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Resumo

Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos empregados comumente por 

instituições financeiras na mensuração e previsão do risco de crédito, possuindo uso 

consolidado no processo de concessão de crédito destas instituições. Este trabalho de 

dissertação objetivou avaliar a possibilidade de aplicação de modelos Credit Scoring em uma 

instituição de microcrédito denominada Fundo Rotativo de Ação da Cidadania – Cred 

Cidadania, situada em Recife (PE). Para isso, foram coletados dados relativos a uma amostra 

de clientes do Cred Cidadania, e estes dados foram utilizados para desenvolver dois tipos de 

modelos de Credit Scoring: um de aprovação de crédito e um outro chamado behavioural 

scoring (escoragem comportamental). As técnicas estatísticas empregadas na construção dos 

modelos foram análise discriminante e regressão logística. Os modelos obtidos agregaram 

variáveis como renda líquida do empreendimento, número de parcelas do empréstimo, 

número de dependentes do cliente, estado civil do cliente, valor do empréstimo, tempo de 

funcionamento do empreendimento, eficiência do agente de crédito, dentre outras. Algumas 

variáveis representam atributos que contribuem para o aumento da propensão à inadimplência 

do solicitante, enquanto outras colaboram para a redução do risco de inadimplência, o que 

repercute positivamente na sustentabilidade financeira na instituição. Os resultados do estudo 

demonstraram que os modelos Credit Scoring obtêm desempenho satisfatório quando 

utilizados na análise de risco de crédito na instituição de microcrédito Cred Cidadania, 

alcançando um percentual de classificação correta dos clientes de cerca de 80%. Os resultados 

indicam também que o uso de modelos Credit Scoring fornece subsídios à instituição, 

auxiliando-a na prevenção e redução da inadimplência e na diminuição dos seus custos 

operacionais, dois problemas que afetam a sua sustentabilidade financeira.  

Palavras-chave: Risco de Crédito. Microcrédito Modelos Credit Scoring. Análise 

Discriminante. Regressão Logística 
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Abstract

The Credit Scoring models are quantitative ones usually used by financial institutions in 

measure and credit risk forecast, owning consolidated application during the credit concession 

process of these institutions. This dissertation work objectivies to evaluate the possibility of 

Credit Scoring models application in a microcredit institution denominated Fundo Rotativo de 

Ação da Cidadania – Cred Cidadania. For this purpose, some data relative to a clients' sample 

Cred Cidadania were collected and used to develop two Credit Scoring model types: one 

relating to credit approval and another one named behavioural scoring. The statistical  

techniques used in the models construction were discriminant analysis and logistic regression. 

The obtained models aggregated variables like enterprise net income, loan bits number, the 

number of dependents on the client, client's marital status, loan value, enterprise operation 

time, agent's credit efficiency, among others. Some variables represent attributes that 

contribute for the applicant's insolvency propensity increase, while others collaborate for the 

insolvency risk reduction, what rebounds positively in the institution financial sustainability. 

The study results demonstrated that Credit Scoring models obtain satisfactory performance 

when used in a Cred Cidadania microcredit institution credit risk analysis, as supporting 

instruments to rely this process. The results also indicate that Credit Scoring models 

application supplies subsidies to the institution, assisting it in the prevention and reduction of 

its insolvency as in the decrease of its operational costs, two problems that affect its financial 

sustainability . 

Keywords: Credit Risk. Credit Scoring Models. Microcredit. Discriminant Analysis. Logistic 

Regression.  



7

Lista de quadros e tabelas 

Quadro 1 (1)  Classes de rating de acordo com o Banco Central do Brasil 47 
Quadro 2 (3)  Definição de qualidade de crédito 95 
Quadro 3 (3)  Lista inicial de variáveis explicativas 97 
Quadro 4 (3)  Variáveis explicativas qualitativas com suas respectivas categorias 100 
Quadro 5 (3)  Exemplos de Variáveis Dummy 101 
Quadro 6 (3)  Teste Kolmogorov Smirnov Z para as variáveis explicativas 

quantitativas 
104

Quadro 7 (3) Teste Kolmogorov Smirnov Z para as variáveis explicativas 
quantitativas transformadas 106

Quadro 8 (4)  Modelo de aprovação de crédito – análise discriminante 121 
Quadro 9 (4)  Médias dos escores e parâmetros de classificação do modelo de 

aprovação de crédito - análise discriminante 
121

Quadro 10 (4)  Teste significância para o modelo de aprovação de crédito 123 
Quadro 11 (4)  Modelo behavioural scoring – análise discriminante 127 
Quadro 12 (4)  Médias dos escores e parâmetros de classificação para o modelo 

behavioural scoring – análise discriminante 
127

Quadro 13 (4)  Teste de significância para o modelo behavioural scoring – análise 
discriminante 

128

Quadro 14 (4)  Modelo de aprovação de crédito – regressão logística 132 
Quadro 15 (4)  Parâmetros de classificação do modelo de aprovação de crédito  - 

regressão logística 
134

Quadro 16 (4)  Modelo behavioural scoring – regressão logística 136 
Quadro 17 (4)  Matriz de classificação do modelo de aprovação de crédito – análise 

discriminante 
138

Quadro 18 (4)  Matriz de classificação do modelo behavioural scoring – análise 
discriminante 

138

Quadro 19 (4)  Matriz de classificação do modelo de aprovação de crédito – 
regressão logística 

140

Quadro 20 (4)  Matriz de classificação do modelo behavioural scoring – regressão 
logística 

141

Quadro 21 (4)  Média das variáveis explicativas para os grupos de clientes 
adimplentes e inadimplentes 

144

Tabela 1 (4)  Tabela cruzada e índices relativos para a variável Estado Civil 146 
Tabela 2 (4)  Tabela cruzada e índices relativos para a variável Gênero 146 
Tabela 3 (4)  Tabela cruzada e índices relativos para a variável Resultado Líquido 

do Negócio
147

Tabela 4 (4)  Tabelas cruzadas e índices relativos para a variável Idade  147 



8

Lista de figuras 

Figura 1 (2)  Processo de concessão de crédito com o uso de modelos Credit
Scoring

38

Figura 2 (2)  Esquema dos modelos Credit Scoring 42 
Figura 3 (2)  Rede neural artificial com múltiplas camadas 64 
Figura 4 (3)  Exemplo do teste de normalidade Normal Q-Q para a variável Idade 103 
Figura 5 (4)  Processo de concessão de crédito no Cred Cidadania 115 



9

Lista de abreviaturas 

RLN  Resultado líquido do negócio (empreendimento) 
NP  Número de parcelas do empréstimo 
VE  Valor do empréstimo 
TF  Tempo de funcionamento do negócio 
EC1  Estado civil 1 (não casados) 
ND  Número de dependentes do cliente 
AC5  Agente de crédito 5 
CNPA  Cliente não possui atrasos em créditos anteriores  
ANPC  Avalista não possui crédito anterior na instituição 

LOCAL 4  Local de residência 4 (Paulista, Jaboatão, Igarassu, Itamaracá, Abreu e Lima, 
Moreno e São Lourenço) 



10

Sumário

1 Introdução 12
1.1 Apresentação do tema  12 
1.2 Problema de pesquisa 15 
1.3 Objetivos 17
1.3.1 Objetivo geral 17 
1.3.2 Objetivos específicos 17 
1.4 Caracterização do objeto de estudo 18 
1.4.1 Breve histórico 18 
1.4.2 Público atendido e área de abrangência  20 
1.4.3 Origem e volume de recursos emprestados 21 
1.4.4 Estrutura organizacional e administrativa 22 
1.5 Justificativa 23 
2 Fundamentação teórica 25 
2.1 Risco de crédito 25 
2.1.2 Análise de crédito 27 
2.1.3 Crescimento do risco de crédito e evolução das técnicas de gerenciamento 29 
2.2 Modelos de risco de crédito 30 
2.2.1 Sistemas especialistas de análise subjetiva 32 
2.2.1.1 Os Cs do crédito 33 
2.2.2 Modelos de Credit Scoring 37 
2.2.3 Modelos de Credit Rating 45 
2.2.4 Modelos de risco de portfólio 47 
2.2.4.1 CreditMetrics 49 
2.2.4.2 CreditRisk+ 51 
2.2.4.3 CreditPorfolioView 52 
2.2.4.4 KMV 52
2.3 Técnicas estatísticas aplicadas em modelos de Credit Scoring 54 
2.3.1 Análise discriminante 54 
2.3.2 Regressão logística 58 
2.3.3 Redes neurais artificiais 61 
2.4 Microcrédito 65 
2.4.1 Considerações iniciais 65 
2.4.2 Microcrédito: conceitos e definições 68 
2.4.3 Instituições que operam com o microcrédito 74 
2.4.3.1 As instituições da sociedade civil (ONGs e OSCIPs) 74 
2.4.3.2 As instituições da iniciativa privada 76 
2.4.3.3 Instituições do poder público 77 
2.4.4 Análise de riscos no microcrédito 78 
2.4.5 Alguns problemas enfrentados pelas instituições de microcrédito 83 
3 Metodologia 87 
3.1 Tipo de pesquisa 87 
3.2 Hipóteses 89
3.3 Desenvolvimento dos modelos 89 
3.3.1 Objetivos dos modelos e técnicas estatísticas utilizadas 89 
3.3.2 Amostra 91 
3.3.3 Coleta de dados 93 
3.3.4 Definição de qualidade de crédito 94 



11

3.3.5 Definição das variáveis 95 
3.3.6 Suposições básicas 102 
3.3.6.1 Normalidade das variáveis 103 
3.3.7 Método de escolha das variáveis explicativas e pacote estatístico utilizado 108 
3.4 Avaliação da capacidade preditiva dos modelos 110 
4 Resultados 112
4.1 Estatísticas e considerações sobre a inadimplência no Cred Cidadania 112 
4.2 Processo de concessão de crédito e análise do risco no Cred Cidadania 115 
4.3 Modelos desenvolvidos 120 
4.3.1 Resultados da análise discriminante 121 
4.3.1.1 Modelo de aprovação de crédito 121 
4.3.1.2 Modelo behavioural scoring 126 
4.3.2 Resultados da regressão logística 132 
4.3.2.1 Modelo de aprovação de crédito 132 
4.3.2.2 Modelo behavioural scoring 135 
4.3.3 Avaliação da capacidade preditiva dos modelos 137 
4.3.3.1 Matriz de Classificação dos modelos de análise discriminante 138 
4.3.3.2 Matriz de Classificação dos  modelos de regressão logística 140 
4.3.4 Validação dos resultados 142 
4.3.5 Possíveis contribuições e desvantagens dos modelos Credit Scoring para o Cred 
Cidadania 

148

5 Conclusões 153 
5.1 Considerações sobre os modelos desenvolvidos 153 
5.2 Problemas e limitações do estudo 156 
REFERÊNCIAS 158 
APÊNDICE – Estatísticas e modelos gerados pelo SPSS  163 
ANEXO – Termo de convênio celebrado entre a Prefeitura do Recife e o Cred Cidadania 
para captação de recursos 

170



12

1  Introdução 
      

1.1 Apresentação do tema 

O crédito consiste na entrega de um valor mediante promessa de pagamento (SILVA, 

1998). A concessão de um crédito traz consigo um risco que lhe é inerente, denominado risco 

de crédito. O risco de crédito decorre da possibilidade de que as contrapartes deixem de 

honrar suas obrigações segundo termos acordados. Embora também esteja presente em 

atividades da indústria ou do comércio, nas instituições financeiras, o risco de crédito assume 

especial relevância, uma vez que um dos principais objetivos destas instituições é a concessão 

de crédito. Desta forma, a gestão de risco de crédito se configura como instrumento de grande 

importância nas instituições financeiras, influenciando diretamente nos resultados das 

mesmas. 

Mudanças ocorridas no cenário financeiro mundial, a partir dos anos 90, tais como, 

desregulamentação das taxas de juros e câmbio, aumento de liquidez e aumento da 

competição bancária, fizeram com que as instituições financeiras se preocupassem cada vez 

mais com o risco de crédito. No contexto brasileiro, a preocupação com o risco de crédito por 

parte das instituições financeiras tornou-se mais intensa, principalmente, a partir das 

mudanças na economia com a introdução do Plano Real, em 1994. Houve um acentuado 

crescimento no volume de crédito após a estabilização econômica. Antes disso, a alta inflação 

havia inibido o crescimento do mercado de empréstimos no país. Segundo dados do Banco 

Central do Brasil, o volume de crédito cresceu 266%, em termos nominais,  de julho de 1994 

a agosto de 2003. 
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A necessidade de controle e gerenciamento eficaz do risco fez com que as instituições 

financeiras passassem a primar pelo aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para essa função, 

com o desenvolvimento de inúmeros modelos quantitativos pelas próprias instituições 

financeiras e pelas empresas de consultoria.  

Desta forma, a análise de crédito que tradicionalmente era feita de modo subjetivo, 

através de profissionais especialistas, evoluiu para incorporar técnicas estatísticas que lhe 

conferissem maior robustez e eficácia na avaliação dos clientes. Como conseqüência, diversas 

técnicas e modelos quantitativos estão sendo, cada vez mais, aplicados no gerenciamento do 

risco de crédito nas instituições financeiras.  

Os principais modelos de risco de crédito, de acordo com Saunders (2000), podem ser 

alocados em grandes grupos, como por exemplo, modelos de classificação de risco e modelos 

de risco de portfólio. Os modelos de classificação de risco de crédito objetivam modelar a 

ocorrência ou não de inadimplência de um crédito, atribuindo ao devedor ou à operação de 

crédito uma medida de risco ordinal ou cardinal. Já os modelos de risco de portfólio focam a 

distribuição de perdas da carteira de crédito, tendo como principal objetivo obter a 

distribuição de perdas da mesma em determinado horizonte temporal. 

Tendo em vista que os modelos quantitativos já possuem uso consolidado na análise 

de crédito de instituições financeiras tradicionais, avalia-se, neste trabalho, a possibilidade de 

aplicação dos mesmos na metodologia de avaliação de risco de crédito nas instituições de 

microcrédito. 

Na definição de Barone et al (2002), o microcrédito é a concessão de crédito de baixo 

valor a pequenos empreendedores informais e microempresas sem acesso ao sistema bancário 

tradicional. Assim, o microcrédito é uma alternativa de acesso ao crédito para aqueles 

microempreendedores que não têm acesso ao mercado formal, não possuem garantias reais a 

serem oferecidas, e mantêm negócio com características aquém daquelas exigidas pelos 
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programas oficiais de financiamento. Devido a tais condições, estes microempreendedores 

buscam crédito, principalmente, em fontes informais, como por exemplo, os agiotas. 

Por ser caracterizado como crédito produtivo e orientado, o microcrédito é conhecido 

também por adotar uma metodologia específica, qual seja, a concessão assistida do crédito, 

que consiste no acompanhamento prático, por parte da instituição, da utilização dos recursos 

por ela emprestados. Outro aspecto importante no microcrédito diz respeito à não exigência 

de garantias reais, como ocorre no sistema de crédito tradicional.  

Para Barone et al (2002), a importância do microcrédito deve-se ao fato de ele se 

constituir um instrumento de democratização do acesso ao crédito, possibilitando fonte de 

financiamento para grande parte da população excluída do mercado formal de crédito. Os 

autores consideram que a disponibilidade de crédito para empreendedores de baixa renda, 

capazes de transformá-lo em riquezas para os mesmos e para o país, faz do microcrédito parte 

importante das políticas de desenvolvimento econômico e social. 

Especificamente, este trabalho tem como objeto de estudo a instituição de 

microcrédito Fundo Rotativo de Ação da Cidadania - Cred Cidadania, uma OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que tem como objetivo a concessão de 

crédito a micro e pequenos empreendedores da cidade do Recife e região metropolitana. 

À semelhança de outras instituições de microcrédito, o Cred Cidadania assume papel 

de grande importância para aqueles pequenos empreendedores, que devido à natureza 

informal e reduzido tamanho do negócio, encontram dificuldades para ter acesso ao crédito 

através de instituições financeiras convencionais.  

Desta forma, no atual contexto econômico do país deve-se ressaltar o papel das 

instituições de microcrédito, conferindo destaque àquelas situadas em regiões como norte e 

nordeste, regiões estas tão necessitadas de instrumentos de geração de renda e promoção do 

desenvolvimento social. 
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1.2 Problema de pesquisa 

As características do microcrédito tornam-no uma modalidade de crédito 

especialmente interessante para aqueles pequenos empreendedores que não têm acesso ao 

mercado formal de crédito. Essa natureza especial do microcrédito está diretamente ligada á 

sistemática metodológica adotada no processo de concessão do crédito e avaliação dos riscos.  

A metodologia adotada nos programas de microcrédito é direcionada para o perfil e 

necessidade dos tomadores, e tem como característica o acompanhamento ao crédito 

concedido. Nas instituições de microcrédito, profissionais especializados vão até o local onde 

o cliente exerce sua atividade produtiva, para avaliar as necessidades e as condições de seu 

empreendimento, bem como as possibilidades de pagamento. Após a liberação do crédito, 

esses profissionais passam a acompanhar a evolução do negócio.  

As principais vantagens da metodologia adotada no microcrédito referem-se ao baixo 

custo que proporcionam aos clientes, tendo como características principais a proximidade do 

cliente, mínimo de burocracia, agilidade na entrega do crédito.  

Por outro lado, os custos operacionais em uma instituição de microcrédito são altos, 

decorrentes, principalmente, da necessidade de uma estrutura pessoal muito bem capacitada. 

Barone et al (2002, p.22) confirmam essa proposição ao afirmarem que “o custo de uma 

instituição sustentável de microcrédito é significativo, o que requer, além da eficiência 

administrativa, a cobrança de taxas de juros nem sempre baixas”.  

Além dos altos custos operacionais, essas organizações apresentam também baixas 

escalas, devido á personalização do processo para cada cliente ou grupo de clientes. Um outro 

problema enfrentado por essas instituições diz respeito às altas taxas de inadimplência, 

decorrentes, principalmente, da má qualidade de suas carteiras, que muitas vezes, levam-nas 

ao fechamento (HOLLIS e SWEETMAN, 1998). Especificamente, no Cred Cidadania, a 
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inadimplência constitui um problema crítico, resultante de muitos fatores que serão abordados 

adiante, neste trabalho.  

Desta forma, e como conseqüência dessas peculiaridades, a maioria das organizações 

de microcrédito se encontra em uma situação em que, se fixarem o preço de seus créditos de 

maneira a cobrir seus custos, são acusadas de usura. Se fixarem preços mais baixos, podem 

terminar com perdas. (SCHREINER, 2000a).  

A conjugação desses e outros problemas afetam a sustentabilidade financeira das 

instituições de microcrédito. Nesse contexto é que se inserem os modelos quantitativos de 

risco de crédito para auxiliarem na concessão do crédito e administração do risco nas 

instituições de microcrédito, conferindo, possivelmente, maior eficiência operacional a essas 

instituições no atendimento de seus objetivos.  

Embora o microcrédito possua particularidades que o diferenciam de outras formas 

mais tradicionais de concessão de crédito, os elementos característicos de uma relação de 

crédito estão presentes no microcrédito, assim como se encontra presente também o risco de 

inadimplência oriundo de tal relação. Desta forma, cogita-se que as técnicas e modelos 

estatísticos empregados em instituições tradicionais na gestão no risco de crédito, como por 

exemplo, os modelos Credit Scoring, possam ser empregados também em instituições de 

microcrédito com a mesma finalidade.  

Schreiner (1999; 2000b) relata sobre trabalhos realizados em instituições de 

microcrédito na Bolívia e na Colômbia, nos quais modelos Credit Scoring construídos e 

empregados em tais instituições demonstraram considerável poder na previsão de risco de 

inadimplência, contribuindo para uma melhor eficiência no processo de concessão do crédito 

em instituições de microfinanças, através, principalmente, da redução da inadimplência e dos 

custos operacionais, que são decorrentes da estrutura dessas instituições. 
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Assim, a problemática deste trabalho está centrada no emprego de modelos 

quantitativos de análise de risco de crédito em instituições de microcrédito. A pergunta de 

pesquisa que orientará o trabalho, em sua forma geral, pode ser assim delineada: As técnicas e 

modelos estatísticos empregados na avaliação de risco de crédito nas instituições financeiras 

tradicionais podem, com resultados válidos, ser utilizados na instituição de microcrédito 

Fundo Rotativo de Ação da Cidadania – Cred Cidadania?

1.3  Objetivos 

Para responder á pergunta de pesquisa delineada anteriormente, foram traçados os 

seguintes objetivos: 

1.3.1  Objetivo geral 

Analisar a possibilidade de utilização de modelos quantitativos de Credit Scoring na 

avaliação e prevenção do risco de inadimplência do Fundo Rotativo de Ação da Cidadania - 

Cred Cidadania. 

1.3.2  Objetivos específicos 

a) Realizar uma revisão teórica dos principais modelos utilizados para a avaliação do risco de 

crédito nas instituições de crédito tradicionais e nas instituições de microcrédito 

b) Retratar o processo de análise e concessão de crédito do Cred Cidadania, bem como a 

metodologia de avaliação de risco de crédito adotada neste programa; 
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c) Selecionar e analisar as variáveis apropriadas para avaliar o comportamento da 

inadimplência na carteira de crédito do Cred Cidadania; 

d) Aplicar modelos quantitativos de Credit Scoring para avaliação prévia do risco na 

concessão e gerenciamento do crédito no Cred Cidadania, empregando duas técnicas 

estatísticas distintas: análise discriminante e regressão logística; 

e) Comparar a eficácia dos modelos construídos, avaliando se os mesmos são instrumentos 

eficazes para prever a inadimplência; 

1.4  Caracterização do objeto de estudo 

1.4.1  Breve histórico 

A instituição objeto de estudo do presente trabalho foi o Fundo Rotativo de Ação da 

Cidadania - Cred Cidadania. 

A história do Cred Cidadania remonta à década de 90, especificamente aos anos de 

1993 e 1994. Em 1993 foi lançada, em todo Brasil, a Campanha da Ação da Cidadania contra 

a Fome, a Miséria e pela Vida. Em Pernambuco, o Comitê Estadual da Ação da Cidadania 

incentivou a formação de comitês municipais, objetivando a mobilização  da população local 

e a geração de alternativas capazes de responder às necessidades de sobrevivência das pessoas 

necessitadas. Em primeiro lugar, buscou-se adotar medidas paliativas, através, 

principalmente, da doação de alimentos para pessoas em estado de miséria. No segundo 

estágio, buscou-se a estimulação de ações geradoras de emprego e renda para as pessoas 

necessitadas.



19

 Em 1994, a Seleção Brasileira de Futebol, quando em visita ao Recife, após ganhar a 

Copa do Mundo, doou um automóvel à Campanha da Ação da Cidadania. Foi realizada uma 

rifa deste automóvel e os recursos arrecadados foram destinados à Campanha. O emprego dos 

recursos na compra de alimentos resolveria momentaneamente o problema, porém, a 

aplicação desses recursos poderia desencadear um efeito multiplicador se oferecesse apoio 

econômico-financeiro para que as pessoas gerassem sua própria fonte de renda.  Desta forma, 

nasceu em janeiro de 1995 o Fundo Rotativo de Ação da Cidadania, um fundo de empréstimo 

constituído sob a forma de instituição civil sem fins lucrativos criado para dar suporte formal 

ao processo de concessão de crédito. 

O Fundo Rotativo da Ação da Cidadania - Cred Cidadania constitui, portanto, uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que tem como objetivo apoiar 

pequenos e microempreendedores formais e informais através do microcrédito orientado, 

contribuindo para a geração de trabalho e renda. 

A qualificação como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) é 

concedida pelo Ministério da Justiça a algumas instituições de direito privado, sem fins 

lucrativos, cujos objetivos sociais se enquadrem nas finalidades especificadas pela Lei 9790 

de 23 de março de 1999. 

As OSCIPs se relacionam com Estado através do Termo de Parceria,  que é uma 

relação contratual estabelecida entre elas e o Estado. Elas não possuem limite de patrimônio 

líquido estabelecido em lei e estão isentas do limite na taxa de juros de 12% ao ano, fixado 

pela Lei da Usura. Por outro lado, estão submetidas a rigorosos critérios, como exigência de 

que seus demonstrativos financeiros e relatórios de atividades sejam públicos e acessíveis a 

qualquer cidadão; exigência de que em seus estatutos sejam observados princípios 

tradicionalmente pertinentes à Administração Pública, tais como, legalidade, impessoalidade, 
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moralidade, economicidade e eficiência; exigência de que seus excedentes operacionais sejam 

aplicados integralmente na consecução de seu objetivo social. 

1.4.2 Público atendido e área de abrangência  

O Cred Cidadania oferta microcrédito para capital de giro com prazo de até 05 meses 

para pagamento; capital fixo e capital misto com prazos de até 08 meses para pagamento. A 

grande maioria de seus créditos (cerca de 93% da carteira) é destinada a capital de giro.  

Os valores dos créditos concedidos variam de R$ 200,00 a R$ 10.000,00, dependendo 

da necessidade do cliente e, principalmente, da capacidade de pagamento do empreendimento. 

Em média, o valor dos empréstimos se situa na faixa de R$1.200,00. As liberações para os 

solicitantes de primeira vez (clientes novos) vão até R$ 1.000,00, sendo que a partir do 

primeiro crédito, agentes passam a acompanhar o emprego do recurso disponibilizado, 

construindo uma relação com o cliente para possíveis renovações futuras. 

O público do Cred Cidadania se encontra, principalmente, no setor informal da 

economia. A instituição não exige que o empreendimento possua uma situação formal para ter 

acesso ao crédito. De modo semelhante a outras instituições de microcrédito, não é necessária 

também a apresentação de garantias reais. A garantia exigida é de um grupo solidário, 

composto por dois ou mais participantes, em que cada componente é avalista do outro e se 

compromete a honrar as obrigações caso o tomador não as honre. São também oferecidas as 

modalidades de crédito com avalista normal e sem avalista (em que são deixados cheques 

como garantia), caso o cliente opte por não utilizar o crédito com aval solidário.  No entanto, 

cerca de 90% dos créditos da instituição são concedidos com garantia solidária. 
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A natureza de atividade dos empreendimentos apoiados é bem diversificada, sendo 

que há uma maior demanda no setor de comércio, com ênfase para negócios de confecções e 

armarinhos, feirantes, mercearias, lanchonetes, dentre outros. 

A área de atuação do Cred Cidadania abrange 10 municípios da região metropolitana 

do Recife, sendo 55% dos clientes situados em Recife, 12% em Olinda, 15% em Camaragibe 

e o restante distribuído entre os municípios de Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itamaracá, 

São Lourenço, Jaboatão dos Guararapes e Moreno. 

1.4.3 Origem e volume de recursos emprestados 

Segundo estatísticas do Cred Cidadania, o volume de recursos emprestados pela 

instituição, em 2004, foi da ordem de R$ 3.320.389,82, realizando, no total, 2608 operações 

de crédito. No ano de 2005, até o mês de julho, data base de coleta dos dados deste trabalho, o 

volume total de empréstimos foi de R$ 2.085.204,74, com um total de 1707 operações. Por 

sua vez, a carteira ativa da instituição, ou seja, o seu saldo total a receber dos clientes, era, em 

julho de 2005 de R$ 1.700.000,00, sendo a sua taxa mensal de inadimplência de cerca de 

10%, nesta época.  

Os recursos que o Cred Cidadania disponibiliza para empréstimo possuem três fontes 

principais: pagamentos de empréstimos dos clientes; Fundo Municipal de Desenvolvimento 

da Economia Popular e Solidária - Fundo Recife Sol, um fundo ligado à Prefeitura do Recife; 

Bancoob S/A (Banco Cooperativo S/A), por intermédio do Sebrae (Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas). 

A parceria firmada com a Prefeitura do Recife em 2003 viabilizou a captação de 

recursos do Fundo Recife Sol e tornou o Cred Cidadania uma instituição executora ou 

intermediária de crédito do Banco do Povo do Recife. No entanto, esses recursos 
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disponibilizados pelo governo municipal são exigíveis, ou seja, o Cred Cidadania precisa 

devolver esses valores à Prefeitura do Recife, com os devidos juros e correções.  

1.4.4 Estrutura organizacional e administrativa 

A estrutura organizacional do Fundo Rotativo da Ação da Cidadania – Cred Cidadania 

é composta pelos seguintes órgãos: Assembléia Geral dos Sócios, Conselho Fiscal, Conselho 

de Administração, Coordenação Executiva. 

A Assembléia Geral é o órgão máximo de deliberação e direção do Cred Cidadania. É 

ela que decide os rumos da instituição. É constituída pelo conjunto de sócios, sendo que cada 

um tem direito a um voto. Os sócios da instituição são pessoas físicas ou jurídicas, 

aportadoras de capital ou não, admitidas na associação sob a forma prevista em seu Estatuto 

Social.  

O Conselho de Administração é o órgão superior de administração da instituição, 

sendo responsável pela definição da política geral e das estratégias da instituição, em 

consonância com as diretrizes estabelecidas na Assembléia Geral. É constituído por membros 

titulares e suplentes, de representação de associações comunitárias, empresariais, sindicais, 

fundações, órgãos públicos e pessoas físicas. 

A fiscalização da instituição, especialmente dos atos do Conselho de Administração, é 

de responsabilidade do Conselho Fiscal, que constitui o órgão de controle da mesma. 

Auxiliado por auditorias independentes, o Conselho Fiscal examina os demonstrativos e livros 

contábeis, registros financeiros e demais documentos da instituição, investigando possíveis 

irregularidades.  

Por fim, a Coordenação Executiva é o órgão responsável pela execução das políticas 

da instituição, cuidando da administração e das finanças da mesma, seguindo as diretrizes do 
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Conselho de Administração. É composto por um gerente geral, um coordenador 

administrativo e financeiro e um coordenador operacional. 

 Dois membros da Coordenação Executiva formam o Comitê de Crédito, que constitui 

a instância máxima responsável pela concessão ou não do crédito. Dentre outras, ele tem as 

funções de zelar pela qualidade da carteira de crédito, manter critérios homogêneos no 

processo de decisão, isentar a decisão de influências interpessoais, avaliar a viabilidade 

econômico-financeira da proposta. 

Subordinada à Coordenação Executiva, está toda a estrutura de cargos e funções 

operacionais. Ela é composta por agentes de crédito (responsáveis pelo acompanhamento 

direto do negócio e do crédito concedido ao cliente), profissionais da área de cobrança, 

tesouraria e recepção. A contabilidade é terceirizada.  

1.5 Justificativa 

Tendo em vista a importância do microcrédito no atual contexto econômico e 

financeiro do país, e considerando o aperfeiçoamento quantitativo de técnicas utilizadas para 

concessão e administração do risco de crédito, principalmente após a década de 90 com a 

estabilização da economia, conforme explanado anteriormente, torna-se relevante a aplicação 

de modelos quantitativos para gerir o risco de crédito também nas instituições de 

microcrédito, que estão ganhando cada vez mais importância no cenário nacional, sendo 

referenciadas como instrumentos para democratização do crédito.  

Especificamente, o Cred Cidadania – Fundo Rotativo da Ação da Cidadania, que 

constitui objeto desse trabalho, possui grande relevância na região em que está inserido, qual 

seja, Recife e Região Metropolitana, o que se apresenta também como uma justificativa para a 

realização desta pesquisa.  
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Além da importância do tema e do objeto de estudo, há que se considerar que, em 

virtude do reduzido número de estudos direcionados à gestão do risco de crédito em 

instituições de microcrédito no Brasil, a realização de um trabalho dessa natureza torna-se 

relevante para o enriquecimento do conhecimento nessa área. 

Por fim, é importante mencionar que a realização deste trabalho se justifica também 

pelas possíveis contribuições que os seus resultados podem fornecer ao processo de concessão 

e análise do crédito no Cred Cidadania, bem como para outras instituições de mesma 

natureza.  
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2  Fundamentação teórica 

2.1  Risco de crédito

De acordo com Silva (1998, p.25), “a palavra crédito, num sentido restrito e 

específico, consiste na entrega de um valor presente mediante uma promessa de pagamento”.  

O termo crédito é oriundo do latim credere, que significa confiança / segurança, 

crença/ reputação, boa fama, ou seja, estabelece uma relação de confiança entre duas ou mais 

partes em determinada operação (SECURATO, 2002). Assim, o crédito é uma situação que 

envolve duas partes, uma credora e outra devedora, mediante, normalmente, uma relação 

contratual.  

Uma operação de crédito, de modo geral, é todo ato de vontade ou disposição de 

alguém de destacar, ceder, temporariamente, parte de seu patrimônio a um terceiro, com a 

expectativa de que esta parcela volte à sua posse integralmente, após decorrer o tempo 

estipulado (SCHRICKEL, 1998).  

O crédito define um instrumento de negócios a ser utilizado por uma empresa 

comercial ou industrial na venda a prazo de seus produtos, ou por uma instituição financeira, 

na concessão de empréstimos ou financiamentos.  

Uma característica fundamental de uma relação creditícia é, portanto, a promessa de 

pagamento. Enquanto caracterizado com tal, há o risco de que esta promessa não seja 

cumprida. Este risco é denominado risco de crédito. O risco de crédito surge quando as 

contrapartes não desejam ou não são capazes de honrar suas obrigações contratuais. O puro 
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ato de emprestar uma quantia a alguém traz em si embutido o risco de crédito, uma vez que há 

a incerteza em relação ao retorno desse montante.  

Caouette, Altman e Narayanan (1998) afirmam que o risco de crédito é conseqüência 

de uma transação financeira entre um fornecedor de fundos e um usuário desses fundos. Os 

autores ressaltam que o risco de crédito é a mais antiga forma de risco nos mercados 

financeiros, tão antigo quanto os empréstimos em si, remontando a pelo menos 1800 a.C. 

O risco de crédito é um dos riscos mais comuns em uma instituição financeira, uma 

vez que a concessão de crédito constitui a sua principal atividade de intermediação. Conforme 

ressalta Securato (2002), em um banco, o crédito é o elemento tradicional na relação com o 

cliente, possuindo grande relevância na atividade bancária e responsabilidade pela geração de 

receitas na intermediação da instituição financeira. 

Doaut (1994) apresenta a seguinte definição para risco de crédito 

Risco de crédito significa o risco de perda em empréstimos ou em 
investimentos das mais variadas formas que realizamos, devido à falência da 
empresa investida ou pela deterioração da condição financeira do tomador. 
Sinteticamente poderíamos afirmar que o risco de crédito está relacionado 
com a falha em pagamentos durante a vida de uma transação financeira 
(DOUAT, 1994; p.8). 

