo a entropia 

para um evento binário onde p é a taxa de default da amostra. Matematicamente, 

H0(p) é dado por: 

                                 (2.16) 
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 A partir do modelo, é possível estabelecer proporções de default (p1,p2,...,pn) 

para os n ratings do modelo. A entropia da informação condicionada ao i-ésimo 

rating é dado por: 

                                     (2.17) 

 A média ponderada das entropias condicionadas aos ratings é dada por: 

               

 

   

 (2.18) 

 

Onde P(Ri) é a proporção do i-ésimo rating. 

Sobehart et al. (2000) definem a medida de CIER como sendo: 

       
        

     
 (2.19) 

O numerador da expressão é definido como distância de Kullback Leibler 

Tasche (2006). 

              (2.20) 

2.6.4. Brier Score 

Brier Score é uma métrica proposta por Brier (1950) cujo objetivo é mensurar 

a acurácia das previsões fornecidas por um determinado modelo. Embora a 

proposta de Brier tenha sido feita para mensurar a acurácia de previsões 

meteorológicas, o Brier Score também pode ser utilizado para mensurar a 

capacidade discriminante dos modelos de default. 

O Brier Score em uma amostra de tamanho N é dado pela equação: 

        
 

 
        

 

 

   

 (2.21) 

 

Onde: 

Pi – Probabilidade de ocorrência do evento dado pelo modelo para o i-ésimo 

componente da amostra. 
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Oi – Variável binária (1/0) onde um significa que o evento foi observado e zero 

significa que o evento não foi observado. 

Para um modelo de probabilidade de default, N seria o número de 

contrapartes da amostra, Pi seria a probabilidade de default da i-ésima contraparte e 

Oi seria a observação do evento de default. 

Um modelo de probabilidade de default perfeito estimaria probabilidade um 

para os eventos de default observados e probabilidade zero para os eventos de 

default não observados. Logo, para um modelo perfeito teríamos a relação:  

         (2.22) 

Portanto, para um modelo perfeito o Brier Score seria igual a zero, ou seja, 

quanto mais próximo de zero maior é a acurácia do modelo. 

2.6.5. Medida M 

Ostrowski e Reichling (2011) apresentam a medida M como outra forma de se 

avaliar a capacidade discriminante dos modelos de default. Abaixo são 

apresentados os cálculos da medida assim como a sua interpretação. 

Dado um modelo que estima o número de defaults (D) e não defaults (ND) 

para determinados ratings, sem previsão específica por indivíduo, pode-se definir 

para o i-ésimo rating: 

DPi – Número de defaults previstos para o i-ésimo rating. 

DOi – Número de defaults observados para o i-ésimo rating. 

NDPi – Número de não defaults previstos para o i-ésimo rating. 

NDOi – Número de não defaults observados para o i-ésimo rating. 

HRi – Razão entre o número de defaults do i-ésimo rating e o número total de 

defaults. 

FARi - Razão entre o número de não defaults do i-ésimo rating e o número 

total de não defaults. 
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A partir dessas variáveis podemos calcular Ai, Bi, Ci, Di, HRi e FARi definidas 

matematicamente como: 

                

                  

                    

                  

            
 

   
 

             
 

   
 

Note que se a previsão for perfeita, ou seja, o número defaults e não defaults 

previstos são iguais aos observados, teremos Bi = Ci = 0. 

O hit rate de default e não default para o i-ésimo rating (rD,i e rND,i), são obtidos 

através das equações: 

      

 
 
 

 
 
                                               

  
  

     
                     

  
  

     
                     

  (2.23) 

 

       

 
 
 

 
 
                                               

  
  

     
                     

  
  

     
                     

  (2.24) 

 

O hit rate busca mensurar o desvio entre a previsão do modelo e o que de 

fato ocorreu. Ostrowski e Reichling (2011) citam um exemplo onde em uma amostra 

de dez indivíduos nove defaults são observados sendo que apenas um estava 

previsto no modelo, nesse caso o hit rate é de 0,1. Supondo a situação inversa, ou 

seja, um default observado e nove previstos para a mesma amostra, o hit rate 
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continua sendo 0,1. Pode-se verificar que a medida trata previsões otimistas e 

pessimistas de mesma forma. 

Outras medidas definidas por Ostrowski e Reichling (2011) são as áreas de 

default e não default (aD,i e aND,i) que expressam respectivamente as proporções de 

default e não default dentro do i-ésimo rating. 

      
     

           
 (2.25) 

 

       
     

           
 (2.26) 

 A partir das variáveis acima, Ostrowski e Reichling (2011) definem a medida 

que mensura o desempenho do modelo, calculada como sendo: 

                                       

 

   

 (2.27) 

 

Onde k é o número total de ratings. 

 No entanto, essa medida ainda não é padronizada e impossibilita a 

comparação direta de dois modelos distintos. Como forma de padronizar a medida, 

foram definidas as variáveis mmáx e mmín como sendo: 

       
 

   
 
   

 
 

   
 
   

  
    

     

 

   

 (2.28) 

                                                 

 

   

 (2.29) 

 

 A medida de desempenho padronizada que permite a comparação de 

modelos distintas (M) é dada por: 

   
      

         
 (2.30) 
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 M é uma medida entre zero e um. O valor um indica perfeição da 

capacidade preditiva do modelo. 

2.6.6. Kolmogorov-Smirnov 

Lilliefors (1967) descreve o procedimento para testar, através da utilização do 

KS, se um conjunto de N observações deriva de uma distribuição normal. O autor 

apresenta um teste de hipótese para a medida D que é calculada através da 

equação: 

                   (2.31) 

Onde      é a função distribuição acumulada da amostra e     é a função 

distribuição acumulada normal com média e variância igual a da amostra. 

Para validação dos modelos de risco de crédito, o objetivo não é analisar a 

normalidade de uma distribuição e sim verificar se o modelo consegue discriminar 

defaults e não defaults. Para isso pode-se utilizar, conforme descrito em Joseph 

(2005), o KS como sendo a maior distância entre a distribuição acumulada de 

defaults e não defaults. Nesse caso o KS será dado por: 

                       (2.32) 

Onde    é a função distribuição acumulada dos casos de default,     a 

função distribuição acumulada dos casos de não default e   é o score. 

 

2.6.7. Information Value 

Segundo Tasche (2006), o information value (IV) mensura o quanto os 

eventos de default e não defaults estão distribuídos de forma diferente ao logo dos 

ratings. Sendo    o i-ésimo rating,        a proporção de defaults do i-ésimo rating e 

       a proporção de não defaults do i-ésimo rating, Joseph (2005) apresenta o IV 

como sendo: 

                         
      

       
 

 

 (2.33) 
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Segundo Tasche (WP 14), valores altos de Information Value indicam alta 

capacidade discriminante. 

2.7. Estudos sobre a validação dos modelos de PD 

Embora o processo de validação dos modelos de risco de crédito exigido por 

Basiléia II seja algo relativamente recente para o mercado financeiro global, alguns 

estudos sobre as técnicas de mensuração de desempenho de modelos já haviam 

sido publicados anteriormente. 

Keenan e Sobehart (1999) apresentam algumas técnicas capazes de 

mensurar o desempenho dos modelos preditivos de default, são eles: 

 Cumulative Accuracy Profile (CAP); 

 Accuracy Ratio (AR); 

 Conditional Information Entropy Ratio (CIER); 

 Mutual Information Entropy (MIE). 

Utilizando dados de 9.000 empresas públicas no período de 1989-1999 que 

continham 530 eventos de default, os autores aplicaram os seguintes modelos 

preditivos de default: 

 Modelo univariável baseado no retorno sobre os ativos; 

 Z-Score proposto por Altman (1968); 

 Hazard Model Bankruptcy proposto por Shumway (1998); 

 Modelo baseado no modelo de Merton (1974); 

 Modelo de regressão não linear baseado em informações de mercado e 

financeiras, Sobehart et al (2000). 

