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Resumo 
 

Esta dissertação teve como objetivo investigar o tema da inadimplência no crédito 
bancário destinado às pessoas físicas. Foram identificadas variáveis que retratam 
aspectos econômicos, sociais e demográficos de clientes e que podem influenciar a 
probabilidade de default. A pesquisa foi baseada em uma amostra representada por 
clientes que possuíam empréstimos pessoais ativos em julho de 2016 de uma carteira 
de uma agência de um grande banco brasileiro localizada na região leste de Minas 
Gerais. Foi empregado um modelo econométrico baseado na regressão logística, 
tendo como variável dependente a situação do cliente quanto aos compromissos 
assumidos. Além das relações entre as variáveis foram estimadas as razões de 
chance de um cliente tornar-se inadimplente, tendo em vista o seu perfil. As variáveis 
que se mostraram estatisticamente significativas foram o sexo e a situação funcional 
do cliente. Pessoas do sexo feminino apresentaram redução de 50% na razão de 
chance de tornar-se inadimplente. A aposentadoria aumentou a probabilidade de 
inadimplência, sendo que clientes inseridos no mercado de trabalho apresentaram 
redução na razão de chance de inadimplência em cerca de 85% ao serem 
comparados aos aposentados. As demais variáveis não apresentaram significância 
estatística, mas, para algumas delas, os sinais foram condizentes com a teoria: menor 
probabilidade de inadimplência dos casados em relação aos solteiros e dos detentores 
de curso universitário em comparação com clientes com menor nível de educação 
formal. Nenhum dos coeficientes das três variáveis quantitativas consideradas no 
estudo - taxa dos empréstimos, prazo das operações e comprometimento da renda - 
foi estatisticamente significativo, fato este que não se coaduna com os pressupostos 
do “main stream economics”. Tendo em vista os resultados alcançados recomenda-
se o desenvolvimento de novos estudos que deveriam se basear em carteiras com 
maior número de clientes e incorporar outros modelos para verificar quais deles são 
capazes de prever com maior acerto os atributos de bom e mau pagador.  
 

Palavras-chave: Risco de crédito. Inadimplência. Crédito pessoal.  
  



 

Abstract 

 

The main objective of the present thesis has been to study the theme of bank credit 
payment default for credits targeted to individuals. It has been found that socio-
economics and demographics factors of the clients are the main variables that could 
influence the probability of payment default. The research was based on data of clients 
that held active personal loans during the period of July of 2016 and the database is 
from a credit portfolio of a branch of a large Brazilian bank situated in the Vale do Rio 
Doce-MG area. The modelling of the data consisted in applying an econometric model 
based on logistic regression where the predictor variable considered was the status of 
the client regarding his payment commitments. Besides the relationship between the 
abovementioned variables, it was also estimated the odds ratio of a client to go on 
payment default based on his profile. The most statistically significant variables 
identified were the gender and the labour status of the client, i.e., whether the client is 
active or retired. The odds ratio for females presented a reduction of 50% to go on 
payment default. Individuals with retired labour status showed an increase to the 
probability of default whereas clients that are active in the job market presented a 
reduction in the odds ratio for default by approximately 85% when compared to retired 
individuals. All the other variables have not presented statistical significance, although 
for some of the variables the trend is in agreement with the assertion: lower probability 
of default for married individuals when compared to single individuals, and for holders 
of a college degree when compared to individuals with lower level of formal education. 
With respect to the three quantitative variables considered in the present study, i.e., 
loan interest rate, maturity of the loan and commitment of the monthly income, none of 
these variables’ coefficients were statistically significant, which is inconsistent with the 
assumptions of the “main stream economics”. Based on these findings, it is 
recommended the development of new studies that should be focused on portfolios 
with greater number of clients as well as the incorporation of other statistical models in 
order to enhance the predicting power of whether or not clients will go on payment 
default. 
 
Key words: Credit risk, payment default, personal credit 
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1 Introdução 

 

Neste capítulo será apresentado o tema de estudo e delineados a questão norteadora, 

os objetivos da pesquisa, as justificativas, e a forma como se organiza esta 

dissertação. 