Já o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, no documento Princípios para a 

Administração de Risco de Crédito (1999), afirma que o risco de crédito é definido, de modo 

simples, como o potencial que o devedor ou contraparte terá em cumprir suas obrigações. 

Assim, um conceito mais abrangente de risco de crédito pode ser dado como medida 

de incerteza em relação a um valor compromissado, ou seja, possibilidade de que não haja 

pagamento de determinado montante decorrente de uma transação financeira. 

O risco está presente, portanto, em toda operação creditícia, seja no comércio, na 

indústria e principalmente em instituições de natureza financeira. Nesse fato, reside a 

importância da análise do crédito, com intuito de identificar o nível de risco presente na 

operação.
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2.1.2  Análise de crédito 

Uma vez que a intermediação, através de instrumentos de concessão de crédito, 

constitui uma das principais atividades das instituições financeiras e uma vez que o risco de 

crédito é inerente a qualquer operação financeira, é de fundamental importância que, 

principalmente, estas instituições procedam a uma adequada análise e gerenciamento dos 

créditos concedidos. Essa questão é abordada por Jorion (1999), ao afirmar que a boa gestão 

do risco de crédito, por parte das instituições financeiras, é necessária já que esse risco 

continua a ser o principal causador de insolvência neste segmento econômico.  

A análise de crédito é um processo que deve envolver reunião de informações 

disponíveis a respeito de um tomador, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, com o objetivo 

de avaliar a capacidade de pagamento do tomador e decidir sobre a concessão ou não de 

crédito.

Silva (1998) divide as metodologias de análise de crédito em qualitativas e 

quantitativas. A análise qualitativa, segundo o autor, está centrada em julgamentos subjetivos 

do analista de crédito em relação à capacidade de pagamento do tomador.  Nesta abordagem, 

se encontram, basicamente, os sistemas especialistas de análise de risco, em que pessoas 

especializadas são encarregadas de tomar a decisão sobre a concessão de crédito, utilizando, 

para isso, critérios eminentemente qualitativos e subjetivos.  

Por sua vez, as formas quantitativas de análise de crédito utilizam informações 

provenientes de modelos construídos com base em técnicas estatísticas e econométricas. 

Nesta abordagem, situam-se os modelos quantitativos, como os modelos de Credit Scoring e 

os modelos baseados na teoria de carteiras ou modelos de portfólio. Nas próximas seções 

deste trabalho, serão abordados tanto os modelos componentes da análise de crédito 

quantitativa quanto os sistemas especialistas e os de Credit Rating, que fazem parte da 

abordagem qualitativa. 
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De acordo com Silva (1998), as principais vantagens da abordagem qualitativa 

residem no fato dela tratar, caso a caso, cada operação de crédito. No entanto, suas principais 

desvantagens se devem à sua grande dependência da experiência do avaliador, ao baixo 

volume de produção e ao envolvimento pessoal do concedente de crédito.  

Em relação às formas quantitativas de análise de crédito, o autor ressalta que elas 

possuem como principal ponto positivo o fato de utilizarem regras bem definidas, geralmente 

baseadas em modelos estatísticos, sobre as características dos clientes e das operações de 

crédito.

Em sua forma clássica, a análise de crédito possui características eminentemente 

qualitativas, sendo caracterizada, portanto, por elementos subjetivos. Caouette, Altman e 

Narayanan (1998) confirmam essa proposição ao afirmar que a análise de crédito clássica 

consiste em um sistema especializado, que depende, acima de tudo, do julgamento subjetivo 

de profissionais bem treinados.  

Embora a análise de crédito realizada da forma tradicional, baseada apenas na intenção 

e capacidade do tomador, seja valiosa, atualmente, nas palavras de Caouette, Altman e 

Narayanan (1998), algumas inovações alteraram o processo clássico de análise de crédito, 

configurando-se o desenvolvimento de novas metodologias para quantificação do risco de 

crédito.

A esse respeito, Prado, Bastos e Duarte Júnior (2000) afirmam que tradicionalmente a 

indústria bancária brasileira tem se baseado apenas em análise subjetiva de crédito em suas 

decisões de empréstimos. No entanto, mudanças ocorridas, principalmente no âmbito 

econômico, afetaram a administração do risco de crédito e fizeram com que as instituições 

financeiras voltassem sua atenção para técnicas mais quantitativas e mais sofisticadas de 

análise de crédito.  
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Desta forma, o processo de administração do risco de crédito, atualmente, evolui no 

aperfeiçoamento do instrumental de modelos quantitativos para a avaliação e monitoramento 

desse tipo de risco. 

2.1.3 Crescimento do risco de crédito e evolução das técnicas de 
gerenciamento

Caouette, Altman e Narayanan (1998, p.7) afirmam que “o risco de crédito cresceu em 

progressão geométrica nos anos 90, em face das dramáticas alterações econômicas, políticas e 

tecnológicas em todo o mundo”. 

Os autores supramencionados citam como exemplos de alterações no âmbito 

econômico, a liberação das taxas de câmbio, que geraram uma desregulamentação dos 

mercados financeiros, o que aumentou a competição entre instituições financeiras; aumento 

de liquidez em todo o mundo, representando uma oportunidade, à medida que surgiram novas 

fontes de capital, mas também um desafio, uma vez que aparecem novos usos e usuários para 

esse capital. A decorrência dessas alterações para o âmbito do crédito, segundo os autores, foi 

um aumento na complexidade do risco de crédito.  

Diante desse crescimento e complexidade do risco de crédito nos últimos tempos, 

houve também uma busca pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas que 

permitissem seu adequado gerenciamento.  

No contexto brasileiro, Prado, Bastos e Duarte Júnior (2000) afirmam que as 

mudanças ocorridas na economia após a introdução do Plano Real, em 1994, colocaram a 

administração de risco de crédito em uma posição de destaque nas instituições financeiras, 

uma vez que a alta inflação que inibia o crescimento dos empréstimos foi contida. Assim, 

ressaltam os autores “a estabilidade econômica que seguiu a introdução do Plano Real tem 
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estimulado a adoção de sistemas de avaliação e gerenciamento de risco de crédito mais 

sofisticados”. (PRADO, BASTOS e DUARTE JÙNIOR; 1998; p.8)  

Todos esses fatores, aliados à atual força poderosa da tecnologia de informação, 

fizeram com que, cada vez mais, ferramentas vindas da pesquisa estatística e operacional, tais 

como análise de sobrevivência, redes neurais, programação matemática e simulação 

probabilística, contribuíssem para o avanço da mensuração do risco de crédito (CAOUETTE, 

ALTMAN e NARAYANAN; 1998).  

Conforme comenta Andrade (2004), critérios subjetivos e julgamentais ainda ocupam 

um importante papel na administração de carteiras de crédito, no entanto, o papel dos modelos 

quantitativos não é ditar decisões a serem tomadas, mas sim constituir um arcabouço técnico 

para suprir de informações os administradores de crédito.  

2.2 Modelos de risco de crédito 

Andrade (2004) afirma que os modelos podem ser definidos, de uma forma geral, 

como uma representação simplificada de algo real. Desse modo, algoritmos, fórmulas, 

sistemas ou regras que busquem representar processos ou atributos reais relacionados ao risco 

de crédito podem ser considerados modelos de risco de crédito. Devido às suas características, 

os modelos facilitam a compreensão de um fenômeno e, eventualmente, sua exploração. Os 

modelos de risco de crédito não são exceção. 

Caouette, Altman e Narayanan (1998) consideram que muitos elementos entram na 

construção de um modelo de risco de crédito. Primeiramente, devem ser postuladas as 

relações entre as variáveis que parecem afetar o risco de inadimplência, baseando-se na teoria. 

Depois, com base em um corpo de dados, deve ser empregado um conjunto de ferramentas 
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para derivar um modelo formal. Finalmente, uma série de testes deve ser aplicada para 

determinar se o modelo tem o desempenho esperado.  

Assim, o termo modelo de risco de crédito é uma denominação genérica, que abrange 

uma diversidade de ferramentas a serem utilizadas para sua construção. Dentre elas, Caouette, 

Altman e Narayanan (1998) destacam: técnicas econométricas, como análise probit e análise 

logit, redes neurais, modelos de otimização, sistemas especialistas ou baseados em regras, 

sistemas híbridos utilizando computação, estimativa e simulação diretas. 

Os modelos de risco de crédito são utilizados para diversos fins, como aprovação de 

crédito, determinação de rating de crédito, precificação de crédito, estratégia de cobrança, 

dentre outras. Por meio dos modelos de risco de crédito, busca-se, por exemplo, analisar e 

mensurar o risco de que fluxos de caixa esperados não ocorram, ou ainda, o valor adequado 

para um empréstimo ou um título. Tais modelos são importantes porque propiciam ao 

tomador de decisões acesso ao conhecimento que não estaria disponível de outra maneira ou 

pudesse ser reunido apenas sob altos custos (CAOUETTE, ALTMAN e NARAYANAN; 

1998). 

Foram encontradas na literatura diversas formas de classificação para os modelos de 

risco de crédito. Neste trabalho, adota-se a classificação de Saunders (2000), que divide os 

modelos de risco de crédito em: sistemas especialistas, modelos de Credit Scoring, modelos 

de Credit Rating, sendo que essas três espécies formam um grande grupo denominado 

modelos de classificação de risco, que são componentes da abordagem teórica tradicional; e 

modelos de portfólio, baseados na teoria de carteiras, pertencentes a uma abordagem mais 

recente de modelos de risco de crédito.  
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2.2.1 Sistemas especialistas de análise subjetiva 

Os sistemas especialistas são modelos que têm como respaldo a análise de crédito 

clássica detalhada anteriormente. Estes modelos estão baseados em julgamento subjetivo de 

profissionais especializados na área, sendo que a decisão de conceder ou não o crédito é de 

responsabilidade do analista. Nas palavras de Saunders (2000) “o conhecimento especializado 

da pessoa, seu julgamento subjetivo, e a atribuição de peso a certos fatores-chave são, 

implicitamente, os determinantes na decisão de conceder ou não o crédito” (SAUNDERS, 

2000, p.7). 

Como ressalta Marques (2002), nos modelos especialistas, a experiência dos 

profissionais mais velhos é valiosa. Ela fornece parâmetros mais seguros para a validação do 

crédito, está mais afinada com a cultura da empresa, além de que permite o treinamento dos 

novos profissionais através de exemplos fornecidos pelos mais experientes.  

Silva (1998) afirma que os fatores a serem analisados são muitos, no entanto, o mais 

comum é a análise realizada sobre as principais características do proponente de crédito, 

guiada pela avaliação dos Cs do Crédito, que consistem em: caráter, capacidade, capital, 

colateral, condições e conglomerado. Após analisar as informações do solicitante relativas a 

esses fatores, o analista pondera-os, utilizando critérios subjetivos e chega a uma decisão de 

crédito, com base na pontuação obtida.  

Embora muitas instituições utilizem sistemas especialistas como parte de seus 

processos de tomada de decisões de créditos, Saunders (2000) aponta dois problemas 

principais neste tipo de análise: consistência e subjetividade. O problema da consistência 

decorre do fato dos analistas lançarem mão de diferentes critérios para avaliar o risco de 

crédito em uma instituição. Assim, torna-se difícil estabelecer parâmetros de comparação dos 

fatores utilizados na análise de crédito de cada cliente, impedindo, assim, a condensação dos 

fatores comuns a serem analisados em diferentes tipos de tomadores. Em relação ao problema 
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da subjetividade, ele está ligado à ponderação dos fatores de risco, ou seja, os pesos ótimos a 

serem atribuídos aos fatores escolhidos. Os analistas atribuem os pesos a estes fatores  de 

risco baseando-se na sua experiência e percepção do processo de concessão de crédito, sendo 

que, não raro, as ponderações estabelecidas por  cada profissional são bastante diferenciadas.  

Na seção seguinte, é realizada uma abordagem dos fatores componentes dos Cs do 

crédito, que constituem a base de análise dos modelos especialistas de risco de crédito. 

2.2.1.1 Os Cs do Crédito 

Os 5 Cs do crédito foram enunciados em 1972 por Weston e Brigham. Silva (1998) 

acrescenta aos 5 Cs um sexto C, que se refere ao fator conglomerado, atualmente também 

considerado nas análises de crédito das instituições financeiras.  

a) Caráter

Segundo Silva (1998), o caráter está relacionado à reputação do cliente, ou seja, o 

conjunto de qualidades intrínsecas do devedor, em face de seus hábitos de pagamento e seu 

histórico como pagador. O caráter se refere, portanto, à intenção e determinação do tomador 

em honrar suas dívidas. Ele está ligado à honestidade e se reflete no esforço para cumprir uma 

obrigação.

Para o autor, independentemente da natureza do cliente (pessoa física ou jurídica), 

devem ser analisados, dentre outros, os aspectos relacionados à idoneidade do devedor, 

crédito que desfruta com outras instituições, sua pontualidade em compromissos anteriores, 

alterações de comportamento em relação à quitação do crédito e restrições existentes sobre o 

seu nome. A análise destas informações evidenciará eventuais dificuldades que o cliente possa 

ter enfrentado, cabendo ao analista avaliar a forma como ele se comportou nessas 

circunstâncias, o que demonstra, de certa forma, a sua personalidade.  
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As informações para avaliar essa característica podem ser obtidas junto a outros 

credores do solicitante de crédito ou através de órgãos especializados em informações sobre 

crédito, como SERASA e SPC. Além disso, quando o solicitante já possui um histórico de 

crédito com a instituição concessora, essas informações também fornecem indícios de sua 

reputação ou caráter.  

Como ressalta Blatt (1999), a avaliação do caráter de uma pessoa é extremamente 

difícil, sendo que tal análise é desvinculada de sua posição sócio-econômica e cultural. Há 

situações em que, embora tenha um bom caráter, o cliente não consegue cumprir suas 

obrigações, independente de suas intenções. Pode ocorrer também de o cliente não ter um 

bom caráter e, apesar disso, cumprir suas obrigações, por necessidade ou conveniência.  

Assim, o fato de uma pessoa ou uma empresa não honrar seus compromissos por falta de 

recursos não significa falta de caráter. O importante, portanto, segundo o autor, é obter 

informações confiáveis sobre o comportamento e histórico de crédito do cliente no mercado.   

b) Capacidade

De acordo com Gitman (2002), a capacidade se refere ao potencial do cliente para 

saldar o crédito recebido, ou seja, a capacidade de pagamento do indivíduo ou empresa. São 

avaliados dados que indiquem o potencial que a empresa ou a pessoa solicitante de crédito 

possui para gerar caixa suficiente para saldar a dívida a ser contraída. Assim, os instrumentos 

para avaliação da capacidade de pagamento são os dados financeiros do proponente, como, 

por exemplo, renda e aplicações financeiras para pessoas físicas e índices de liquidez, 

endividamento e potencial de geração de caixa para pessoas jurídicas. 

 Silva (1998) considera que, no caso de crédito a pessoas jurídicas, é importante 

analisar também os fatores que contribuem para a empresa ser competitiva, como por 

exemplo, o mercado em que atua, seu potencial de produção e comercialização, etc. Isto 

influenciará na sua condição de ser capaz de pagar suas dívidas, embora seja apenas um meio 
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de análise e não a capacidade de pagamento propriamente dita. Esta última deve ser 

examinada por meio da análise financeira, como ressaltado anteriormente.  

Também em relação ao crédito a empresas, uma outra conotação para a capacidade, é 

apresentada por Silva (1998), que a define como habilidade dos indivíduos em gerir seus 

negócios, a fim de gerar lucro e saldar suas obrigações. Assim, neste outro sentido conotativo, 

a capacidade está ligada à competência empresarial e profissional do proponente de crédito. 

Os objetos de análise, neste caso, são a estrutura organizacional da empresa, seu 

funcionamento e suas estratégias empresariais, bem como formação profissional e  

experiência de seus gestores.  

Verifica-se, portanto, que o fator capacidade é abrangente, extrapolando a capacidade 

meramente financeira. Ele faz menção também à competência, à competitividade e a aspectos 

técnicos do solicitante, que precisam ser avaliados quando da concessão do crédito.  

c) Capital

De acordo com Gitman (2002), o capital consiste na solidez financeira do solicitante, 

representada pelo seu patrimônio. Blatt (1999) se refere ao capital como sendo fonte de 

receitas do cliente, ou seja, a origem de seus recursos, sua freqüência e consistência.  

O capital se refere à saúde financeira do solicitante, evidenciando a situação 

econômico-financeira e patrimonial do mesmo, no que diz respeito aos bens e recursos 

possuídos para saldar seus débitos. As informações sobre o capital do proponente são valiosas 

para a análise da capacidade de pagamento do mesmo, sendo que esse dois fatores estão 

relacionados.  

A mensuração do capital, no caso de concessão de crédito a empresas, se dá através da 

análise de índices econômico-financeiros, principalmente aqueles relacionados ao seu 

patrimônio líquido. Em se tratando de pessoas físicas, são avaliados, geralmente, patrimônios 

pessoais.  
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d) Colateral

Refere-se à capacidade do indivíduo ou empresa em oferecer ativos complementares 

para garantir segurança no crédito solicitado (SILVA, 1998).  

Segundo Securato (2002), as garantias podem ser classificadas em reais e 

fidejussórias. Exemplos de garantias reais são hipoteca, penhor e caução. Já as garantias 

fidejussórias compreendem o aval e a fiança. Segundo o autor, a garantia usual em operações 

de empréstimo a pessoas físicas é o aval ou a fiança, embora garantias reais possam também 

ser solicitadas.  

Em relação às garantias reais, Gitman (2002) menciona a necessidade de se certificar 

de que os bens oferecidos em garantia são suficientes e possuem liquidez para quitar a dívida 

em caso de inadimplência. Além destes, outros aspectos também devem ser observados, como 

por exemplo, a depreciabilidade, os custos de manutenção e venda, e o valor venal do bem 

oferecido como garantia. 

Como ressalta Schrickel (1998), as garantias não podem ser utilizadas para compensar 

pontos fracos em outros “Cs” do crédito, a exemplo, capacidade não provável, capital 

insuficiente, ou caráter duvidoso. Assim, para o autor, as garantias devem ser consideradas 

como instrumentos acessórios à segurança de uma operação de crédito, sendo que, para 

solicitação de uma garantia se faz necessário o conhecimento prévio do resultado da análise 

efetuada sobre os outros “Cs” do crédito.  

e) Condições

Blatt (1999) define condições como fatores econômicos e setoriais que podem 

aumentar ou diminuir o risco do cliente. Tais fatores macro ou microeconômicos exercem 

influência sobre as receitas do proponente, e, portanto, sobre sua capacidade de pagamento. 

Como afirma Gitman (2002), políticas econômicas e empresariais, bem como peculiaridades 

envolvidas no negócio podem afetar qualquer uma das partes envolvidas em uma transação.  
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Referindo-se especificamente a empresas, Silva (1998) considera que são muitos os 

fatores ambientais que podem influenciá-las. Podem ser citados aqueles relacionados à 

conjuntura econômica de uma forma geral, como por exemplo, planos econômicos, política 

cambial, etc., além de todo tipo de intervenção do governo na economia. Outros são 

relacionados ao ambiente operacional da empresa, como, por exemplo, mercado consumidor, 

fornecedores e concorrência. Há ainda aqueles referentes ao setor de atividade, tais como, 

sazonalidade, sensibilidade, etc. Todos esses fatores são, na maioria das vezes, imprevisíveis e 

não controláveis pela empresa.  

Segundo o autor supracitado, a força do macroambiente se manifesta tanto de forma 

positiva, representando oportunidades, quanto de forma negativa, representando ameaças. A 

intensidade com que as condições afetam o cliente dependerá de seu porte, de sua estabilidade 

bem como de sua flexibilidade para se adaptar às novas situações, principalmente quando são 

adversas.

f) Conglomerado

Refere-se à análise conjunta de empresas participantes de um mesmo grupo. Assim, é 

avaliada não apenas uma empresa específica que esteja pleiteando o crédito, mas sim todo o 

conjunto de empresas ao qual a solicitante está contida.  

Segundo Silva (1998), não basta conhecer a situação da empresa solicitante. Faz-se 

necessário conhecer também sua controladora e suas controladas e coligadas para se formar 

um conceito sobre a solidez do conglomerado.  

2.2.2 Modelos de Credit Scoring 

Os modelos de Credit Scoring são sistemas que atribuem pontuações às variáveis de 

decisão de crédito de um proponente, mediante a aplicação de técnicas estatísticas. Esses 
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modelos visam a segregação de características que permitam distinguir os bons dos maus 

créditos (LEWIS, 1992) 

Como ressaltam Caouette, Altman e Narayanan (1998), os modelos tradicionais de 

Credit Scoring atribuem pesos estatisticamente predeterminados a alguns atributos do 

solicitante para gerar um escore de crédito. 

A partir de uma equação gerada através de variáveis referentes ao proponente de 

crédito e/ou á operação de crédito, os sistemas de Credit Scoring geram uma pontuação que 

representa o risco de perda. O escore que resulta da equação de Credit Scoring pode ser 

interpretado como probabilidade de inadimplência ao se comparar a pontuação de um crédito 

qualquer com determinada pontuação estabelecida como ponto de corte ou pontuação mínima 

aceitável. Conforme ressalta Saunders (2000), o escore pode ser utilizado para classificação 

de créditos como adimplentes ou inadimplentes, bons ou maus, desejáveis ou não, de acordo 

com a pontuação obtida por cada crédito. Esta classificação, por sua vez, pode orientar a 

decisão do analista em relação à concessão ou não do crédito solicitado. A figura 1 (2), 

explanada por Chaia (2003), ilustra o processo de concessão de crédito com o uso de modelos 

Credit Scoring.

Figura 1 (2) - Processo de concessão de crédito com o uso de modelos Credit Scoring

Fonte: Chaia (2003, p.30) 
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Assim, a idéia essencial dos modelos de Credit Scoring é identificar certos fatores-

chave que influenciam na adimplência ou inadimplência dos clientes, permitindo a 

classificação dos mesmos em grupos distintos e, como conseqüência, a decisão sobre a 

aceitação ou não do crédito em análise. A diferenciação desses modelos em relação aos 

modelos subjetivos de análise de crédito se dá, principalmente, pelo fato da seleção dos 

fatores-chave e seus respectivos pesos ser realizada através de processos estatísticos. Além 

disso, a pontuação gerada para cada cliente, a partir da equação dos modelos Credit Scoring,

fornece indicadores quantitativos das chances de inadimplência desse cliente.  

Segundo Lewis (1992), a história do Credit Scoring remonta a 1945, quando foi 

desenvolvido o primeiro modelo estatístico de análise de crédito. Os primeiros modelos foram 

desenvolvidos para a análise de crédito ao consumidor, tanto por empresas de varejo quanto 

financeiras. A expansão do uso desses modelos está, segundo o autor, ligada a dois fatores. 

Primeiramente, a expansão do mercado de crédito massificado, que passou a demandar dos 

analistas rapidez e homogeneidade na avaliação dos créditos. Por outro lado, o 

desenvolvimento dos sistemas computacionais possibilitou o tratamento estatístico adequado 

dessas massas de dados.  

Em relação aos usos do Credit Scoring, Caouette, Altman e Narayanan (1998) 

afirmam que embora estes sistemas sejam utilizados para decisões sobre a concessão ou não 

de crédito, que está centrada na avaliação do risco de crédito ou inadimplência, algumas 

instituições utilizam-no para determinação do tamanho do crédito a ser concedido. Marques 

(2002) acrescenta outras aplicações do Credit Scoring, como a sua utilização na classificação 

de créditos conforme o risco, e recentemente, são utilizados como base para o 

desenvolvimento de modelos mais complexos, a exemplo, aqueles baseados na teoria de 

carteiras. 
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Os modelos de Credit Scoring podem ser aplicados tanto à análise de crédito de 

pessoas físicas quanto empresas. Quando aplicados a pessoas físicas, eles utilizam 

informações cadastrais e de comportamento dos clientes. Já quando aplicados a empresas, são 

utilizados índices financeiros como variáveis determinantes ou não da insolvência das 

mesmas. Conforme ressalta Saunders (2000), a idéia é essencialmente a mesma: a pré-

identificação de certos fatores-chave que determinam a probabilidade de inadimplência e sua 

combinação ou ponderação para produzir uma pontuação quantitativa. 

Partindo da premissa de que as características dos clientes que ficarão inadimplentes 

no futuro serão similares às características dos clientes que ficaram inadimplentes no passado, 

utilizando amostras de clientes adimplentes e inadimplentes em determinado período passado 

da instituição e aplicando técnicas estatísticas apropriadas, os modelos de Credit Scoring 

permitem inferir sobre os indícios de inadimplência de determinado cliente individual.  

Exemplos de variáveis utilizadas em modelos de Credit Scoring para avaliação de 

risco de crédito de pessoas físicas são apontados por Securato (2002). O autor utilizou as 

seguintes variáveis para caracterizar o devedor: estado civil, tipo de residência (própria ou 

alugada), tempo de residência na região, ocupação, tempo no emprego, nível de receita bruta, 

relação dívidas / receitas, número de cartões de crédito, contas correntes ou cotas de poupança 

mantidas, idade. Alguns fatores têm efeito positivo e outros negativos sobre a pontuação ou 

escore de crédito. Por exemplo, casa própria e longo tempo de permanência no mesmo 

emprego são fatores que contribuem de forma positiva, enquanto altos percentuais dívidas / 

receitas afetam negativamente.  

No âmbito da aplicação do Credit Scoring na avaliação de risco de crédito e 

insolvência para empresas, as variáveis comumente utilizadas são índices contábeis e 

financeiros como rentabilidade, liquidez e endividamento. Um exemplo clássico de modelos 

de previsão de insolvência de empresas é o modelo Escore Z demonstrado na obra de  Altman 
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(1968 apud Caouette; Altman; Narayanan, 1998). Neste modelo, foram utilizados os seguintes 

índices para análise de insolvência de empresas norte-americanas: capital de giro/ativo total, 

lucros retidos/ativo total, lucro antes dos juros e imposto de renda/ ativo total, valor de 

mercado do patrimônio líquido/ ativo total, vendas/ativo total. 

Sicsu (1998a; 1998b) ressalta que a metodologia básica para o desenvolvimento de um 

modelo de Credit Scoring não difere entre aplicações para pessoa física ou jurídica, sendo que 

as seguintes etapas devem ser cumpridas para o seu desenvolvimento: 

 Planejamento e definições: mercados e produtos de crédito para os quais serão 

desenvolvidos o sistema; finalidades de uso; tipos de clientes; conceito de inadimplência a ser 

adotado; horizonte de previsão do modelo; 

 Identificação das variáveis potenciais: caracterização do proponente ao crédito; 

caracterização da operação; seleção das variáveis significativas para o modelo; análise das 

restrições a serem consideradas em relação às variáveis; 

 Planejamento amostral e coleta de dados: seleção e dimensionamento da amostra; coleta dos 

dados; montagem da base de dados; 

 Determinação da fórmula de escoragem através de técnicas estatísticas, como por exemplo, 

a análise discriminante ou regressão logística; 

 Determinação do ponto de corte, a partir do qual o cliente é classificado como adimplente 

ou bom pagador; em outras palavras, é o ponto a partir do qual a instituição financeira pode 

aprovar a liberação do crédito; 

Referindo-se também ao processo de desenvolvimento de modelos Credit Scoring,

Andrade (2004) apresenta um esquema básico para construção desses modelos, que pode ser 

visualizado na figura 2 (2)  
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Figura 2. (2): Esquema dos modelos Credit Scoring

Fonte: Andrade (2002, p.22) 

O autor elenca os elementos a serem definidos para construção do modelo de Credit

Scoring: 

 Conceito de Inadimplência: definição do que se deseja prever, estabelecido pela instituição. 

 Período de Performance: é período no qual será avaliada a performance de crédito do cliente 

como bom ou mau pagador;  

 Período de Observação: período histórico no qual são observadas características preditivas 

do cliente. 

Os modelos de Credit Scoring são divididos em duas categorias: modelos de 

aprovação de crédito e modelos de escoragem comportamental, também conhecidos por 

Behavioural Scoring (SAUNDERS, 2000).  
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Thomas (2000) explica as diferenças entre modelos de aprovação de crédito e modelos 

de escoragem comportamental. Segundo este autor, os modelos de Credit Scoring

propriamente ditos são ferramentas que dão suporte à tomada de decisão sobre a concessão de 

crédito para novas aplicações ou novos clientes. Já os modelos Behavioural Scoring auxiliam 

na administração dos créditos já existentes, ou seja, aqueles clientes que já possuem uma 

relação creditícia com a instituição.  

Desta forma, enquanto o principal objetivo dos modelos de aprovação de crédito é 

estimar a probabilidade de um novo solicitante de crédito se tornar inadimplente com a 

instituição em determinado período, os modelos de escoragem comportamental objetivam 

estimar a probabilidade de inadimplência de um cliente que já possui um produto ou crédito 

com a instituição. A principal diferença entre as duas categorias de modelos, portanto, é o fato 

de, nos modelos de escoragem comportamental, a instituição, por já conhecer o cliente, possui 

condições de inserir características que avaliem seu comportamento em operações anteriores, 

o que não ocorre nos modelos de aprovação de crédito, quando o solicitante do crédito ainda 

não possui um histórico com a instituição e esta última não o conhece.   

De acordo com Thomas (2000), em relação aos modelos de aprovação de crédito,  as 

informações adicionais inseridas nos modelos de escoragem comportamental se referem ao 

histórico de compras e pagamentos do cliente com a instituição.  

Conforme exemplificam Carmona e Amorin Neto (2002), enquanto os modelos de 

aprovação de crédito se preocupam apenas com a concessão e o volume de crédito, os 

modelos de escoragem comportamental podem ser utilizados para gerir os limites de crédito, 

cobrança preventiva, dentre outras estratégias.  

Caouette, Altman e Narayanan (1998)  e Parkinson e Ochs (1998) fazem o seguinte 

resumo das principais vantagens dos modelos Credit Scoring:
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a) Consistência: são modelos bem elaborados, que utilizam a experiência da instituição, e 

servem para administrar objetivamente os créditos dos clientes já existentes e dos novos 

solicitantes; 

b) Facilidade: os modelos Credit Scoring tendem a ser simples e de fácil interpretação, com 

instalação relativamente fácil. As metodologias utilizadas para construção de tais modelos são 

comuns e bem entendidas, assim como as abordagens de avaliação dos mesmos; 

c) Melhor organização da informação de crédito: a sistematização e organização das 

informações contribuem para a melhoria do processo de concessão de crédito; 

d) Redução de metodologia subjetiva: o uso de método quantitativo com regras claras e bem 

definidas contribui para a diminuição do subjetivismo na avaliação do risco de crédito; 

e) Maior eficiência do processo: o uso de modelos Credit Scoring na concessão de crédito 

direciona os esforços dos analistas, trazendo redução de tempo e maior eficiência a este 

processo.

Os autores elencam também as principais desvantagens dos modelos de Credit

Scoring:

a) Custo de desenvolvimento: desenvolver um sistema Credit Scoring pode acarretar custos, 

não somente com o sistema em si, mas também com o suporte necessário para sua construção, 

como por exemplo, profissionais capacitados, equipamentos, coleta de informações 

necessárias ao desenvolvimento do modelo, dentre outros.  

b) Excesso de confiança nos modelos: algumas estatísticas podem superestimar a eficácia dos 

modelos, fazendo com que usuários, principalmente aqueles menos experientes, considerem 

tais modelos perfeitos, não criticando seus resultados.  

c) Falta de dados oportunos: se o modelo necessita de dados que não foram informados, pode 

haver problemas na sua utilização na instituição, gerando resultados diferentes dos esperados. 

Além da falta de algumas informações necessárias, faz-se necessário analisar também a 
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qualidade e fidedignidade das informações disponíveis, uma vez que elas representam o 

insumo principal dos modelos de Credit Scoring;

d) Interpretação equivocada dos escores: o uso inadequado do sistema devido à falta de 

treinamento e aprendizagem de como utilizar suas informações pode ocasionar problemas 

sérios à instituição; 

Verifica-se, portanto, que os modelos de Credit Scoring podem trazer significativos 

benefícios à instituição quando adequadamente desenvolvidos e utilizados. No entanto, eles 

também possuem limitações que precisam ser bem avaliadas antes do desenvolvimento e 

implementação de um modelo dessa natureza. Além das suas desvantagens, os modelos 

Credit Scoring possuem uma outra debilidade comum aos modelos quantitativos, ressaltada 

por autores como Kassai e Kassai (1998) e Schreiner (1999), qual seja, a de que, apesar da 

evolução matemática desses modelos, eles ainda não substituem o ser humano em suas 

decisões.

2.2.3 Modelos de Credit Rating

O rating é uma expectativa de sucesso ou insucesso do tomador de recursos, feita por 

meio da mensuração e ponderação das variáveis determinantes do seu desempenho passado 

(ANDRADE, 2002).   

Os modelos de Credit Rating classificam os empréstimos em categorias de risco de 

crédito, de acordo com a sua probabilidade de perda, através da atribuição de notas e do 

agrupamento dos créditos de acordo com a pontuação obtida. Como ressalta Marques (2002), 

a avaliação do risco de crédito neste modelo ainda recai essencialmente sobre a percepção do 

analista de crédito acerca das características do tomador de recursos, tal como nos sistemas 

especialistas. No entanto, o monitoramento já não é realizado caso a caso e sim por grupos ou 



46

faixas de crédito, obtidos através da atribuição de notas (ou ratings) aos proponentes. A 

atribuição de notas fornece uma visão geral da capacidade financeira do cliente e do nível de 

risco a ele associado.  

Segundo Securato (2002), o rating de devedor resulta de uma síntese da avaliação de 

fatores qualitativos e quantitativos do mesmo. Assim, para obtenção do rating, são analisadas 

as condições do proponente (a indústria em que atua, sua posição na indústria, demonstrações 

financeiras, condições de gerenciamento, restrições cadastrais, etc), a operação de crédito 

(prazo, garantia, liquidez das garantias) e o cenário macroeconômico em geral. A ponderação 

desses fatores e o agrupamento em faixas de acordo com a pontuação obtida compõem o 

rating do solicitante/devedor de um empréstimo ou do emissor de um título.  