Aplicando os testes de desempenho nos modelos acima, os autores puderam 

concluir que os testes são eficazes e mensuram aspectos distintos do modelo. A 

curva CAP e o accuracy ratio, medem a capacidade discriminante na previsão de 

default. CIER e MIE avaliam se modelos distintos interagem adicionando 

informações ou são redundantes. 

Com base no estudo de radiologia diagnóstica de Hanley e McNeil (1982), 

Engelmann et al (2003) apresentam a técnica Receiver Operator Characteristic 
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(ROC) explicando sua utilização no contexto de validação dos modelos de rating. A 

curva ROC possui conceito bastante similar a curva CAP e o artigo mostra a 

existência de uma relação simples entre o accuracy ratio, extraído da curva CAP, e a 

área sobre a curva ROC (AUROC), esta relação é dada por: 

               (2.34) 

Os autores, baseados em Bamber (1975), também apresentam uma 

metodologia que possibilita estimar os intervalos de confiança para o valor da área 

sobre a curva ROC. 

Como forma de ilustrar a aplicação prática da técnica proposta, Engelmann et 

al (2003) calculam a AUROC nos resultados obtidos a partir dos modelos Z-Score e 

Logit-Score. Para essa aplicação, foi utilizada uma base contendo dados de 325.000 

balanços e 3000 eventos de defaults entre os anos de 1987 e 1999. Todos os dados 

eram de empresas de pequeno e médio porte. Para calibração do modelo, foram 

utilizados os dados de 1987 a 1993 (125.000 balanços e 2175 defaults), sendo que o 

restante dos dados foram utilizados para a construção das curvas ROC. Dessa 

forma pode-se obter uma amostra fora do tempo (out of time) que segundo 

Soberhart et al (2001), possibilita a identificação de dependências temporais. 

 Karakoulas (2004) também utiliza a área sobre a curva ROC para apresentar 

uma metodologia de validação dos modelos de Credit Scoring e PD para o 

segmento de varejo e pequenas empresas. O autor também argumenta que a 

estatística KS possui a limitação de não fazer referência de onde ocorre o ponto de 

máxima distância e que o AUROC é mais genérico com relação a esse ponto e, 

portanto, melhor. 

Joseph (2005) apresenta uma proposta de validação com base em vários 

testes sendo que a avaliação final do modelo é feita com base na performance 

média dos modelos nos diversos testes. Além das medidas de AR, ROC, KS, 

Kullback Liebler, o autor utiliza outras medidas como diferença média e Information 

Value. 

Segundo Ostrowski e Reichling (2011) as medidas de AR e AUROC podem, 

em determinadas situações, conduzir a conclusões errôneas e fazendo com que 
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modelos de baixa performance tenham medidas boas para esses indicadores. Essa 

observação está de acordo com Engelmann (2006) onde o autor afirma que se a 

distribuição dos eventos de default for bimodal, um modelo perfeito pode ter uma 

AUROC igual a de um modelo randômico (figura 2.8 e 2.9). 

 

 

 

 

Figura 2.8: Exemplo de distribuição bimodal. Baseado em Engelmann (2006) 

Figura 2.9: Curva ROC para distribuição bimodal. Baseado em Engelmann (2006) 
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Ostrowski e Reichling (2011) propõe outra medida baseada nos axiomas 

propostos por Selten (1991), denominada M, para mensurar o desempenho do 

modelo. Os autores também aplicaram as medidas M e AUROC nos modelos de 

classificação de crédito utilizados pelas agências S&P e Moody’s. O período 

utilizado para o estudo foi de 1982 a 2001 e os autores puderam observar que a 

medida de AUROC se comporta de modo estável quando comparado com a medida 

M que apresentou alta variabilidade na mensuração de desempenho dos modelos. 
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3. Metodologia 

O estudo realizado para análise das técnicas de validação pode ser dividido 

em dois momentos. Na primeira parte da nossa análise, foram simuladas 

distribuições de bons e maus pagadores ao longo de uma régua arbitrária de score. 

Nesse caso, as propriedades das distribuições foram sendo alteradas e foi possível 

analisar o impacto dessas alterações nos valores calculados através das técnicas de 

validação.  

Na segunda parte do estudo, foram desenvolvidos modelos logísticos a partir 

de carteiras simuladas contendo o evento de default e outras variáveis 

independentes. Dessa forma, foi possível analisar como alterações nas variáveis ou 

nas relações existente entre estas afetam os valores mensurados pelas técnicas 

estudadas. Também foi possível verificar se o impacto causado é comum a todas as 

métricas de mensuração de desempenho. 

3.1. Simulação de distribuição para bons e maus pagadores 

Nesta parte do trabalho foram simulados dois conjuntos de distribuições 

sendo o primeiro composto por distribuições normais para bons e maus pagadores e 

o segundo por distribuição normal de bons pagadores e bimodal para maus 

pagadores. 

3.1.1. Distribuição normal para bons e maus pagadores 

Através da técnica de simulação de Monte Carlo, foram desenvolvidas 

diferentes carteiras contendo distribuição normal para bons e maus pagadores. 

Todas as carteiras eram compostas por 30.000 simulações e uma taxa de maus 

pagadores de aproximadamente 10% do total. 

Os parâmetros alterados nas diferentes carteiras foram a média de score de 

bons e maus pagadores e o desvio de ambas as distribuições. Vale ressaltar que 

embora o desvio tenha sido alterado, esta alteração era realizada em ambas as 

distribuições de forma que em todas as carteiras o desvio da distribuição de maus 

era igual ao desvio da distribuição de bons pagadores. 
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O procedimento utilizado para construção da carteira foi: 

1. Classificação aleatória dos indivíduos da carteira em bons e maus 

pagadores. 

2. Determinação do score médio da distribuição de bons pagadores, score 

médio da distribuição de maus pagadores e desvio padrão de ambas as 

distribuições. 

3. Atribuição de um score para cada indivíduo utilizando a técnica de 

simulação de Monte Carlo. 

O quadro abaixo mostra os parâmetros utilizados nas diferentes carteiras 

simuladas:  

 

 

 

 

 

Uma vez concluída as simulações foram aplicadas as técnicas de 

Kolmogorov-Smirnov, AUROC, AR e Pietra Index. Posteriormente, cada carteira teve 

seu score ordenado e os 30.000 componentes foram distribuídos em 10 ratings de 

3.000 componentes cada sendo que o rating 1 era o que continha os menores 

scores e o rating 10 o que continha os maiores scores. Através da separação em 

ratings foi possível estimar os valores das técnicas de validação CIER, Kullback 

Liebler e Information Value. 

3.1.2. Distribuição normal para bons e bimodal para maus pagadores 

Assim como nas distribuições normais de score para bons e maus pagadores, 

as carteiras contendo distribuição bimodal para maus pagadores foram 

desenvolvidas através do método de simulação de Monte Carlo contendo 30.000 

observações por carteira e taxa de default de 10%. A diferença com relação a 

distribuição normal para mau pagadores é que ao invés de ser uma distribuição 

normal, a distribuição bimodal é composta por duas distribuições normais, sendo 

Tabela 3.1: Parâmetros das distribuições normais de bons e maus pagadores  
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uma com score médio menor que a média da distribuição de bons (DM1) e outra 

com score médio maior (DM2). 

Para essas carteiras os desvios das distribuições de bons, DM1 e DM2 foram 

mantidos constantes iguais a 1,0 e a média da distribuição de bons foi mantida 

constante igual a 5,0. Os parâmetros alterados para a análise das distribuições 

bimodais foram a média das distribuições DM1 e DM2 e a intensidade da 

bimodalidade, ou seja, a quantidade de maus em DM1 e DM2. Vale ressaltar que a 

quantidade total de maus, ou seja, o número de maus das duas distribuições é 

aproximadamente igual a 10% da carteira. 

O procedimento utilizado para construção da carteira foi: 

1. Classificação aleatória dos indivíduos da carteira em bons e maus 

pagadores. Nos casos em que o indivíduo foi classificado como mau 

pagador uma segunda classificação aleatória foi realizada para decidir se 

este pertenceria a distribuição DM1 ou a distribuição DM2. 