 

1.1 Contextualização 

 

A partir de 2008 o mundo passou por um clima de desconfiança, com aumento na 

volatilidade dos mercados e na fragilidade do sistema bancário internacional devido à 

“crise dos sub-primes” dos Estados Unidos. Essa crise gerou desconfiança e elevou 

o risco nas economias centrais e fuga de capitais dos países emergentes, cujo 

resultado foi a queda do crescimento da economia mundial. 

 

Observa-se que no cenário mundial ainda estão presentes as incertezas quanto ao 

crescimento econômico e à trajetória dos preços, não sendo de todo descartado o 

risco de deflações. Contudo, algumas economias têm conseguido sair da crise de 

forma mais rápida, sendo digno de nota o desempenho da economia dos Estados 

Unidos da América (EUA), que exibiu em 2016 crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) da ordem de 1,6 %, e com um alto nível de emprego. Em 2015, atingiram 2,6% 

e pretendem crescer em até 3% no segundo trimestre de 2017, o que reflete a rápida 

recuperação da economia. Por outro lado, o Japão encontra-se estagnado e os países 

da Europa Central apresentam crescimento pouco significativo. Nos países 

emergentes, destacam-se a China e a Índia, cujas políticas fiscais impulsionaram o 

desempenho da economia, compensando, em parte, a queda da demanda externa. 

Os demais países do BRICS ainda não conseguiram ajustar suas economias e 

recuperar o tão desejado crescimento. 

 

No Brasil, para diminuir os efeitos da crise internacional foram implementadas políticas 

de estimulo ao consumo, como a diminuição da taxa de juros, redução tributária e das 

tarifas dos serviços públicos, acompanhadas por investimentos em infraestrutura e 

medidas de inclusão social. Essas políticas só foram possíveis devido a saúde do 

sistema financeiro brasileiro que passou por uma reforma em 1995 com a implantação 
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do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 

Financeiro Nacional (PROER) que mitigou os seus riscos. 

 

Conforme salienta Araújo (2012), de 2007 a 2013, o Sistema Financeiro Nacional 

disponibilizou recursos para estimular o crescimento da economia, ou seja, para 

terceiros alavancarem seus negócios, aumentando a utilização de credito em até 

241% de 2003 a 2011. De março de 2007 a março de 2013, o saldo de crédito 

disponível para ser utilizado pela população no Sistema Financeiro Nacional elevou-

se em 241% (Figura 1). Dessa forma, o crédito no Brasil foi utilizado como gerador de 

riquezas e instrumento indutor de crescimento (Bueno, 2003 como citado em Selau, 

& Ribeiro, 2009), ocorrendo uma grande evolução de empréstimos às pessoas físicas 

(Figura 1) e uma substancial elevação da relação crédito-PIB (Figura 2). 

 

 

Figura 1 - Evolução da carteira de créditos totais - Pessoa Física no Brasil  
Fonte: Silvério, R. A. O. (2014, p. 13). Variáveis determinantes da inadimplência em carteiras de crédito 
habitacional: um estudo sobre a nova classe média brasileira. (Dissertação de Mestrado Profissional 
em Administração). Fundação Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, MG, Brasil. 

 

De acordo com Araújo (2012), a relação crédito bancário/Produto Interno Bruto (PIB) 

cresceu 22 pontos percentuais, saindo de um patamar médio de 26% em 2003 e 

alcançando 47% em 2011 (Figura 2). 
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Figura 2 - Brasil: relação Crédito/PIB: 2001-2010 
Fonte: Araújo, V. L. (2012, p. 11). Preferência pela liquidez dos bancos públicos no 
ciclo de expansão do crédito no Brasil: 2003-2010. Brasília: IPEA. Recuperado de 
http://hdl.handle.net/11058/1235 

 

Contudo, o ciclo de expansão teve de ser abortado, pois estava assentado em 

estímulos governamentais que provocaram uma elevação da dívida pública, 

ensejando uma situação que poderia levar a insolvência do setor público. 

 

Em decorrência, o país começou a enfrentar uma das piores crises política, econômica 

e fiscal de sua história. O PIB apresentou grave retração, com quedas mais 

pronunciadas em relação à grande depressão de 1930, em que, pela primeira, 

ocorreram quedas consecutivas de 2,1% em 1930 e 3,3% em 1931, acumulando uma 

retração de 5,4%. Em 2015 e 2016, as quedas foram de 3,8% e 3,6%, 

respectivamente. Pela segunda vez na história da economia brasileira houve retração 

por dois anos consecutivos, acumulando uma retração de 7,4%, maior que a de 1930.  