Os modelos de Credit Rating podem ser desenvolvidos internamente pela instituição 

ou obtidos através de agências de rating, que no conceito de Caouette, Altman e Narayanan 

(1998), consistem em empresas especializadas na avaliação da capacidade creditícia dos 

devedores e emissores de títulos corporativos municipais e nacionais. Agências de rating

tradicionais são a Moody’s e Standard and Poor’s norte-americanas, e no Brasil, a principal 

fornecedora de rating de crédito é a SERASA. 

Em geral, em sistemas de rating, se trabalha com até dez categorias de classificação 

dos créditos, sendo que, em cada categoria é estabelecido um percentual de inadimplência 

esperada, o que permite medir o total da perda esperada. (CHAIA, 2003). 

Além de serem utilizados para inadimplência das operações de crédito, os sistemas de 

rating visam também atender exigências regulatórias de autoridades monetárias do país, que 

enfatizam a classificação de risco como forma de graduar a carteira de crédito da instituição 

financeira, bem como a constituição para créditos de liquidação duvidosa (SILVA, 1998). 

No Brasil, o Banco Central, através da resolução nº 2682/99, definiu novos critérios 

para cálculo da provisão para créditos de liquidação duvidosa para as instituições financeiras 
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através de um sistema de rating, com base em classificação de crédito de acordo com o risco 

atribuído às operações. De acordo com essa resolução, o Banco Central declara ser de 

responsabilidade da instituição detentora de crédito, a classificação da operação no nível de 

risco correspondente, classificação esta efetuada com base em critérios consistentes e 

verificáveis, amparada por informações internas e externas sobre o devedor e seus 

garantidores, bem como sobre a operação de crédito.  

A referida resolução estabelece nove graus para classificação, em ordem crescente de 

risco, variando de  AA (risco zero) até H (risco total). As classes de rating adotadas pelo 

Banco Central, bem como os percentuais mínimos de provisionamento para cada classe 

podem ser vistos no quadro 1 (2) abaixo: 

                Quadro 1 (2) - Classes de rating de acordo com o Banco Central do Brasil  

Classes de Risco Provisionamento 

AA 0,0% 
A 0,5% 
B 1,0% 
C 3,0% 
D 10,0% 
E 30,0% 
F 50,0% 
G 70,0% 
H 100,0% 

Fonte: Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil 

2.2.4 Modelos de risco de portfólio  

Os modelos de risco de Portfólio estão sedimentados na teoria de carteiras de 

Markowitz (1952). A idéia básica por trás da teoria de Markowitz é que o risco de um título 

pode ser caracterizado por sua variância e que o retorno de uma carteira ou grupo de títulos 

dependerá da variância dos retornos dos títulos individualmente bem como da covariância 
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existente entre eles. Assim, usando uma matriz histórica de variância/covariância, Markowitz 

formulou o problema de otimização, com vistas a encontrar  uma carteira de maior retorno 

para um dado nível de risco, ou, alternativamente, de menor risco para um dado nível de 

retorno.

De acordo com essa teoria, a diversificação faz com que o risco total da carteira seja 

inferior à soma dos riscos de cada ativo individualmente. Assim, parte do risco total do ativo é 

eliminada quando este é incluído na carteira, sendo que o risco que resta representa a 

contribuição de risco do ativo à carteira total. 

Aplicada à avaliação de risco de crédito, a teoria de carteiras postula que a medida 

final é o risco da carteira como um todo. Assim, os modelos de risco de crédito de portfólio 

diferenciam dos outros modelos de gestão de risco de crédito por considerarem não somente o 

risco do ativo, mas o risco geral da carteira, ou seja, focalizam não apenas a análise de crédito 

individual, mas sim a análise da carteira de crédito como um todo. Além disso, consideram a 

correlação existente entre a qualidade dos créditos, o que faz com que os custos da 

concentração (exposição excessivamente alta a um risco de crédito de um único tomador ou 

grupo de tomadores), bem como os benefícios da diversificação possam ser adequadamente 

quantificados. 

 O principal objetivo de um modelo de risco de crédito de portfólio, segundo Andrade 

(2004), é obter a distribuição de perdas de uma carteira devido á inadimplência ou devido à 

deterioração de valor da mesma em um determinado horizonte de tempo. De acordo com o 

autor, os modelos de risco de portfólio de crédito mais difundidos no mercado são 

CreditMetrics, CreditRisk+, CreditPortfolioView e KMV.
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2.2.4.1 CreditMetrics 

O modelo CreditMetrics foi compilado pelo banco JP Morgan em 1997, com o intuito 

de administrar o risco total das carteiras de crédito através da metodologia do VaR - Valor em 

Risco (SECURATO, 2002). 

Jorion (2003) define o VaR como uma medida da maior (ou pior) perda esperada em 

uma carteira de ativos, dentro de determinado período de tempo e intervalo de confiança. 

Assim, o VaR consiste numa estimativa da perda máxima que uma carteira é capaz de 

apresentar durante um período de tempo, baseada no comportamento dos ativos que a 

compõem, ou seja, calculada em função de volatilidades e correlações anteriores. 

Originalmente utilizado para mensurar o risco de mercado, o VaR passou a ser 

empregado para o risco de crédito com a criação do CreditMetrics pelo banco JP Morgan.

O CreditMetrics é definido por  Caouette, Altman e Narayanan (1998) como um 

conjunto de métodos analíticos e bases de dados para medir o risco de carteiras. O objetivo 

básico do CreditMetrics é proporcionar um processo de estimativa da distribuição de 

probabilidade de mudanças de valor de mercado de uma carteira de ativos. Tais mudanças são 

associadas a alterações ou migrações de qualidade de crédito dos devedores, que pode 

melhorar, piorar ou tornar-se inadimplente (caso especial de piora de qualidade de crédito). A 

partir das probabilidades e do intervalo de tempo, são estabelecidas as correlações entre os 

créditos e em seguida são calculadas as possíveis perdas que se pode ter na carteira de crédito, 

em decorrência de variações nas taxas de mercado, ou seja, é calculado o VaR (Value at Risk) 

da carteira de crédito em decorrência de variações das taxas de mercado.  

Andrade (2004) ressalta que o risco, no CreditMetrics, é visto como a variação do 

valor de mercado do portfólio de crédito, que se deve não somente à  ocorrência de eventos de 

inadimplência, mas também à mudança positiva ou negativa dos ratings dos devedores.  
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Desta forma, o CreditMetrics procura identificar o VaR da carteira de empréstimos em 

um horizonte de risco que inclui valorizações e desvalorizações da qualidade de crédito, as 

possíveis migrações de classificação (rating) do devedor, além da probabilidade de 

inadimplência.  

Conforme ressalta Andrade (2004), a aplicação do CreditMetrics depende do uso de 

um modelo de classificação de risco, que pode ser um rating interno da instituição ou um 

rating provido por uma agência de classificação de riscos. O valor de cada crédito da carteira 

é avaliado de acordo com o rating da empresa devedora. Havendo uma elevação do risco do 

devedor, o valor de mercado do seu  crédito irá reduzir. Por outro lado, se houver uma 

diminuição do risco do devedor, o valor de mercado do crédito a ele relacionado irá aumentar.  

Para Securato (2002), os dois benefícios da metodologia do CreditMetrics consistem 

na quantificação do risco devido ao crédito e do limite de crédito baseado no risco, o que 

possibilita obter o VaR de um conjunto de ativos instrumentos de crédito, em função da 

probabilidade de mudança da classificação de risco da empresa credora.  

Em relação às dificuldades e limitações do CreditMetrics, o referido autor menciona o 

fato de que para uso desse método, são necessários dados de classificação ou rating de

empresas e o valor de mercado do crédito concedido. Esses dois fatores se apóiam na 

suposição de que há um mercado secundário líquido para empréstimos, o que não se verifica 

no contexto brasileiro. Além disso, é necessário um histórico que permita dizer qual a 

probabilidade de um determinado empréstimo migrar de classificação (“boa” para “ruim”, por 

exemplo), em determinado período de tempo, bem como calcular as correlações existentes 

entre os instrumentos de crédito. Crouhy, Galai e Mark et al (2000) mencionam também o 

fato da curva típica de retornos  de crédito não seguir uma distribuição normal, o que é um 

pressuposto adotado no cálculo do VaR.  
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Bruni, Fuentes e Famá (1997) consideram que o campo para desenvolvimento dos 

modelos CreditMetrics no Brasil é grande, sendo possível a realização de estudos que 

permitam aperfeiçoar as decisões de crédito das empresas brasileiras.  

2.2.4.2  CreditRisk+

O CreditRisk+ foi desenvolvido pela Credit Suisse Financial Products (CSFP), 

aplicando as idéias da área de seguros para modelar o risco de crédito. 

Na definição de Caouette, Altman e Narayanan (1998), o CreditRisk+ é um modelo 

estatístico de risco de inadimplência que emprega a taxa de inadimplência como uma variável 

aleatória contínua.   

Conforme ressaltam Crouhy, Galai e Mark (2000), no modelo CreditRisk+ nenhuma 

suposição é feita sobre as causas da inadimplência. Assim, o modelo considera apenas 

cenários de inadimplência, com probabilidade P e de não inadimplência com probabilidade 1-

P, não realizando suposições sobre as causas da inadimplência, e sim apenas considerando 

que ela é uma variável contínua e independente, ou seja: 

 Para um empréstimo ou título, a probabilidade de inadimplência em dado período, um mês, 

por exemplo, é a mesma que para qualquer outro mês; 

 Para um grande número de empréstimos ou títulos, a probabilidade de inadimplência de um 

título ou empréstimo em particular é pequena, e o número de inadimplências que ocorrem em 

um dado período é independente do número de inadimplências que ocorrem em qualquer 

outro período; 

Estas considerações fazem com que a distribuição de probabilidade de inadimplência 

de uma carteira de empréstimos se pareça com uma distribuição de Poisson, o que é ressaltado 

por Andrade (2002, p.38) ao afirmar que, neste modelo, “a premissa fundamental é que a 
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inadimplência é um evento raro, podendo a distribuição do número de eventos de uma carteira 

ser aproximado por uma distribuição de Poisson”. 

2.2.4.3 CreditPortfolioView

Crouhy, Galai e Mark (2000) definem o CreditPortfolioView como um modelo 

multifator utilizado para simulação de distribuições condicionais de probabilidade de 

migração de rating, ou de inadimplência, para grupos de diferentes tipos de empresas ou 

países, condicionadas a fatores macroeconômicos, como taxa de desemprego, crescimento do 

PIB, taxas de juros e câmbio, despesas de governo, etc. Assim, o modelo propõe uma 

metodologia que liga os fatores macroeconômicos à probabilidade de inadimplência e 

migração da qualidade de crédito. 

Neste modelo, os devedores são agrupados em segmentos definidos por setor 

econômico, país e rating (ANDRADE, 2002). Com base em variáveis macroeconômicas 

históricas e uma série temporal de taxas médias de inadimplência, esta abordagem constrói 

um modelo econométrico que busca explicar e determinar a taxa de inadimplência para os 

diferentes segmentos.  

2.2.4.4  KMV

De acordo com Caouette, Altman e Narayanan (1998), modelo KMV foi criado pela 

KMV Corporation para estimar a probabilidade de inadimplência de empresas e é baseado 

conceitualmente na abordagem de Merton (1974), onde uma empresa é considerada em 

inadimplência quando o valor de seus ativos é inferior ao valor de seus passivos, sendo que, a 
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probabilidade de inadimplência é dada pela diferença entre o valor de mercado do ativo e o 

valor escritural dos passivos. 

Andrade (2004) ressalta que se faz necessário, primeiramente, determinar o valor de 

mercado do ativo da firma, que não é diretamente observável. Considerando o capital próprio 

da empresa como uma opção de compra sobre os seus ativos, pode ser estabelecida uma 

relação entre os dados de mercado, observáveis em relação às ações da empresa, com os 

valores não observáveis dos ativos. Assim, o objetivo central do KMV é precificar o crédito 

baseando-se na idéia de que uma empresa pode ser considerada uma opção de compra.  

Portanto, nesta seção, foi realizada uma breve revisão teórica dos principais modelos 

atualmente empregados na gestão de risco de crédito em instituições financeiras. Ressalte-se 

que, não tendo como objetivo esgotar o assunto, foram abordados apenas alguns aspectos 

mais relevantes desses modelos, tratados pela literatura.  

Como ressaltam Andrade (2004) e Saunders (2000), dentre os modelos quantitativos 

de gestão de risco de crédito explanados, apenas os de Credit Scoring possuem, atualmente, 

no contexto brasileiro, aplicabilidade na avaliação de risco de crédito de pessoas físicas. 

Assim, tendo em vista que a instituição objeto desse estudo concede créditos a 

microempreendedores caracterizados como pessoas físicas, e considerando todos os modelos 

de gestão de risco de crédito abordados, os modelos de Credit Scoring se mostraram mais 

adequados para serem utilizados como ferramenta básica para o desenvolvimento deste 

trabalho. 
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2.3 Técnicas estatísticas aplicadas em modelos de Credit
Scoring

De acordo com Thomas (2000), a metodologia originalmente utilizada na construção 

de modelos de Credit Scoring era puramente julgamental. Nos modelos julgamentais, as 

variáveis que compõem os escores e seus respectivos pesos são determinados pelos gestores 

de crédito da instituição, tal como nos sistemas especialistas anteriormente abordados.  

Como ressalta Andrade (2004), embora algumas instituições ainda utilizem modelos 

de Credit Scoring julgamentais, atualmente, a vasta maioria desses modelos são construídos a 

partir de técnicas de análise estatística multivariada, como análise discriminante e regressão 

logística, ou em modelos de inteligência artificial, como redes neurais.  

2.3.1  Análise discriminante 

A análise discriminante consiste em uma técnica estatística multivariada usada na 

resolução de problemas que envolvem separação de conjuntos distintos de objetos ou 

observações, e a alocação de novos objetos ou observações em conjuntos previamente 

definidos.

De acordo com Hair Júnior et al (1998), a análise discriminante implica a derivação de 

uma combinação linear de duas ou mais variáveis independentes que melhor discrimine ou 

diferencie grupos previamente definidos. 

Johnson e Wichern (1998) consideram que os objetivos primordiais da técnica de 

análise discriminante são: 

 Descrever as características diferenciais dos objetos ou observações de populações 

conhecidas a fim de determinar variáveis discriminantes cujos valores numéricos sejam tais 

que as populações possam ser separadas tanto quanto possível.  
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 Classificar objetos ou observações dentro de duas ou mais classes determinadas, a partir da 

determinação de uma regra que realize uma alocação ótima de um novo objeto nas classes. 

Conforme comentam Bruni, Fuentes e Famá (1997), aplicada na análise de risco de 

crédito, a análise discriminante procura encontrar uma função linear de variáveis que melhor 

diferencie dois grupos em relação à qualidade de crédito, considerada como variável 

dependente. 

Uma das aplicações pioneiras da análise discriminante na análise de insolvência de 

empresas foi o modelo Escore-Z de Altman, já mencionado anteriormente, no qual foram 

utilizados cinco índices financeiros para análise de insolvência de empresas norte-americanas. 

No Brasil, Kanitz, em 1974, desenvolveu um modelo de previsão de falências de 

empresas, um dos modelos pioneiros no país, utilizando a análise discriminante e baseando-se 

no modelo de Altman. Outros modelos foram desenvolvidos também com o uso da análise 

discriminante, como por exemplo, os modelos de Roberto Elizabetsky, em 1976, de Alberto 

Matias, em 1978, e de José Pereira da Silva, em 1982 (CAOUETTE; ALTMAN; 

NARAYANAN, 1998).  

De uma forma geral, no contexto da aplicação da análise discriminante ao processo de 

avaliação de risco de crédito, admitindo a existência de dois grupos distintos, como clientes 

adimplentes e inadimplentes, ou empresas solventes e insolventes, deseja-se encontrar uma 

função, que nada mais é que uma combinação linear para melhor discriminar os grupos entre 

si. Ou seja, deseja-se obter um conjunto único de coeficientes para cada uma das variáveis 

independentes, que classifique, com precisão, cada elemento em um dos grupos previamente 

definidos.

De acordo com Hair Júnior et al (1998), a acima referida combinação linear para uma 

análise discriminante, também conhecida como função discriminante, provém de uma 

equação que tem a seguinte forma: 
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ii22110
XB...XBXBBZ

Onde:   

Z = escores discriminantes (variável dependente); 

0
B  = constante; 

i
B  = coeficiente ou peso discriminante para a variável i; 

i
X = variável independente; 

Os coeficientes ou pesos discriminantes para cada variável são calculados de forma a 

maximizar a variância entre os grupos distintos, minimizando, simultaneamente, a variância 

dentro de cada grupo. A partir da multiplicação de cada variável independente por seu 

coeficiente ou peso discriminante, obtêm-se os escores discriminantes para cada indivíduo. 

Esses escores são utilizados para classificar os indivíduos em cada grupo, o que é feito através 

da comparação com um escore de corte determinado pela média aritmética das médias dos 

escores de cada grupo (centróides de cada grupo).  

Kassai e Kassai (1998), no trabalho intitulado “Desvendando o Termômetro de 

Insolvência de Kanitz”, aplicaram uma simplificação da análise discriminante para avaliar e 

prever a insolvência de um grupo de empresas, utilizando índices financeiros. Segundo os 

autores, na previsão de insolvência, a análise discriminante se processa da seguinte forma: 

 Selecionar dois grupos de empresas, solventes e insolventes; 

 Selecionar os respectivos indicadores contábeis dessas empresas; 

 Atribuir números às variáveis não numéricas; 

 Obter a equação linear ou função discriminante; 

 Obter o grau de precisão do modelo, através da comparação da classificação das empresas 

pela função discriminante com a classificação original previamente estabelecida.  
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A aplicação da análise discriminante na análise de risco de pessoas físicas se dá de 

forma similar à sua aplicação na previsão de insolvência, tal como explanada por Kassai e 

Kassai (1998). No entanto, no contexto de pessoas físicas, trabalha-se com clientes 

adimplentes e inadimplentes ao invés de empresas solventes ou insolventes, e com dados 

cadastrais dos clientes ao invés de índices financeiros.  Podem ser citados como exemplos de 

aplicação de análise discriminante na avaliação de riscos de pessoas físicas, os trabalhos de 

Marques (2002), Vasconcellos (2002) e Amorin Neto (2002).  

Em relação à aplicação e interpretação da análise discriminante, Hair Júnior et al 

(1998) afirmam que são quase as mesmas da regressão múltipla. A diferença entre estas duas 

técnicas estatísticas reside, segundo os autores, principalmente na natureza da variável 

dependente. A regressão múltipla é um método de análise apropriado quando o problema 

envolve uma única variável dependente métrica relacionada a duas ou mais variáveis 

independentes também métricas. Por sua vez, a análise discriminante é uma técnica adequada 

quando a variável dependente é dicotômica ou multicotômica e, portanto, não-métrica. Ela é 

aplicável em situações nas quais a amostra total pode ser dividida em dois ou mais grupos 

baseados na variável dependente não-métrica.  

Os autores acima mencionados ressaltam que é recomendável atender a certas 

condições para uma aplicação apropriada da análise discriminante. Segundo eles, as 

suposições-chave para determinar a função discriminante são normalidade multivariada das 

variáveis independentes e matrizes de dispersão ou covariâncias iguais para os grupos 

previamente definidos. Há também pressupostos quanto à linearidade das relações entre as 

variáveis e quanto à ausência de multicolinearidade entre as variáveis explicativas. No  

entanto, para análise discriminante, estas últimas suposições são consideradas secundárias em 

comparação às duas suposições-chave. 
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2.3.2  Regressão logística  

A análise Logit ou regressão logística consiste em uma técnica estatística utilizada na 

separação de dois grupos, que visa obter a probabilidade de que uma observação pertença a 

um conjunto determinado, em função do comportamento das variáveis independentes. (HAIR 

JÚNIOR ET AL, 1998). Ela é comumente utilizada para análise de dados com resposta 

binária ou dicotômica e consiste em relacionar, através de um modelo, a variável resposta 

(variável dependente binária) com fatores que influenciam ou não a probabilidade de 

ocorrência de determinado evento (variáveis independentes).  

Assim, na regressão logística, a variável dependente, uma vez que possui caráter não-

métrico, é inserida através do uso de variáveis dummy (dicotômica ou binária), que assumem 

valor 0 para indicar a  ausência de um atributo e 1 para indicar a presença de um atributo 

(GUJARATI, 2000).  

No âmbito da aplicação ao risco de crédito, a técnica de regressão logística, assim 

como a análise discriminante, é utilizada para a avaliação da inadimplência de determinado 

grupo de clientes em situações relativas à concessão de crédito. No entanto, ela assume que a 

probabilidade de inadimplência é logisticamente distribuída, com resultado binomial 0 ou 1, e 

não uma distribuição normal conforme pressupõe a análise discriminante.   

De acordo com Hair Júnior et al (1998), para aplicação da regressão logística faz-se 

necessário conhecer sobre a ocorrência ou não de determinado evento, como por exemplo, 

situação de inadimplência ou não de um cliente, situação de insolvência ou não de uma 

empresa. Utiliza-se, então, um valor dicotômico ou binário para a variável dependente, com 

valores 0 ou  1, a depender da ocorrência ou não do evento considerado. A partir desse valor 

dicotômico, a regressão logística calcula a probabilidade desse evento  acontecer ou não.  
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Supondo um evento dependente em que a variável Y é uma variável binária, que 

assume valores 0 ou 1; e variáveis independentes X1, X2,...Xk, a função de distribuição 

logística, segundo Gujarati (2000), é dada por: 

Z-iii
e1

1XX|1YPrP , onde: 

i
P  Representa a probabilidade de um evento ocorrer; 

ii22110
XB...XBXBBZ ;

Analisando o significado da função de distribuição logística no contexto de risco de 

crédito, tem - se: a variável dependente consiste na situação de adimplência do cliente, que 

assumirá valores 0 ou 1, a depender dos dados procederem de um cliente adimplente ou 

inadimplente, ou, empresa solvente e insolvente, respectivamente; as  variáveis independentes 

representam os fatores que se supõe influenciam a  inadimplência, como, por exemplo, dados 

pessoais, econômicos, financeiros, dos clientes pessoas físicas; índices financeiros, no caso de 

empresas. A probabilidade de inadimplência do cliente ou de insolvência da empresa é dada 

por
i

P  , que é a probabilidade condicional de Y assumir o valor 1. Os coeficientes  estimados 

s
 representam  medidas das variações na proporção  das probabilidades.  

Gujarati (2000) explica que aparentemente existe um problema  para estimativa da 

probabilidade de inadimplência, uma vez que 
i

P  é não linear não somente em X, mas também 

nos parâmetros 
s , o que significa que não poderia ser utilizado o método de estimação de 

Mínimos Quadrados Ordinários. Mas, segundo o autor, esse problema é mais aparente que 

real, uma vez que a equação é intrinsecamente linear, ou seja, é possível obter uma relação 

linear realizando uma transformação algébrica denominada transformação logit, que ocorre 

como será mostrado a seguir.  
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Se 
i

P , a probabilidade de um evento ocorrer é dada por 
Z

e1

1 , então (1 - 
i

P ) , que 

representa a probabilidade do evento não ocorrer é  
Z

e1

1 . Desta forma, 

i

i

P1

P  =
Z

Z

e1

e1  = 
z

e

Assim, a transformação logit pode ser definida por: 

Logit
i

P = ln
i

i

P1

P

Logit
i

P  =ln 
z

e  = Z 

Ou ainda: 

Logit
i

P =
ii22110

XB...XBXBB

Verifica-se que a função acima é linear e derivada da função 
Zi

e1

1P

Assim, a transformação tornou o modelo não somente linear em X, mas também linear 

nos parâmetros. Uma forma mais conveniente de expressar os modelos Logit, portanto, é usar 

a transformação logística, conforme explanado acima. Realizada a transformação, a 

inadimplência dependerá linearmente das variáveis independentes consideradas no modelo. 

Para definir resultados delimitados por 0 e 1, a regressão logística usa uma relação 

assumida entre as variáveis independentes e dependentes que lembra uma curva em forma de 

S. Em níveis  muito baixos da variável independente, a probabilidade tende a 0. Quando a 

variável independente aumenta, a probabilidade aumenta para cima da curva, mas em seguida  

a inclinação começa a diminuir, de forma que, em qualquer nível da variável independente, a 

probabilidade irá tender a 1, sendo que jamais excederá esse valor. Os modelos lineares de 

regressão não poderiam acomodar tal relação, uma vez que ela é inerentemente não linear. 
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Ao comparar a regressão logística com a análise discriminante, Hair Júnior et al 

(1998) afirmam que enquanto a análise discriminante faz  previsões de pertinência aos grupos 

baseado em escores discriminantes, a regressão logística  realiza esta tarefa prevendo 

diretamente a probabilidade de um evento ocorrer.  

Ainda de acordo com Hair Júnior et al (1998) a regressão logística possui algumas 

vantagens sobre a análise discriminante, destacando-se o fato de ser menos afetada que a 

análise discriminante quando suposições básicas, particularmente a normalidade das variáveis, 

não são satisfeitas. Além disso, ela pode trabalhar mais facilmente com variáveis 

independentes categóricas, quando na análise discriminante, a variável dummy cria problemas  

com a matriz de variância/covariância. 

No entanto, é importante mencionar que, devido ao caráter essencialmente binário da 

variável dependente, a regressão logística é limitada à classificação de apenas dois grupos, 

sendo que a análise discriminante é mais adequada para o caso em que mais de dois grupos 

formam a medida da variável dependente.  

2.3.3 Redes neurais artificiais 

Outra técnica utilizada atualmente na construção dos modelos de Credit Scoring

consiste nas redes neurais artificiais, que são modelos inspirados no funcionamento do 

cérebro humano. Caouette, Altman e Narayanan (1998) conceituam as redes neurais como 

sistemas de inteligência artificial, desenvolvidos para simular os processos humanos de 

raciocínio e aprendizado.  

De forma mais completa, Valença (2005) define as redes neurais artificiais como 

sistemas constituídos por elementos de processamento interconectados, chamados neurônios, 
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os quais estão dispostos em camadas (uma camada de entrada, uma ou várias intermediárias e 

uma de saída) e são responsáveis pela não-linearidade e memória da rede.  

Assim, as redes neurais funcionam como sistemas projetados para modelar a forma 

como o cérebro realiza determinada tarefa ou função. Elas empregam uma interligação de 

neurônios e possuem propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo 

disponível para o uso. Sua semelhança com o cérebro humano pode ser verificada em dois 

aspectos: o conhecimento é adquirido a partir do ambiente, através de um processo de 

aprendizagem e as forças de conexão entre os neurônios (pesos) são usadas para armazenar 

este conhecimento (HAYKIN, 2001 apud  CORRÊA; MACHADO, 2004)  

Para Valença (2005), as redes neurais artificiais se apresentam, atualmente, como uma 

abordagem alternativa aos métodos estatísticos tradicionais, sendo o emprego desta técnica 

atrativo em uma grande variedade de problemas que envolvem relacionamentos mais 

complexos entre as variáveis de entrada (variáveis independentes) e as variáveis de saída 

(dependentes), uma vez que, para sua utilização, não se faz necessário o conhecimento prévio 

das relações matemáticas entre as variáveis. Segundo ele, aplicações realizadas com redes 

neurais têm apresentado desempenho satisfatório em diversas áreas de pesquisa, tais como 

classificação, reconhecimento de padrões, aproximações de funções, processamento de séries 

temporais. 

Aplicados à avaliação de risco de crédito, os algoritmos de redes neurais utilizam 

conjuntos de informações requeridos do cliente na solicitação de crédito. Estas informações, 

empregadas como variáveis de entrada nos modelos com redes neurais, são transformadas 

matematicamente através de uma função de transferência, para gerar um resultado, qual seja, 

se o crédito de um solicitante seguirá curso normal ou não.  

Em relação ao funcionamento de uma rede neural, Caouette, Altman e Narayanan 

(1998) explicam que cada unidade recebe uma entrada 
j

X do mundo exterior, como por 



63

exemplo, um índice. Cada 
j

X  está associado a um peso 
ij

W  , o que indica que há diferentes 

entradas j na unidade, onde j =1,..., n. Além das variáveis 
j

X , a unidade recebe um valor de 

entrada constante chamado de valor limite de excitação 
i

S , que tem como propósito  limitar o 

grau de reação do neurônio aos estímulos recebidos 
j

X . O conjunto das entradas do neurônio 

i é chamado de potencial, 
i

P , que é dado por: 

nj

1j ijjii SXnWP

O aspecto seguinte da rede é a utilização, pelo neurônio, de uma função de 

transferência que converte o potencial 
i

P em um resultado 
i

Y , sendo 
i

Y , um valor entre 0 e 1 

que pode ser um resultado final ou uma entrada para unidades neurais subseqüentes. Tal 

função de transferência é uma função logística: 

iP-i
e1

1Y

Segundo os autores acima mencionados, a função de transferência confere à rede a 

capacidade de reagir não linearmente a um impulso, conduzindo à aprendizagem. O processo 

de aprendizagem da rede é interativo e consiste na aplicação de ajustes aos pesos e aos valores 

limites de excitação. Fornece-se à rede um conjunto de entradas, e isto dá origem a uma 

reação, que é então comparada à reação requerida (ou correta). Se a taxa de erro exceder de 

um determinado nível de tolerância, são feitas alterações nos pesos e o processo de 

aprendizado recomeça. Após um grande número de ciclos, o erro é reduzido a um nível 

aceitável. Uma vez que se chegue a esse nível necessário de precisão, o aprendizado termina e 

os pesos são travados.  

A figura 3 (2) ilustra uma configuração de uma rede neural construída com três 

camadas: a de entrada, com os neurônios de entrada, que introduzem a informação na rede; a 



64

intermediária, constituída por neurônios situados entre os neurônios de entrada e de saída; e a 

camada de saída, cujos neurônios transmitem as respostas da rede.  

Figura 3 (2): Rede neural artificial com múltiplas camadas 

Fonte: Caouette, Altman e Narayanan (1998, p. 147) 

A respeito do poder explicativo das redes neurais, Saunders (2000) afirma que em 

vez de presumir a existência de um efeito linear e direto das variáveis explicativas Xi sobre a 

pontuação de crédito, as redes neurais permitem um poder explicativo adicional através de 

correlações e interações entre as variáveis X.   

Entretanto, Almeida e Dumontier (1996) consideram que a capacidade de 

esclarecer de que maneira as variáveis explicativas são avaliadas pelas redes para gerar uma 

resposta, no caso, o risco de inadimplência, é considerada limitada, o que gera a dificuldade de 
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interpretação do modelo segundo a teoria financeira. Essa limitação é também ressaltada por 

Thomas (2000).  

Caouette, Altman e Narayanan (1998) comentam que diante da dificuldade de 

explicar as previsões em termos de entrada dos dados, há uma incerteza se os modelos 

baseados em redes neurais serão aceitáveis ou não, do ponto de vista do regulamentadores. 

Segundo os autores, isso faz com as redes neurais sejam mais úteis na gestão de crédito 

(revisões e aumento da linha de crédito, estratégias de cobrança, etc) do que na linha de frente 

(concessão de crédito). 

2.4  Microcrédito 

2.4.1  Considerações iniciais 

Segundo Alves & Soares (2004), do total da população mundial considerada carente, 

mais de 500 milhões são economicamente ativos. São pessoas que ganham a vida trabalhando 

por conta própria em microempreendimentos (negócios1 muito pequenos que empregam até 

cinco pessoas) ou como empregados informais desses pequenos negócios e produzem uma 

grande variedade de bens e serviços.  

Mesmo com dinamismo e senso de negócio, esses microempreendedores perdem a 

oportunidade de crescer com segurança, principalmente por não terem, geralmente, acesso a 

serviços financeiros adequados. Devido a essa escassez do crédito, eles recorrem a 

alternativas de fonte de recursos, como empréstimos de amigos, familiares e agiotas. Foi para 

preencher esta lacuna e atender a esse nicho de mercado que surgiu a indústria 

                                                           
1 Neste trabalho, a palavra negócio será utilizada para designar o empreendimento ou atividade econômica 
exercida pelo cliente.  
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microfinanceira, focada, principalmente, na concessão de microcrédito para pessoas de baixa 

renda.

Microfinanças podem ser conceituadas como a prestação de serviços financeiros 

adequados e sustentáveis para a população de baixa renda, tradicionalmente excluídas do setor 

financeiro formal. Como ressalta Fontes (2001), além da prestação de serviços financeiros, 

algumas instituições provêem também a intermediação de serviços sociais, como ajuda na 

formação de grupos e no desenvolvimento da autoconfiança, do linguajar financeiro e outros 

serviços. 

Para Alves & Soares (2004), nos últimos vinte anos, o mercado das microfinanças tem 

sofrido um rápido processo de desenvolvimento e de estruturação. Segundo os autores, 

estima-se que hoje, no Brasil, mais de 23 milhões de pessoas tenham acesso a serviços 

ofertados por mais de 10 mil instituições especializadas. Dessas, algumas centenas já podem 

ser consideradas entidades financeiras maduras, que ofertam serviços de forma adequada.   

A despeito desse crescimento, Nichter, Goldmark e Fiori (2002), ao analisarem as 

microfinanças em um contexto mais amplo de mercado, onde estão presentes o setor bancário 

e outros provedores de crédito, verificam que a indústria de microfinanças brasileira 

desempenha um papel menos significativo. Os autores comprovam essa afirmação fornecendo 

indicadores numéricos das instituições microfinanceiras em 2001, em que a carteira total ativa 

dessas instituições era de R$ 138,8 milhões, muito pouco quando se compara ao mercado de 

crédito pessoal de R$ 60 bilhões, nesta data. 

Embora as palavras microfinanças e microcrédito sejam habitualmente utilizadas 

como sinônimos, existe uma distinção conceitual entre eles, o que é esclarecido por Alves & 

Soares (2004): 

A atividade de microcrédito é definida como aquela que, no contexto das 
microfinanças, dedica-se a conceder crédito para o financiamento de 
pequenos empreendimentos e diferencia-se dos demais tipo de empréstimos 
pela metodologia utilizada, bastante diferente daquela adotada para as 
operações de crédito tradicionais.   (ALVES & SOARES, 2004, p. 12) 
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Desta forma, enquanto o microcrédito é direcionado ao financiamento de pequenos 

negócios produtivos, as microfinanças compreendem, além do financiamento desses negócios, 

outras atividades financeiras de pequeno valor, como seguros, poupança popular, desconto de 

cheques, crédito direto ao consumidor, etc. Ou seja, as microfinanças englobam um amplo 

conjunto de serviços financeiros colocados à disposição da população de baixa renda.  