2. Determinação do score médio das distribuições DM1 e DM2. 

3. Atribuição de um score para cada indivíduo utilizando a técnica de 

simulação de Monte Carlo. 

O quadro abaixo mostra os parâmetros utilizados nas diversas carteiras:  

 

 

 

 

 

O procedimento de divisão da certeira em ratings e aplicação das técnicas de 

validação foram realizados de forma idêntica as carteiras cuja distribuição é normal 

tanto para bons quanto para maus pagadores. 

 

 

Tabela 3.2: Parâmetros da distribuição bimodal de maus pagadores  
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3.2. Geração de Carteiras Simuladas 

Para a construção das carteiras utilizadas para obtenção dos modelos 

logísticos, foram simulados tanto os valores das variáveis dependentes quanto os 

valores das variáveis explicativas. No caso dos modelos de probabilidade de default, 

alguns exemplos de variáveis explicativas seriam a razão entre vendas e ativo total e 

a razão entre lucro retido e ativo total, utilizadas no modelo de Score de Altman 

(1968). Outros exemplos seriam o índice de endividamento e setor econômico para 

os segmentos de pessoa jurídica e renda, idade e profissão para os segmentos de 

créditos relacionados à pessoa física. 

Para a construção da variável dependente (Default) foram simulados valores 

aleatórios, de uma distribuição gama com parâmetros k = 1 e θ = 0,1. Em seguida, 

para cada valor de distribuição gama simulado, foi gerado um valor aleatório a partir 

de uma distribuição uniforme [0-1]. Caso o valor da uniforme fosse menor que o 

valor da distribuição gama, a variável dependente Y recebia o valor 1 (Default), caso 

contrário, recebia o valor 0 (não default). 

As variáveis explicativas X1 e X2 foram construídas através de valores 

aleatoriamente simulados de distribuições normais. A variável X1 possui média igual 

a 7,0 e desvio igual a 2,0. A variável X2 possui média igual a 20,0 e desvio igual a 

4,0. 

3.2.1. Dependência entre variáveis 

Para a geração de variáveis explicativas com dependência, foi utilizada a 

metodologia de cópulas. Esta metodologia permite, com base no Teorema de Sklar, 

formular distribuições conjuntas com diversos tipos de dependência. Nelsen (1999) 

afirma que cópulas são funções que unem ou acoplam funções distribuições 

conjuntas com suas funções distribuições marginais unidimensionais e enuncia o 

Teorema de Sklar como sendo: 

“Seja H a função distribuição conjunta com funções marginais F e G. Existe 

uma cópula C tal que para x,y pertencente a     

                     (3.01) 
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Se F e G forem contínuas, então C é única; caso contrário, C é unicamente 

determinada em            , onde Im é a Imagem. Inversamente, se C é a 

Cópula, e F e G são funções de distribuição, então, a função H definida na equação 

3.02 é a função distribuição conjunta com marginais F e G”. 

Sendo assim pode-se criar uma dependência entre as marginais F e G dada 

pela função cópula C. 

Neste trabalho foram utilizadas carteiras onde X1 e X2 eram independentes e 

dependentes por cópulas Gaussianas. 

3.2.2. Associação entre variável dependente e variáveis independentes 

Uma vez simuladas as variáveis explicativas com as dependências é 

necessário simular os eventos de default e utilizar uma metodologia que possibilite 

associar a ocorrência de inadimplência com as variáveis explicativas. Essa 

associação será feita a partir de uma metodologia que utiliza matrizes biestocásticas. 

A metodologia, baseada em Hlawatsch e Ostrowski (2011), consiste em separar as 

variáveis simuladas, tanto as dependentes quanto as explicativas, em grupos e fazer 

a associação dos grupos de acordo com uma estrutura de dependência. 

Abaixo, com base em Hlawatsch e Ostrowski (2011), são detalhados os 

procedimentos para associar uma variável dependente e uma variável independente 

com relação causal negativa. 

Denominando Y como sendo a variável dependente e X a variável explicativa, 

o primeiro passo é ordenar cada uma das variáveis e separá-las em blocos, de 

forma que o primeiro bloco contenha os menores valores e o último bloco tenha os 

maiores valores. Em seguida é realizada a construção de uma matriz biestocástica 

M com elementos mi,j que representam a probabilidade de se observar um elemento 

do i-ésimo bloco de Y associado a um elemento do j-ésimo bloco de X. Os índices i 

e j são naturais e variam de um até o número de grupos (neste trabalho serão 

utilizados cinco grupos) e os parâmetros mi,j, obedecem as condições: 

        
 

   
 (3.03) 
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(3.04) 

Supondo uma matriz M dada por: 

   

                    
                    
    
    
    

                
                
                

 (3.05) 

 

Uma vez construída a matriz, seleciona-se uma observação do primeiro bloco 

de Y, e um número aleatório proveniente de uma distribuição uniforme [0-1]. 

Supondo que o número aleatório seja 0,4 e analisando a primeira linha da matriz, a 

observação da variável explicativa X associada a observação da variável 

dependente Y, selecionada anteriormente, pertence ao quinto bloco, pois 0,4 é maior 

que 0,01 + 0,04 + 0,08 + 0,16. Caso o número aleatório fosse 0,015 a observação de 

X deveria ser do segundo bloco. 

Este processo é repetido até que os elementos do primeiro bloco de Y se 

esgotem, o processo continuará para o segundo bloco e a linha da matriz a ser 

analisada passará a ser a segunda. O processo segue da mesma forma até que 

todas as associações sejam realizadas, ou seja, para todos os valores de Y tenham 

um valor de X associado. É importante ressaltar que caso o grupo de X sorteado 

esteja vazio, ou seja, todos os elementos já tenham sido anteriormente selecionados, 

é sorteado um valor do grupo não vazio mais próximo. 

Terminado o processo, é obtido um conjunto de observações com relação de 

dependência entre as variáveis explicativas e a variável dependente. 

No caso em que X1 e X2 são independentes, foram utilizadas duas matrizes 

biestocásticas para realizar a associação, sendo que uma das matrizes associava Y 

à X1 e a outra associava Y à X2. 

Para os casos em que existia dependência entre X1 e X2, foram simuladas 

três variáveis X1, X2 e X3, sendo que X3 possuía distribuição normal com média 

zero e desvio 1,0. A correlação entre X1 e X3, assim como a correlação entre X2 e 

X3 foi fixada em 0,7. A associação entre Y, X1 e X2 foi feita em duas etapas sendo 
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que na primeira foi utilizada uma matriz biestocástica para associar Y a X3. Como 

para cada valor de X3 existem valores de X1 e X2 vinculados devido ao fato das 

variáveis não serem independentes, na segunda etapa foi associado a Y os valores 

de X1 e X2 que estavam vinculados a variável X3. 

3.2.3. Modelo de PD e separação em Ratings 

Uma vez construída a carteira com a variável binária de observação do 

evento de default (Y) e as variáveis independentes X1 e X2, foi desenvolvido um 

modelo de PD através da técnica de regressão logística. A utilização de modelos 

logísticos para desenvolvimento de modelos de score é bastante comum tanto no 

mercado financeiro quanto na academia. Steenackers e Goovaerts (1989) 

desenvolveram um modelo de score através da técnica de regressão logística para 

empréstimos pessoais utilizando dados de uma financeira Belga. Bensic et al (2006) 

utilizaram a técnica de regressão logística no desenvolvimento de um modelo de 

score para pequenas empresas e compararam com modelos desenvolvidos a partir 

das técnicas de redes neurais e árvore de decisão. 

Através da técnica de regressão logística, é possível estimar a probabilidade 

de ocorrência do evento de default (Y=1), dado um conjunto de n variáveis 

explicativas. Definindo esta probabilidade como sendo P(Y=1|X1, X2,..., Xn) = P(X), 

pode-se, com base em O’Connell (2006), escrever o modelo logístico como sendo: 

 
 

   
    

      
                        

(3.06) 

 
Logo, a probabilidade de ocorrência do evento de default para um conjunto de 

variáveis explicativas, P(X), pode ser escrita como: 

 
 

     
                        

                          
 

      

        
 

(3.07) 

 

 
Como nas carteiras simuladas foram utilizadas duas variáveis independentes 

(X1 e X2), Z pode ser escrito como: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167668789900449
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               (3.08) 

 

O score do modelo foi então definido como sendo: 

 
        

  

    
     

(3.09) 

Nesse caso, quanto maior a probabilidade de default do indivíduo, menor o 

score. 