Observou-se nestes anos um distanciamento da inflação efetiva ao centro da meta, 

sendo que a inflação oficial medida pela IPCA/IBGE situou-se em 10,67% em 2015, 

ultrapassando o teto da meta que era de 6,5%. Em 2016, situou-se em 6,29%, bem 

próxima ao teto de 6,5%. 

 

Em 2016, houve definitivamente uma ruptura com a “nova matriz econômica” 

advogada pela então Presidente Dilma Rouseff e o seu ministro da economia Guido 

Mantega. O governo de Michel Temer adotou um discurso de reformas, com propostas 

para reorganizar a economia, envolvendo limites para os gastos públicos e uma 

política monetária bem restritiva, elevando os juros básicos para o patamar de 14,25% 
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a.a. Somente no final de 2016, o Banco Central do Brasil (BCB) deu início a 

flexibilização da política monetária, tendo em vista a redução das taxas de inflação 

que em outubro de 2015 sinalizavam cifra anualizada de 10,48% (Governo do Brasil, 

2017) 

 

A inflação recuou e as últimas informações revelam que em 2017 a economia do país 

está bem melhor: taxa Selic de final de ano em 7%; taxa que retrata a subida dos 

preços no varejo, em torno de 3,10%; recuperação da produção industrial em 2%; o 

superávit da balança comercial de US$ 65 bilhões; e uma expectativa de crescimento 

do PIB de 0,73% (Banco Central do Brasil [BCB], 2017). 

 

Contudo, o período de turbulência devido à crise internacional e as incertezas 

domésticas provocaram inadimplência, especialmente pela expansão do crédito para 

a pessoa física logo após o ano de 2008, sendo este o tema desenvolvido nesta 

dissertação. 

 

1.2 Tema e justificativa 

 

De acordo com Schrickel (1995), crédito é todo ato de vontade ou disposição de 

alguém de destacar, ou ceder, temporariamente, parte do seu patrimônio a um 

terceiro, com a expectativa de que esta parcela volte a sua posse corrigido, depois de 

decorrido o tempo estipulado. Entretanto, a palavra crédito pode ter vários significados 

dependendo do contexto em que é utilizada.  

 

Em finanças, segundo Silva (1993, p. 22), crédito é definido como “instrumento de 

política financeira a ser utilizado por uma empresa comercial ou industrial na venda a 

prazo de seus produtos, ou por um banco comercial na concessão de empréstimo, 

financiamento ou fiança”. Caouette, Altman e Narayanan (2000, p. 37) explicam que 

“cada uso que se faz do capital de risco do banco é uma escolha de investimento: 

pode-se investir num empréstimo, num título, num setor ou em muitas outras coisas, 

mas é uma decisão de investimento”. 

 

As operações de crédito nas instituições financeiras constituem suas aplicações de 

natureza operacional. Conforme Silva (1993), a eficiência na concessão de 
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empréstimos e financiamentos, por meio de critérios de seleção de clientes e de uma 

boa avaliação dos respectivos riscos, é o que determina os resultados das instituições 

financeiras, afetando a sua rentabilidade. A função financeira de crédito é descrita por 

Paiva (1997, p. 5) “como a administração de ativos com a disposição de assumir 

riscos, visando obter o melhor resultado possível”. Segundo Caouette et al. (2000, p. 

4), “se podemos definir crédito como a expectativa de uma quantia em dinheiro, dentro 

de um espaço de tempo limitado, então o risco de crédito é a chance de que esta 

expectativa não se cumpra”. Por isso, de acordo com as teorias de administração 

financeira, definir um ponto de equilíbrio entre a probabilidade de recebimento e a 

rentabilidade possível deve ser o objetivo da política financeira de um banco (Banco 

do Brasil, 1998). 