Comumente entendido como a principal atividade no setor de microfinanças, devido á 

sua capacidade de geração de emprego e renda, a origem do microcrédito remonta ao século 

XIX. De acordo com Silva (2004), a primeira manifestação de microcrédito ocorreu no sul da 

Alemanha, em 1846, criada pelo pastor Raiffeisen, denominada Associação do Pão. Após um 

rigoroso inverno, que deixou os fazendeiros locais endividados, o pastor cedeu-lhes farinha de 

trigo para que, com a fabricação e comercialização de pão pudessem obter capital de giro. 

Embora tenha ocorrido essa manifestação em 1846, o grande marco que desenvolveu, 

difundiu e serviu de modelo para popularizar o microcrédito foi a experiência iniciada em 

1976, em Bangladesh, pelo professor Muhamad Yunus. Como relata Silva (2004), Yunus se 

comoveu com a situação de artesãos que viviam nas aldeias próximas à universidade onde 

lecionava. Para conseguirem comprar matéria-prima para confeccionar seus produtos, esses 

artesãos se tornaram reféns dos agiotas, pagando juros extorsivos e, mesmo assim, pagando 

corretamente. O professor Yunus começou a emprestar a essas pessoas seu próprio dinheiro, 

em pequenas quantias, que depois ampliou, contraindo empréstimos. Com o passar do tempo, 

obteve ajuda de bancos e instituições privadas, criando em 1978, o Grameen Bank, que é o 

caso de microcrédito mais mencionado no mundo, e que constitui base do modelo atual de 

microcrédito.  

A experiência de Bangladesh foi um marco que estimulou experiências no mundo 

inteiro. A idéia chegou na América Latina na década de 80, gerando a criação de instituições 

como o Bancosol, na Bolívia, Corposol, na Colômbia e Fogapi, no Peru. 
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No Brasil, a primeira experiência de microcrédito data de 1973 (SILVA, 2004). Ela foi 

desenvolvida pela União Nordestina de Assistência a Pequenas Organizações, conhecida 

como Programa UNO. No entanto, como comenta Barone et al (2002), a iniciativa brasileira 

de microcrédito veio a ganhar força somente nos anos 90, após a estabilização 

macroeconômica, quando cresceu o interesse dos governos municipais e estaduais em apoiar a 

criação de ONGs especializadas em microcrédito. 

2.4.2  Microcrédito: conceitos e definições 

Kwitko (1999) entende o microcrédito como um sistema de crédito diferenciado, 

destinado a setores com pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro tradicional, como os 

microempreendedores, inclusive os informais, os artesãos, os prestadores de serviços, os 

micronegócios familiares, as agroindústrias artesanais familiares, os autônomos, as 

microempresas formais, bem como as associações ou cooperativas constituídas pelos 

segmentos mencionados, visando a implantação, a modernização, a ampliação e/ou a 

diversificação de atividades capazes de gerar ou manter trabalho e renda, em bases auto-

sustentáveis, mediante investimentos de pequeno valor, com respaldo principalmente no 

sistema de crédito solidário. 

O microcrédito democratiza o acesso ao crédito, do qual grande parte dos brasileiros é 

excluída. Além disso, como ressalta Barone et al (2002), essa modalidade de crédito promove 

a geração de renda para os seus usuários, com o favorecimento de formas alternativas de 

ocupação e o aumento da produtividade dos pequenos empreendimentos. É também uma 

ferramenta no combate à pobreza, na medida em que o acesso ao crédito produtivo colabora 

para a melhoria da qualidade de vida do segmento pertencente á base da pirâmide econômica 



69

e social. Todos esses fatores conferem ao microcrédito o papel de ferramenta que contribui 

para o desenvolvimento econômico e social.  

Portanto, o microcrédito consiste basicamente em emprestar dinheiro para aqueles 

microempreendedores sem acesso ao mercado tradicional de credito, por fazerem parte do 

setor informal ou por não estarem formalmente registrados. 

A respeito da metodologia de concessão de crédito adotada nos programas de 

microcrédito, Barone et al (2002) afirmam que 

O microcrédito adota uma metodologia específica, que consiste 
primeiramente, na concessão assistida do crédito. Ao contrário do que 
acontece no sistema tradicional, onde existe uma postura reativa (o cliente é 
que vai até o banco), nas instituições de microcrédito os agentes de crédito 
vão até o local onde o candidato ao crédito exerce sua atividade produtiva, 
para avaliar as necessidades e as condições de seu empreendimento, bem 
como as possibilidades de pagamento. Após a liberação do crédito, esse 
profissional passa a acompanhar a evolução do negócio. (BARONE ET AL, 
2002, p.12) 

Um resumo dos aspectos que caracterizam o microcrédito como uma metodologia 

específica de concessão de crédito é fornecida por Barone et al (2002): 

a) Crédito produtivo

O microcrédito é um crédito especializado que objetiva apoiar pequenos e 

microempreendedores que desejam investir no seu negócio. Está voltado para negócios de 

pequeno porte, gerenciados por pessoas de baixa renda, não se destinando, portanto, ao 

financiamento do consumo. Como afirmam Carneiro et al (2004), o microcrédito caracteriza-

se pela geração de trabalho e renda, financiando atividades produtivas que propiciam 

desenvolvimento sustentável. 

Segundo Kwitko (1999), os microempreendedores são, basicamente, cidadãos que 

desenvolvem uma atividade econômica por conta própria, ou seja, formas de trabalho sem 

vínculo empregatício, também denominadas auto-emprego (trabalhadores autônomos, 
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informais) e formas associativas de produção ou auto-emprego coletivo, também chamado 

economia solidária (cooperativas associações de produção etc). 

Desta forma, o compromisso do microcrédito é com setores produtivos com menores 

recursos, comumente sem acesso aos sistemas tradicionais de crédito, constituindo seu 

público alvo microempreendedores urbanos ou rurais, formais ou informais, individuais ou 

coletivos. 

b) Sistema de garantias

Devido ao fato de o microcrédito ser direcionado ao segmento de baixa renda, em que 

a ausência de bens impossibilita a utilização de garantias reais para respaldar o crédito 

concedido, são adotados sistemas de garantias mais próximos às condições sócio-econômicas 

dos pequenos empreendedores. As garantias utilizadas na concessão do microcrédito têm sido 

de duas maneiras. A primeira é o aval solidário (ou fiança solidária), que consiste na reunião, 

em geral, de três a cinco pessoas com pequenos negócios e necessidades de crédito, que 

confiam umas nas outras para formar um grupo solidário, com o objetivo de assumir as 

responsabilidades pelos créditos de todo o grupo.  

Na definição de Kwitko (1999) “o grupo solidário é uma organização, formal ou 

informal, de indivíduos com interesses compartilhados que, através da auto-seleção, 

potencializam atitudes de participação, organização, responsabilidade mútua e integração”. 

(KWITKO, 1999, p.123).  

No caso específico, o objetivo do grupo solidário é o crédito. Para tanto, o grupo é 

constituído por pessoas, conhecidas entre si e que têm confiança mútua, localizam-se 

próximos à residência ou local da atividade econômica, têm fontes de renda distintas, não 

colaboram para o mesmo orçamento doméstico e são proprietários de unidades econômicas 

independentes. Cada participante do grupo solidário tem direito a um crédito, que pode ser 

diferenciado em valores e prazos, o qual será garantido pelos demais membros. A soma dos 
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créditos individuais constitui o crédito do grupo, ou crédito solidário, no entanto os valores 

são aprovados individualmente, conforme a necessidade e a capacidade de endividamento de 

cada negócio. É eleito, alternadamente, dentre os membros, um coordenador do grupo, cuja 

função é servir de elo de comunicação entre o grupo e a instituição/programa de crédito, 

sendo, dentre outras atribuições, responsável pela cobrança das prestações e a mediação de 

conflitos grupais.  

O segundo tipo de garantia utilizada é uma alternativa para aqueles que não querem 

participar do aval solidário. Neste caso, faz-se necessário a apresentação de um avalista/fiador 

que preencha as condições estabelecidas pela instituição de microcrédito. 

c) Crédito orientado

Peculiaridades do público a que atende, como caráter informal dos negócios, valor 

reduzido das operações, ausência de garantias reais, fazem com que o microcrédito adote uma 

metodologia específica para a concessão de crédito e avaliação dos riscos, conforme 

ressaltado anteriormente. Essa metodologia se reflete, principalmente, no acompanhamento 

dos créditos concedidos, o que é um aspecto de fundamental importância no microcrédito, já 

que educa os tomadores para o emprego adequado dos recursos. Assim, a denominação 

crédito orientado significa que não se trata da mera concessão do crédito em si, mas conjuga-

se a concessão do crédito com a orientação progressiva de seus clientes. 

O acompanhamento dos créditos concedidos é realizado pelo agente de crédito. O 

agente de crédito é o profissional que desempenha o papel de acompanhar o empreendedor 

antes, durante e depois de contraído o empréstimo. Ele representa o elo entre a instituição e o 

tomador de empréstimo, sendo responsável pelo estabelecimento de uma relação de 

confiança. Como comenta Kwitko (1999), no microcrédito faz-se necessário uma relação 

personalizada com o cliente, papel este desempenhado pelo agente de crédito. Grande parte da 

eficácia obtida no microcrédito é devida ao agente de crédito. Para esta autora, o agente de 
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crédito exerce um dos mais importantes papéis na execução de um programa de microcrédito. 

Sua presença sistemática na comunidade, seu contato direto com o cliente, sua proximidade e 

o conhecimento que adquire frente às necessidades, dificuldades e aspirações dos clientes são 

ingredientes fundamentais à instituição/programa.  

Ainda de acordo com Kwitko (1999), a formação técnica do agente de crédito é de 

extrema importância, uma vez que ele atuará sempre em contato direto com o cliente e 

conduzirá a análise de crédito conforme sua percepção de negócio. Dentre outras qualidades, 

o agente de crédito deve ser dinâmico, possuir facilidade de comunicação, respeitar os 

padrões da clientela a ser atendida sem adotar comportamento de superioridade, e sem atitude 

assistencialista ou paternalista.  

d) Crédito adequado ao ciclo do negócio

As operações de microcrédito são consideradas adequadas ao ciclo de negócio, devido, 

principalmente, às seguintes características: 

 Empréstimos baseados em valores pequenos; o empréstimo médio das instituições 

brasileiras está em torno de R$ 1.000,00; 

 Os prazos de pagamento são curtos, geralmente semanais, quinzenais ou, no máximo, 

mensais; 

 Possibilidade de renovação de empréstimos; 

 Empréstimos com valores crescentes, caracterizando-se como um sistema rotativo e 

cumulativo, ou seja, há um aumento dos valores dos empréstimos de acordo com a capacidade 

de pagamento e pontualidade do usuário, até o limite estabelecido pela política de crédito da 

instituição; 

 Atendimento da necessidade dos microempresários de capital de giro e capital para 

investimento em ativos fixos; 

e) Baixo custo para o tomador
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Os custos de um empréstimo para um pequeno empreendedor são muito relevantes, 

sendo que fatores como tempo (deixar o local de trabalho) e recursos (garantias) são 

fundamentais na decisão de fazer um empréstimo. Assim, as características das instituições de 

microcrédito fazem com que os custos para o tomador sejam reduzidos. Os baixos custos são 

devidos a fatores como: 

 Proximidade da instituição em relação ao cliente; 

 Empréstimos simplificados, com o mínimo de procedimentos burocráticos, como 

documentos, assinaturas, etc; 

 Agilidade na entrega do crédito, sendo que o prazo deve ser o mais curto possível; 

f) Ação econômica com impacto social

O microcrédito possui um significativo impacto nas situações de pobreza. Ao permitir 

acesso continuado ao crédito para os pequenos negócios, ele fortalece o empreendimento e 

contribui para o aumento da renda familiar, o que reflete no nível de qualidade de vida das 

pessoas, amenizando as condições econômicas da classe menos favorecida.  

Todas essas características do microcrédito, que foram traçadas acima, conforme 

explanado por Barone et al (2002), explicam os motivos pelos quais ele é considerado uma 

modalidade de crédito especialmente direcionada para os microempreendedores, geralmente 

do setor informal. Para Rosa (1998), toda a estrutura e tecnologia do microcrédito são 

adequadas á concessão de empréstimos de pequeno valor, dispondo de mecanismos 

facilitadores de liberação de recursos e recebimentos de pagamentos, o que é uma necessidade 

dos micro e pequenos negócios.  

Desta forma, devido ás suas peculiaridades, o microcrédito é considerado um tipo de 

crédito muito mais acessível, em comparação ao sistema tradicional de crédito, quando se 

trata das necessidades de pequenos negócios no setor de baixa renda da economia.  
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2.4.3  Instituições que operam com o Microcrédito 

De acordo com Barone et al (2002), a estrutura do setor de microfinanças é formada 

por dois grandes blocos de instituições, cuja atuação é complementar. O primeiro bloco é 

composto pelas instituições chamadas de “primeira linha” ou “primeiro piso”, que atuam 

diretamente com o cliente final. O segundo bloco é formado pelas instituições de “segunda 

linha” ou “segundo piso” que oferecem capacitação e apoio técnico e provêm recursos 

financeiros para as instituições de “primeira linha”. 

O BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), através do 

Programa de Crédito Produtivo Popular, assim como o SEBRAE (Serviço de apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) são exemplos de instituições de “segunda linha”.  Já as instituições de 

“primeira linha” podem ser agrupadas, segundo Alves & Soares (2004) e Barone et al (2002), 

em três categorias: instituições da sociedade civil, instituições da iniciativa privada e 

instituições do setor público. As modalidades de instituições de “primeira linha” serão 

brevemente explanadas a seguir. 

2.4.3.1 As Instituições da Sociedade Civil (ONGs e OSCIPs) 

Barone et al (2002) afirmam que a história do microcrédito no Brasil se confunde com 

a história da sociedade civil, cuja institucionalização assume forma de organizações não 

governamentais. Estas organizações são constituídas sob a forma de pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, de modo que o resultado operacional de sua atividade fim é 

inteiramente revertido para a instituição, não havendo distribuição de lucro, mas sim, 

capitalização. 
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Dentre as instituições da sociedade civil que atuam no microcrédito, pode-se citar as 

Organizações Não Governamentais (ONG) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIPs). 

Na definição de Kwitko (2002), as ONGs são associações civis sem fins lucrativos, 

regidas por estatuto social, não vinculadas de forma obrigatória a nenhuma entidade 

controladora, mas sujeitas a restrições quanto a estipulações usurárias. 

As OSCIPs são conceituadas pela autora acima mencionada, como organizações de 

direito privado sem fins lucrativos, regidas por estatuto, qualificadas como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Publico, de acordo com a Lei 9790 de 23 de março de 1999.  Tal 

qualificação é subordinada ao Ministério da Justiça e só é possível se a instituição tiver como 

objetivo a promoção do desenvolvimento econômico e social e combate á pobreza. 

A publicação da Medida Provisória 2.172-32/01 isenta as OSCIPs da Lei da Usura, 

que limita a cobrança de juros em até 12% ao ano. Assim, a partir da referida medida 

provisória, as OSCIPs podem praticar juros de mercado. 

As instituições qualificadas somente como ONGs não foram contempladas com a 

medida provisória acima referida, sendo que devem se sujeitar ao limite de cobrança de juros 

de 12% ao ano.

Desta forma, a Lei 9790/99 e a Medida Provisória 2.172-32/01 representam marcos 

legais para as OSCIPs, à medida que incluem o microcrédito como finalidade dessas 

instituições, estabelecendo, assim, um suporte legal para a atividade.  

É importante ressaltar que as organizações não governamentais que concedem 

microcrédito não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional (SFN).  
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2.4.3.2  As Instituições da Iniciativa Privada 

De acordo com Barone et al (2002), a participação da iniciativa privada e do setor 

lucrativo em organizações de microcrédito de primeira linha acontece através de duas formas 

principais. A primeira forma consiste na criação de Sociedades de Crédito ao 

Microempreendedor (SCMs), por empreendedores pessoas físicas ou jurídicas. A segunda 

forma é por intermédio de instituição financeira que realize oferta de microcrédito, através de 

linhas de crédito especiais.  

As Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCMs) são associações de direito 

privado, com fins lucrativos, que podem ser constituídas como sociedades por quotas de 

responsabilidade limitada ou sociedades anônimas (KWITKO, 2002). São regidas pela Lei 

10.194/01 e pelo Conselho Monetário Nacional, através da Resolução 2874/01, estando 

sujeitas, portanto, á fiscalização do Banco Central do Brasil e a muitas exigências contábeis e 

operacionais. 

A Lei 10.194/01 estabelece alguns requisitos para criação de uma SCM, dos quais 

destacam-se: 

 Equiparar a SCM à instituição financeira 

 Ter como objetivo social exclusivo a concessão de financiamentos produtivos a pessoas 

físicas e microempresas 

 Estar impedida de captar, sob qualquer forma, recursos junto ao público, bem como emitir 

títulos e valores mobiliários destinados à colocação de oferta pública; 

 O setor público não pode participar no capital das SCMs;   

 Sujeitar-se à fiscalização do Banco Central do Brasil; 

Além dessas exigências, há ainda aquela imposta pelo Banco Central, através da 

resolução 2874/01, que requer um patrimônio líquido de R$100 mil para formação de uma 

SCM e o limite de R$ 10 mil por operação.  
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As SCMs, assim como as OSCIPs, foram isentas dos limites das taxas de juros 

impostas pela Lei da Usura. 

A outra possibilidade de oferta de microcrédito, dentro da iniciativa privada, consiste 

em linhas de crédito disponibilizadas por instituições pertencentes ao Sistema Financeiro 

Nacional, como por exemplo, os bancos comerciais.  De acordo com Barone et al (2002), nas 

linhas de crédito destas instituições, são ofertados créditos, geralmente, de pequeno valor, 

para público de baixa renda, adotando metodologia específica de microcrédito.   

Carneiro et al (2004) informam que o Banco Central, através de resolução de agosto 

de 2003, autorizou os bancos comerciais a utilizarem 2% do seu recolhimento compulsório 

para oferta de microcrédito.Tais operações devem possuir as seguintes características: valores 

máximos de R$ 1.000,00 e taxa de juros efetiva máxima de 2% ao mês.  

2.4.3.3 Instituições do Poder Público 

Atualmente, o Poder Púbico passou a atuar no microcrédito, através de carteiras 

especializadas (BARONE ET AL, 2002). Programas de microcrédito estão sendo criados e 

ampliados, principalmente por governos estaduais e municipais. A título de exemplo, é citado 

o Programa de Microcrédito do Banco do Nordeste, o Crediamigo, que constitui o maior 

programa de microcrédito do país.  

Nesse contexto, Carneiro et al (2004) destacam também o surgimento dos chamados 

“Bancos do Povo”, que constituem iniciativas de governos estaduais como parte da política 

pública de geração de trabalho e renda. 
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2.4.4 Análise de riscos no microcrédito 

Embora o microcrédito tenha seu foco na população de baixa renda, ele não deve ser 

visto como um programa de caridade ou orientado somente para o bem estar social, deve ser 

encarado como uma atividade empresarial auto-sustentável (Silva, 2004). Nesse contexto, 

insere-se a adequada gestão dos riscos nas instituições de microcrédito, apresentando-se como 

instrumento de extrema importância para as mesmas, tal como o é nas instituições financeiras 

tradicionais.  

De modo similar às instituições financeiras tradicionais, diversos tipos de  riscos 

afetam as instituições de microfinanças, dentre eles, destacam-se risco de crédito, risco de 

mercado, risco operacional e risco de liquidez. Apenas o risco de crédito constitui foco de 

análise desse estudo.  

Segundo Bruett (2002), o risco de crédito em uma instituição de microcrédito, pode 

ser dividido em risco de não cumprimento e risco de contraparte. O risco de não cumprimento 

consiste no risco de inadimplência propriamente dito, ocorrendo quando um mutuário não 

pode ou não deseja pagar seu empréstimo como acordado. Constitui o risco mais comum em 

uma instituição concessora de microcrédito. Por sua vez, o risco de contraparte de uma 

instituição de microcrédito é o risco de que uma contraparte da instituição, como por 

exemplo, um banco, não seja capaz ou se recuse a completar uma transação acordada. As 

instituições de microfinanças contam bastante com os bancos com que se associam para 

contas correntes, transferência de valores, recebimento de pagamento de empréstimos e 

aplicações. Assim, bancos que enfrentem problemas de liquidez podem não ter condições de 

honrar seus compromissos com uma instituição de microcrédito. 

Embora este trabalho esteja direcionado apenas à análise do risco de crédito, é 

importante tecer alguns comentários sobre o risco de liquidez, que, juntamente com o risco de 

crédito, constitui um dos principais riscos que afetam as instituições de microcrédito. As 
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instituições de microcrédito, por terem o formato de intermediárias entre um financiador de 

recursos e os clientes ou mutuários desses recursos, incorrem em expressivos riscos de que o 

financiador não tenha mais condições de lhes emprestar tais recursos, ou seja, o risco de que o 

financiador não possua a liquidez necessária para disponibilizar o montante de recursos à 

instituição microfinanceira.  Esse risco toma uma dimensão maior ao se considerar que, na 

maioria das vezes, as instituições de microcrédito possuem o governo como principal 

financiador dos seus recursos, sendo que a liberação dos mesmos está sujeita a uma série de 

critérios, burocracias, e é altamente influenciada por fatores políticos e macroeconômicos.   

No âmbito do risco de crédito, o risco de inadimplência propriamente dito ou risco de 

não cumprimento, por parte dos clientes, das obrigações assumidas com a instituição de 

microcrédito, constitui a principal preocupação dessas instituições. Como ressalta Bruett 

(2002), o risco de não cumprimento é o risco mais comum para as instituições 

microfinanceiras, sendo que o risco de contraparte existe em um nível básico, de menor 

proporção. 

Como observa Kwitko (1999), todo negócio é essencialmente uma atividade de risco, 

não importando sua natureza ou porte. Assim, quando uma instituição (qualquer que seja ela), 

empresta dinheiro, a coisa mais importante a fazer é avaliar o grau de risco de inadimplência 

da operação, o que é realizado através da análise de crédito.  

No microcrédito, a avaliação do risco de inadimplência está sedimentada na análise de 

crédito tradicional, caracterizada por elementos qualitativos, porém especialmente adaptada a 

essas instituições. Kwitko (1999) afirma que o processo de análise de crédito em um 

programa/instituição de microcrédito envolve a investigação de três componentes: a pessoa do 

empreendedor, sua família e o empreendimento. Neste processo de análise de risco, devem ser 

analisados muitos fatores além dos financeiros, o que requer do agente de crédito um preparo 

especial para condução do processo. Há necessidade que o analista possua um bom 
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conhecimento do cliente, de seu ramo de negócios, capacidade de percepção, espírito crítico e 

bom senso, além de uma formação profissional adequada. 

Os principais aspectos considerados na análise de risco na concessão de microcrédito 

dizem respeito aos C’s do crédito, que, no entanto, nas instituições de microcrédito, buscam 

identificar características do empreendedor e do seu  negócio (KWITKO, 1999). Portanto, os 

C’s de crédito constituem os fatores de risco de risco a serem considerados quando da análise 

de risco de inadimplência nas instituições de microcrédito, sendo a decisão sobre a concessão 

ou renovação de um crédito centrada na avaliação qualitativa desses fatores.   

Segundo Bruett (2002), dentre os C’s do crédito, os elementos caráter e capacidade de 

pagamento do tomador são os mais importantes para a análise de risco de inadimplência nas 

instituições de microcrédito. 

Para o autor, as pessoas são o princípio mais importante no empréstimo em uma 

instituição de microcrédito. A essência da realização dos empréstimos reside na confiança, 

por parte da instituição, no caráter do cliente tomador. Disso decorre a necessidade de que a 

instituição adote procedimentos para investigar a integridade do tomador de empréstimo, tal 

como nos bancos. Sabe-se que avaliar o caráter de um tomador é uma tarefa muito difícil para 

as instituições financeiras, o que já foi comentado anteriormente neste trabalho. No entanto, 

especialmente as instituições de microcrédito devem se dedicar ao aperfeiçoamento de 

técnicas que auxiliem nesta tarefa, uma vez que, dadas as características do microcrédito, esse 

fator é tão (ou mais) relevante para a análise de crédito dessas instituições quanto nos bancos 

ou instituições tradicionais. A investigação sobre o caráter deve ser realizada por 

procedimentos que incluam entrevistas com vizinhos, co-trabalhadores e fornecedores, bem 

como trilhar a história de crédito do tomador.  

A capacidade de pagamento do tomador de empréstimo também representa um fator 

de risco de suma importância nas instituições microfinanceiras, devendo, juntamente com o 
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fator caráter, ocupar posto principal na análise de crédito dessas instituições (BRUETT, 

2002). Segundo o autor, a análise da capacidade de pagamento do solicitante de microcrédito 

deve focar a habilidade do mesmo em gerar fluxo de caixa suficiente para amortizar juros e 

pagamentos principais à instituição. A diferença em relação ao crédito tradicional reside no 

fato de que, no microcrédito, a habilidade de um cliente para pagar é analisada sob o ponto de 

vista não somente dos fluxos de caixa de seu negócio, mas também da família, ou seja, o 

fluxo de caixa corrente e projetado para o setor doméstico do solicitante. Isto inclui receitas 

do cônjuge ou outros membros familiares, bem como despesas familiares que não façam parte 

do negócio, já que nem sempre os recursos familiares são separados daqueles oriundos do 

negócio.

As condições macroeconômicas também representam fatores de risco para as 

instituições de microcrédito. Segundo Kwitko (1999), eventos macroeconômicos, tais como, 

inflação, política cambial, aumento na taxa de juros, intervenções do governo na economia, 

exercem efeito direto sobre as instituições de microfinanças. No entanto, segundo a autora, o 

efeito primário das condições macroeconômicas sobre essas instituições é freqüentemente 

indireto, transmitido através de seus clientes, que, em situações econômicas adversas tendem 

a reduzir os créditos contraídos, por serem, geralmente, avessos ao risco. Além disso, o 

público alvo do microcrédito, em grande maioria, constituído por microempreendedores do 

setor informal, que possuem estruturas reduzidas de negócio, tende a ser mais vulnerável aos 

efeitos econômicos. Assim, condições econômicas adversas impactam significativamente 

sobre as receitas desses microempreendimentos, gerando dificuldades para o cumprimento das 

obrigações por eles assumidas e conseqüentemente, a tendência à inadimplência.  

E por fim, Bruett (2002) enfatiza que as instituições de microcrédito devem considerar 

também fatores psicológicos da inadimplência, aferindo tanto o impacto mais amplo da 

inadimplência no programa, quanto as causas individuais. Um cliente inadimplente pode 
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afetar profundamente o pagamento de outros clientes, tanto nos programas de empréstimos 

individuais quanto nos de grupo solidário, especialmente nesses últimos, quando aspectos 

falhos desse sistema de garantia se tornam evidentes, conforme será visto adiante.  

Assim, conforme explanado, a análise qualitativa de todos esses fatores fornece 

indícios do nível de risco do cliente solicitante ou tomador do crédito da instituição de 

microcrédito. Segundo Bruett (2002), estimar o risco de crédito ou inadimplência para 

empréstimos a microempreendimentos é difícil. Geralmente, não há dados adequados para 

analisar que tipo de empreendimentos tem mais probabilidade de atrasar o pagamento e 

freqüentemente não há históricos de crédito disponíveis para tomadores individuais. Esses 

fatores dificultam o emprego de abordagens quantitativas de risco em instituições de 

microcrédito. No entanto, a despeito dessas dificuldades, alguns trabalhos sobre aplicação de 

metodologias quantitativas na avaliação de risco de instituições de microcrédito vêm sendo 

realizados atualmente. Pode-se citar, como exemplo, os trabalhos de Schreiner (1999; 2000b) 

em que o autor desenvolveu modelos de Credit Scoring para instituições de microcrédito na 

Bolívia e na Colômbia, concluindo que os modelos quantitativos podem funcionar em 

instituições dessa natureza. Segundo esse autor, os modelos quantitativos aplicados em 

instituições de microcrédito devem ter como finalidade auxiliar os agentes no processo de 

avaliação do risco, no entanto, não podem substituir a análise qualitativa por eles realizada.  

No âmbito nacional, foi encontrado apenas um trabalho que trata da aplicação de 

modelos quantitativos na avaliação de riscos de instituições de microcrédito. Esse trabalho é 

de autoria de Corrêa e Machado (2004), que desenvolveram um modelo quantitativo para uma 

instituição de microcrédito utilizando a técnica de redes neurais, obtendo resultados 

consideravelmente satisfatórios, com uma classificação correta do modelo de mais de 70% 

dos clientes inadimplentes.  
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Verifica-se, portanto, uma muito incipiente tendência de uma abordagem quantitativa 

na avaliação de riscos em instituições de microcrédito, através do emprego de modelos 

quantitativos para tal finalidade. Esses modelos, que já são amplamente utilizados em 

instituições creditícias tradicionais, podem vir a complementar a análise de riscos qualitativa 

realizada nas instituições de microcrédito.  

2.4.5 Alguns problemas enfrentados pelas instituições de 
Microcrédito

Embora o microcrédito assuma papel de grande relevância na geração de renda para 

população menos favorecida, as instituições de microcrédito atualmente enfrentam vários 

problemas e desafios que, muitas vezes, comprometem o seu desempenho. A esse respeito, 

Carneiro et al (2004) afirmam que os maiores desafios para instituições de microcrédito, 

especialmente para as OSCIPs, estão relacionados à inadimplência e à sustentabilidade dessas 

instituições.  

Em relação à inadimplência, os autores ressaltam que esse é um dos maiores 

problemas de toda a indústria de microcrédito do Brasil, devido à má qualidade da carteira de 

crédito. Essa situação não só aumenta os custos das instituições, mas, principalmente, 

impossibilita seu crescimento. Hollis e Sweetman (1998), confirmam essa proposição ao 

afirmar que grande proporção das instituições de microcrédito, principalmente as mais jovens, 

têm falido devido às altas taxas de inadimplência.  

O papel dos agentes de crédito é de grande relevância para reduzir os percentuais de 

inadimplência verificados nas instituições de microcrédito. Estas instituições criaram a figura 

do agente de crédito com esse objetivo (CARNEIRO ET AL, 1998).  A eficácia desses 

profissionais no desempenho de suas funções, quais sejam, o acompanhamento do cliente no 

seu local de trabalho, bem como a avaliação da viabilidade econômica de seu 
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microempreendimento, pode contribuir significativamente para a redução da inadimplência no 

microcrédito.  

Em relação à sustentabilidade financeira das instituições de microcrédito, esta é uma 

questão amplamente abordada na literatura, talvez uma das mais críticas, constituindo-se 

também um desafio para a maioria dessas instituições. Hollis e Sweetman (1998, p. 1875) 

consideram que “a sustentabilidade é uma questão chave nas instituições de microcrédito”. 

Alguns fatores estão relacionados e são apontadas como causas para a fragilidade na 

sustentação das instituições de microcrédito. Dentre eles destacam-se as significativas taxas 

de inadimplência, reduzidas escalas de créditos concedidos e os altos custos operacionais.  

As altas taxas de inadimplência já foram abordadas anteriormente, e, claramente, 

conforme ressaltam Hollis e Sweetman (1998), comprometem a sustentabilidade financeira 

das instituições.  

Em se tratando dos custos operacionais, Barone et al (2002) esclarecem que as 

características do microcrédito, com predominância de aspectos como proximidade do cliente, 

mínimo de burocracia e agilidade na entrega do crédito fazem com que o custo do crédito para 

o cliente seja reduzido, quando comparado a instituições financeiras tradicionais. No entanto, 

segundo os autores, tais características imputam a essas instituições altos custos operacionais, 

devido à estrutura pessoal e administrativa mantida para fazer face às especificidades das 

instituições e do seu processo de concessão de crédito. Ressalte-se também o fato de que essas 

instituições, geralmente, concedem empréstimos de pequeno valor, o que contribui, ainda 

mais, para os altos custos operacionais existentes.  

Relacionado ao problema dos custos operacionais, está o problema da escala de 

operações. Como ressaltam Barone et al (2002), devido à personalização do processo de 

concessão de crédito a cada cliente ou grupo de clientes, as instituições de microcrédito não 

conseguem conceder um número grande de créditos em determinado horizonte temporal, não 
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atingindo, assim, uma escala operacional adequada. A esse respeito, Carneiro et al (2004) 

afirmam que um dos grandes desafios para as instituições de microcrédito é atingir seu ponto 

de equilíbrio, ou seja, construir uma carteira ativa que seja suficiente para cobrir todos seus 

gastos.

Diante do exposto, o desafio da sustentabilidade que se coloca às instituições de 

microcrédito é a não dependência da contínua injeção de recursos por parte dos governos ou 

de doadores. Daí a necessidade de que os custos operacionais e financeiros destas instituições 

sejam cobertos por fontes próprias de receita, especialmente, a taxa de juros, que, dados os 

altos custos operacionais, precisam ser altas (PAIVA & GALIZA, 2002). Altas taxas de juros, 

no entanto, podem comprometer o objetivo último do microcrédito, qual seja, beneficiar a 

população economicamente menos favorecida.  

Os problemas evidenciados pela industria de microcrédito no Brasil, de certa forma, 

também são encontrados em outros países. Em uma pesquisa realizada em 57 instituições de 

microcrédito na Califórnia, Painter e Tang (2001) encontraram resultados que indicam que a 

maioria dos programas de microcrédito possui uma limitada escala operacional, altos custos 

operacionais, e como conseqüência, um baixo de grau de sustentabilidade financeira, dado 

que são altamente dependentes de subsídios do governo. Segundo os autores, apenas 1% da 

totalidade dos fundos do programa eram gerados por excedentes das taxas de empréstimos e 

juros.  

Em relação especificamente à dependência de subsídios externos (governamentais ou 

doações), Hollis e Sweetman (1998), em um trabalho realizado em instituições de 

microcrédito na Europa, verificaram que instituições que recebem doações ou empréstimos 

governamentais, surpreendentemente, tendem a beneficiar um menor número de 

microempreendedores que aquelas instituições que não os recebem, devido, principalmente, à 
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ineficiência, por parte das instituições, no emprego dos recursos oriundos de fontes do 

governo.