Os elementos da carteira foram então agrupados em 10 ratings de mesmo 

tamanho sendo que no rating 1 estão os elementos com menor score e no rating 10 

estão os elementos de maior score. 

A quantidade de defaults esperada para k-ésimo rating, pode ser obtida 

através da soma das probabilidades de default dos elementos contidos neste rating. 

Logo, para um rating contendo m elementos, a quantidade de defaults esperada 

pode ser escrita como: 

 
                       

 

   

 
(3.10) 

 

3.3. Estudos realizados 

As análises realizadas nas carteiras simuladas podem ser divididas em dois 

grupos: 

1. Carteiras com variáveis explicativas independentes; 

2. Carteiras com variáveis explicativas com dependência simulada via 

Cópula Gaussiana. 

 

3.3.1. Variáveis explicativas independentes 

Os processos para geração e análise das carteiras cujas variáveis 

explicativas são independentes foram: 
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1. Geração de 20 carteiras simuladas utilizando as matrizes biestocásticas2 

M1 e M1’ para associação de X1 e X2 à Y, respectivamente; 

2. Desenvolvimento de modelos logísticos a partir das carteiras simuladas; 

3. Aplicação das técnicas de validação nos 20 modelos desenvolvidos e 

determinação de um intervalo de confiança para cada uma das técnicas3; 

4. Escolha de um dos 20 modelos para ser utilizado nas amostras com 

parâmetros alterados4; 

5. Aplicação do modelo escolhido e das técnicas de validação em carteiras 

simuladas variando-se os parâmetros: 

a. Média da variável X1; 

b. Variância da variável X2; 

c. Matrizes Bi estocásticas que relacionam X1 e X2 à variável 

dependente Y. 

O objetivo das análises é identificar como alterações nas características das 

variáveis independentes afetam o desempenho do modelo e como cada uma das 

técnicas responde a essas mudanças. Outro aspecto importante é a sensibilidade 

das técnicas de validação às alterações nas dependências entre variáveis 

dependentes e explicativas, ou seja, como cada uma das técnicas responde às 

alterações das matrizes biestocásticas. 

3.3.2. Variáveis explicativas com dependência simulada via Cópula 

Gaussiana 

 Para o caso onde a dependência entre as variáveis explicativas foi simulada 

através de cópulas gaussianas, foi realizado o seguinte processo: 

 Modelo com correlação zero entre X1 e X2: 

1. Geração de 20 carteiras simuladas com correlação zero entre X1 e X2 

utilizando a matriz biestocástica M1 para associação entre as variáveis 

explicativas e Y; 

                                                           
2
 As matrizes biestocásticas utilizadas no trabalho podem ser encontradas no Apêndice A 

3
 Para determinação do intervalo de confiança foi utilizada a distribuição de T de student com 19 graus de 

liberdade nível de confiança de 95%. 
4
 O modelo escolhido foi aquele cujos valores para cada uma das técnicas era próximo dos valores médios 

calculados a partir dos 20 modelos desenvolvidos. 
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2. Desenvolvimento de modelos logísticos a partir das carteiras simuladas; 

3. Aplicação das técnicas de validação nos 20 modelos desenvolvidos e 

determinação de um intervalo de confiança para cada uma das técnicas;  

4. Escolha de um dos 20 modelos para ser utilizado nas amostras com 

parâmetros alterados; 

5. Aplicação modelo escolhido e das técnicas de validação em carteiras 

simuladas variando-se o parâmetro de correlação entre X1 e X2. 

Modelo com correlação 0.5 entre X1 e X2: 

1. Geração de 20 carteiras simuladas com correlação 0.5 entre X1 e X2 

utilizando a matriz biestocástica M1 para associação entre as variáveis 

explicativas e Y; 

2. Desenvolvimento de modelos logísticos a partir das carteiras simuladas; 

3. Aplicação das técnicas de validação nos 20 modelos desenvolvidos e 

determinação de um intervalo de confiança para cada uma das técnicas; 

4. Escolha de um dos 20 modelos para ser utilizado nas amostras com 

parâmetros alterados; 

5. Aplicação modelo escolhido e das técnicas de validação em carteiras 

simuladas variando-se o parâmetro de correlação entre X1 e X2. 

A partir desses resultados pode-se verificar como o desempenho de um 

modelo que foi desenvolvido quando não havia correlação entre as variáveis 

explicativas é afetado pelo surgimento dessa dependência. Também é possível 

avaliar como o desempenho de um modelo desenvolvido considerando as 

dependências é afetado caso estas sejam alteradas com o passar do tempo. 
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4. Resultados 

Os resultados apresentados abaixo foram obtidos com base na metodologia 

apresentada anteriormente, modificando parâmetros como médias, desvios, 

relações de dependência entre variáveis entre outros parâmetros. 

Os resultados para simulação de distribuição de score foram obtidos através 

da implementação das simulações e técnicas de validação em VBA. Para obtenção 

dos resultados através da aplicação das técnicas nos modelos logísticos foram 

desenvolvidos rotinas de criação de modelos e geração de variáveis com ou sem 

dependência em R além da utilização das técnicas de validação que foram 

implementadas em VBA. 

4.1. Simulação das distribuições de Score 

Foram geradas 15 bases contendo simulações dos casos em que bons e 

maus pagadores possuem distribuições normais. Os parâmetros que variaram entre 

as carteiras foram a média e o desvio das distribuições. Para os casos em que a 

distribuição era normal para bons pagadores e bimodal para maus pagadores, foram 

geradas 25 bases simuladas e os parâmetros que variaram entre as carteiras foram 

as médias das duas distribuições de maus e a intensidade da característica bimodal. 

4.1.1. Distribuição normal de bons e maus pagadores 

A tabela abaixo traz os parâmetros utilizados nas diferentes simulações de 

score e os valores obtidos para de cada uma das técnicas de validação utilizadas: 
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Para as carteiras com distribuição normal de bons e maus pagadores, espera-

se que os indicadores mostrem uma diminuição da capacidade discriminante com a 

aproximação das médias ou com o aumento dos desvios das distribuições. A partir 

da análise da tabela 4.1, pode-se observar que todos os indicadores apontam nesta 

direção, ou seja, conforme as médias das distribuições se aproximam ou conforme a 

o desvio das distribuições aumentam pode-se observar uma diminuição de todos os 

indicadores. 

  

Tabela 4.1: Técnicas de validação aplicadas em distribuições normais de bons e maus pagadores.  
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4.1.2. Distribuição normal de bons pagador e bimodal para maus 

pagadores. 

Conforme descrito anteriormente, para as simulações com distribuição normal 

de bons pagadores e bimodal para maus pagadores, os desvios de todas as 

distribuições (Bons, DM1 e DM2) foi fixada com valor de 1,0 e a média da 

distribuição de bons foi fixada em 5,0. Os parâmetros que variam entre as diferentes 

distribuições são as médias das distribuições de maus e a proporção de maus em 

cada uma delas. Vale ressaltar que embora a média das distribuições de maus varie, 

estas são equidistantes a média da distribuição de bons conforme pode ser 

observado na tabela 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando os indicadores de desempenho são analisados dentro de uma 

proporção fixa de maus para M1 e M2, ou seja, variando-se apenas as médias das 

distribuição de maus pagadores, pode-se observar uma diminuição de performance 

para todos os indicadores, conforme as distribuições de maus se aproximam da 

distribuição de bons pagadores. Essa ocorrência era esperada uma vez que a 

aproximação da distribuição significa uma menor capacidade discriminante do 

modelo. 