 

A conjuntura econômica e as medidas de incentivo a economia, especialmente nos 

governos do Partido dos Trabalhadores, ensejaram o aumento de renda de uma 

classe social emergente. As instituições financeiras, interessadas nessa nova fatia do 

mercado e procurando rentabilizar seu patrimônio, incentivaram a rápida expansão de 

crédito que, ao gerar forte liquidez no mercado, resultou na elevação dos índices de 

inadimplência. A inadimplência torna as instituições financeiras mais vulneráveis ao 

risco de default. 

 

Registra-se também que a inadimplência não é fenômeno apenas nacional, atingindo 

fortemente outras economias, especialmente após a eclosão da crise dos “sub-

primes”. Com o agravamento da crise da economia global as autoridades monetárias 

se viram obrigadas a criar mecanismos de análise de créditos mais eficientes, como 

forma de minimizar os riscos envolvidos na concessão de crédito.  

 

Deve-se reconhecer que o tema da inadimplência sempre preocupou os bancos 

comerciais e de investimento. Cauoette et al. (2000), por exemplo, salientam que as 

instituições financeiras buscam as informações necessárias para avaliação de crédito 

bancário com a finalidade de otimizar a relação risco e de retorno:  

 
[...] a gestão do risco de crédito continua a ser substancialmente uma atividade 
quase caseira, em que as decisões quanto a empréstimos são feitas sob 
medida, caso a caso. São escassos os dados quantitativos confiáveis sobre as 
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variáveis financeiras e não financeiras na avaliação do risco (Cauoette et al., 
2000, p. 3).  

 

Os autores afirmam que os bancos, no momento da concessão de crédito, dificilmente 

conseguem identificar os futuros inadimplentes, tornando-se difícil estimar o nível de 

risco inserido nas operações de crédito.  

 

A utilização de técnicas estatísticas multivariadas gerou uma revolução no processo 

de análise de risco bancário, possibilitando maior agilidade para a concessão de 

crédito e menor custo operacional (Pereira, 2004). De acordo com Abdou (2009), o 

crescimento do mercado de crédito nas últimas décadas impulsionou o 

desenvolvimento e a aplicação de modelos de credit scoring nas instituições nas 

instituições financeiras, fazendo com que ele se tornasse uma ferramenta essencial 

na operação dos bancos. 

 

Inúmeros estudos têm sido desenvolvidos para identificar as variáveis relevantes na 

ocorrência da inadimplência, empregando-se, via de regra, uma abordagem 

quantitativa. Mas os resultados são bem difusos dependendo do ciclo da economia, 

do funcionamento das instituições e dos valores culturais. 

 

Assim, descortina-se como problema de pesquisa a identificação das variáveis 

relevantes da inadimplência em carteiras de crédito pessoal.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar uma análise sobre os determinantes da inadimplência do crédito bancário 

destinado à pessoa física. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar o perfil do cliente pessoa física de uma carteira de crédito 

bancário.  
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b) Identificar as variáveis sociais, econômicas e demográficas capazes de 

explicar a inadimplência. 

c) Estimar um modelo econométrico relacionando a probabilidade de 

inadimplência às variáveis explicativas social, econômica e demográfica. 

d) Analisar a relevância do modelo como instrumento para mitigar o risco de 

crédito bancário. 

 

1.4 Estrutura da pesquisa 

 

Esta pesquisa está organizada em seis capítulos, incluindo esta breve introdução, que 

trata do contexto econômico e apresenta as justificativas e os objetivos da dissertação. 

O segundo capítulo é dedicado à revisão da literatura que discorre sobre o 

comportamento em relação ao crédito e os aspectos ligados à sua oferta com ênfase 

nos riscos. O capítulo detalha também as variáveis sociais, econômicas e 

demográficas que podem exercer influência na probabilidade de uma pessoa tornar-

se inadimplente. O terceiro capitulo procura fornecer uma visão mais geral sobre a 

expansão do crédito e o aumento da inadimplência no país. No quarto capítulo é 

apresentada a metodologia, sendo caracterizada a pesquisa e detalhados os 

procedimentos metodológicos. O capítulo descreve, também, o modelo de análise, a 

amostra e as variáveis utilizadas. O quinto capítulo apresenta a discussão e a análise 

dos resultados. Por fim, no sexto capitulo tece as considerações finais, apresenta as 

contribuições e sugere novas pesquisas.  
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2 Fundamentação Teórica 

 

2.1 Crédito e finanças 

 

Segundo Blatt (1999), o termo crédito é derivado do latim credere, e tem por 

significado crer, acreditar ou confiar, como também, do substantivo creditum, cujo 

significado literal é confiança.  