Além de todos esses problemas já explanados, Barone et al (2002) acrescentam que as 

instituições de microcrédito brasileiras, especificamente, enfrentam ainda deficiências de 

gestão, envolvendo a falta de visão de futuro; pouco conhecimento de estratégias de mercado 

e de sistemas de informação contábil, operacional e gerencial; formação insuficiente de 

recursos  humanos, e baixa produtividade dos agentes de crédito.  

É necessário e urgente que as instituições de microcrédito aperfeiçoem no sentido de 

encontrar soluções para os problemas e desafios por elas enfrentados. Nesse contexto, o uso 

de tecnologia microfinanceira adequada é imprescindível a estas instituições (BARONE ET 

AL, 2002). Essa tecnologia, de acordo com os autores, consiste na utilização de ferramentas 

gerenciais e organizacionais atualizadas, com sistemas integrados de informações financeiras 

e contábeis que elevem a sua eficiência e produtividade e reduzam seus custos administrativos 

e operacionais.  

Especificamente, espera-se que os modelos de risco de crédito possam ser empregados 

com vistas a auxiliar as instituições de microcrédito no enfrentamento de alguns dos 

problemas mencionados, principalmente, aqueles relacionados à inadimplência e custos 

operacionais. Nesse fato, reside uma das justificativas para realização desse trabalho, como já 

foi mencionado na seção 1.3. 
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3  Metodologia 

3.1 Tipo de pesquisa 

De acordo com Gil (1994), existem várias taxonomias e formas de classificar as 

pesquisas. Dentre elas, as mais clássicas formas de classificação são em relação à forma da 

abordagem do problema, aos objetivos da pesquisa e também em relação aos procedimentos 

técnicos adotados.  

Considerando a forma de abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada em 

qualitativa ou quantitativa (GIL, 1994). Segundo o autor, a pesquisa quantitativa considera 

que os fenômenos podem ser quantificados, o que significa traduzir em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las, requerendo, para isso, o uso de técnicas 

estatísticas. Por outro lado, a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito, que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa, 

sendo que os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente, não havendo o 

emprego de métodos e técnicas estatísticas.  

Deste modo, sob o ponto de vista da abordagem do problema, esta pesquisa pode ser 

considerada quantitativa, uma vez que procederá a classificações e análises a partir de dados 

propriamente numéricos ou transformados em números.  

Em relação aos seus objetivos, Gil (1994) classifica as pesquisas em exploratória, 

descritiva e explicativa. De acordo com Silva (2001), a pesquisa exploratória visa 
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proporcionar maior familiaridade com um problema pouco conhecido, com vistas a torná-lo 

explícito ou construir hipóteses. A pesquisa descritiva descreve as características de 

determinada população ou fenômeno, através do estabelecimento de relações entre as 

variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionário e 

observação sistemática. Já a pesquisa explicativa visa identificar os fatores que determinam 

ou contribuem para a ocorrência de determinado evento, aprofundando o conhecimento da 

realidade ao explicar as razões do acontecimento do fato.  

Este estudo pode ser classificado, do ponto de vista dos seus objetivos, como uma 

pesquisa explicativa, em virtude de que ele busca identificar os fatores que explicam a 

inadimplência dos tomadores de crédito da instituição de microcrédito Cred Cidadania, 

integrando-os em modelo quantitativo. 

Em relação às estratégias e técnicas adotadas em sua consecução, Gil (1994) e Silva 

(2001) denominam as pesquisas como: 

a) Pesquisa Bibliográfica: elaborada a partir de material já publicado, constituído, 

principalmente, por livros, artigos de periódicos e, atualmente, material disponibilizado na 

internet; 

b) Pesquisa Documental: elaborada a partir de materiais primários, que não receberam 

tratamento analítico; 

c) Pesquisa Experimental: quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as 

variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto; 

d) Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer; 

e) Estudo de caso: quando envolve o estudo profundo de um ou poucos objetos, de maneira 

que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento; 
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f) Pesquisa – Ação: quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo; 

Considerando as formas de classificação de uma pesquisa quanto às técnicas e 

estratégias utilizadas, esta pesquisa pode ser caracterizada com um estudo de caso, uma vez 

que aborda, de forma aprofundada, aspectos da gestão de risco do Fundo Rotativo de Ação 

para a Cidadania – Cred Cidadania. Um ponto relevante a ser considerado no estudo de caso 

diz respeito à limitação de generalização de suas conclusões. 

3.2 Hipótese 

 Com base nos objetivos delineados por este trabalho, bem como tendo por respaldo o 

referencial teórico construído, formulou-se a seguinte hipótese: A utilização de modelos 

quantitativos no processo de concessão de crédito e avaliação de risco do Cred Cidadania, 

como instrumentos de apoio à metodologia adotada nessa instituição, torna o referido 

processo mais eficiente do que aquele baseado apenas na metodologia atualmente empregada.

3.3 Desenvolvimento dos Modelos 

3.3.1 Objetivos dos modelos e técnicas estatísticas utilizadas 

O presente trabalho está centrado na construção de modelos quantitativos de Credit

Scoring com finalidade de auxiliar o processo de concessão de crédito e avaliação de riscos na 

instituição de microcrédito Cred Cidadania.  
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Como já foi comentado anteriormente, os modelos de Credit Scoring são modelos 

quantitativos cuja idéia essencial é identificar certos fatores-chave que determinam a 

probabilidade de inadimplência dos clientes, partindo da premissa de que as características 

dos clientes que ficarão inadimplentes no futuro são similares às características daqueles que 

ficaram inadimplentes no passado. 

Foram desenvolvidos, neste trabalho, dois tipos de modelos de Credit Scoring

distintos: modelos de aprovação de crédito (Credit Scoring propriamente dito) e modelos de 

escoragem comportamental (Behavioural Scoring).

Os modelos de aprovação de crédito utilizaram informações constantes do cadastro do 

cliente e do seu negócio. Esses modelos têm como objetivo principal servirem de ferramentas 

de auxílio à avaliação e decisão do analista sobre a concessão ou não de crédito a um novo 

cliente.

Nos modelos de escoragem comportamental (Behavioural Scoring) foram 

incorporadas variáveis que retratam a história do cliente com a instituição, como por exemplo, 

número de créditos anteriores, número de atrasos, analista de crédito responsável pelo 

empréstimo, histórico do avalista do empréstimo com a instituição, dentre outras. Esses 

modelos objetivam auxiliar o analista de crédito em suas decisões sobre renovações de 

empréstimos de clientes, renegociações de dívidas, determinação de montante para renovação 

de empréstimo, determinação do valor da parcela em renovação de empréstimo, enfim, todas 

as decisões relativas ao gerenciamento do crédito de clientes que já possuem uma relação ou 

um histórico com a instituição.  

Para construção dos modelos, tanto os de aprovação quanto aqueles behavioural

scoring, foram empregadas duas técnicas estatísticas distintas, a saber, análise discriminante e 

regressão logística. Ambas já foram oportunamente explanadas no referencial teórico (seção 

2.3) deste trabalho, mas vale ressaltar que as duas técnicas são empregadas em estudos que 
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têm como objetivo separar dois grupos distintos, tomando por base um conjunto de variáveis 

independentes pré-determinadas. Além disso, elas constituem, atualmente, técnicas  

estatísticas amplamente utilizadas para construção de modelos Credit Scoring. Embora as 

redes neurais tenham sido abordadas no referencial teórico, esta técnica estatística não foi 

empregada para desenvolvimento dos modelos de risco de crédito deste trabalho. 

3.3.2 Amostra 

A amostra utilizada neste trabalho foi composta por 200 clientes sendo 100 

adimplentes e 100 inadimplentes, selecionados da população de 1400 clientes do Cred 

Cidadania. Os dados foram coletados a partir do sistema computacional utilizado pela 

instituição, denominado SISGEM (Sistema de Gestão de Microcrédito), fornecido pelo 

Sebrae. A seleção da amostra fez uso de métodos de aleatoriedade, especificamente da função 

números aleatórios do Microsoft Excel. Cada cliente recebeu uma numeração para 

identificação e foram gerados números aleatórios para selecioná-los.  

Em relação ao cálculo do tamanho da amostra, foi utilizada a seguinte fórmula para 

esta finalidade:  

q̂p̂Z1Nd

NqpZn
22

2

Onde: 

N  = tamanho da população 

Z  = abscissa da normal padrão 

d  = erro amostral 

p̂  = estimativa da proporção de clientes inadimplentes 

q̂  = estimativa da proporção de clientes adimplentes 
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Esta fórmula, explanada em Levine, Berenson e Stephan (2000) e Martins (2002) 

fornece o tamanho estatisticamente significativo para amostra proveniente de população 

finita, quando a principal variável em consideração é nominal ou ordinal.  No presente estudo, 

a principal variável é a condição de adimplência dos clientes, que consiste em uma variável 

nominal, sendo que são atribuídos valores 0 para clientes adimplentes e 1 para clientes 

inadimplentes. Os valores adotados para os parâmetros da fórmula foram: 

Z  = 1,64, correspondendo a um nível de confiança de 90%; 

N  1400 clientes, tamanho da população de clientes do Cred Cidadania em julho de 2005; 

p̂ = 0,5 , estimativa da verdadeira proporção de clientes inadimplentes na amostra;  

q̂  = 0,5, estimativa da proporção de clientes adimplentes da instituição, obtido a partir do 

seguinte cálculo: q̂p̂1

d= 0,055 (5,5%), que representa o erro amostral, ou seja, a máxima diferença que se pode 

suportar entre a proporção amostral e proporção populacional de clientes inadimplentes,ou 

seja, dpp .

Conforme ressalta Levine, Berenson e Stephan (2000), determinar os parâmetros 

necessários para o dimensionamento da amostra não é fácil. Em relação ao nível de confiança, 

foi adotado o nível de 90%, que é considerado pela literatura um nível de confiança 

estatisticamente razoável e que se mostrou possível de ser empregado, tendo em vista as 

dificuldades amostrais encontradas para a adoção de níveis de confiança maiores, devido, 

principalmente, às limitações do banco de dados disponível na instituição em estudo.  

Para a estimativa da proporção de clientes adimplentes e inadimplentes, adotou-se o 

valor de 0,5, que é o valor de proporção mais conservador, ou seja, que fornece o maior 

tamanho da amostra, mantidos os outros elementos constantes.  
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E por fim, a respeito do erro de amostragem, em virtude que a maioria das pesquisas 

estatísticas de determinação do tamanho amostral apresentam uma margem de erro entre 5% e 

10%, adotou-se o valor de 5,5%, que permitiu uma amostra disponível, considerando o banco 

de dados da instituição estudada. A orientação para cálculo deste parâmetro, de acordo com 

Levine, Berenson e Stephan (2000) e Martins (2002) é de que não se deve pensar no nível de 

erro de amostragem que se gostaria de ter, pois, na verdade, não se deseja qualquer erro. 

Deve-se pensar no nível de erro que se pode suportar e ainda ser capaz de fornecer conclusões 

adequadas sobre os dados.  

Dessa forma, utilizando os valores acima explicados e empregando a fórmula de 

cálculo do tamanho amostral, encontrou-se uma amostra estatisticamente significativa de 192 

clientes. Assim, utilizou-se uma amostra de 200 clientes, que foi considerada estatisticamente 

significativa e possível de ser coletada, dado o número de clientes e o banco de dados da 

instituição.  

3.3.3 Coleta de dados 

Uma vez calculados os critérios de seleção da amostra e o tamanho da mesma, foi 

realizada a coleta dos dados propriamente dita. Os dados coletados referem-se a operações de 

créditos concedidas a clientes do Cred Cidadania no período de outubro a dezembro de 2004. 

Todos os créditos concedidos nesse período foram analisados com intuito de verificar a 

condição de adimplência de cada um no mês de julho de 2005. A escolha do mês de julho 

como período de referência para avaliação da performance do cliente deveu-se ao fato de que 

o número de parcelas dos créditos concedidos pela instituição é, em média, 5. Sendo assim, 

até julho de 2005, tem-se um horizonte temporal suficiente para avaliar se os créditos 

concedidos em outubro, novembro e dezembro de 2004 estavam adimplentes ou não. 
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Os clientes selecionados através do processo de amostragem aleatória acima descrito 

tiveram suas fichas cadastrais e do negócio impressas. A partir desses registros foram 

identificadas as características pessoais dos clientes e dados econômico-financeiros relativos 

ao negócio ou atividade econômica dos mesmos, tanto dos adimplentes quanto dos 

inadimplentes. Esses dados foram estruturados em uma base, que foi utilizada para a seleção 

das variáveis no desenvolvimento dos modelos, tópico que será abordado adiante.  

Embora a maior parte dos créditos concedidos no Cred Cidadania seja através de 

grupos solidários, os contratos de cada cliente tomador de crédito do grupo são 

individualizados, o que permitiu realizar uma seleção criteriosa dos dados. 

3.3.4 Definição de qualidade de crédito 

Em trabalhos sobre risco de crédito, com abordagem de Credit Scoring, é de suma 

importância uma clara definição da qualidade de crédito, ou seja, do conceito de cliente 

adimplente e inadimplente utilizado no trabalho, visto que esse conceito constitui variável 

dependente nos modelos quantitativos de avaliação de risco, pautando, assim, todo o processo 

de desenvolvimento e implementação de tais modelos.  

Neste trabalho, foram denominados clientes inadimplentes aqueles clientes com atraso 

superior a 60 dias em pelo menos uma parcela do empréstimo. Em relação aos adimplentes, 

foram considerados integrantes deste grupo aqueles clientes que não possuíam atrasos ou que 

possuíam atrasos de no máximo 30 dias em alguma parcela do empréstimo. Cabe ressaltar que 

a instituição considera inadimplentes aqueles clientes com atraso superior a 30 dias, no 

entanto, neste trabalho, optou-se por considerar inadimplentes clientes com atraso superior a 

60 dias para se ter uma certeza maior em relação à situação de inadimplência do cliente. 
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Aqueles clientes com atraso superior a 30 dias e inferior a 60 dias foram considerados 

indefinidos e foram eliminados da amostra.  

Assim, um resumo das considerações da variável qualidade de crédito, neste estudo, é 

visualizada no quadro 2 (3) : 

Quadro 2 (3) - Definição da qualidade de crédito 

Dias em atraso Situação 

De 0 a 30 dias Adimplente 

De 31 a 60 dias Indefinido 

Superior 60 dias em qualquer parcela Inadimplente 

Fonte: Elaborado pela autora 

Desta forma, um cliente que possuía atrasos de até 30 dias foi considerado adimplente 

pelo fato de que, para a instituição, esse atraso é considerado normal, não havendo tempo 

suficiente para avaliar se esse cliente é bom ou mau pagador. Por outro lado, um cliente que 

tenha atrasado por um período superior a 60 dias, mesmo que seja em apenas uma parcela, foi 

considerado um cliente inadimplente neste estudo, já que esse horizonte temporal é suficiente 

para avaliar a tendência do cliente de ser um mau pagador. 

3.3.5 Definição das variáveis 

A variável resposta (dependente) nos modelos de Credit Scoring é a qualidade de 

crédito (adimplência ou inadimplência) da operação de empréstimo. Para classificar as 

observações de acordo com a qualidade de crédito, foram selecionadas variáveis explicativas 

ou independentes que pudessem influenciar a situação de adimplência dos clientes em suas 

operações de empréstimos.  
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A identificação inicial das variáveis explicativas foi guiada por estudos anteriores 

sobre o assunto, principalmente alguns que versam sobre modelos de risco de crédito em 

instituições de microcrédito. Pode-se citar, por exemplo, o trabalho de Schreiner (1999) sobre 

o desenvolvimento de um modelo de Credit Scoring para uma instituição de microcrédito na 

Bolívia. O autor utilizou, neste trabalho, dentre outras, as seguintes variáveis: gênero, dia de 

desembolso, valor do empréstimo, atividade econômica do negócio, número de atrasos, 

duração do maior atraso. Foram consultados também outros trabalhos de Credit Scoring para 

melhor orientação na definição das variáveis. Dentre eles, pode-se citar os trabalhos de 

dissertação Marques (2002), Lima (2002) e Vasconcellos (2002). Além disso, o convívio no 

Cred Cidadania permitiu a identificação de algumas informações típicas do microcrédito que 

exercem influência na inadimplência dos clientes da instituição, informações estas que foram 

adicionadas como variáveis independentes para a construção dos modelos. 

Inicialmente, foi construída uma base de dados agregando um conjunto de possíveis 

variáveis explicativas pré-selecionadas para utilização na construção dos modelos. Esses 

dados foram obtidos a partir dos cadastros dos clientes na instituição, bem como da ficha de 

registro das características do negócio dos mesmos. A partir dessa base inicial, foram 

selecionadas, através da aplicação de métodos estatísticos, as variáveis explicativas mais 

relevantes, as quais efetivamente compuseram os modelos. Algumas informações foram 

utilizadas em sua forma original, ou seja, tal como se encontravam nos registros da 

instituição. Outras foram sintetizadas a partir das originais, obtendo-se, assim, resultados mais 

satisfatórios. O conjunto inicial de variáveis pré-selecionadas é dado no quadro 3 (3). 
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Quadro 3 (3): Lista inicial de variáveis explicativas 

Variável  Natureza /Formato da 
Variável 

Origem da Informação 

1- Estado Civil do Cliente Qualitativa (categorias) Ficha Cadastral 

2 - Gênero do Cliente Qualitativa (categorias) Ficha Cadastral 

3 - Natureza da atividade econômica do 
 negócio 

Qualitativa (categorias) Ficha de Solicitação de Crédito 

4 - Local de Residência do Cliente Qualitativa (categorias) Ficha Cadastral 

5 - Idade do Cliente Quantitativa (em anos) Ficha Cadastral 

6 - Número de Dependentes Financeiros  
do Cliente 

Quantitativa (números inteiros) Ficha Cadastral 

7 - Receita Familiar Bruta Quantitativa (mensal/ em reais) Ficha de Solicitação de Crédito 

8 - Despesa Familiar Bruta Quantitativa (mensal/ em reais) Ficha de Solicitação de Crédito 

9 -Resultado Líquido Familiar 
(Receita Familiar Bruta – Despesa Familiar 
Bruta) 

Quantitativa (mensal/ em reais) Ficha de Solicitação de Crédito 

10 - Receita Bruta do Negócio Quantitativa (mensal/ em reais) Ficha de Solicitação de Crédito 

11- Despesa Bruta do Negócio Quantitativa (mensal/ em reais) Ficha de Solicitação de Crédito 

12 - Resultado Líquido do Negócio 
(Receita Bruta do Negócio – Despesa Bruta 
do Negócio) 

Quantitativa (mensal/ em reais) Ficha de Solicitação de Crédito 

13 -Resultado Líquido Total 
(Resultado Líquido Familiar + Resultado 
Líquido do Negócio) 

Quantitativa (mensal/ em reais) Ficha de Solicitação de Crédito 

14 -Tempo de Funcionamento do Negócio Quantitativa (em anos inteiros) Ficha Solicitação de Crédito 

15 - Receita Bruta do Avalista Quantitativa (mensal/ em reais) Ficha Solicitação de Crédito 

16 - Despesa Bruta do Avalista Quantitativa (mensal/ em reais) Ficha Solicitação de Crédito 

17-Resultado Líquido do Avalista (Receita 
Bruta do Avalista – Despesa Bruta do 
Avalista) 

Quantitativa (mensal/ em reais) Ficha de Solicitação de Crédito 

18 -Valor do Último Empréstimo  Quantitativa (em reais) Ficha Plano de Pagamento 

19-Valor da Parcela do Ùltimo Empréstimo Quantitativa (em reais) Ficha Plano de Pagamento 

20 -Número de Parcelas do Último  
Empréstimo 

Quantitativa (números inteiros) Ficha Plano de Pagamento 

21- Percentual de Endividamento 
(Valor da parcela do empréstimo: Receita 
Líquida Total) 

Quantitativa (em percentuais) Ficha Solicitação de Crédito 

22 - Número de Créditos Anteriores com a 
 Instituição  Quantitativa (números inteiros) Ficha Solicitação de Crédito 

23 -Histórico do Titular com a Instituição Qualitativa (categorias) Ficha Solicitação de Crédito 

24 - Histórico do Avalista com a Instituição Qualitativa (categorias) Ficha Solicitação de Crédito 

25- Agente de Crédito Responsável pelo 
empréstimo Qualitativa (categorias) Ficha Plano de Pagamento 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Algumas das variáveis acima elencadas necessitam de esclarecimentos adicionais 

quanto à sua consideração neste trabalho. São elas: 

 Receita familiar bruta: refere-se a todos os rendimentos do cliente e membros da família, 

rendimentos estes auferidos externamente ao negócio ou microempreendimento. São 

exemplos: salários provenientes de empregos regulares fora do microempreendimento, bolsas 

de estudo, aposentadorias, dentre outros; 

 Despesa familiar bruta: foram considerados todos os gastos familiares, tais como aqueles 

com alimentação, saúde, educação, aluguel, e outros;  

 Receita bruta do negócio: toda a receita proveniente exclusivamente do negócio do cliente; 

 Despesa bruta do negócio: todos os gastos necessários à manutenção do negócio, a exemplo, 

compra de matéria - prima ou produtos para revenda, salários (quando existem funcionários), 

despesas operacionais, etc. 

 Receitas / Despesas  do avalista: se referem a todos os gastos e receitas do (s) avalista (s) do 

cliente, incluindo tanto gastos e despesas familiares quanto do negócio; 

 Histórico com a instituição: situação do cliente e do avalista com o Cred Cidadania, ou seja, 

se ele está solicitando crédito a primeira vez, ou se já contraiu empréstimos anteriormente. 

Neste último caso, analisou-se o histórico de atrasos do mesmo com a instituição.  

 Agente de crédito responsável pelo empréstimo: o agente de crédito, funcionário do Cred 

Cidadania, que é incumbido de analisar e acompanhar o empréstimo em questão; 

No modelo de aprovação de crédito, foram utilizadas as variáveis de número 1 a 21 do 

quadro 3 (3). E para elaborar os modelos de escoragem comportamental (Behavioural

Scoring), foram adicionadas as variáveis de número 22 a 25, com o intuito de incorporar no 

modelo informações sobre o histórico de tomadores que já eram clientes da instituição. 
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Para a construção da base de dados, foi necessário proceder a algumas manipulações 

em determinadas variáveis com o intuito de viabilizar o posterior processamento e aplicação 

das técnicas estatísticas mencionadas. 

Conforme foi visto anteriormente, a análise discriminante e a regressão logística, 

técnicas estatísticas utilizadas neste trabalho, têm como propósito estabelecer uma relação 

entre uma variável dependente não métrica e um conjunto de variáveis independentes 

métricas (numéricas), resultando em equação que classifique as observações em grupos pré-

estabelecidos. No entanto, a análise do quadro 3 (3) mostra que algumas variáveis explicativas 

pré-selecionadas fornecem atributos de natureza não numérica ou qualitativa (estado civil, 

gênero, lugar em que reside, natureza da atividade econômica, etc.), dificultando a sua 

inserção direta na base de dados, já que eles não podem ser somados. Devido ao fato dos 

atributos dessas variáveis influenciarem diretamente a variável dependente (condição de 

adimplência), os trabalhos de Credit Scoring, tradicionalmente, usam as variáveis dummy para 

inserir informações dessa natureza como variáveis explicativas nos modelos. 

As variáveis dummy, também chamadas de variáveis dicotômicas, binárias ou 

categóricas, consistem em variáveis construídas artificialmente para mensurar a presença ou 

ausência de algum atributo de natureza qualitativa. Elas assumem valor 0 ou 1, dependendo, 

respectivamente, da ausência ou presença de determinado atributo. Por exemplo, 1 pode 

indicar que uma pessoa é homem e 0 que é mulher; ou 1 pode indicar que uma pessoa possui 

nível superior e 0 pode indicar o contrário. Assim, as variáveis dicotômicas representam as 

categorias de cada variável não-métrica.  

O quadro 4 (3) mostra as variáveis qualitativas explicativas inicialmente selecionadas, 

sendo agora visualizadas com suas respectivas categorias, conforme encontradas nos dados 

empíricos. 
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Quadro 4 (3): Variáveis explicativas qualitativas com suas respectivas categorias 

Variáveis Categorias 

1- Casado Estado Civil 
2-Não casado (solteiros, viúvos, divorciados) 

1-Feminino Gênero 
2-Masculino 

1-Confecções e Armarinhos 

2-Alimentos e Bebidas Natureza da atividade econômica 

3-Outros 

1-Camaragibe 

2-Recife 

3-Olinda 
Local de Residência 

4-Outros 

1-Não possui crédito anterior com a instituição 

2-Não possui atraso anterior maior de 30 dias Histórico com a Instituição 

3-Possui atraso anterior maior de 30 dias 

1-Não possui crédito anterior com a instituição 

2-Não possui atraso anterior maior de 30 dias Histórico do Avalista com a Instituição 

3-Possui atraso anterior maior de 30 dias 

1-Agente de crédito 1 

2-Agente de crédito 2 

3-Agente de crédito 3 

4-Agente de crédito 4 

5-Agente de crédito 5 

Agente de crédito responsável 

6-Agente de Crédito 6 

Fonte: Elaborado pela autora 

Faz-se necessário mencionar que na variável local de residência, a categoria “outros” 

engloba clientes residentes nas cidades de Paulista, Jaboatão, Igarassu, Itamaracá, Abreu e 

Lima, Moreno e São Lourenço. Esses locais de residência foram agrupados em uma categoria 

apenas devido à pequena ocorrência do evento em cada cidade, o que inviabilizou a inserção 

separada de cada uma delas. Pelo mesmo motivo, na variável natureza do negócio, serviços de 

beleza, marcenaria, mecânica, autopeças e artigos gerais foram agrupados na categoria 

“outros” da referida variável.  
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Uma vez estruturadas as variáveis explicativas qualitativas de acordo com suas 

categorias, a sua inserção se deu através das variáveis dummy, acima mencionadas. Gujarati 

(2000) afirma que ao se trabalhar com variáveis categorizadas, deve-se seguir a regra de que o 

número de dummies para uma variável seja sempre um a menos que o número de categorias 

da variável. Segundo o autor, caso essa regra não seja obedecida, ou seja, se o número de 

dummies for igual ao número de categorias da variável, corre-se o risco de cair na armadilha 

da variável dummy, qual seja, uma situação de perfeita multicolinearidade entre as variáveis. 

Assim, foram inseridas 1N dummies para representar as N categorias de cada 

variável qualitativa explanada no quadro 4 (3). Gujarati (2000) afirma que a categoria a ser 

omitida trata-se de uma escolha do pesquisador, às vezes, ditada por considerações a priori. 

Neste trabalho, para fins de construção das dummies, foram omitidas as últimas categorias de 

cada variável. A escolha da categoria omitida em cada variável seguiu o critério número total 

de casos em cada categoria, sendo omitida aquelas em que incidia menor número de 

ocorrências. Um exemplo de dummies para as variáveis estado civil, gênero e natureza da 

atividade econômica (negócio) é dado a seguir: 

Quadro 5 (3): Exemplos de Variáveis Dummy

Variáveis Categorias Variáveis Dummy

Dec Dg D1 ae D2ae

1- Casado 1 - - - 
Estado Civil 

2- Não casado 0 - - - 

1- Feminino - 1 - - 
Gênero 

2-Masculino - 0   

1-Confecções e Armarinhos - - 1 0 

2-Alimentos e Bebidas - - 0 1 Natureza da Atividade Econômica 

3- Outros - - 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora 
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No quadro 5 (3), tomando-se a variável estado civil, verifica-se que foi utilizada 

somente 1(uma) dummy para essa variável, uma vez que ela possui apenas duas categorias.  

Assim, Dec assume valor 1 quando o estado civil é casado e 0 caso contrário. Para a variável 

natureza da atividade econômica, que possui 3 categorias, foram utilizadas 2 dummies. A

dummy 1 de natureza da atividade econômica (D1ae) assume valor 1 quando a atividade é 

confecções e armarinhos e 0 caso contrário; a dummy 2 de natureza da atividade econômica 

(D2ae ) assume valor 1 quando a atividade é  alimentos e bebidas e 0 caso contrário.; quando a  

natureza da atividade  é “outros” as dummies D1ae e D2ae  assumem todas valor 0.  

Ressalte-se que a variável dependente, qualidade do crédito, também foi inserida na 

base de dados através do uso de variável dummy. Assim, foi criada uma dummy, denominada 

situação do cliente, que assumiu valor 0 para clientes adimplentes e valor 1 para clientes 

inadimplentes, visando diferenciar os clientes em relação à presença ou ausência do atributo 

inadimplência.  

3.3.6 Suposições básicas 

De acordo com Hair Júnior et al (1998), as suposições básicas da análise discriminante 

são normalidade das variáveis independentes e matrizes de variância/covariância iguais para 

os grupos (ausência de heteroscedasticidade). Segundo o autor, devem ser analisadas também 

a linearidade das relações entre as variáveis e a ausência de multicolinearidade entre as 

mesmas, no entanto, as suposições mais importantes são a normalidade e igualdade das 

matrizes de variância/covariância. Assim, o pesquisador deve examinar os dados e, caso essas 

suposições sejam violadas, faz-se necessário identificar as transformações mais adequadas ao 

caso.
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3.3.6.1 Normalidade das variáveis 

No presente trabalho, inicialmente, as variáveis independentes quantitativas foram 

testadas quanto ao pressuposto da normalidade. Foram realizados dois testes de normalidade, 

a saber, o teste gráfico de probabilidade normal, chamado Normal Q-Q e o teste de 

Kolmogorov Smirnov Z, ambos disponíveis como opção do SPSS. Os dois testes forneceram 

resultados muito próximos. 

O teste Normal Q-Q compara a distribuição cumulativa de valores dos dados reais 

com a distribuição cumulativa de uma distribuição normal. A distribuição normal forma uma 

reta diagonal e os dados são comparados a essa reta diagonal. Se uma distribuição é normal, a 

linha que representa a distribuição real dos dados segue muito próxima á diagonal. Um 

exemplo de do teste Normal Q-Q para a variável idade é dado na figura 4 (3).  

Figura 4 (3): Exemplo do teste de normalidade Normal Q-Q para a variável Idade 
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Como é possível verificar pelo teste Normal Q-Q, na figura 4 (3), a variável idade 

possui uma distribuição próxima de uma normal, uma vez que os pontos que representam a 

distribuição real dos dados estão muito próximos à reta diagonal.  

Por sua vez, o teste Kolmogorov Smirnov Z calcula a significância da distribuição dos 

dados em relação a uma distribuição normal, a um nível de confiança estipulado. Caso o valor 

do teste seja maior que o valor de Z crítico ou tabelado, a determinado nível de confiança, 

rejeita-se a hipótese nula de que a distribuição da variável considerada se assemelha a uma 

normal. Os valores do teste Kolmogorov Smirnov Z para todas as variáveis explicativas 

quantitativas são mostrados no quadro 6 (3). 

Quadro 6 (3) - Teste Kolmogorov Smirnov Z para as variáveis explicativas quantitativas 

Variável Independente Valor Teste Kolmogorov 
Smirnov Z 

Significância do 
Teste a 95% 

 Idade 0,752 0,624 

Número de Dependentes Financeiros 4,101 0,000 

 Receita Familiar Bruta 2,361 0,000 

Despesa Familiar Bruta 2,308 0,000 

Resultado Líquido  Familiar 2,541 0,000 

Receita Bruta do Negócio 2,800 0,000 

Despesa Bruta do Negócio 2,946 0,000 

Resultado Líquido do Negócio 2,855 0,000 

Resultado Líquido Total 2,632 0,000 

Tempo de Funcionamento do Negócio 2,716 0,000 

Receita Bruta do Avalista 2,762 0,000 

Despesa Bruta do Avalista 2,279 0,000 

Resultado Líquido do Avalista 3,978 0,000 

Valor do Empréstimo 3,121 0,000 

Valor da Parcela 2,692 0,000 

Número de Parcelas 5,835 0,000 

Percentual de Endividamento 1,031 0,238 

Número de Créditos Anteriores 5,578 0,000 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Para um nível de confiança de 95%, o valor de Z crítico ou tabelado é de 1,96. A 

condição de aceitação da hipótese nula de normalidade é que o valor do teste Kolmogorov 

Smirnov seja inferior a esse valor de 1,96. Assim, através da análise do valor ou estatística do 

teste no quadro 6 (3), verifica-se que, com exceção das variáveis idade e percentual de 

endividamento, para todas as outras é rejeitada a hipótese de normalidade, a um nível de 95%.  

Especialmente as variáveis número de créditos anteriores e número de parcelas possuem 

distribuições que mais se distanciam de uma normal.  

Em relação á significância do teste Kolmogorov Smirnov, é importante esclarecer que, 

para um nível de confiança de 95%, os valores inferiores a 5% (0,05) levam à rejeição da 

hipótese nula de normalidade. Diz-se, portanto, que o valor do teste é significativo. Desta 

forma, as variáveis cujos testes resultaram em valores menos significativos (superiores a 0,05) 

possuem as menores probabilidades de rejeição da hipótese nula de normalidade e se 

assemelham, portanto, a uma distribuição normal. A análise da significância do teste 

Kolmogorov Smirnov leva a conclusões idênticas àquelas tiradas quando da análise do valor 

ou estatística do teste. Ou seja, as variáveis idade e percentual de endividamento são as que 

mais se assemelham à normalidade. 

Para aquelas variáveis que o teste de Kolmogorov Smirnov acusou rejeição da 

hipótese de normalidade, foram aplicadas transformações com o intuito de tornar suas 

distribuições semelhantes à normal.   

Segundo Hair Júnior et al (1998), as ações corretivas para atingir normalidade dos 

dados dependem da forma da distribuição empírica dos mesmos. Os autores informam que 

para as distribuições negativamente assimétricas, a forma de transformação mais eficaz é via 

raiz quadrada, enquanto que o logaritmo funciona melhor em assimetrias positivas.  

Uma análise da distribuição de cada variável mostrou que a grande maioria delas 

possuía distribuição com assimetria positiva, o que levou à opção pelo emprego do logaritmo 
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para transformá-las. Assim, com o intuito de atender ao pressuposto de normalidade da 

análise discriminante, as variáveis explicativas quantitativas foram transformadas através do 

cálculo do logaritmo dos seus valores. Em seguida, foram realizados os testes Normal Q-Q e 

Kolmogorov Smirnov sob os dados transformados, com o objetivo de verificar a eficácia do 

processo de transformação.   