Tabela 4.2: Técnicas de validação aplicadas em distribuição normal de bons pagadores e bimodal 

para maus pagadores. 
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Por outro lado, quando se observa o efeito causado pelo aumento da 

característica bimodal (equalização da proporção entre M1 e M2), pode-se constatar 

que indicadores como AUROC, AR, KS e Pietra mostram uma queda significativa de 

desempenho do modelo, o que não faz sentido uma vez que as distribuições M1 e 

M2 possuem mesma variância e médias equidistantes do valor médio da distribuição 

de bons pagadores. Essa diminuição de desempenho também pode ser observada 

nos indicadores CIER, KL e IV, no entanto de forma muito menos intensa. 

Analisando os resultados para as simulações com média 7,5 e proporções 90% e 

50% para DM1, pode-se observar que as métricas de KS, AUROC, AR e Pietra 

classificam o modelo com proporção 90% como tendo boa performance e o modelo 

com proporção de 50% como tendo uma performance ruim, no entanto, CIER, KL e 

IV avaliam ambos sendo bons modelos. 

 

4.2. Carteiras com variáveis explicativas independentes 

Para as carteiras com variáveis explicativas independentes foram simuladas 

20 carteiras e aplicadas as técnicas de validação, com isso foi possível definir 

intervalos de confiança para cada uma das técnicas5. O valor médio das métricas 

assim como o intervalo de confiança definido pode ser observado no quadro abaixo: 

 

 

O modelo escolhido, dentre os 20 utilizados para a construção do intervalo de 

confiança, para ser utilizado nas outras simulações com variação dos parâmetros de 

média e variância foi o modelo de regressão desenvolvido a partir da amostra 

Indep_16 (Apêndice B). 

  

                                                           
5
 Os resultados provenientes da aplicação das técnicas para cada uma das 20 amostras podem ser encontrados 

no Apêndice B. 

Tabela 4.3: Intervalo de confiança para as métricas de validação obtido a partir das carteiras com 

variáveis explicativas independentes. 
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4.2.1. Impacto causado pela variação da média de X1 

Posteriormente foram realizadas simulações variando-se a média da variável 

independente X1 e aplicado o modelo escolhido. Os resultados das métricas obtidos 

através das técnicas de validação podem ser observados na tabela abaixo6: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pode-se observar através dos resultados apresentados na tabela 4.4 que, 

com exceção da métrica M, nenhuma das outras métricas mostrou uma queda de 

performance do modelo com o descolamento da média da variável X1 para valores 

maiores ou menores. A métrica M mostra uma queda de desempenho do modelo em 

ambos os casos, ou seja, o valor de M diminui com o aumento ou diminuição da 

média de X1. O quadro abaixo mostra os valores estimados e observados para cada 

um dos ratings de alguns dos modelos apresentados: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O número de cada coluna refere-se à: 

Est_M – Número de maus estimado pelo modelo; 

                                                           
6
 Os valores destacados com asterisco são aqueles que estão fora do intervalo de confiança calculado. 

Tabela 4.4: Valores das métricas de validação obtidos através da variação da média de X1. 

Tabela 4.5: Valores observados e estimados para cada um dos ratings (variação das médias). 
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Est_B – Número de bons estimado pelo modelo; 

Obs_M – Número de maus observados no rating; 

Obs_B – Número de bons observados na rating. 

A tabela 4.5 mostra que houve uma variação expressiva do valor de maus 

estimado em cada um dos ratings causado pela alteração do valor médio X1, ou seja, 

a acurácia do modelo é bastante afetada pela mudança da média das variáveis 

independentes e esse aspecto só pode ser observado nos valores da medida M. As 

medidas de entropia não sofreram alterações consideráveis uma vez que a taxa de 

default observada em cada um dos rating não sofreu grandes variações. Já as 

métricas mais tradicionais como KS, AUROC, Pietra e AR possivelmente se 

mantiveram estáveis devido ao fato da ordenação de bons e maus pagadores não 

ter sofrido grandes alterações. 

4.2.2. Impacto causado pela mudança da variância de X2 

A partir da aplicação do modelo escolhido em amostras com variação da 

variância de X2 (originalmente a variância possuía valor 4,0), foram obtidos os 

seguintes resultados para as métricas de validação: 

 

 

 

 

 

 

 

É possível observar através dos resultados da tabela 4.6 que as medidas de 

uma forma geral são poucos sensíveis a alterações na variância da variável 

independente e apenas uma grande alteração na variância (desvio igual a 10,0) fez 

com que os indicadores ficassem fora do intervalo de confiança estimado. 

Tabela 4.6: Valores das métricas de validação obtidos através da alteração na variância de X2. 
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Com relação à assertividade dos valores de default dentro dos ratings, pode-

se observar um resultado condizente com as demais métricas, ou seja, uma menor 

assertividade para o desvio de 10,0, conforme ilustrado na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Impacto causado por alterações das matrizes biestocásticas 

As matrizes inicialmente utilizadas para associar as variáveis X1 e X2 à 

variável Y foram as matrizes M1 e M1’ (Apêndice A). Estas matrizes possuem 

valores altos em suas diagonais (diagonal principal no caso de X1 e diagonal 

secundária no caso de X2) que ocasionam uma relação de dependência mais forte 

entre as variáveis independentes e a variável dependente.  A tabela abaixo ilustra os 

resultados das técnicas de validação obtidos utilizando o modelo escolhido em 

carteiras simuladas através de outras matrizes biestocásticas7: 

 

  

 

 

Através dos resultados da tabela 4.8, pode-se observar que todas as métricas, 

com exceção do Brier Score, mostram um menor desempenho do modelo com a 

alteração da dependência entre as variáveis. A medida M se mostrou pouco sensível 

à alteração da dependência uma vez que seu valor alterou de forma menos sensível 

do que outras medidas como as medidas de entropia (CIER, IV e KL), KS, AUROC, 

                                                           
7
 As matrizes bi-estocásticas utilizadas podem ser encontradas no Apêndice A 

Tabela 4.7: Valores observados e estimados para cada um dos ratings (alteração das variâncias). 

Tabela 4.8: Valores obtidos através da alteração nas matrizes biestocásticas. 
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Pietra e AR. Em termos práticos, as métricas mostram que caso o modelo tenha sido 

desenvolvido com a utilização de uma variável que tenha forte relação com o evento 

de default e esta relação seja “enfraquecida” com o passar do tempo, o modelo 

apresentará uma diminuição da sua capacidade discriminante. 

Abaixo são apresentados os valores estimados e observados para cada um 

dos ratings do modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

É possível observar através das informações contidas na tabela 4.9 que não 

houve mudança considerável na assertividade do modelo entre a carteira original e a 

carteira simulada a partir das matrizes M3 e M3’. Houve uma mudança mais 

significativa da assertividade do modelo na carteira simulada a partir das matrizes 

M5 e M5’. Outro aspecto que pode ser observado é que no modelo original a 

heterogeneidade de taxa de defaults observada entre os ratings é maior do que na 

carteira que utiliza as matrizes M5 e M5’, conforme pode ser observado no gráfico 

abaixo: 

  

Tabela 4.9: Valores observados e estimados para cada um dos ratings (alteração das matrizes). 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa maior homogeneidade de taxas de default ao longo dos ratings pode ser 

observada na queda acentuada no valor das medidas de entropia entre as carteiras. 

4.3. Carteiras com variáveis dependentes simuladas por cópulas 

gaussianas. 

Assim como nos testes realizados com variáveis independentes, foram 

geradas 20 carteiras para determinação de um intervalo de confiança para as 

técnicas de validação. No entanto, neste caso foram geradas 20 carteiras com 

correlação zero entre X1 e X2 e 20 carteiras com correlação 0,5 entre X1 e X2. Os 

resultados das técnicas de validação para cada uma das 40 carteiras podem ser 

encontrados no apêndice B. Abaixo estão os valores médios de cada uma das 

técnicas e os intervalos de confiança para as carteiras com correlação zero e 0,5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Taxa de default observado versus Ratings em carteiras com matrizes biestocásticas distintas. 

Tabela 4.10: IC obtido a partir das carteiras simuladas com correlação zero entre X1 e X2. 
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4.3.1. Impacto causado pelo aparecimento da correlação. 

Dentre os 20 modelos desenvolvidos com correlação zero para determinação 

do intervalo de confiança, foi escolhido o modelo DepG_Zero_03 para ser aplicado 

nas amostras com variação de correlação. Os resultados obtidos para as técnicas de 

validação nas amostras com correlação foram: 

 

 

 

 

 

 
Todas as técnicas, exceto Brier Score, mostram uma queda da performance 

do modelo com o aumento da correlação o que é esperado uma vez que o modelo 

foi desenvolvido em uma carteira cuja correlação entre as variáveis X1 e X2 era zero. 

Os valores observados e estimados para cada uma das faixas de alguns dos 

modelos são apresentados no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

Tabela 4.11: IC obtido a partir das carteiras simuladas com correlação 0.5 entre X1 e X2. 

Tabela 4.13: Valores estimados/observados nos ratings (Modelo desenvolvido com correlação zero) 

Tabela 4.12: Valores obtidos através da alteração da correlação (Modelo com correlação zero). 
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Através dos resultados da tabela 4.13, pode-se observar uma queda 

significativa da assertividade do modelo com o aumento da correlação entre as 

variáveis X1 e X2. A heterogeneidade das taxas de default ao longo das faixas 

também diminui sensibilizando as medidas de entropia. 

De uma forma geral, as medidas mostram que um modelo seja desenvolvido 

com variáveis não correlacionadas que explicam o evento de default com boa 

performance, pode ter seu desempenho comprometido caso a correlação entre as 

variáveis passe a existir. 

4.3.2. Impacto causado pela alteração da correlação. 

Dentre os 20 modelos desenvolvidos com correlação 0.5 para determinação 

do intervalo de confiança, foi escolhido o modelo DepG_0.5_13 para ser aplicado 

nas amostras com correlações distintas. Os resultados obtidos para as técnicas de 

validação nestas amostras foram: 

 

 

 

 

 

Com exceção, do Brier Score, todas as medidas se mostraram sensíveis as 

variações da correlação. No entanto, como o modelo foi desenvolvido com 

correlação 0,5 era esperado uma queda de performance caso os valores de 

correlação aumentassem ou diminuíssem. Todas as métricas sensíveis, com 

exceção da medida M, mostraram um aumento do desempenho do modelo quando 

a correlação variava para baixo. A medida M mostrou um desempenho menor do 

modelo tanto para o aumento quando para a diminuição da correlação, embora 

apenas para diminuição da correlação os valores fiquem fora do intervalo de 

confiança. 

A tabela abaixo mostra os valores estimados e observados de default dentro 

dos ratings para alguns dos modelos. 

Tabela 4.14: Valores obtidos através da alteração da correlação (Modelo com correlação 0.5). 
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Como pode ser observado na tabela acima, a assertividade do modelo 

apresenta uma queda tanto com o aumento quando com a diminuição da correlação 

o que explica os valores da medida M para esses casos. As taxas de default 

permaneceram heterogêneas ao longo das faixas com o aumento ou diminuição das 

correlações, o que justifica a pouca oscilação das medidas de entropia, conforme 

pode ser observado no gráfico 4.2 que traz a Taxa de default versus Ratings para 

alguns dos modelos. 

 Com relação às medidas KS, AR, AUROC e Pietra estas possuem maior 

sensibilidade a ordenação dos indivíduos, portanto, pode-se concluir que embora a 

alteração da correlação tenha descalibrado os valores de probabilidade que o 

modelo calcula, a ordenação dos indivíduos bons e maus não foi alterada 

significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.15: Valores estimados/observados nos ratings (Modelo desenvolvido com correlação meio) 

Figura 4.2: Taxa de default observada versus Ratings. Carteira desenvolvida com correlação 0,5 
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4.4. Estudos complementares. 

Além dos resultados apresentado nas seções anteriores, outros estudos 

complementares foram realizados. Primeiramente foi verificado, para o caso de 

variáveis independentes, se o número de simulações afetam os valores das métricas 

de validação, o intuito era verificar o comportamento das técnicas de validação em 

portfólios com menos elementos. Posteriormente foram realizadas análises com 

utilização de cópulas T e verificando o impacto da alteração no valor da correlação e 

no número de graus de liberdade. 

As tabelas contendo os valores obtidos em cada um dos testes realizados 

podem ser observadas no Apêndice C. 

Os valores obtidos mostram que alterações no número de observações não 

causam impacto nas métricas de validação. Grande parte dos resultados obtidos 

encontra-se dentro do Intervalo de confiança inicialmente estimado, ou seja, as 

métricas não são sensíveis ao número de elementos da carteira. As métricas podem 

ser aplicadas de maneira igual em segmentos com muito ou poucos indivíduos. 

Com relação às análises realizadas com cópulas T, pode-se observar que 

variações no parâmetro de correlação geram resultados similares aos obtidos 

através de cópulas gaussianas para todas as métricas, exceto para a medida M. No 

caso da medida M, diferente do observado nas cópulas gaussianas, não foi 

observada uma queda de desempenho com o aumento da correlação. 

Finalmente, os resultados obtidos a partir da alteração no número de graus de 

liberdade mostram que os valores de todas as técnicas de validação mantiveram-se 

dentro do intervalo de confiança calculado inicialmente, tanto para aumento quanto 

para diminuição do número de graus de liberdade. 
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5. Considerações Finais 

Para que as instituições financeiras consigam utilizar seus modelos internos 

para cálculo de capital, Basiléia II exige que estes tenham sido validados por uma 

área interna independente. Para isso, é necessário o desenvolvimento de técnicas 

de validação que permitam avaliar de forma consistente o desempenho dos modelos 

utilizados. Neste trabalho apresentamos algumas técnicas de validação que já são 

bastante utilizadas no mercado financeiro para avaliação de modelos como KS e AR 

e outras medidas menos tradicionais como CIER e a medida M. 

As técnicas de validação apresentadas foram aplicadas em diferentes 

situações com o intuito de verificar a existência de condições em que determinada 

técnica era mais apropriada do que as demais. Para isso foram utilizadas carteiras 

simuladas, pois ao contrário das carteiras de mercado, possibilitam a criação de um 

grande número de situações, permitindo a avaliação de diferentes condições de 

mercado. Análises empíricas tradicionais baseadas em uma única amostra permitem 

o estudo de uma condição específica de mercado, não sendo possível estudar o 

efeito proveniente das alterações em determinados parâmetros. 

Primeiramente foram simuladas distribuições de bons pagadores ao longo de 

uma régua de score. Para distribuições normais de bons e maus pagadores, todas 

as técnicas analisadas se mostraram eficientes de modo que uma maior 

aproximação das distribuições gerava uma queda na performance de todas as 

técnicas. Esse resultado era esperado, pois a aproximação das distribuições de 

bons e maus pagadores faz com que o sucesso na discriminação dos eventos de 

defaults e não defaults seja menor. No entanto, quando as simulações foram feitas 

com distribuição normal de bons pagadores e bimodal para maus pagadores, foi 

observado que as técnicas mais tradicionais não eram adequadas quando a 

intensidade da bimodalidade era alta. Para esses casos, as medidas de entropia se 

mostraram mais adequadas. Tais resultados estão de acordo com Engelmann 

(2006). 

Posteriormente foram simuladas carteiras de crédito através da técnica de 

simulação de Monte Carlo. Tais carteiras foram construídas através da simulação 

dos eventos de default e das variáveis explicativas, sendo que para criação de 
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dependência entre as variáveis explicativas foram utilizadas cópulas gaussianas e T. 

Uma vez construídas as carteiras, a associação entre as variáveis explicativas e a 

variável dependente foi feita através de matrizes biestocásticas de probabilidade, 

utilizando metodologia apresentada em Hlawatsch e Ostrowski (2010). Finalmente, 

foram desenvolvidos modelos logísticos a partir das carteiras simuladas. 