O quadro 7 (3) traz os testes Kolmogorov Smirnov das variáveis transformadas, 

mostrando o efeito da transformação sobre as mesmas.  

Quadro 7 (3) Teste Kolmogorov Smirnov Z para as variáveis explicativas quantitativas 
transformadas 

Variável Independente 
Transformada 

Valor Teste Kolmogorov 
Smirnov Z 

Significância do 
Teste a 95% 

Número de Dependentes Financeiros 1,496 0,087 

Receita Familiar Bruta 1,150 0,142 

Despesa Familiar Bruta 1,280 0,076 

Resultado Líquido Familiar 1,322 0,061 

Receita Bruta do Negócio 0,789 0,563 

Despesa Bruta do Negócio 0,597 0,869 

Resultado Líquido do Negócio 1,081 0,193 

Resultado Líquido Total 0,875 0,428 

Tempo de Funcionamento do Negócio 1,193 0,116 

Receita Bruta do Avalista 1,057 0,214 

Despesa Bruta do Avalista 0,981 0,291 

Receita Líquida do Avalista 1,205 0,106 

Valor do Empréstimo 1,362 0,067 

Valor da Parcela 1,584 0,068 

Número de Parcelas 1,675 0,065 

Número de Créditos Anteriores 1,598 0,071 

Fonte: Elaborado pela autora 

A transformação tornou a distribuição de todas as variáveis próxima da normalidade, a 

um nível de confiança de 95%. Isso pode ser verificado pelos valores do teste Kolmogorov 

Smirnov, que foram todos inferiores ao Z crítico de 1,96, bem como pelas respectivas 



107

significâncias do teste para cada variável, que foram todas superiores a 0,05 (5%). Nestas 

condições, portanto, não se pode rejeitar a hipótese nula de normalidade dos dados. Os 

resultados do teste Normal Q-Q foram similares àqueles evidenciados pelo teste Kolmogorov 

Smirnov Z, corroborando, assim, a proposição de que a transformação foi eficaz no sentido de 

aproximar a distribuição das variáveis da normalidade.  

Desta forma, o pressuposto da normalidade foi atendido. Como ressaltam Hair Júnior 

et al (1998), muitas vezes a heteroscedasticidade é resultado da não normalidade das variáveis 

e a correção da não normalidade também remedia a dispersão desigual da variância. Além 

disso, os autores colocam que uma violação do pressuposto de igualdade das matrizes de 

variância e covariância na análise discriminante tem impacto mínimo se os grupos possuem o 

mesmo tamanho, o que é o caso deste trabalho.  

Tendo em vista as colocações acima explanadas, considerou-se que, com as 

transformações para atender a normalidade, o pressuposto da igualdade de matrizes de 

variância e covariância também fora atendido.  Suposições idênticas a essa foram realizadas 

em outros trabalhos de natureza similar a este, como por exemplo, em Schreiner (2000a; 

2000b) Marques (2002), Vasconcellos (2002) e Amorin Neto (2002). 

Em se tratando da linearidade, as mesmas considerações se aplicam. Stevens (1996 

apud Marques, 2002) faz comentários sobre a relevância desse pressuposto apenas quando a 

normalidade não é atingida, havendo, nesse caso, distorções nas estimativas dos parâmetros. 

Hair Júnior et al (1998) colocam como secundária a avaliação da linearidade  quando a 

normalidade multivariada é atingida. Assim, uma vez constatada a normalidade, considera-se 

que a linearidade também fora alcançada. Verifica-se, portanto, que a normalidade é o aspecto 

crítico da técnica análise discriminante.  

Relativamente ao último pressuposto, a ausência de multicolinearidade, o método 

stepwise de seleção das variáveis, utilizado neste trabalho, corrige, automaticamente, as 
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possíveis distorções causadas pela multicolinearidade. Ao incluir as variáveis independentes 

no modelo, uma por vez, com base em seu poder discriminatório, o método stepwise exclui as 

variáveis que estejam altamente correlacionadas com aquela que está sendo inserida na 

função.

E por fim, é importante ressaltar que todos essas suposições são necessárias apenas 

para a técnica de análise discriminante. A regressão logística, por ser uma técnica mais 

robusta, não exige o atendimento de tais suposições, especialmente a normalidade. Assim, na 

regressão logística, não há distorções dos parâmetros quando os pressupostos não são 

atendidos.  

3.3.7 Método de escolha das variáveis explicativas e pacote 
estatístico utilizado 

As 25 variáveis explicativas elencadas na seção 3.3.3 eram, na realidade, apenas 

potenciais variáveis para utilização na construção dos modelos, já que nem todas forneciam 

informações relevantes para explicar a qualidade de crédito. Assim, fez-se necessário 

escolher, dentro desse grupo, as variáveis mais significativas para explicar a qualidade de 

crédito, sendo que essas, efetivamente, compuseram os modelos. O método utilizado para 

realização dessa tarefa foi o método de estimação stepwise. 

De acordo com Hair Júnior et al (1998), a estimação stepwise envolve a inclusão das 

variáveis independentes na função discriminante ou na regressão logística, uma por vez, com 

base em seu poder discriminatório. A abordagem stepwise começa escolhendo a melhor 

variável discriminatória. A variável inicial faz par então com cada uma das outras variáveis 

independentes, uma de cada vez, e é escolhida a variável mais adequada para melhorar o 

poder discriminatório da função em combinação com a primeira variável. As demais variáveis 

são selecionadas de maneira semelhante.  Á medida em que variáveis adicionais são incluídas, 
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algumas variáveis previamente escolhidas podem ser removidas se a informação que elas 

contêm sobre diferença dos grupos estiver disponível em alguma combinação das outras 

variáveis incluídas em estágios posteriores.  

O método stepwise é útil quando o pesquisador quer considerar, inicialmente, um 

número relativamente grande de variáveis independentes para inclusão na função. 

Selecionando-se seqüencialmente a melhor variável discriminatória em cada passo, as 

variáveis que não são úteis na discriminação entre os grupos são eliminadas e um conjunto 

reduzido de variáveis é identificado. Esse conjunto reduzido, geralmente, é tão bom (ou 

melhor) que o conjunto completo de variáveis (HAIR JÚNIOR ET AL, 1998). Vasconcellos 

(2002) acrescenta que a estimação stepwise é freqüentemente utilizada em situações nas quais 

variáveis independentes importantes não são conhecidas, bem como não são compreendidas 

suas relações com a variável resposta ou dependente.  

Existem, basicamente, duas possibilidades nos métodos stepwise, quais sejam, forward

stepwise e backward stepwise. Resumidamente, o método backward stepwise parte de um 

modelo inicial com todas as possíveis variáveis, que vão sendo eliminadas a cada passo, até 

chegar ao modelo final. Já o método forward stepwise inicia com um modelo sem nenhuma 

variável explicativa e a cada passo são incluídas as variáveis relevantes até a obtenção do 

modelo final. Após testar ambos os métodos, verificou-se que forneciam resultados muito 

próximos. Optou-se, assim, neste trabalho, pela utilização do método forward stepwise.

Para estimar as funções por análise discriminante e por regressão logística, o software

estatístico utilizado foi o SPSS (Statistical Package for Social Science). Ele possui as opções 

“análise discriminante, método stepwise” e “regressão logística, método forward stepwise”,

que foram utilizadas para esta finalidade. O SPSS foi utilizado também para realização de 

testes estatísticos necessários neste trabalho, como por exemplo, os testes de normalidade que 

foram abordados anteriormente. 
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3.4 Avaliação da capacidade preditiva dos modelos 

Após o desenvolvimento dos modelos de Credit Scoring, avaliou-se a capacidade 

preditiva de cada um deles com intuito de verificar o grau de ajustamento das funções 

construídas. Como ressalta Hair Júnior et al (1998), devido ao caráter não métrico da variável 

dependente, não se pode usar uma medida como 
2

R  para avaliar a capacidade preditiva dos 

modelos. Assim, em trabalhos de Credit Scoring, é comum a construção de matrizes de 

classificação para este fim.  

As matrizes de classificação consistem em tabelas que comparam a classificação 

realizada pelos modelos desenvolvidos com a classificação original das observações da 

amostra. Essas matrizes são elaboradas através da análise de cada observação, visando 

conhecer se ela foi corretamente classificada pelos modelos. Os resultados dessa análise são 

os percentuais de acerto e erro de classificação dos modelos. Deste modo, as matrizes de 

classificação avaliam grau de ajuste dos modelos através da mensuração da eficiência dos 

mesmos em classificar corretamente os clientes da amostra.  

O nível de significância da precisão de classificação dos modelos foi avaliado através 

do Teste Q de Press. Segundo Hair Júnior et al (1998), esse teste avalia o poder 

discriminatório da matriz de classificação do modelo quando comparada à classificação pelo 

critério de chances. O critério por chances se baseia na probabilidade aleatória de 

classificação correta das observações, sem ajuda do modelo desenvolvido. Assim, para o caso 

de dois grupos, a probabilidade de classificação correta é de 0,5, o que significa que clientes 

adimplentes e inadimplentes possuem 50% de chances aleatórias de serem corretamente 

classificados. O Teste Q de Press avalia quão superior é a classificação dos modelos 

construídos em relação ao critério de chances.  

1KN
KnNessPrQ

2
, onde: 
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N = Tamanho da amostra total; 

n = Número de observações corretamente classificadas; 

K = Número de grupos; 

A estatística utilizada para comparação com o resultado do teste Q é a 
2
(qui-

quadrado), com 1K  graus de liberdade, onde K se refere ao número de grupos 

considerados no estudo. Assim, os valores de Q de Press encontrados foram comparados com 

o valor crítico ou tabelado de 
2

, com um grau de liberdade, já que são dois os grupos em 

análise. Se o valor do teste Q excede 
2

 tabelado, a matriz de classificação do modelo é 

considerada estatisticamente melhor que a classificação baseada no critério de chances. Os 

valores encontrados para o teste Q de Press são discutidos nos resultados deste trabalho, na 

próxima seção.  
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4 Resultados

Os resultados deste trabalho estão divididos em duas partes. Nas duas primeiras 

seções, são apresentadas informações levantadas referentes aos percentuais de inadimplência 

do Cred Cidadania, bem como o detalhamento do seu processo de concessão de crédito e 

análise de riscos. A terceira seção exibe os modelos de Credit Scoring desenvolvidos a partir 

dos dados disponibilizados pela instituição.   

4.1  Estatísticas e considerações sobre a inadimplência no 
Cred Cidadania 

O Cred Cidadania enfrenta problemas consideravelmente graves em relação á 

inadimplência. A sua taxa mensal de inadimplência situa-se na faixa de 10%, sendo 

considerados inadimplentes aqueles clientes com atrasos superiores a 30 dias. De acordo com 

Dantas (2003), o parâmetro ótimo de percentual de inadimplência para uma instituição de 

microcrédito da natureza do Cred Cidadania é no máximo 5%. Assim, a taxa de inadimplência 

da instituição em estudo se situa em níveis realmente preocupantes.  

O percentual de perda acumulado do Cred Cidadania também é alto, situando-se na 

faixa de 6,5% no mês de julho de 2005, quando o recomendado é que o esse percentual seja 

inferior a 2%. São considerados como perda na instituição aqueles créditos com atraso 

superior a 180 dias.  

De acordo com observações diretas dos acontecimentos da instituição e segundo 

informações levantadas na mesma, foi possível delinear alguns fatos que possivelmente 

estejam provocando ou contribuindo para as elevadas taxas de inadimplência do Cred 
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Cidadania. Primeiramente, pode-se citar a instabilidade das receitas dos 

microempreendimentos financiados, que ora auferem bons ganhos, ora pequenos, ou ainda, 

não conseguem receita alguma em determinado horizonte de tempo. Isso se deve à incerteza e 

à sazonalidade inerente ao faturamento dos negócios, que são, em sua maioria, ambulantes 

informais, muito frágeis e sensíveis a quaisquer alterações de natureza econômica. Associado 

a isso está o fato de que, na maioria das vezes, acontecimentos inesperados como doenças na 

família, roubos, gastos extras, interferem de forma crítica no pagamento das dívidas, já que, 

não raro, receitas e despesas familiares são interligadas com receitas e despesas do negócio ou 

atividade econômica. Essa instabilidade de receitas e vulnerabilidade do cliente expõe a 

instituição a altos riscos, já que a adimplência do cliente está sujeita a resultados satisfatórios 

em seu empreendimento.  

Um outro fator que afeta a inadimplência da instituição é a própria natureza do sistema 

de garantia utilizado, qual seja, o sistema de aval solidário, que é adotado na maioria das 

instituições de microcrédito. Nesse sistema, duas ou mais pessoas, que mantém laços de 

confiança entre si, formam um grupo solidário, em que os membros se avaliam uns aos outros 

nos empréstimos por eles contraídos. Assim, cada indivíduo do grupo solidário é, ao mesmo 

tempo, tomador de um crédito e avalista de outro(s), sendo, portanto, responsabilizado caso 

não ocorra o pagamento deste (s) outro(s) crédito(s).  

Nesse sistema, se um membro do grupo atrasa seu pagamento por um período superior 

a 30 dias, os nomes dos outros também são lançados no SPC (Serviço de Proteção ao 

Crédito), já que são co-responsáveis pelo crédito de cada companheiro do grupo. Essa 

situação de inadimplência de um membro do grupo solidário desestimula a preocupação dos 

outros componentes com a quitação de seus próprios empréstimos, uma vez que já possuem 

restrições creditícias independentemente de pagarem suas dívidas ou não. Devido a esse fato, 

constatou-se, na instituição em estudo, a tendência de clientes que estão no mesmo grupo 
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solidário atrasarem juntos, ou seja, logo que um indivíduo do grupo se torna inadimplente o 

(s) outro (s) também tendem a se tornar. Em outras palavras, o sistema de aval solidário, 

baseado nos laços de confiança entre os indivíduos, ao invés de proporcionar à instituição 

segurança de que os valores emprestados serão devolvidos, está gerando um aumento da 

inadimplência, com um efeito em cadeia dentro dos grupos solidários. 

A alta inadimplência da instituição pode estar ligada também ao desempenho 

insatisfatório de alguns agentes de crédito no acompanhamento e cobrança dos créditos 

concedidos. Esse profissional desempenha papel de suma importância na tarefa de análise dos 

riscos, como será explicado na próxima seção. 

Há ainda que se mencionar, em relação aos altos percentuais de inadimplência do Cred 

Cidadania, que esse fato pode ser decorrência da própria política de crédito da instituição, que 

parece ser pouco restritiva e criteriosa.  

Os comentários acima traçados sobre as altas taxas de inadimplência do Cred 

Cidadania são apenas algumas suposições sobre motivos que possam estar ocasionando este 

problema, suposições estas delineadas com base nos dados coletados e em informações 

levantadas junto a pessoas da instituição. Entretanto, tais comentários estão longe de esgotar o 

assunto. Na realidade, pode haver inúmeros fenômenos causadores da inadimplência que não 

foram percebidos pelo pesquisador. Mas o fato visível é que os índices de inadimplência da 

instituição mostram a necessidade de adoção de medidas mais eficazes na prevenção e gestão 

do risco de crédito. Ademais, como ressalta Bruett (2002), embora parte da inadimplência 

esteja diretamente relacionada à situação do cliente, ela reflete também a habilidade de gestão 

da instituição microfinanceira, ou seja, a qualidade da gerência e da equipe da instituição. 
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4.2 Processo de concessão de crédito e análise do risco de 
crédito no Cred Cidadania 

O processo de concessão e acompanhamento do crédito no Cred Cidadania ocorre 

conforme os passos ilustrados na figura 5 (4) abaixo: 

Figura 5 (4) – Processo de concessão do crédito do Cred Cidadania 

Fonte: Elaborado pela autora 

A figura 5 (4) fornece um panorama geral de como se dá a concessão de crédito no 

Cred Cidadania, sendo que todas as fases deste processo, tal como delineadas na  referida 

figura, são detalhadas a seguir: 
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O primeiro passo consiste na divulgação da instituição e do seu programa de 

microcrédito, o que é feito a partir da própria ação dos agentes de crédito nas comunidades 

onde atuam, bem como, espontaneamente, pelos próprios clientes já atendidos, e, 

eventualmente, pelos meios de comunicação de massa (rádio, televisão, jornais, cartazes etc) 

de alcance local. 

Nessa primeira fase, o cliente toma conhecimento da existência da instituição e toma a 

iniciativa em procurá-la. Há clientes que procuram a instituição espontaneamente e há outros 

que são enviados ao Cred Cidadania pelo Banco do Povo, uma vez que o Cred Cidadania é 

uma instituição executora ou intermediária de crédito do Banco do Povo.  

Funcionários do atendimento prestam ao cliente todas as informações relativas à 

instituição/programa, como por exemplo, objetivos, filosofia, dinâmica de funcionamento, 

condições para o acesso ao crédito, garantias, valores, modalidades de crédito, metodologia, 

dentre outras informações. São esclarecidas todas as dúvidas que o cliente tem em relação às 

particularidades do microcrédito. Como resultado dessa fase, tem-se uma pré-seleção dos 

proponentes realmente interessados no crédito conforme as condições estabelecidas.  

b) Solicitação

Realizada a pré-seleção, os proponentes interessados oficializam a solicitação do 

crédito, preenchendo a ficha cadastral, cabendo aos funcionários da área efetuarem a análise 

dessas informações cadastrais, mediante consulta a organizações de proteção ao crédito (SPC 

e outras).

Quando o cadastro não é aprovado devido a restrições no SPC, informa-se ao 

proponente, ressaltando o motivo da não aprovação. Se o solicitante não possui restrições 

dessa natureza, o coordenador de crédito verifica a que região geográfica ele pertence e indica 

um agente de crédito para realização da visita. É importante esclarecer que os clientes da 
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instituição estão distribuídos e organizados em diversas regiões geográficas, sendo que cada 

agente de crédito possui uma ou mais regiões sob sua responsabilidade.  

c) Levantamento sócio-econômico

Aprovado o cadastro, o agente de crédito responsável realiza uma visita ao 

proponente, no seu local de trabalho, denominada visita de consolidação. Essa visita tem 

como objetivo avaliar o potencial do empreendimento, a finalidade do crédito solicitado, a 

capacidade de pagamento, valores passíveis de serem emprestados, prazos, garantias e outras 

informações necessárias à avaliação do crédito solicitado. 

d) Análise

Após a visita e o levantamento das informações básicas necessárias, o agente de 

crédito efetua a avaliação da proposta, emitindo um parecer técnico, o qual é submetido à 

análise crítica do Comitê de Crédito que aprova ou não a concessão do crédito solicitado, 

subsidiado pelo parecer técnico e outras informações do agente de crédito, o qual, porém, não 

tem direito a voto. A deliberação do Comitê de Crédito é informada imediatamente ao 

proponente pelo agente de crédito que, em caso negativo, buscará, sempre que possível, uma 

solução alternativa. 

f) Liberação

Aprovada a concessão do crédito, é preparada a documentação necessária e informada 

ao cliente a data de desembolso. Na oportunidade, são esclarecidas quaisquer dúvidas ainda 

existentes, tomam-se as assinaturas dos clientes e avalistas/fiadores ou do grupo solidário, 

oficializam-se as garantias, revisam-se todos os documentos, libera-se o cheque nominal e 

procede-se o lançamento do débito no sistema informatizado. 

g) Acompanhamento

Após a liberação do crédito, inicia-se o trabalho de acompanhamento pós-crédito, 

realizado basicamente através de visitas do agente de crédito ao cliente, visando analisar a 
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utilização do recurso, focando os seguintes aspectos: o acompanhamento das amortizações 

das parcelas, a eventual cobrança de prestações em atraso e a avaliação da possibilidade de 

renovação do crédito com valores ascendentes. 

As visitas do agente de crédito dão ao cliente a percepção de que seu empreendimento 

está sendo acompanhado, além de possibilitar, `a instituição, a construção progressiva do 

histórico do mesmo. 

Em relação à análise de riscos no Cred Cidadania, é importante destacar que, de modo 

similar a outras instituições de microcrédito, o agente de crédito desempenha papel 

fundamental nesse processo. Ele é o profissional que mantém uma relação direta com o 

cliente, através do acompanhamento do seu negócio, e, portanto, possui um real conhecimento 

da situação do mesmo. 

Informações realistas sobre o cliente e sobre as condições de seu negócio são 

extremamente importantes, uma vez que a análise de risco na concessão do crédito está 

centrada, principalmente, na avaliação da capacidade e potencial do microempreendimento 

em gerar renda suficiente para possibilitar o pagamento dos recursos emprestados. No 

entanto, todas informações relativas ao cliente e ao seu negócio chegam à instituição por 

intermédio do agente de crédito. É esse profissional que levanta informações sobre a pessoa 

do cliente, bem como os indicadores financeiros (ativos, passivos, receitas, despesas, etc) do 

seu negócio, possuindo total autonomia nesse processo. 

As informações levantadas pelo agente são analisadas também pelo comitê de crédito. 

Porém, esse comitê analisa o cliente apenas através dessas informações, ou seja, o comitê não 

mantém contato direto com o cliente, ficando, portanto, sujeito à veracidade ou não das 

informações levantadas pelo agente. Em outras palavras, pode-se dizer que o comitê de 

crédito avalia o risco do cliente com base nos dados gerados através da percepção do agente 

de crédito. Desta forma, a eficácia da análise de risco na concessão do crédito está total e 
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diretamente ligada à eficiência do agente na coleta de informações sobre o cliente e sobre o 

potencial de pagamento existente em seu negócio. Se o agente de crédito coleta informações 

pouco realistas ou duvidosas sobre o cliente, todo o processo de análise de risco estará 

comprometido, já que essas informações constituem o principal insumo para a análise final e 

decisão do comitê de crédito.  

Está claro, portanto, que a habilidade e eficiência do agente de crédito no desempenho 

de suas atividades são fundamentais no processo de avaliação de riscos na instituição. Daí a 

importância da capacitação técnica desses profissionais, questão esta que já foi mencionada 

neste trabalho e que, de modo similar a outras instituições de microcrédito, constitui 

necessidade também no Cred Cidadania.  

A adequação das informações para realização de uma análise de risco eficiente toma 

uma dimensão ainda mais importante devido ao fato de que a grande maioria dos créditos 

concedidos na instituição se dá através de aval solidário, em que, dada a ausência de garantias 

reais, a garantia da instituição é o conhecimento sobre o caráter do seu cliente e sobre a 

potencialidade econômica de seu negócio.   

Por outro lado, o nível de estruturação dos microempreendimentos dificulta a obtenção 

de informações precisas e confiáveis, o que se apresenta, em muitos casos, como um desafio 

para os agentes de crédito. Principalmente devido ao seu caráter informal, de modo geral, os 

microempreendimentos possuem como característica a separação pouco nítida de relações 

pessoais e relações do negócio. Os recursos humanos que trabalham nos 

microempreendimentos são, normalmente, oriundos da família, sendo que essas pessoas, 

muitas vezes, desempenham outra atividade remunerada regular. Assim, eventualmente, 

receitas e gastos familiares são entrelaçados com receitas e gastos do negócio, e distingui-las é 

uma tarefa difícil, inclusive para os próprios microempreendedores. Além disso, registros 

financeiros mais tradicionais, tais como demonstrações de resultado e fluxo de caixa, 
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comumente inexistem nesses tipos de empreendimentos, o que torna ainda mais custoso o 

trabalho do agente na coleta de informações sobre o negócio do cliente.  

Diante do exposto, pode-se dizer que um outro tipo de risco se faz presente na 

instituição de microcrédito analisada, contribuindo para o incremento do risco de crédito. Esse 

risco pode ser denominado risco informacional, e consiste na incerteza quanto à precisão e 

confiabilidade das informações coletadas sobre os clientes. A destreza e astúcia do agente de 

crédito também são fundamentais para a redução desse risco, como já foi ressaltado.  

4.3 Modelos desenvolvidos 

A opção stepwise do SPSS selecionou, dentre o conjunto inicial de variáveis pré-

selecionadas, aquelas mais relevantes para compor os modelos finais de Credit Scoring.

Como resultado, foram obtidos quatro modelos, utilizando duas técnicas estatísticas distintas, 

análise discriminante e regressão logística. Assim, foram elaborados dois modelos para 

aprovação de crédito, um com análise discriminante e um com regressão logística. 

Igualmente, foram construídos dois modelos de escoragem comportamental (modelos 

behavioural scoring), empregando as referidas técnicas estatísticas.  

Modelos de aprovação e modelos behavioural scoring possuem objetivos distintos. Os 

modelos de aprovação de crédito têm como finalidade auxiliar o analista de crédito na decisão 

sobre a concessão ou não de crédito a um novo solicitante, realizando uma classificação 

prévia do mesmo quanto à possibilidade de inadimplência, baseando-se em informações sobre 

ele e sobre sua atividade econômica. Já os modelos de escoragem comportamental 

(behavioural scoring) visam dar respaldo às decisões de gestão de crédito para clientes que já 

operam com a instituição, classificando-os como bons pagadores (adimplentes) ou mau 
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pagadores (inadimplentes). Ambos já foram explanados com maiores detalhes, anteriormente, 

neste trabalho.  

4.3.1 Resultados da análise discriminante 

4.3.1.1 Modelo de aprovação de crédito 

O modelo final de aprovação de crédito, utilizando a técnica análise discriminante, 

bem como os parâmetros de classificação do modelo são dados nos quadros 8 (4) e 9 (4). 

Quadro 8 (4): Modelo de aprovação de crédito – análise discriminante 

Variáveis / Siglas Coeficientes 

Resultado Líquido do Negócio (RLN) 1,377 

Número de Parcelas (NP)   0,805 

Valor do Empréstimo (VE) -1,454 

Tempo de Funcionamento (TF) -0,477 

Constante (
0

) -3,146 

Fonte: Elaborado pela autora 

Quadro 9 (4): Médias dos escores e parâmetros de classificação do modelo de aprovação de 
crédito - análise discriminante 

Escores Clientes Adimplentes Clientes Inadimplentes 

Média (Centróides) -0,665 0,665 

Escore < 0 Escore > 0 Parâmetro de Classificação 
(ponto de corte) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Este modelo, explanado no quadro 8 (4), pode ser assim escrito: 

i
Z = -3,146 + 1,377*RLN + 0,805*NP - 1,454*VE – 0,477*TF, onde 

i
Z  representa o escore 

gerado para cada indivíduo i. 
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A multiplicação das variáveis independentes (relativas aos dados dos clientes em 

análise) pelos respectivos coeficientes gera um escore para cada cliente, que, comparado ao 

valor do escore de corte, leva a uma decisão sobre a concessão ou não de crédito ao 

solicitante. O escore de corte foi calculado a partir da média dos centróides (escores médios) 

entre os dois grupos, conforme recomenda Hair Júnior et al (1998). Assim, o cálculo do 

escore de corte decorreu da seguinte forma: 

2

EMEM
EC ia , onde: 

EC  = escore de corte 

a
EM = escore médio do grupo de clientes adimplentes 

i
EM = escore médio do grupo de clientes inadimplentes 

O escore médio de cada grupo é mostrado no quadro 9 (4). Aplicando-se a fórmula 

acima explanada, encontrou-se um ponto de corte 0, gerando a regra de classificação também 

mostrada no quadro 9 (4). Assim, clientes cujos escores foram superiores a 0, foram 

classificados como inadimplentes, enquanto que aqueles cujos escores foram inferiores a 0, 

foram classificados como adimplentes. Verifica-se, portanto, que neste trabalho, 

especificamente, quanto maior o escore, maior a tendência à inadimplência. É importante 

lembrar que, na construção do modelo, a variável dependente qualidade de crédito foi 

codificada atribuindo-se valor 0 para clientes adimplentes e 1 para clientes inadimplentes. 

Uma vez que foram atribuídos valores maiores aos clientes adimplentes, é coerente que, 

segundo os modelos, os escores aumentem conforme aumenta a tendência de inadimplência 

do cliente em análise.  

Em relação à significância do modelo, o coeficiente Lambda de Wilks é mais 

comumente utilizado para análise discriminante (HAIR JÚNIOR ET AL, 1998). Esse 

coeficiente examina se os grupos considerados na variável dependente são, de algum modo, 
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diferentes. Quanto maior a dispersão entre os grupos considerados, menor o Lambda de Wilks 

e maior a sua significância. O SPSS calcula automaticamente esse coeficiente para a análise 

discriminante. A significância geral do modelo, através do teste Lambda de Wilks, é dada no 

quadro 10 (4). 

              Quadro 10 (4): Teste significância para o modelo de aprovação de crédito 

Valor do Teste Lambda de Wilks Significância 

0,691 0,000 

Fonte: Elaborado pela autora 

Verifica-se que o teste Lambda de Wilks é altamente significativo a qualquer nível de 

confiança (90%, 95% ou 99%). Isso indica que há diferenças entre os dois grupos de clientes 

(adimplentes e inadimplentes) e que o poder de separação da função discriminante é 

estatisticamente significante.  

O efeito de cada variável explicativa do modelo sobre os escores da operação de 

crédito pode ser descrito através da análise dos coeficientes: 

 Resultado líquido do negócio: o sinal positivo do coeficiente dessa variável significa que 

clientes com maiores rendas líquidas possuem maiores escores, com tendência, portanto, a 

serem mais inadimplentes. A renda média do grupo inadimplente supera o grupo adimplente 

em R$ 1.516,00, diferença muito expressiva considerando o perfil dos clientes da instituição. 

Esse resultado, a princípio incoerente, possivelmente, tem como causa o fato dos clientes 

declararem aos agentes de crédito renda superior àquela realmente auferida. Uma vez que a 

maioria dos empreendimentos financiados pela instituição são informais, não é exigido 

comprovação formal de renda. O solicitante declara quais são suas receitas provenientes do 

negócio e o agente de crédito faz uma avaliação do empreendimento para verificar se as 

condições do negócio condizem com a renda declarada. Assim, o coeficiente desta variável 

(Resultado líquido do negócio) mostra que pode estar havendo uma distorção de informações 
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dos clientes, que declaram receitas maiores que as realmente auferidas, apenas para 

conseguirem o crédito. Além disso, pode estar ocorrendo também uma avaliação pouco 

criteriosa dos agentes de crédito ou ainda, ambos fatores.  

 Número de parcelas: empréstimos com pagamentos divididos em maiores números de 

parcelas tendem a ser mais inadimplentes. Isso, provavelmente, está ligado à finalidade do 

empréstimo. Os empréstimos destinados a investimento em capital fixo possuem prazos 

maiores para pagamento que aqueles destinados a capital de giro. No entanto, os possíveis 

retornos para o empreendimento, gerados com o investimento em capital fixo, podem 

acontecer de forma mais lenta, às vezes, posteriormente ao prazo final de pagamento do 

empréstimo. Portanto há uma tendência de clientes com empréstimos destinados a capital 

fixo, embora com prazos mais alongados para pagamento, possuírem maiores dificuldades 

para pagamento, principalmente, nas primeiras parcelas do empréstimo. Grande parte dos 

clientes adimplentes da amostra contraiu empréstimos com número de parcelas situado em um 

intervalo compreendido entre 3 e 5 parcelas, que constituem, em média, os prazos de 

pagamento do crédito destinado a capital de giro. Assim, esse intervalo relativo ao número de 

parcelas pode ser considerado menos arriscado para os empréstimos concedidos na 

instituição, dada a grande incidência de adimplência no mesmo. Diante dos resultados do 

coeficiente da variável número de parcelas, pode-se dizer que o fato da maioria dos créditos 

concedidos pelo Cred Cidadania, atualmente, serem destinados a capital de giro, se mostra 

como algo positivo para a instituição.Os resultados obtidos com a essa variável evidenciam 

também a necessidade de que maiores esforços sejam direcionados no acompanhamento sobre 

aqueles empréstimos destinados a capital fixo, que possuem maior número de parcelas, e são, 

assim, mais arriscados.  

 Valor do empréstimo: de acordo com esse modelo, empréstimos em maiores valores tendem 

a ser mais adimplentes que empréstimos menores. Esse resultado, provavelmente, está ligado 



125

à metodologia de concessão de crédito adotada no Cred Cidadania, em que os créditos são 

concedidos em valores crescentes, havendo aumento dos valores dos empréstimos de acordo 

com a capacidade de pagamento e pontualidade do usuário. Deste modo, geralmente, a 

instituição concede créditos em maiores valores para aqueles clientes que já possuem um 

histórico de bons pagamentos com a mesma. O fato de a adimplência aumentar conforme 

aumentam os montantes concedidos em empréstimos indica que a instituição está sendo bem 

sucedida em sua política de crédito com valores ascendentes. Em média, os valores de 

empréstimos da instituição se situam na faixa de R$1.200,00. Enquanto o valor médio 

concedido para os adimplentes é de R$ 1338, 10, o grupo inadimplente teve valor médio de 

R$1.181,90. Esses dados mostram a relevância dessa variável em discriminar os clientes bons 

dos maus pagadores. No entanto, há que se fazer uma ressalva em relação a essa variável. A 

base de dados utilizada neste trabalho não foi separada em clientes novos e clientes já 

existentes, ou seja, foi utilizada a mesma base para construção dos modelos de aprovação de 

crédito e behavioural scoring. Assim, o comportamento dessa variável é mais coerente 

quando se trata de modelos behavioural scoring, em que os valores dos empréstimos 

concedidos aumentam à medida que o cliente constrói um currículo de bons pagamentos com 

a instituição.  

 Tempo de funcionamento: empréstimos para empreendimentos com maior horizonte 

temporal de funcionamento são mais adimplentes que aqueles empréstimos direcionados a 

empreendimentos mais novos, sendo que a diferença média do tempo de funcionamento de 

empreendimentos adimplentes e inadimplentes foi de aproximadamente 2 anos. Ou seja, os 

empreendimentos de clientes adimplentes possuem, em média, dois anos a mais de 

funcionamento que aqueles que se encontram inadimplentes. Geralmente, um maior tempo de 

funcionamento do negócio é um indício de que aquele cliente já está mais estabilizado 

financeiramente e no mercado em que atua, o que é coerente com os resultados encontrados.  
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Além da direção do efeito das variáveis explicativas sobre os escores, é importante 

analisar também a magnitude ou tamanho do efeito dessas variáveis sobre os mesmos. 