Para as carteiras com variáveis explicativas independentes, diminuição da 

acurácia do modelo gerada por alterações no valor médio das variáveis foram 

capturadas apenas pela medida M, as outras medidas se mostraram pouco 

sensíveis. Este resultado mostra a importância da utilização de várias técnicas de 

validação, uma vez que nem todas as técnicas são capazes de identificar a perda de 

performance em situações específicas. Todavia, as métricas não se mostraram 

sensíveis às alterações na variância das variáveis explicativas. Dessa forma, 

nenhuma métrica permite detectar alterações na variância das variáveis 

independentes. Como sugestão para estudos futuros poderiam ser estudadas 

técnicas que permitissem identificar os efeitos causados pelo aumento da variância 

das variáveis explicativas. 

Com relação a variações do número de observações, os resultados são 

similares quando se utiliza um número N grande de 10.000 quanto um número 

menor de 1000. Assim, os resultados são pouco sensíveis ao número de 

observações. Então, o estudo pode ajudar na validação dos modelos do varejo e do 

segmento de grandes empresas, por exemplo. 

Alterações nas matrizes biestocásticas, ou seja, na relação entre as variáveis 

independentes e dependentes geraram uma queda de performance em todas as 

técnicas, exceto o Brier Score, e as medidas de entropia se mostraram as mais 

sensíveis às variações dessa natureza. Essa maior sensibilidade das medidas de 

entropia ocorreu pelo fato da alteração das matrizes ter diminuído significativamente 

a heterogeneidade das taxas de default ao longo dos ratings.  

Para as carteiras com variáveis explicativas dependentes por cópulas 

gaussianas, caso o modelo tenha sido desenvolvido sem dependência e a 

dependência passe a existir, todas as métricas, exceto Brier Score, mostraram uma 

queda de performance do modelo. Esse resultado mostra que um modelo 
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desenvolvido a partir de duas variáveis não correlacionadas que explicam o evento 

default pode ter seu desempenho comprometido caso a correlação entre as 

variáveis passe a existir.  

No caso onde a dependência existe e o parâmetro de correlação é alterado, a 

única métrica que capturou uma queda de performance tanto para o aumento 

quando para diminuição do parâmetro de correlação foi a medida M, todas as outras 

medidas mostraram um aumento de performance com a diminuição da correlação. 

Pode-se observar através deste resultado que a variação no parâmetro de 

correlação gera uma perda de acurácia do número de defaults dentro dos ratings, no 

entanto, a ordenação dos bons e maus pagadores e a variação das taxas de default 

ao longo dos ratings não foram afetados, o que justifica o resultado obtido para as 

outras medidas. 

Quanto as carteiras com variáveis explicativas dependentes por cópulas T, o 

resultado obtido para a variação das correlações foi similar ao da dependência por 

cópulas gaussianas exceto pelo fato da medida M não ser sensível ao aumento da 

correlação. Nenhuma das técnicas de validação se mostrou sensível ao aumento no 

número dos graus de liberdade das cópulas T. Os resultados sugerem que a forma 

de dependência pode impactar na relevância da métrica M para identificação de 

piora de performance. Sugestão para estudos futuros seria investigar outras formas 

de dependência entre as variáveis explicativas. 

Outras sugestões para trabalhos futuros seriam a utilização de outros tipos de 

variáveis explicativas (binárias, categóricas, beta, etc.), alteração da distribuição 

utilizada para definição do evento de default e desenvolvimento de score a partir de 

outros modelos como árvore de decisão ou análise discriminante, por exemplo. 

Pode-se concluir que as técnicas estudadas neste trabalho avaliam aspectos 

distintos do modelo. As métricas tradicionalmente utilizadas no mercado como, por 

exemplo, KS e AUROC, possibilitam avaliar a ordenação dos bons e maus 

pagadores. No entanto essas métricas mais tradicionais não são adequadas para 

avaliar mudanças na heterogeneidade das taxas de default ao longo dos ratings que 

são mais bem avaliadas pelas medidas de entropia. Já a métrica M, diferentemente 

de todas as demais, se mostrou bastante sensível a acurácia da quantidade de 
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defaults estimada em cada um dos ratings. Pode-se estabelecer que nenhuma 

técnica de validação foi capaz de capturar todos os impactos causados pelas 

variações geradas ao longo dos testes realizados. As técnicas são, portanto, 

complementares e nenhuma das técnicas pode ser escolhida em detrimento das 

demais.  
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APÊNDICE A – MATRIZES BIESTOCÁSTICAS 
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APÊNDICE B – CARTEIRAS UTILIZADAS PARA DETERMINAÇÃO DO IC 

A.  Carteira com variáveis independentes8 

 

B.  Carteira simulada via cópulas gaussianas com correlação zero 

 

                                                           
8
 As carteiras em destaque foram aquelas escolhidas para aplicação dos testes com modificação dos 

parâmetros. 
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C.  Carteira simulada via cópulas gaussianas com correlação meio
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APÊNDICE C – RESULTADOS DOS ESTUDOS COMPLEMENTARES 

A. Resultados obtidos a partir da variação do número de indivíduos 

 

 

 

 

B. Carteiras simuladas através de  cópulas T com correlação 0,5 e 4 

graus de liberdade 

 

 

C. Intervalo de confiança estimado para cópulas T 
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D. Resultado obtido a partir da variação da correlação (Cópulas T) 

 

 

 

 

 

 

E. Resultado obtido a partir da variação dos graus de liberdade 

(Cópulas T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

APÊNDICE D – ALGORITMOS DESENVOLVIDOS EM R 

A. Simulação de Variáveis – Variáveis Independentes Não 

Correlacionadas 

## Inputs ## 
 
N<- 10000    #Quantidade de simulações 
MX1<- 7   #Média X1 
DesvX1<- 2   #Desvio X1 
MX2<- 20   #Média X2 
DesvX2<- 5   #Desvio X1 
GammaScale <- 0.1 #Parâmetro Scale da distribuição Gamma 
GammaShape <- 1  # Parâmetro Shape da distribuição Gamma 
 
## Cria Matrizes ## 
 
VarDep <- matrix(NA,N,2)  
VarIndep1 <- matrix(NA,N,1)  
VarIndep2 <- matrix(NA,N,1) 
 
## Simula variável dependente ## 
 
for(i in 1:N){ 

VarDep[i,1]<-rgamma(1,GammaShape ,rate = 1/GammaScale , scale = 
GammaScale) 
temp <- runif(1) 
VarDep[i,2]<-ifelse(temp>VarDep[i,1],0,1) 

} 
 
## Simula variáveis explicativas ## 
 
for(i in 1:N){ 

VarIndep1[i,1]<-rnorm(1,MX1,DesvX1) 
VarIndep2[i,1]<-rnorm(1,MX2,DesvX2) 

} 
 
## Consolida e Renomeia Variáveis ## 
 
Temp <- cbind(VarDep,VarIndep1,VarIndep2) 
TabFinal <- as.data.frame(Temp, stringsAsFactors = FALSE) 
names(TabFinal)[names(TabFinal)=="V1"] <- "Prob" 
names(TabFinal)[names(TabFinal)=="V2"] <- "Y" 
names(TabFinal)[names(TabFinal)=="VarIndep1"] <- "X1" 
names(TabFinal)[names(TabFinal)=="VarIndep2"] <- "X2" 
 
TabFinal<- TabFinal[,c(1,3,4,2)]   
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B. Simulação de Variáveis – Variáveis Independentes Correlacionadas 

## Bibliotecas ## 
 
library(copula) 
 
## Inputs ## 
 
N <- 10000   #Quantidade de simulações 
dimensao <-3  #Número de dimensões da Cópula 
cfix <- 0.7   #Correlação entre X1 e X3 (mesma de X2 e X3) 
c23 <- 0.55   # Correlação entre X1 e X2 
MX1<- 7   # Média X1 
DesvX1<- 2   # Desvio X1 
MX2<- 20   # Média X2 
DesvX2<- 4   # Desvio X2 
GammaScale <- 0.1 # Parâmetro Scale da distribuição Gamma 
GammaShape <- 1  # Parâmetro Shape da distribuição Gamma 
 
VarDep <- matrix(NA,N,2)  
 
## Cria Cópula ## 
 
myCop.norm <- ellipCopula(family="normal",dispstr = "un", dim = dimensao, param = 
c(cfix,cfix,c23)) 
 
## Gera números aleatórios correlacionados a partir da cópula gerada ## 
 
matcop <- rcopula(myCop.norm,N) 
 
VarIndep <- as.data.frame(matcop, stringsAsFactors = FALSE) 
 
## Simula variável dependente ## 
 
for(i in 1:N){ 

VarDep[i,1]<-rgamma(1,GammaShape ,rate = 1/GammaScale , scale = 
GammaScale) 
temp <- runif(1) 
VarDep[i,2]<-ifelse(temp>VarDep[i,1],0,1) 

} 
 
temp <- cbind(VarDep,VarIndep) 
 
TabFinal <- as.data.frame(temp, stringsAsFactors = FALSE) 
 
names(TabFinal)[names(TabFinal)=="1"] <- "Prob" 
names(TabFinal)[names(TabFinal)=="2"] <- "Y" 
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## Simula Variáveis explicativas com base nos números gerados na cópula ## 
 
TabFinal$X3 <- qnorm(TabFinal$V1,mean=0,sd=1) 
TabFinal$X1 <- qnorm(TabFinal$V2,mean=MX1,sd=DesvX1) 
TabFinal$X2 <- qnorm(TabFinal$V3,mean=MX2,sd=DesvX2) 
 
## Reordena colunas ## 
 
TabFinal<- TabFinal[,c(1,6,7,8,2)]  
 

C. Regressão Logística 

## Realiza a regressão  ## 
 
rlog <- glm( Y ~ X1 + X2, data=Tabela,family=binomial(link=logit)) 
 
## Informações da regressão ## 
 
summary(rlog) 
 
## Guarda Coeficientes em variáveis ## 
 
int <- summary(rlog)$coefficients[1,1] 
cX1 <- summary(rlog)$coefficients[2,1] 
cX2 <- summary(rlog)$coefficients[3,1] 
 
## Calcula Score ## 
 
Tabela$PD <- 1/(1+exp(-int-cX1*X1-cX2*X2)) 
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APÊNDICE E – FUNÇÕES DESENVOLVIDAS EM VBA 

A. Kolmogorov – Smirnov 

Function KS(Tab_BM As Range) 
 
TB = Application.WorksheetFunction.CountIf(Tab_BM, "B") 
TM = Application.WorksheetFunction.CountIf(Tab_BM, "M") 
Linhas = Tab_BM.Rows.Count 
ACM = 0 
ACB = 0 
KSTemp = 0 
KS = 0 
 
For i = 1 To Linhas 

If Tab_BM.Cells(i, 1).Value = "M" Then 
ACM = ACM + 1 / TM 

End If 
If Tab_BM.Cells(i, 1).Value = "B" Then 

ACB = ACB + 1 / TB 
End If 

KSTemp = Abs(ACM - ACB) 
If KSTemp > KS Then 

KS = KSTemp 
End If 

Next i 
 
End Function 
 

B. AUROC 

Function Auroc(Tab_BM As Range) 
TB = Application.WorksheetFunction.CountIf(Tab_BM, "B") 
TM = Application.WorksheetFunction.CountIf(Tab_BM, "M") 
Linhas = Tab_BM.Rows.Count 
ACM = 0 
ACB = 0 
DifArea = 0 
Auroc = 0 
 
For i = 1 To Linhas 

If Tab_BM.Cells(i, 1).Value = "M" Then 
ACM = ACM + 1 / TM 

End If 
If Tab_BM.Cells(i, 1).Value = "B" Then 

ACB = ACB + 1 / TB 
DifArea = ACM / TB 
Auroc = Auroc + DifArea 

End If 
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Next i 
End Function 
 

C. Accuracy Ratio 

Function AR(Tab_BM As Range) 
TB = Application.WorksheetFunction.CountIf(Tab_BM, "B") 
TM = Application.WorksheetFunction.CountIf(Tab_BM, "M") 
Linhas = Tab_BM.Rows.Count 
ACM = 0 
ACB = 0 
DifArea = 0 
Area = 0 
 
For i = 1 To Linhas 

If Tab_BM.Cells(i, 1).Value = "M" Then 
ACM = ACM + 1 / TM 

End If 
If Tab_BM.Cells(i, 1).Value = "B" Then 

ACB = ACB + 1 / TB 
DifArea = ACM / TB 
Area = Area + DifArea 

End If 
Next i 
 
AR = 2 * Area - 1 
 
End Function 
 

D. Pietra 

Function Pietra(Tab_BM As Range) 
 
TB = Application.WorksheetFunction.CountIf(Tab_BM, "B") 
TM = Application.WorksheetFunction.CountIf(Tab_BM, "M") 
Linhas = Tab_BM.Rows.Count 
ACM = 0 
ACB = 0 
KSTemp = 0 
KSF = 0 
 
For i = 1 To Linhas 

If Tab_BM.Cells(i, 1).Value = "M" Then 
ACM = ACM + 1 / TM 

End If 
If Tab_BM.Cells(i, 1).Value = "B" Then 

ACB = ACB + 1 / TB 
End If 
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KSTemp = Abs(ACM - ACB) 
If KSTemp > KSF Then 

KSF = KSTemp 
End If 

 
Next i 
 
Pietra = KSF / (2 ^ (3 / 2)) 
 
End Function 
 

E. CIER 

Function Cier(Tab_B As Range, Tab_M As Range) 
TB = Application.WorksheetFunction.Sum(Tab_B) 
TM = Application.WorksheetFunction.Sum(Tab_M) 
Tot = TB + TM 
Linhas = Tab_B.Rows.Count 
HF = 0 
 
Hzero = -(TM / Tot * Log(TM / Tot) + (1 - TM / Tot) * Log(1 - TM / Tot)) 
 
For i = 1 To Linhas 

NBi = Tab_B.Cells(i, 1).Value 
NMi = Tab_M.Cells(i, 1).Value 
TDi = NMi / (NMi + NBi) 
Hi = -(TDi * Log(TDi) + (1 - TDi) * Log(1 - TDi)) 
Hi_Pond = Hi * (NBi + NMi) / (TB + TM) 
HF = HF + Hi_Pond 

Next i 
 
Cier = (Hzero - HF) / Hzero 
 
End Function 
 

F. Kullback Liebler 

Function KL(Tab_B As Range, Tab_M As Range) 
TB = Application.WorksheetFunction.Sum(Tab_B) 
TM = Application.WorksheetFunction.Sum(Tab_M) 
Tot = TB + TM 
Linhas = Tab_B.Rows.Count 
HF = 0 
 
Hzero = -(TM / Tot * Log(TM / Tot) + (1 - TM / Tot) * Log(1 - TM / Tot)) 
 
For i = 1 To Linhas 

NBi = Tab_B.Cells(i, 1).Value 
NMi = Tab_M.Cells(i, 1).Value 
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TDi = NMi / (NMi + NBi) 
Hi = -(TDi * Log(TDi) + (1 - TDi) * Log(1 - TDi)) 
Hi_Pond = Hi * (NBi + NMi) / (TB + TM) 
HF = HF + Hi_Pond 

Next i 
 
KL = Hzero - HF 
 
End Function 
 

G. Information Value 

Function IV(Tab_B As Range, Tab_M As Range) 
TB = Application.WorksheetFunction.Sum(Tab_B) 
TM = Application.WorksheetFunction.Sum(Tab_M) 
Linhas = Tab_B.Rows.Count 
IV = 0 
 
For i = 1 To Linhas 

NBi = Tab_B.Cells(i, 1).Value 
TBi = NBi / TB 
NMi = Tab_M.Cells(i, 1).Value 
TMi = NMi / TM 
IVi = (TMi - TBi) * Log(TMi / TBi) 
IV = IV + IVi 

Next i 
 
End Function 
 

 

 