Aqueles coeficientes mais positivos representam características que mais contribuem para o 

aumento dos escores e, conseqüentemente, para o aumento da inadimplência. Já aqueles 

coeficientes mais negativos exercem efeitos contrários, ou seja, suas respectivas variáveis 

explicativas são mais expressivas na redução da inadimplência. Desta forma, na avaliação do 

risco de crédito, os analistas devem redobrar a atenção sobre aqueles solicitantes que 

apresentam atributos concernentes a variáveis que possuem altas ponderações positivas no 

modelo, visto que tais solicitantes possuem maiores riscos de inadimplência.  

A análise do quadro 8 (4) mostra que, neste modelo de aprovação de crédito – análise 

discriminante, o valor do empréstimo (VE) é a característica que exerce o maior efeito na 

redução da inadimplência. Por outro lado, a variável que mais afeta a inadimplência, no 

sentido de aumentá-la, é o resultado líquido do negócio (RLN), já que seu coeficiente é o 

maior. Assim, por exemplo, ao realizar uma classificação de um solicitante com base no 

modelo construído, o fato dele declarar altos valores (muito superiores á média) para a 

variável resultado líquido do negócio irá contribuir significantemente para sua classificação 

como possível cliente inadimplente. Requerentes de crédito nessa situação demandam, 

portanto, uma análise mais detalhada e cuidadosa, com maior zelo por parte do analista de 

crédito, já que têm considerável propensão à inadimplência, podendo, inclusive estar 

declarando falsos valores para a renda líquida auferida.  

4.3.1.2 Modelo behavioural scoring

Além das variáveis consideradas no modelo de aprovação de crédito, o modelo final 

behavioural scoring incorporou também variáveis que retratam o histórico dos clientes com a 

instituição, adicionando informações que auxiliem o analista a decidir sobre gestão de créditos 

de solicitantes que já são clientes da instituição. O modelo final de behavioural scoring, 
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construído com o uso da técnica análise discriminante, pode ser visualizado no quadro 11 (4) 

a seguir: 

Quadro 11 (4) - Modelo behavioural scoring – análise discriminante 

Variáveis / Siglas Coeficientes 

Resultado Líquido do Negócio (RLN) 1,100 

Número de Parcelas (NP) 0,678 

Valor do Empréstimo (VE)  -0,702 

Tempo de Funcionamento (TF) -0,427 

Não casados (EC1) 0,537 

Número de Dependentes (ND) 0,216 

Agente de Crédito 5 (AC5) -0,998 

Cliente não possui atrasos anteriores (CNPA) -0,672 

Avalista não possui crédito anterior (ANPC) 0,534 

Constante (
0

) -6,017 

Fonte: Elaborado pela autora 

No formato de equação, este modelo pode ser assim escrito: 

i
Z = -6,017 + 1,1*RLN + 0,678*NP – 0,702*VE – 0,427*TF + 0,537*EC1 + 0,216*ND – 

0,998*AC5 – 0,672*CNPA + 0,534*ANPC 

Da mesma forma que no modelo de aprovação, os escores 
i

Z  para cada cliente foram 

obtidos pela multiplicação das variáveis independentes representativas das informações dos 

clientes pelos respectivos coeficientes. O cálculo do ponto de corte e a regra de classificação 

também foram realizados da mesma maneira que no modelo de aprovação de crédito. O 

quadro 12 (4) mostra esses valores para o modelo behavioural scoring.

Quadro 12 (4): Médias dos escores e parâmetros de classificação do modelo behavioural
scoring – análise discriminante 

Escores Clientes Adimplentes Clientes Inadimplentes 

Média (Centróides) -0,813 0,813 

Escore < 0 Escore > 0 Parâmetro de Classificação 
(Ponto de Corte) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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De acordo com a regra de classificação baseada no ponto de corte, e de modo idêntico 

ao modelo anterior, os clientes cujos escores eram inferiores a 0 foram classificados como 

adimplentes e os clientes cujos escores eram superiores a 0 foram classificados como 

inadimplentes. 

A significância do modelo behavioural scoring, dada pelo teste Lambda de Wilks, 

pode ser visualizada no quadro 13 (4) abaixo: 

Quadro 13 (4): Teste de Significância para o modelo behavioural scoring – análise 
discriminante 

Valor do Teste Lambda de Wilks Significância 

0,600 0,000 

Fonte: Elaborado pela autora 

Uma vez que o valor do teste Lambda de Wilks foi baixo (consideravelmente inferior 

a 1) e significante em qualquer nível de confiança, pode-se dizer que a função possui poder de 

discriminação estatisticamente relevante.  

Verifica-se que o modelo behavioural scoring é consideravelmente amplo, agregando 

informações de diversos tipos sobre os clientes e seu relacionamento com a instituição. Os 

coeficientes das variáveis que já foram consideradas no modelo de aprovação (RLN, NP, VE, 

TF) apresentaram os mesmos sinais, e, portanto, efeito similar sobre os escores de cada 

cliente, o que indica não haver incoerência nessas variáveis entre os dois modelos. Assim, a 

explicação do efeito dessas variáveis sobre os escores de cada cliente já foi dada quando da 

explanação dos modelos de aprovação, se aplicando, também, aos modelos behavioural

scoring. Além dessas variáveis já consideradas no modelo de aprovação – análise 

discriminante, os modelos behavioural scoring incorporaram outras variáveis, cujos efeitos 

sobre os escores são analisados a seguir: 

 Estado civil não casado (solteiros, viúvos, divorciados): esta variável possui sinal positivo, 

significando que indivíduos não casados são mais propensos à inadimplência que indivíduos 
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casados. Uma possível explicação para o comportamento dessa variável reside no fato dos 

indivíduos não casados possuírem uma menor apreensão em relação ao pagamento das 

dívidas, já que, geralmente, têm menores responsabilidades. Neste trabalho, 32% dos clientes 

adimplentes são não casados, enquanto, dentre os inadimplentes, esse percentual é de 45%. 

Assim, é importante que o Cred Cidadania proceda a uma análise mais minuciosa na 

concessão de empréstimos a clientes solteiros.Como a maioria dos clientes da instituição são 

casados ou possuem união estável, isso se mostra como algo positivo para a mesma, dada o 

fato desse atributo contribuir para a adimplência.  

 Número de dependentes: tomadores com maior número de dependentes tendem a ser mais 

inadimplentes. Esse é um resultado plausível, uma vez que um maior número de dependentes, 

geralmente, significa que o cliente tomador de crédito compromete um maior percentual da 

renda familiar com o provimento das necessidades dos seus dependentes, visto que a família é 

mais numerosa. Além disso, como a renda familiar e do negócio são, na maioria dos casos, 

associadas, as receitas provenientes do negócio costumam também ser destinadas ao 

suprimento de necessidades da família do cliente. Portanto, um grande número de 

dependentes ou uma família mais numerosa implica em menor parcela de renda disponível 

para cumprir as obrigações assumidas. Além dos gastos fixos familiares, qualquer evento 

extraordinário que ocorra na família (doenças, falecimentos, roubos, etc.) afeta ainda mais o 

pagamento das dívidas, expondo a instituição concessora em altos riscos.  

 Agente de crédito 5 : o coeficiente dessa variável é negativo, indicando que a atuação desse 

agente de crédito contribui para a redução da inadimplência. Em outras palavras, os créditos 

monitorados pelo agente de crédito 5 são menos propensos a ficarem inadimplentes, o que 

denota a eficiência desse profissional, comparada aos outros agentes, na análise e 

acompanhamento dos empréstimos. O perfil desse agente é o fator decisivo na sua eficiência. 

Primeiramente, ele é o agente de crédito mais antigo da instituição, possui grande experiência 
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em lidar com os clientes, na avaliação do risco e nas atividades de cobrança . Além da 

experiência, o agente de crédito 5 também é o mais motivado e participante em todas as 

atividades de capacitação profissional desenvolvidas pela instituição. O coeficiente dessa 

variável comprova a proposição levantada durante esse trabalho, qual seja, da importância da 

experiência e capacitação dos agentes de crédito, visto que a atuação destes profissionais é 

peça fundamental no processo de análise de risco do Cred Cidadania e da maioria das 

instituições de microcrédito.  

 Cliente não possui atraso anterior: o fato do solicitante do crédito possuir um histórico de 

bons pagamentos com a instituição é algo positivo, sendo que clientes nessa condição são 

menos propensos a se tornarem inadimplentes. O conhecimento, por parte da instituição, do 

histórico de atrasos dos clientes, é de fundamental importância, fornecendo subsídio de 

informação em decisões de renovação de empréstimos, aumento do valor concedido, dentre 

outras. Portanto, a concessão de crédito a solicitantes que já possuem um relacionamento 

histórico de bons pagamentos com o Cred Cidadania é uma estratégia mais viável, em termos 

de risco de inadimplência, em relação à concessão de crédito a solicitantes que não possuem 

tal histórico. 

 Avalista não possui crédito anterior com a instituição: essa variável contribui para o 

aumento do escore, o que significa que aqueles clientes cujos avalistas não possuem créditos 

anteriores com a instituição possuem uma maior chance de se tornarem inadimplentes. A 

explicação para essa questão pode ser encontrada no sistema de garantias adotado pelas 

instituições de microcrédito, baseado no aval solidário, já explicado anteriormente. Conforme 

já foi comentado, esse sistema tem gerado um efeito em cadeia de inadimplência de 

indivíduos do mesmo grupo solidário, sendo que os atrasos de um indivíduo são seguidos por 

atrasos do (s) outro(s). Isso faz com que, embora os créditos sejam individualizados, a 

inadimplência de um indivíduo afete o(s) outro(s) do mesmo grupo. Assim, a situação e o 



131

histórico do avalista solidário do tomador de empréstimo são informações muito relevantes e 

que precisam ser consideradas, uma vez que afetam, mesmo que indiretamente, a situação de 

adimplência do tomador. Quando o(s) avalista(s) solidário de um crédito já é conhecido da 

instituição, ou seja, já possui um bom histórico de créditos com a mesma, é um aspecto 

favorável. Por outro lado, se o avalista solidário de um empréstimo não possui créditos 

anteriores com a instituição, ou se ele possui atrasos em empréstimos anteriores, isso pode 

indicar uma tendência de aumento da inadimplência do seu crédito e do(s) outro(s) 

componente(s) do grupo dos quais ele é avalista solidário, devido às relações de 

interdependência de inadimplência verificadas dentro do mesmo grupo. 

Em relação à magnitude do efeito dos coeficientes estimados sobre a inadimplência, 

verifica-se que, neste modelo behavioural scoring – análise discriminante, a variável que mais 

contribui para o aumento da inadimplência é o resultado líquido do negócio (RLN), sendo que 

quanto maiores forem os valores dessa variável, maior será a probabilidade do cliente ser ou 

se tornar inadimplente. Tal como no modelo anterior de aprovação de crédito, o coeficiente 

dessa variável evidencia a necessidade de avaliação mais pormenorizada para aqueles 

solicitantes que declarem rendas líquidas muito superiores à média. Por outro lado, a variável 

agente de crédito 5 (AC5) possui um coeficiente de -0,998, constituindo, portanto, a 

característica que exerce o maior impacto na redução da inadimplência, dentre as variáveis 

consideradas pelo modelo, devido à já referida eficiência deste profissional. 
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4.3.2 Resultados regressão logística 

4.3.2.1 Modelo de aprovação de Crédito 

O uso da técnica regressão logística gerou modelos próximos àqueles gerados com o 

uso da análise discriminante. O modelo de aprovação de crédito teve a seguinte composição, 

como mostra o quadro 14 (4). 

Quadro 14 (4): Modelo de aprovação de crédito – regressão logística 

Variáveis / Siglas Coeficientes Valor Teste Wald Significância do Teste 

Resultado Líquido do Negócio (RLN) 0,01 29,402 0,000 

Número de Dependentes (ND) 0,283 4,396 0,036 

Número de Parcelas (NP) 1,530 12,052 0,001 

Valor do Empréstimo (VE) -0,020 24,677 0,000 

Tempo de Funcionamento (TF) -0,083 5,894 0,015 

Local de Residência 4 (LOCAL4) -1,246 7,093 0,008 

Constante (
0

) -7,032 10,396 0,001 

Fonte: Elaborado pela autora 

A seguinte equação exibe o modelo, em seu formato geral: 

i
Z = -7,032+0,01*RLN + 0,283*ND + 1,53*NP - 0,02*VE – 0,083*TF -1,246*LOCAL4 , 

onde
i

Z  representa o escore do indivíduo i.  

Verifica-se que esse modelo de aprovação de crédito com regressão logística agregou 

apenas uma variável a mais em relação ao modelo construído com análise discriminante, 

mostrado na seção 4.3.1.1 deste trabalho. Embora os valores dos coeficientes estimados para 

as variáveis explicativas sejam diferentes, todos eles possuem os mesmos sinais que os 

coeficientes gerados no modelo de aprovação com análise discriminante, indicando que a 

influência das variáveis explicativas sobre os escores é similar nos dois modelos. Desta forma, 
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uma variável com coeficiente positivo afeta o escore aumentando a tendência à inadimplência 

enquanto que um coeficiente positivo a reduz. 

Enquanto na análise discriminante as previsões de pertinência ou classificação dos 

indivíduos em cada um dos grupos (adimplentes ou inadimplentes) são realizadas através dos 

escores médios dos grupos, a regressão logística classifica os clientes prevendo diretamente a 

probabilidade do evento inadimplência acontecer. Lembrando que a variável dependente 

i
Y representa a qualidade de crédito do indivíduo i, a regressão logística calcula diretamente a 

probabilidade condicional de
i

Y ser igual a 1, que, nesse estudo, significa a probabilidade do 

cliente ser inadimplente. A probabilidade condicional de 
i

Y  ser igual a 1, dadas as respostas 

das variáveis explicativas do indivíduo i, é fornecida pela seguinte fórmula : 

iZ-i
e1

1P  , 

Onde: 

i
Z = é a equação representativa do modelo de aprovação de crédito estimado; 

i
P  = representa a probabilidade do indivíduo i estar inadimplente; 

Desta forma, a classificação dos clientes como adimplentes ou inadimplentes, neste 

modelo, foi realizada com base na probabilidade de inadimplência, que é calculada de acordo 

com equação gerada pelo modelo, que, por sua vez, se baseia nas informações de cada cliente 

para as variáveis explicativas. O ponto de corte adotado foi 0,5, valor padronizado para a 

técnica regressão logística. Esse valor de 0,5, conforme ressalta Hair Júnior et al (1998), 

representa a probabilidade de ocorrência do evento segundo o critério de aleatoriedade ou 

chances iguais. Assim, aqueles clientes para os quais a probabilidade estimada de 

inadimplência resultou em valor inferior a 0,5, foram classificados como adimplentes. E 
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aqueles para os quais a probabilidade de inadimplência foi superior a 0,5, foram classificados 

como inadimplentes.  

Quadro 15 (4): Parâmetros de classificação do modelo de aprovação de crédito - regressão 
logística

 Clientes Adimplentes Clientes Inadimplentes 

Probabilidade < 0,50 Probabilidade > 0,50 
Parâmetro de Classificação 

(Ponto de Corte) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Em relação às variáveis explicativas do modelo de aprovação, além das variáveis 

explicativas já consideradas no modelo de aprovação com análise discriminante, cujos efeitos 

sobre a variável dependente já foram explanados na abordagem dos modelos de análise 

discriminante, o modelo de aprovação - regressão logística incorporou também a variável 

local de residência 4, que será comentada a seguir: 

 Local de Residência 4: Essa variável agrupa clientes residentes nas localidades de Paulista, 

Jaboatão, Igarassu, Itamaracá, Abreu e Lima, Moreno e São Lourenço. O sinal negativo do 

coeficiente estimado indica que os clientes residentes nessas localidades possuem menores 

chances de se tornarem inadimplentes do que clientes residentes nas outras localidades 

(Camaragibe, Recife, Olinda). Há indícios, de acordo com levantamentos realizados na 

instituição, de que tal resultado reflete a atuação dos agentes de crédito em cada região 

geográfica. Desta forma, aquele (s) agentes responsáveis pelos créditos concedidos nas 

regiões designadas pela variável local de residência 4, por serem mais eficazes na análise e 

acompanhamento do crédito, fazem com que essas regiões apresentem índices menores de 

inadimplência.  

Das variáveis que compõem o modelo de aprovação de crédito com regressão 

logística, Número de Parcelas (NP) é aquela que mais pesa para o aumento da inadimplência, 

possuindo o maior coeficiente. Já a variável Local de Residência 4 (LOCAL4) representa a 
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característica que exerce o maior efeito em termos de contribuição para redução da 

inadimplência. Assim, sob o enfoque deste modelo, a variável que merece análise mais 

detalhada é número de parcelas, visto que ela  resume a característica que mais aumenta a 

inadimplência. Por outro lado, o fato do cliente residir em uma das regiões agregadas na 

variável local de residência 4 é o atributo que mais pesa favoravelmente ao cliente, 

contribuindo para que a instituição o veja como menos arriscado.  

Na regressão logística, é utilizada a estatística de Wald para testar a significância da 

equação estimada (HAIR JÚNIOR ET AL, 1998). Ela fornece a significância estatística de 

cada coeficiente estimado, de modo que o teste de hipóteses pode ocorrer como acontece na 

regressão múltipla. Os valores dos testes de Wald para os coeficientes do modelo de 

aprovação de crédito foram dados no quadro 14 (4). Verifica-se que, a um nível de 95% de 

confiança, todos os coeficientes foram estatisticamente significativos ou diferentes de 0, já 

que a significância do teste é inferior a 0,05 para todos eles. Assim, uma vez que todos os 

coeficientes foram estatisticamente significativos, considerou-se que a regressão, em sua 

forma global, também fora significante.  

4.3.2.2 Modelo behavioural scoring

O modelo behavioural scoring com regressão logística adicionou duas variáveis a 

mais que o modelo de aprovação de crédito com a mesma técnica. Em comparação com o 

modelo behavioural scoring elaborado com análise discriminante, o modelo behavioural

scoring com regressão logística se diferenciou em relação a três variáveis. O modelo 

behavioural scoring com regressão logística é mostrado no quadro 16 (4): 
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Quadro 16 (4): Modelo behavioural scoring – regressão logística 

Variáveis / Siglas Coeficientes 
Estimados

Valor Teste 
Wald 

Significância do 
Teste 

Resultado Líquido do Negócio (RLN) 0,01 28,740 0,000 

Número de Parcelas (NP) 1,538 11,364 0,001 

Valor do Empréstimo (VE) -0,02 13,643 0,000 

Tempo de Funcionamento (TF) -0,099 6,822 0,009 

Número de Dependentes (ND) 0,312 4,731 0,03 

Agente de Crédito 5 (AC5)   -1,185 5,270 0,022 

Avalista não possui crédito anterior (ANPC) 1,027 6,122 0,013 

Local de Residência 4 (LOCAL 4)  -1,183 5,678 0,017 

Constante (
0

) -6,017 11,570 0,001 

Fonte: Elaborado pela autora 

Verifica-se, através da análise do quadro, que os coeficientes estimados no modelo 

behavioural scoring – regressão logística influenciam a variável dependente qualidade do 

crédito no mesmo sentido que os coeficientes estimados no modelo behavioural scoring – 

análise discriminante. Assim as variáveis explicativas cujos coeficientes são positivos 

contribuem para um aumento da inadimplência enquanto que as variáveis com sinais 

negativos reduzem-na. Todas a variáveis que formaram o modelo behavioural scoring – 

regressão logística já foram comentadas nos modelos anteriores, e como elas afetam os 

escores na mesma direção, os comentários são válidos também para este modelo.  

De modo idêntico ao modelo behavioural scoring – análise discriminante, neste 

modelo com regressão logística, o coeficiente que mais afeta os escores na direção de redução 

da inadimplência é o coeficiente da variável agente de crédito 5 (AC5). Já o fato do 

empréstimo possuir amplo número de parcelas (variável NP) é o que mais colabora para 

aumentar a propensão à inadimplência. Comentários sobre essas variáveis já foram feitos 

anteriormente, quando da consideração de outros modelos. Mas vale ressaltar que o fato da 

variável agente de crédito 5 ser a que mais impacta na redução da inadimplência vem 

confirmar, também neste modelo com regressão logística, a relevância dos aspectos 
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experiência e formação do agente para que ele exerça com eficácia suas funções, contribuindo 

para a redução da inadimplência do Cred Cidadania. Já a considerável cooperação da variável  

número de parcelas para o aumento da inadimplência, indica que, segundo este modelo, a 

instituição deve analisar com mais austeridade aqueles empréstimos destinados a capital fixo, 

por serem estes os que possuem maiores números de parcelas.  

Neste modelo, a classificação dos clientes em adimplentes ou inadimplentes também 

foi realizada de acordo com a probabilidade de inadimplência, o que é característico da 

técnica de regressão logística. O ponto de corte foi de 0,5, valor padrão adotado nesta técnica. 

Assim, aqueles clientes cuja probabilidade de inadimplência, de acordo com o modelo, foi 

inferior a 0,5, foram classificados como adimplentes. Já aqueles cuja probabilidade de 

inadimplência foi superior a 0,5, foram classificados como inadimplentes.  

Em relação à significância estatística do modelo, o teste Wald mostrou que todos os 

coeficientes são significativos a um nível de 95%, uma vez que o valor da significância do 

teste foi inferior a 0,05 para todos eles. Assim, comprovou-se que o modelo, em sua forma 

geral, foi significativo.  

Por fim, é importante mencionar que, em todos os modelos, as constantes 0

figuram apenas para fins de arranjos estatísticos, sendo que estas constantes não são 

consideradas para fins interpretativos, uma vez que os modelos são padronizados pelo pacote 

estatístico para trabalhar apenas com os coeficientes das variáveis independentes. Como é 

explanado em Caouette, Altman e Narayanan (1998), posicionamento similar a este foi 

adotado em trabalhos de Altman (1971), Kanitz (1974), Schreiner (1999) e outros.  

4.3.3 Avaliação da capacidade preditiva dos modelos 

A avaliação da capacidade preditiva dos modelos foi realizada através das matrizes de 

classificação. A construção das matrizes de classificação envolve a comparação entre a 
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classificação original da amostra e a classificação realizada pelos modelos. Para  classificar as 

observações através modelos, faz-se necessário conhecer o escore de corte, cujas formas de 

cálculos para cada um dos modelos já foram demonstradas nas seções anteriores. Deste modo, 

através da comparação dos seus escores individuais com o escore de corte, os clientes foram 

classificados em adimplentes ou inadimplentes, com base nos modelos desenvolvidos. Ao ser 

comparada com a classificação original, a classificação realizada pelos modelos fornece uma 

medida da eficácia dos mesmos em classificar corretamente os clientes da amostra.  

As matrizes de classificação, exibindo os percentuais de acerto de cada um dos 

modelos desenvolvidos, são mostradas nas seções que seguem.  

4.3.3.1 Matriz de Classificação dos modelos de análise discriminante 

Quadro 17 (4) - Matriz de classificação do modelo de aprovação de crédito – análise 
discriminante (% acertos) 

Classificação do Modelo 
Classificação Original Adimplentes Inadimplentes

Adimplentes 84% 16% 

Inadimplentes 23% 77% 

Percentual Geral de Acertos 80,5% 

Fonte: Elaborado pela autora 

Quadro 18 (4) - Matriz de classificação do modelo de behavioural scoring – análise 
discriminante (% acertos) 

Classificação do Modelo 
Classificação Original Adimplentes Inadimplentes

Adimplentes 84% 16% 

Inadimplentes 21% 79% 

Percentual Geral de Acertos 81,5% 

Fonte: Elaborado pela autora 

Verifica-se que, de uma forma geral, os modelos desenvolvidos com o uso da técnica 

análise discriminante obtiveram bons percentuais de acertos em suas classificações, situando-
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se na faixa de 80% de acertos. O Teste Q de Press foi empregado para avaliar o nível de 

significância da precisão de classificação, comparando a classificação correta realizada pelos 

modelos com aquela baseada no critério de chances, que para o caso de dois grupos é de 50%.  

1KN
KnNessPrQ

2

Considerando o número de observações corretamente classificadas em cada modelo, o 

tamanho total da amostra N = 200 e o número de grupos n =2, a aplicação da fórmula acima 

mostrada para cada um dos modelos gerou os seguintes resultados:  

Modelo de aprovação de crédito – análise discriminante 

12200
2161200essPrQ

2
  = 74,42 

Modelo Behavioural Scoring – análise discriminante 

12200
2163200essPrQ

2
= 79,38 

Os valores de Q de Press encontrados foram comparados com o valor crítico ou 

tabelado para esse teste, que é o valor de 2  ( qui-quadrado) com um grau de liberdade, já 

que o número de graus de liberdade consiste no número de grupos considerados menos 1, ou 

seja, 1K . Adotando-se o nível de confiança de 95%, o valor de 2 , com um grau de 

liberdade é 3,84. Uma vez que os valores dos testes Q de Press para ambos modelos de análise 

discriminante excedem, em muito, o valor de 2  crítico ou tabelado, constatou-se que as 

matrizes de classificação dos dois modelos podem ser consideradas estatisticamente melhores 

que a classificação baseada no critério de chances.  

Segundo Hair Júnior et al (1998), não existe nenhuma regra que defina qual deve ser a 

precisão da capacidade preditiva dos modelos. O autor afirma que isso depende da finalidade 

do modelo, do pesquisador e do custo da informação gerada em relação ao seu valor. No 
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entanto, segundo ele, uma estimativa grosseira do nível aceitável de precisão preditiva dos 

modelos pode ser obtida considerando que a precisão da classificação através do modelo deve 

ser, pelo menos, um quarto superior à classificação por chances. Assim, se a classificação por 

chances é 50%, a classificação do modelo deve ser, pelo menos, 62,5%. Os modelos de 

análise discriminante desenvolvidos neste trabalho resultaram em níveis de acerto de 80,5% e 

81,5%, obtendo, portanto uma precisão de classificação consideravelmente superior ao 

mínimo aceitável.  

Embora os modelos desenvolvidos com análise discriminante tenham obtido bons 

percentuais gerais de acerto, verifica-se, ao analisar os quadros 17 (4) e 18 (4), que a sua 

precisão em classificar os clientes inadimplentes foi inferior à precisão de classificação dos 

clientes adimplentes. Para uma instituição concessora de crédito, é mais interessante que o 

modelo seja eficaz na previsão da inadimplência do que da adimplência, já que o erro de 

aprovar uma operação que se tornará problemática (erro tipo I) é considerado mais grave que 

a recusa de uma operação que seria um bom negócio para a instituição (erro Tipo II), como 

ressalta Sicsu (1998b). 

Assim, pode-se dizer que ambos modelos de análise discriminante, apesar de terem 

sido eficazes na classificação geral, apresentaram-se menos poderosos em prever o evento 

mais necessário de ser previsto por um modelo de risco de crédito, qual seja, a inadimplência. 

4.3.3.2 Matriz de Classificação dos modelos de regressão logística 

Quadro 19 (4) - Matriz de classificação do modelo de aprovação de crédito – regressão 
logística (% acertos) 

Classificação do Modelo 
Classificação Original Adimplentes Inadimplentes

Adimplentes 78% 22% 

Inadimplentes 18% 82% 

Percentual Geral de Acertos 80,0% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 20 (4) - Matriz de classificação do modelo behavioural scoring – regressão logística 
(% acertos) 

Classificação do Modelo 
Classificação Original Adimplentes Inadimplentes
Adimplentes 79% 21% 

Inadimplentes 17% 83% 

Percentual Geral de Acertos 81,0% 

Elaborado pela autora 

O teste Q de Press para cada um dos modelos de regressão logística resultou nos 

seguintes valores: 

Modelo de aprovação de crédito – regressão logística 

12200
2160200essPrQ

2
= 72,00 

Modelo behavioural scoring – Regressão Logística 

12200
2162200essPrQ

2
 = 76,88 

De modo similar aos modelos de análise discriminante, com base no teste Q de Press, 

verificou-se que as classificações dos modelos de regressão logística foram muito superiores 

que a classificação com base no critério de chances. Os percentuais de acertos de ambos os 

modelos superam, com folga, o percentual mínimo aceitável aconselhado por Hair Júnior et al 

(1998) que é de 62,5%, ou um quarto superior à classificação por chances, que para o caso de 

dois grupos é de 50%. Isso significa que esses modelos possuem poder discriminatório de 

classificação dos grupos de clientes adimplentes e inadimplentes superior a uma classificação 

baseada apenas na probabilidade ou critério de chances.. 

Os percentuais gerais de acertos dos modelos de regressão logística foram muito 

próximos àqueles obtidos através da análise discriminante, conforme pode ser visto pela 

análise dos quadros 17 (4) a 20 (4). No entanto, verifica-se que os modelos de regressão 

logística foram relativamente mais eficazes em classificar corretamente os clientes 
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inadimplentes. Enquanto os modelos de aprovação – análise discriminante classificaram 

corretamente 77% dos clientes inadimplentes, o percentual de classificação desses clientes de 

acordo com o modelo de aprovação – regressão logística foi de 82,0%. Resultados 

semelhantes foram encontrados em relação aos modelos behavioural scoring, em que a 

análise discriminante classificou corretamente 79% dos clientes inadimplentes contra 82% de 

classificação correta da técnica de regressão logística. Desta forma, sob o aspecto da previsão 

de inadimplência, os modelos de regressão logística foram superiores àqueles desenvolvidos 

com análise discriminante, embora os percentuais gerais de acertos da classificação dos 

modelos sejam muito próximos com as duas técnicas.  

Referindo-se às classificações de modelos de análise discriminante e regressão 

logística, Hair Júnior et al (1998) consideram que quando as suposições básicas são atendidas, 

ambas técnicas oferecem resultados classificatórios e preditivos similares. Realmente, neste 

trabalho, os resultados mostram que as duas técnicas possuem capacidades preditivas 

similares, conforme foi analisado acima. No entanto, embora tenham sido realizadas todas as 

transformações para atender aos pressupostos básicos da análise discriminante, essa técnica se 

mostrou menos competente em classificar corretamente os clientes inadimplentes, o que é o 

principal benefício de um modelo de previsão de risco de crédito. Os modelos elaborados com 

a técnica de regressão logística se mostraram mais robustos e eficientes para esta função.  

4.3.4 Validação dos resultados 

 O estágio final na construção de modelos de Credit Scoring envolve a validação dos 

resultados. O procedimento mais usado para validação consiste na partição da amostra total, 

antes da estimação dos modelos, subdividindo-a aleatoriamente em amostra de 

desenvolvimento e amostra de teste ou validação. A amostra de desenvolvimento é utilizada 
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para construir os modelos enquanto que a amostra de validação é empregada para testá-los ou 

avaliar a sua validade. Desse modo, a validade é estabelecida se o modelo construído a partir 

da amostra de desenvolvimento classifica observações que não foram utilizadas no processo 

de estimação (amostra de teste), em um nível aceitável. 

A justificativa para dividir a amostra total em dois grupos é que um viés ascendente 

pode ocorrer na precisão preditiva do modelo se os indivíduos usados para o desenvolvimento 

da função forem os mesmos utilizados para testá-la (HAIR JÚNIOR ET AL, 1998).  

Neste trabalho, devido a limitações técnicas, não houve a separação da amostra total 

em amostra de teste e validação. Embora o tamanho da amostra tenha sido estaticamente 

significativo, ele se mostrou pequeno para que se realizasse uma partição, sendo que caso se 

optasse por isso, os resultados do trabalho poderiam ficar comprometidos. Por outro lado, 

uma amostra maior não pôde ser coletada, devido, principalmente, ao fato da própria 

população de clientes da instituição em estudo ser pequena, comparada a outras instituições 

concessoras de crédito e microcrédito.  

Assim, neste trabalho, diante da impossibilidade de se trabalhar com uma amostra de 

teste, foi adotado um procedimento de validação alternativo, abordado em Hair Júnior et al 

(1998). Segundo os autores, uma técnica alternativa de validação consiste em estabelecer o 

perfil dos grupos sobre as variáveis independentes para garantir sua correspondência com as 

bases conceituais do modelo desenvolvido. Esse perfil é traçado a partir das características 

dos clientes, analisando os valores médios de cada variável independente para ambos grupos. 

Para se obter os perfis dos grupos de clientes adimplentes e inadimplentes, foram computadas, 

para cada grupo, as médias das variáveis independentes consideradas pelos modelos e foi 

verificada a coerência desses resultados com o comportamento das variáveis no modelo, em 

termos da forma como elas impactam na qualidade de crédito dos clientes. Esses dados são 

mostrados no quadro 21 (4) 
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Quadro 21 (4): Médias das variáveis explicativas para os grupos de clientes adimplentes e 
inadimplentes 

Variáveis / Siglas Médias dos Grupos 
Teste T de 

diferença de 
médias 

Significância do 
Teste T 

Adimplentes Inadimplentes   

Resultado Líquido do Negócio (RLN) 1455,63 2971,55 4,699 0,000 

Número de Parcelas (NP)      4,88       5,48 2,254 0,025 

Valor do Empréstimo (VE) 1338,10 1181,90 2,243 0,028 

Tempo de Funcionamento (TF)      9,25        6,91 2,832 0,005 

Não casados (EC1)      0,32        0,45 2,159 0,039 

Número de Dependentes (ND)       0,79        1,23 2,300 0,022 

Agente de Crédito 5 (AC5)       0,31         0,13 3,132 0,002 

Cliente não possui atrasos anteriores      0,43         0,24 2,891 0,004 

Avalista não possui crédito anterior     0,36        0,55 2,735 0,007 

Local de Residência 4 (LOCAL4)     0,25        0,16 2,981 0,003 

Fonte: Elaborado pela autora 

Ao analisar o quadro 21 (4), verifica-se que as variáveis cujos coeficientes estimados 

nos modelos foram positivos, tais como resultado líquido do negócio (RLN), número de 

parcelas (NP), não casados (EC1), número de dependentes (ND), apresentam valores médios 

para o grupo de clientes inadimplentes superior aos valores médios dos clientes adimplentes. 

Isso denota que, para essas variáveis, o atributo em questão, está presente em maior proporção 

ou possui maiores valores no grupo dos inadimplentes que no grupo dos adimplentes. Assim, 

por exemplo, na variável resultado líquido do negócio (RLN), os valores médios encontrados 

indicam que os inadimplentes possuem maiores receitas líquidas que os adimplentes, ou dito 

de outra forma, à medida que aumentam os valores da variável explicativa RLN, há uma 

tendência de aumento da inadimplência. Esse resultado condiz com o que foi encontrado nos 

modelos desenvolvidos, em que essa variável afeta a inadimplência no sentido de aumentá-la. 

A interpretação, para todas as outras variáveis ocorre de maneira similar, sendo que as 

variáveis cujos coeficientes estimados nos modelos foram negativos, possuem valores médios 

para o grupo dos adimplentes superior aos valores médios do grupo dos inadimplentes. 
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Tomando como exemplo a variável tempo de funcionamento (TF), o fato da média dos 

valores dessa variável explicativa ser maior para os adimplentes que para os inadimplentes 

indica que negócios com maiores horizontes temporais de funcionamento tendem a ser mais 

adimplentes que aqueles mais recentes, ou, em outras palavras, à medida que aumenta o 

tempo de funcionamento (TF) do negócio, a inadimplência tende a reduzir.  

Desta forma, a análise das variáveis explicativas do modelo nos dois grupos de 

clientes mostra o perfil desses grupos em relação à inadimplência. As tendências de 

comportamento verificadas nos modelos estimados, através da análise dos coeficientes das 

variáveis, foram confirmadas pelo cálculo dos valores médios dos grupos adimplentes e 

inadimplentes, não havendo nenhuma incoerência. Além disso, o teste t de diferença de 

médias evidenciou que as médias das variáveis explicativas nos dois grupos (adimplentes e 

inadimplentes) são estaticamente diferentes, a um nível de confiança de 95%. Considerou-se, 

portanto, que essa análise de perfil dos grupos, de acordo com as variáveis explicativas, foi 

suficiente para testar a validade dos modelos construídos.  

Embora essa técnica de validação tenha se mostrado adequada, é importante 

mencionar que o comportamento das variáveis explicativas em relação à inadimplência foi 

comprovado também através de outra abordagem, baseada na construção de tabelas cruzadas 

das variáveis explicativas com a variável dependente qualidade de crédito. Esse procedimento 

consiste em uma ferramenta de análise descritiva que possibilita ao pesquisador conhecer 

melhor os dados com os quais está trabalhando, gerando, também, conhecimento sobre a 

forma como as variáveis explicativas se relacionam com a variável dependente.  

Para a construção de tabelas cruzadas das variáveis explicativas com a variável 

dependente, adotou-se, neste trabalho, a abordagem de Lewis (1992). Segundo esse autor, 

uma forma conveniente de elaborar tais tabelas é através da contabilização do número de 

clientes bons e clientes maus em cada categoria das variáveis explicativas. A partir dessa 
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informação, constroem-se indicadores, dividindo-se o número de clientes bons pelo número 

de clientes maus, em cada categoria da variável. Esses indicadores mostram se o número de 

clientes bons excede ou não o número de clientes maus, fornecendo, assim, indícios dos níveis 

de risco em cada categoria da variável explicativa. Assim, se o índice obtido for maior que 1, 

significa que o número de bons excede o número de maus clientes. Por outro lado, se for 

inferior a um, o número de maus clientes excede o número de bons. E, por fim, se o índice for 

exatamente 1, o número de clientes bons e maus empatam naquela categoria. Quanto maior o 

índice, menor é o risco da categoria da variável em questão. 

Portanto, antes da estimação dos modelos, para todas as variáveis inicialmente 

selecionadas, foram construídas tabelas cruzadas e índices relativos de excedentes de clientes 

adimplentes em relação aos clientes inadimplentes. São mostradas, a seguir, as tabelas 

cruzadas e os índices relativos apenas para algumas variáveis, visando exemplificar o 

procedimento adotado. 

Tabela 1 (4) –Tabela cruzada e índices relativos para a variável Estado Civil 

  Qualidade do Crédito 
Categoria Adimplentes Inadimplentes Índices 

Casado / União Estável 68 55 1,22 
Não casados 
(solteiro, viúvo, divorciado) 32 45 0,71 

Total 100 100  

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 2 (4) – Tabela Cruzada e índices relativos para a variável Gênero  

  Qualidade do Crédito 
Categoria Adimplentes Inadimplentes Índices 
Feminino 61 48 1,27 
Masculino 39 52 0,75 
Total 100 100  

Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 3 (4) - Tabela Cruzada e índices relativos para a variável Resultado Líquido do 
Negócio (em reais) 

 Qualidade do Crédito  
Categoria Adimplentes Inadimplentes Índices

1000 26 19 1,37 
1001 a 2000 51 55 0,93 

Acima de 2000 23 26 0,88 
Total 100 100   

Fonte: Elaborado pela autora 

Tabela 4 (4) – Tabela cruzada e índices relativos para a variável Idade (em anos) 

 Qualidade do Crédito  
 Categoria Adimplentes Inadimplentes Índices 

Até 25 9 15 0,60 
26 a 35 22 27 0,81 
36 a 45 27 34 0,79 
46 a 55 23 18 1,28 

Acima de 55 19 6 3,17 
Total 100 100   

Fonte: Elaborado pela autora 

A análise dos índices relativos de excedentes de clientes adimplentes para cada 

variável fornece uma tendência do comportamento da variável explicativa em relação ao 

risco. Assim, tomando a variável Estado Civil, verifica-se que o índice relativo da categoria 

“casados” é superior ao índice da categoria “não casados”, denotando que a primeira categoria 

é menos arriscada que a última, uma vez que possui um índice relativo 1,22 contra 0,71 dos 

não casados. Assim, o atributo “casado” sinaliza que os clientes que possuem essa 

característica são, proporcionalmente, melhores clientes que os não casados.  

Para as outras variáveis dadas como exemplo, a interpretação dos índices relativos 

ocorre de maneira similar à interpretação realizada para a variável Estado Civil. Uma análise 

dos índices relativos dessas variáveis mostra que as mulheres aparentam ser melhores clientes 

que os homens, os mais velhos tendem a ser mais adimplentes que os mais jovens e aqueles 
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que possuem maiores receitas líquidas do negócio são menos adimplentes que aqueles cujas 

receitas líquidas são menores. 

Desta forma, através do cálculo dos índices relativos para todas as variáveis 

explicativas, foi possível analisar o comportamento das mesmas em relação à variável 

dependente qualidade de crédito. As tendências de comportamento das variáveis explicativas 

encontradas nas tabelas cruzadas e índices relativos também confirmaram o comportamento 

das variáveis explicativas dos modelos estimados. 

4.3.5 Possíveis contribuições e desvantagens dos modelos Credit
Scoring para o Cred Cidadania 

Tomando por base os resultados já obtidos e demonstrados neste trabalho, informações 

e opiniões levantadas junto a profissionais da área creditícia no Cred Cidadania e a literatura 

sobre o microcrédito, foi realizada uma breve análise das possíveis contribuições dos modelos 

de Credit Scoring à instituição. 

Foram identificadas, através da análise das informações supramencionadas, duas 

linhas principais de contribuição dos modelos para o Cred Cidadania, quais sejam, redução de 

custos operacionais e redução da inadimplência, que constituem, atualmente, dois grandes 

problemas para a instituição, afetando diretamente a sustentabilidade financeira da mesma.  

Os altos custos operacionais da instituição decorrem de dois fatores principais: a 

personalização do processo de concessão do crédito e a reduzida escala operacional. A 

personalização do processo de concessão de crédito demanda, dos agentes e do comitê de 

crédito, tempo expressivo para acompanhar e avaliar os empréstimos. Em conseqüência disso, 

o número de clientes monitorados por cada agente é relativamente pequeno. Desta forma, os 

altos custos administrativos incorridos para manutenção da estrutura operacional da 

instituição não são satisfatoriamente diluídos, devido ao reduzido número de clientes, 



149

dificultando, assim, a obtenção de vantagens de escala na concessão de crédito. Os custos 

financeiros decorrentes da alta inadimplência impõem à instituição um ônus ainda maior.  

Nesse contexto, a utilização de modelos Credit Scoring poderia fornecer algumas 

contribuições para a amenização do problema exposto. Os modelos agregam uma ampla gama 

de informações relativas à forma como as características do solicitante do crédito e do seu 

negócio afetam na inadimplência. Uma vez que a função principal do agente de crédito é 

justamente obter, diretamente nos empreendimentos dos clientes, dados que constituam 

insumos e forneçam respaldo à avaliação do risco, as informações provenientes dos modelos 

poderiam ser muito úteis nesse processo, visto que possibilitariam ao agente de crédito o 

conhecimento de algumas características dos clientes e dos seus empreendimentos, sem a 

necessidade de investigação em campo (diretamente com os clientes). As informações geradas 

pelos modelos contribuiriam, assim, para uma redução de tempo que os agentes de crédito 

despendem na busca e análise de informações sobre os clientes, diminuindo, principalmente, o 

número de visitas realizadas com o objetivo de avaliar o potencial econômico dos 

empreendimentos e o emprego dos recursos emprestados. Com esse ganho de tempo, 

provavelmente, haveria uma ampliação da relação número de clientes para cada gente de 

crédito.

Além da economicidade de tempo, com a informação prévia fornecida pelos modelos 

sobre clientes mais propensos a se tornarem inadimplentes, os agentes de crédito poderiam 

direcionar maior atenção àqueles clientes que possuem maior tendência a serem maus 

pagadores, o que proporcionaria maior eficácia no desempenho de suas funções de 

acompanhamento prático dos créditos. A conjugação de maior eficiência dos agentes com 

redução de tempo dispensado pelos mesmos no acompanhamento e avaliação dos créditos 

resultaria, provavelmente, em um aumento de escala e redução de custos operacionais para a 

instituição. 
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Os modelos de Credit Scoring poderiam contribuir, também, para a redução das altas 

taxas de inadimplência da instituição. As informações disponibilizadas pelos modelos 

complementariam as análises dos agentes, provendo-os com insumos para uma atuação mais 

eficiente e eficaz na identificação do risco de inadimplência, conforme já mencionado. Estas 

informações também poderiam assessorar o comitê de crédito, capacitando-o a tomar decisões 

de concessão de crédito com um maior embasamento, de acordo com o nível de risco do 

cliente. Assim, de uma forma geral, os modelos poderiam contribuir para o melhor 

desempenho tanto dos agentes de crédito, que possuem contato direto com o cliente, quanto 

do comitê de crédito, que é o responsável pela decisão final sobre a concessão do crédito 

solicitado. Uma vez que as duas instâncias responsáveis pela análise e concessão do crédito na 

instituição estariam mais bem preparadas, em termos de informações, para realizar esta 

função, o processo de avaliação risco se tornaria, mais preciso, criterioso, com menor número 

de equívocos e um menor grau de subjetividade. Isso, sem dúvida, colaboraria para a redução 

da inadimplência no Cred Cidadania. 

Além disso, com uso dos modelos seria possível a identificação prévia de 

probabilidade de ocorrência de inadimplência em cadeia dentro dos grupos solidários da 

instituição, questão que contribui consideravelmente para a alta taxa inadimplência.  

Os problemas acima mencionados, quais sejam, os altos custos operacionais, as 

reduzidas escalas e a alta inadimplência da instituição, influenciam, maciçamente, na 

sustentabilidade financeira Cred Cidadania. A fragilidade na auto-sustentação financeira 

constitui um grande entrave na maioria das instituições de microcrédito, não sendo diferente 

na instituição objeto deste trabalho. A não dependência de fontes externas de recursos para 

disponibilização em empréstimos e para cobertura de seus custos administrativos é um grande 

desafio que se coloca para a instituição, no curto e no longo prazo. Em outras palavras, se 

manter com recursos inteiramente próprios é o grande objetivo e o grande desafio da 
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instituição. O alcance desse objetivo depende, certamente, de que o Cred Cidadania atue no 

sentido de sanar, inicialmente, os problemas mencionados, visto que são eles os fatores que 

mais comprometem a sua sustentabilidade financeira. 

Assim, ao contribuir para redução de custos e inadimplência, os modelos de Credit

Scoring estariam fornecendo expressivo auxílio para a sustentabilidade financeira da 

instituição no longo prazo. É importante mencionar também que colaborar para a 

sustentabilidade financeira do Cred Cidadania significa trabalhar para a sobrevivência e 

desenvolvimento de muitos microempreendimentos que têm na instituição fonte principal de 

crédito para financiamento de suas atividades.  

Portanto, os modelos de Credit Scoring podem fornecer significativos subsídios ao 

Cred Cidadania. No entanto, é importante não superestimar os benefícios decorrentes do uso 

desses modelos, uma vez que eles também possuem suas limitações que precisam ser 

trabalhadas, além de que é de suma importância que o seu uso leve em consideração as 

peculiaridades da instituição. Assim, se faz necessário tecer alguns comentários sobre as 

limitações e desvantagens do uso dos modelos Credit Scoring na instituição.  

Segundo observações e análises realizadas na instituição, as principais desvantagens 

decorrentes do uso de modelos quantitativos de Credit Scoring no Cred Cidadania seriam de 

duas modalidades; uma, em decorrência da natureza dos modelos e outra, devido à estrutura 

organizacional do Cred Cidadania. 

A primeira desvantagem está ligada ao próprio desenvolvimento dos modelos. Os 

modelos Credit Scoring necessitam ser constantemente renovados, para que as variáveis por 

eles consideradas retratem, com fidelidade, características atuais dos clientes da instituição. 

Uma vez que o perfil do quadro de clientes muda ao longo do tempo, o uso de um modelo 

desatualizado pode implicar em grandes problemas para a instituição, comprometendo, 

inclusive, a sua análise de riscos. Assim, faz-se necessário estar, constantemente, 
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desenvolvendo novos modelos, com base em dados mais recentes. No Cred Cidadania, uma 

vez que o prazo médio de pagamento dos empréstimos é de 5 meses, estima-se que esse seria 

o horizonte temporal de validade dos modelos construídos.  

Tendo em vista essa questão supramencionada, a limitação do uso de modelos se torna 

evidente. Ela reside nessa necessidade de constante renovação. O problema decorre do fato de 

que a construção de um modelo dessa natureza demanda tempo e recursos que não estão 

facilmente disponíveis. A coleta de informações que nutrem o modelo requer que parte do 

processo operacional de concessão de crédito seja paralisada, já que as informações precisam 

ser coletadas diretamente no sistema computacional. Isso representa um transtorno e um custo 

para a instituição. Ainda, a estrutura do sistema computacional utilizado pelo Cred Cidadania 

dificulta a coleta das informações, devido à forma desorganizada em que elas estão dispostas, 

sendo que, algumas informações importantes não constam nesse sistema. Desta forma, a 

renovação constante dos modelos desenvolvidos seria algo pouco viável, dadas as condições 

da instituição.  

A segunda desvantagem, que se caracteriza como um grande problema que 

possivelmente o Cred Cidadania enfrentaria, seria uma rejeição dos agentes de crédito ao 

modelo, uma vez que eles tendem a se sentirem ameaçados pelo uso do mesmo. Os agentes de 

crédito temem que o modelo venha a substituí-los, desempenhando todas as funções 

tradicionalmente cumpridas por eles. Assim, há necessidade de implementação de um 

processo de divulgação, esclarecimento e conscientização do corpo de funcionários, 

principalmente dos agentes de crédito, quanto à função dos modelos e ao papel que eles 

ocupam no processo de avaliação de risco da instituição. Além disso, se faz necessário 

também o treinamento dos agentes de crédito e do comitê de crédito para o uso dos modelos, 

uma vez que o seu uso inadequado se apresenta como outro possível problema.  
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5 Conclusões 

5.1 Considerações sobre os modelos desenvolvidos 

Neste trabalho, foram desenvolvidos modelos quantitativos de Credit Scoring para 

avaliação do risco de crédito da instituição de microcrédito Cred Cidadania, com base em 

informações dos clientes, disponibilizadas pela instituição. Os modelos de aprovação de 

crédito são destinados à avaliação de risco de inadimplência de clientes novos, enquanto que 

os modelos behavioural scoring têm como finalidade a análise de risco de solicitantes que já 

são clientes da instituição. As técnicas estatísticas utilizadas foram análise discriminante e 

regressão logística.  

As variáveis agregadas pelos modelos apresentam informações sobre o cliente, seu 

negócio e seu histórico creditício com a instituição, sendo que, algumas das características 

incluídas nos modelos são típicas da natureza de microcrédito da instituição, enquanto outras 

já são comumente utilizadas nos trabalhos de Credit Scoring.

Os modelos desenvolvidos, tanto os de aprovação de crédito quanto aqueles 

behavioural scoring, apresentaram resultados próximos em ambas técnicas estatísticas 

empregadas, sendo similares quanto ao formato e quanto ao poder de previsão do risco de 

inadimplência ou poder de classificação dos clientes. 

Os modelos de aprovação com regressão logística se diferenciaram dos modelos de 

análise discriminante pela incorporação de duas variáveis a mais que esses últimos, sendo 

estas as variáveis TF (tempo de funcionamento) LOCAL 4 (local de residência 4). Em relação 
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aos modelos behavioural scoring, aqueles construídos com regressão logística consideraram a 

variável LOCAL 4, não considerada pelos modelos de análise discriminante.  

A direção de impacto das variáveis explicativas sobre a variável dependente também 

foi similar em todos os modelos, sendo que aquelas variáveis cujos coeficientes foram 

positivos representam características que contribuem para o aumento da propensão à 

inadimplência, enquanto que aqueles negativos tendem a reduzi-la. Não houve incoerência de 

sinais de coeficientes entre os modelos estimados. De modo geral, as variáveis que exerceram 

maior impacto no sentido de reduzir a tendência à inadimplência foram valor do empréstimo 

(VE), agente de Crédito 5 (AC5) e local de residência 4 (LOCAL 4). Por outro lado, as 

variáveis que mais contribuem para aumento da inadimplência foram resultado líquido do 

negócio (RLN) e número de parcelas (NP).  

Embora a direção de impacto das variáveis explicativas tenha se mostrado similar em 

ambas técnicas, alguns coeficientes das variáveis dos modelos de regressão logística foram 

bastante diferentes em relação àqueles de análise discriminante, o que denota as diferenças de 

arranjo das técnicas estatísticas na ponderação das variáveis do modelo. 

Algumas informações que geralmente se mostram relevantes em outros trabalhos de 

Credit Scoring, como por exemplo, idade, gênero, natureza da atividade econômica, etc, não 

foram incluídas pelos modelos construídos neste trabalho. No entanto, o fato de não terem 

aparecido não significa que as informações provenientes dessas variáveis tenham sido 

desconsideradas, uma vez que , provavelmente, foram consideradas em uma variável ou na 

conjugação de duas ou mais variáveis que estão presentes nos modelos.  

Em se tratando dos percentuais de acerto na classificação dos clientes, tanto os 

modelos de aprovação quanto os behavioural scoring obtiveram resultados bastante 

satisfatórios com as duas técnicas estatísticas utilizadas. Em média, todos os modelos 

classificaram 80% dos clientes da amostra corretamente, o que é considerado um resultado de 
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classificação muito bom para modelos de credit scoring. No entanto, os modelos elaborados 

com regressão logística foram consideravelmente melhores na classificação correta dos 

clientes inadimplentes do que dos adimplentes. Uma vez que a previsão da inadimplência é 

considerada a principal finalidade dos modelos de risco de crédito, os modelos de regressão 

logística foram, portanto, mais eficazes no alcance de seus objetivos. 

Nesse sentido, de uma forma geral, os resultados satisfatórios de previsão de 

inadimplência dos modelos obtidos neste trabalho indicam que, embora o microcrédito seja 

caracterizado com uma modalidade de crédito diferenciada, é possível a utilização de modelos 

de Credit Scoring na instituição de microcrédito estudada, como instrumentos de apoio ao 

processo de avaliação do risco de crédito. Devido às suas características, os modelos 

quantitativos de risco de crédito Credit Scoring podem fornecer contribuições relevantes para 

a amenização de alguns problemas da instituição, quais sejam, altos custos operacionais e 

altas taxas de inadimplência, problemas estes que exercem impacto direto na sustentabilidade 

financeira da mesma.  

No entanto, se faz necessário ressaltar que o uso de modelos Credit Scoring no Cred 

Cidadania deve levar em consideração as suas particularidades enquanto instituição de 

microcrédito, sob pena de que a desconsideração de tais particularidades possa comprometer o 

objetivo maior da instituição, que é contribuir para o desenvolvimento econômico dos 

microempreendedores, através da concessão de crédito e geração de renda. Além disso, o 

papel dos modelos quantitativos não é ditar a decisão final sobre a concessão de crédito, mas, 

sim, suprir os analistas com informações que os auxiliem a tomar decisões mais direcionadas 

e acertadas. É importante mencionar também que os modelos de Credit Scoring possuem 

limitações e desvantagens que devem ser analisadas quando do uso dos mesmos no processo 

de avaliação de risco. 



156

5.2 Problemas e limitações do estudo 

Os principais problemas encontrados na realização deste trabalho dizem respeito ao 

sistema computacional utilizado pela instituição estudada para a gestão do crédito. Esse 

sistema, denominado SISGEM (Sistema de Gestão de Microcrédito) foi desenvolvido pelo 

SEBRAE e é atualmente a principal fonte de informações sobre as operações de crédito da 

instituição. No entanto, ele possui algumas deficiências que dificultaram a coleta e 

estruturação da base de dados utilizada para desenvolvimento dos modelos.  

Primeiramente, o sistema agrega poucos dados sobre os clientes, sendo que 

informações que são relevantes em modelos de Credit Scoring, como por exemplo, nível de 

escolaridade, não puderam ser consideradas para construção dos modelos, pelo fato de não 

serem disponibilizadas do sistema computacional. Além disso, o SISGEM não permite cópia 

das informações nele existentes, sendo que todas as fichas que contêm as informações dos 

clientes tiveram que ser impressas e os dados digitados para estruturação da base. Uma outra 

deficiência do sistema, que dificultou também a realização deste trabalho, foi o fato de que ele 

não fornece, periodicamente (mensalmente, trimestralmente, etc), relatórios que constem a 

situação da instituição em relação à carteira de crédito e à inadimplência, com informações 

como número e nomes dos clientes adimplentes em determinado período. Esses dados são 

disponibilizados apenas em periodicidade diária, sendo que, informações passadas precisam 

ser obtidas através da análise individual de cada cliente. Assim, para a seleção dos clientes 

que compuseram a amostra, foi necessário realizar uma análise individual para verificar se 

eles estavam adimplentes ou inadimplentes, no período estipulado.  

Uma limitação deste trabalho, decorrente dos problemas do sistema em trabalhar com 

informações passadas, reside no fato de que o período de observação da situação de 

adimplência dos clientes foi curto. Foi verificada, em julho de 2005, a situação de 

adimplência dos créditos concedidos em outubro, novembro e dezembro de 2004. Assim, 
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houve um horizonte temporal de apenas oito meses para observação e análise da tendência ou 

permanência dos clientes como adimplentes ou não. Por outro lado, ao se considerar que o 

prazo médio de pagamento dos empréstimos no Cred Cidadania é de 6 meses apenas, essa 

limitação se torna pouco preocupante, já que o horizonte temporal considerado foi suficiente 

para cobrir plenamente um contrato de empréstimo de cada cliente. 

A qualidade das informações disponíveis e utilizadas para construção dos modelos 

também se apresenta como uma limitação deste trabalho, já que essas informações podem ser 

imprecisas e duvidosas, tanto em decorrência de falta de registros ou declarações enganosas 

dos clientes, quanto por possíveis equívocos dos agentes de crédito no momento da coleta e 

registro de tais informações. Um exemplo é a informação sobre a renda. Uma vez que não são 

exigidas comprovações formais de renda, os clientes costumam declarar que possuem receitas 

muito superiores àquelas realmente auferidas, com intuito de conseguir o empréstimo na 

instituição. Assim, o agente de crédito deve ser perspicaz para detectar as incoerências 

existentes.  

O tamanho da amostra também pode ser citado como um fator de limitação deste 

trabalho. Embora estatisticamente significante, o número de indivíduos da amostra é pequeno, 

se comparado a outros trabalhos de Credit Scoring. No entanto, o próprio tamanho da 

população de clientes do Cred Cidadania é pequeno, o que, somado às limitações técnicas, 

inviabilizou a coleta de amostra de mais numerosa. O tamanho reduzido da amostra 

impossibilitou também a sua divisão em amostra de teste e amostra de validação, que é um 

procedimento comum nos trabalhos de Credit Scoring.

E por fim, há que se ressaltar que a natureza deste trabalho de pesquisa, 

caracterizando-se como um estudo de caso, limita a sua generalização, sendo que os 

resultados aqui encontrados são válidos apenas para a instituição estudada. 
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APÊNDICE – Estatísticas e modelos gerados pelo SPSS  
(outputs) 

 

 

 

Discriminant Analysis  - Modelo de Concessão 
 

Analysis Case Processing Summary

200 100,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0
200 100,0

Unweighted Cases
Valid

Missing or out-of-range
group codes
At least one missing
discriminating variable
Both missing or
out-of-range group codes
and at least one missing
discriminating variable
Total

Excluded

Total

N Percent

 
 
Stepwise Statistics 

Variables Entered/Removed

Resultado
Líquido do
Negócio

,863 1 1 198 31,360 1 198 ,000

Valor do
Empréstimo ,773 2 1 198 28,923 2 197 ,000

Nº de Parcelas ,718 3 1 198 25,684 3 196 ,000
Tempo de
Funcionamento ,691 4 1 198 21,804 4 195 ,000

Step
1

2

3
4

Entered Statistic
df
1 df2 df3 Statistic df1 df2 Sig.

Exact F

Wilks' Lambda

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered.  
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Summary of Canonical Functions 

Eigenvalues

,447 100,0 100,0 ,556
Function
1

Eigenvalue % of Variance
Cumulative

%
Canonical

Correlation

 
Wilks' Lambda

,691 72,456 4 ,000
Test of Function(s)
1

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.

 
 

Canonical Discriminant Function Coefficients

1,377

,805
-1,454

-,477

-3,146

Resultado Líquido do
Negócio
Nº de Parcelas
Valor do Empréstimo
Tempo de
Funcionamento
(Constant)

1
Function

 
 

Functions at Group Centroids

-,665
,665

situação
0
1

1
Function

 
 
 
Discriminant Analysis  - Modelo Behavioural Scoring 
 

Analysis Case Processing Summary

200 100,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0
200 100,0

Unweighted Cases
Valid

Missing or out-of-range
group codes
At least one missing
discriminating variable
Both missing or
out-of-range group
codes and at least one
missing discriminating
variable
Total

Excluded

Total

N Percent
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Stepwise Statistics 

Variables Entered/Removed

Resultado Líquido
do Negócio ,863 1 1 198 31,360 1 198.0 ,000

Valor do
Empréstimo ,773 2 1 198 28,923 2 197.0 ,000

Nº de Parcelas ,718 3 1 198 25,684 3 196.0 ,000
Tempo de
Funcionamento ,691 4 1 198 21,804 4 195.0 ,000

Zuleide ,665 5 1 198 19,520 5 194.0 ,000
Aval sem contrato
anterior ,643 6 1 198 17,823 6 193.0 ,000

Não possui atraso
em contratos
anteriores

,628 7 1 198 16,266 7 192.0 ,000

Nº de Dependentes ,615 8 1 198 14,956 8 191.0 ,000
solteiro ,600 9 1 198 14,099 9 190.0 ,000

Step
1

2

3
4

5
6

7

8
9

Entered Statistic df1 df2 df3 Statistic df1 df2 Sig.

Exact F

Wilks' Lambda

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered.
 

 
 
Summary of  Discriminant Functions 
 

Eigenvalues

,668 100,0 100,0 ,633
Function
1

Eigenvalue % of Variance Cumulative %
Canonical

Correlation

 
 

Wilks' Lambda

,600 98,979 9 ,000
Test of Function(s)
1

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.
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Canonical Discriminant Function Coefficients

,537

1,100

,216
,678

-,702
-,427
-,998

-,672

,534
-6,017

solteiro
Resultado Líquido do
Negócio
Nº de Dependentes
Nº de Parcelas
Valor do Empréstimo
Tempo de Funcionamento
Zuleide
Não possui atraso em
contratos anteriores
Aval sem contrato anterior
(Constant)

1
Function

 
 

Functions at Group Centroids

-,813
,813

situação
0
1

1
Function

 
 
 
Logistic Regression - Modelo de Concessão  
 
 Method = Forward Stepwise (Conditional) 

Case Processing Summary

200 100,0

0 ,0
200 100,0

0 ,0

200 100,0

Unweighted Cases
Included in
Analysis
Missing Cases
Total

Selected Cases

Unselected Cases

Total

N Percent

 
Dependent Variable Encoding

0
1

Original Value
0
1

Internal Value

 
Variables in the Equation

,000 ,141 ,000 1 1,000 1,000ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
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Model Summary

248,923 ,132 ,176
223,538 ,236 ,314
203,428 ,309 ,412
197,496 ,329 ,439
190,796 ,351 ,468
186,197 ,366 ,488

Step
1
2
3
4
5
6

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke R
Square

 
 

Variables in the Equation

,000 ,000 17,455 1 ,000 1,001
-,978 ,257 14,437 1 ,000 ,376
,001 ,000 24,975 1 ,000 1,001

-,002 ,000 18,224 1 ,000 ,998

-,233 ,302 ,594 1 ,441 ,792

,001 ,000 29,692 1 ,000 1,001
1,512 ,430 12,380 1 ,000 4,536
-,002 ,000 23,827 1 ,000 ,998

-7,660 2,131 12,919 1 ,000 ,000
-1,071 ,456 5,505 1 ,019 ,343

,001 ,000 30,065 1 ,000 1,001
1,544 ,445 12,047 1 ,001 4,684
-,002 ,000 25,145 1 ,000 ,998

-7,560 2,195 11,860 1 ,001 ,001
-1,175 ,461 6,492 1 ,011 ,309

,001 ,000 28,618 1 ,000 1,001
1,531 ,451 11,505 1 ,001 4,624
-,002 ,000 23,504 1 ,000 ,998
-,081 ,033 5,951 1 ,015 ,922

-6,832 2,229 9,399 1 ,002 ,001
-1,246 ,468 7,093 1 ,008 ,288

,001 ,000 29,402 1 ,000 1,001
,283 ,135 4,396 1 ,036 1,327

1,530 ,441 12,052 1 ,001 4,617
-,002 ,000 24,677 1 ,000 ,998
-,083 ,034 5,894 1 ,015 ,920

-7,032 2,181 10,396 1 ,001 ,001

RLN
Constant

Step
1

RLN
VE
Constant

Step
2

RLN
NP
VE
Constant

Step
3

LOCAL4
RLN
NP
VE
Constant

Step
4

LOCAL4
RLN
NP
VE
TF
Constant

Step
5

LOCAL4
RLN
NºD
NP
VE
TF
Constant

Step
6

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
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Logistic Regression - Modelo Behavioural Scoring 
 
Method = Forward Stepwise (Conditional) 
 

Case Processing Summary

200 100,0

0 ,0
200 100,0

0 ,0

200 100,0

Unweighted Cases
Included in
Analysis
Missing Cases
Total

Selected Cases

Unselected Cases

Total

N Percent

 
 

Dependent Variable Encoding

0
1

Original Value
0
1

Internal Value

 
 

Variables in the Equation

,000 ,141 ,000 1 1,000 1,000ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
 

Model Summary

248,923 ,132 ,176
223,538 ,236 ,314
203,428 ,309 ,412
197,297 ,330 ,439
191,117 ,350 ,467
185,378 ,368 ,491
179,817 ,386 ,514
173,781 ,404 ,539

Step
1
2
3
4
5
6
7
8

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke R
Square
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Variables in the Equation

,000 ,000 17,455 1 ,000 1,001
-,978 ,257 14,437 1 ,000 ,376
,001 ,000 24,975 1 ,000 1,001

-,002 ,000 18,224 1 ,000 ,998

-,233 ,302 ,594 1 ,441 ,792

,001 ,000 29,692 1 ,000 1,001
1,512 ,430 12,380 1 ,000 4,536
-,002 ,000 23,827 1 ,000 ,998

-7,660 2,131 12,919 1 ,000 ,000
,001 ,000 28,921 1 ,000 1,001

1,502 ,446 11,361 1 ,001 4,490
-,002 ,000 18,426 1 ,000 ,998

-1,125 ,475 5,594 1 ,018 ,325
-7,608 2,218 11,770 1 ,001 ,000

,001 ,000 29,335 1 ,000 1,001
,332 ,139 5,730 1 ,017 1,394

1,471 ,431 11,648 1 ,001 4,354
-,002 ,000 18,626 1 ,000 ,998

-1,350 ,501 7,262 1 ,007 ,259
-7,745 2,151 12,961 1 ,000 ,000

,001 ,000 27,960 1 ,000 1,001
,332 ,143 5,382 1 ,020 1,393

1,455 ,436 11,144 1 ,001 4,284
-,002 ,000 16,809 1 ,000 ,998
-,078 ,034 5,105 1 ,024 ,925

-1,383 ,502 7,593 1 ,006 ,251
-7,057 2,177 10,505 1 ,001 ,001

,001 ,000 27,824 1 ,000 1,001
,305 ,141 4,690 1 ,030 1,357

1,478 ,430 11,796 1 ,001 4,382
-,002 ,000 12,213 1 ,000 ,998
-,088 ,037 5,560 1 ,018 ,916

-1,375 ,499 7,588 1 ,006 ,253
,936 ,404 5,369 1 ,020 2,551

-7,825 2,202 12,630 1 ,000 ,000
-1,183 ,496 5,678 1 ,017 ,306

,001 ,000 28,740 1 ,000 1,001
,312 ,144 4,731 1 ,030 1,367

1,538 ,456 11,364 1 ,001 4,655
-,002 ,000 13,643 1 ,000 ,998
-,099 ,038 6,822 1 ,009 ,905

-1,185 ,516 5,270 1 ,022 ,306
1,027 ,415 6,122 1 ,013 2,793

-7,847 2,307 11,570 1 ,001 ,000

RLN
Constant

Step
1

RLN
VE
Constant

Step
2

RLN
NP
VE
Constant

Step
3

RLN
NP
VE
AC5
Constant

Step
4

RLN
NºD
NP
VE
AC5
Constant

Step
5

RLN
NºD
NP
VE
TF
AC5
Constant

Step
6

RLN
NºD
NP
VE
TF
AC5
AVALSCA
Constant

Step
7

LOCAL4
RLN
NºD
NP
VE
TF
AC5
AVALSCA
Constant

Step
8

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
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ANEXO – Termo de convênio celebrado entre a Prefeitura 
do Recife e o Cred Cidadania para captação de recursos  
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