 

Crédito é todo ato em que alguém cede ou disponibiliza temporariamente parte do seu 

patrimônio a um terceiro, com o objetivo ou expectativa de receber o valor integral 

acrescido de juros após decorrido o tempo estipulado (Schrickel, 1995). De acordo 

com Pereira (1995, p. 32), “a concessão de crédito num banco consiste em colocar à 

disposição do cliente determinado valor monetário em troca da promessa de um 

pagamento futuro acrescido de taxa de juros, essa taxa será a retribuição por essa 

prestação de serviço”. Ou, ainda, como instrumento de política financeira de empresas 

e industrias mediante negociações de produtos e serviços a prazo. Nas instituições 

financeiras o crédito é o fator de maior importância, pois as “operações de crédito são 

a essência do negócio bancário (Silva, 1993, p. 22). 

 

Os bancos são intermediadores financeiros responsáveis por captar valor dos 

investidores, que são os que possuem recursos disponíveis, por intermédio de 

depósitos à vista e a prazo, poupança, fundo de investimento, Certificado de Depósito 

Bancário (CDB), previdência, dentre outros, e emprestá-los aos tomadores de crédito, 

que são os que necessitam de recursos para diversas atividades (Banco do Brasil, 

2001a). 

 

Em toda operação de crédito existe a confiança do credor no devedor quanto ao 

recebimento do principal e dos juros correspondentes, e a possibilidade de que isso 

não aconteça determina o risco da operação (Blatt, 1999). Na gestão financeira, a 

concessão de crédito é um investimento por parte do credor, isto é, cada crédito é 

uma decisão de investimento. Assim, conforme explica Caouette et al. (2000, p. 4), 

“se podemos definir crédito como a expectativa de uma quantia em dinheiro, dentro 

de um espaço de tempo limitado, então o risco de crédito é a chance de que esta 

expectativa não se cumpra”. 
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Hoji (2010) sustenta que em todas as atividades que envolvem investimentos o risco 

se faz presente. O que se é decidido hoje com a expectativa de resultados está sujeito 

ao risco. Neste sentido, Weston e Brigham (2004) definem risco como a probabilidade 

de não ocorrer o que se espera devido a algum acontecimento desfavorável. Para 

Damodaran (2006), risco é a probabilidade de se receber um retorno inesperado sobre 

um investimento. Dessa forma, ele envolve possibilidades de resultados ruins e 

retornos abaixo do esperado, como também, possibilidades de bons resultados e 

retornos acima dos esperados. Então, a gestão financeira possui a função de 

administrar os recursos de uma empresa com a finalidade de otimizar os lucros (Banco 

do Brasil, 1998). 

 

As operações de crédito nas instituições financeiras representam suas aplicações ou  

seus investimentos. A eficiência na concessão de empréstimos e financiamentos por 

parte das instituições financeiras com base em uma detalhada avaliação dos riscos 

envolvidos e de seus clientes, determina o seu desempenho, fazendo com que a 

qualidade do investimento se torne muito importante (Silva, 1993). Portanto, a política 

financeira de um banco deve ter como prioridade administrar um ponto de equilíbrio 

entre a probabilidade de recebimento e a melhor rentabilidade possível e, dessa 

forma, atingir a otimização de seus lucros (Banco do Brasil, 1998). A relação risco e 

retorno está implícita em todo ato de concessão de crédito, que é a essência do 

negócio bancário.  

 

2.1.1 Politicas de crédito 

 

Políticas de crédito são orientações para o processo decisório de concessão de 

empréstimos e financiamentos com o objetivo de otimizar esse processo (Banco do 

Brasil, 1998). Mueller (1999) pondera que “a política de crédito serve para auxiliar no 

equilíbrio entre volume e qualidade dos ativos e a consciência de crédito do banco”. 

Ela tem por objetivos “orientar os envolvidos direta e indiretamente nas decisões de 

aplicações dos ativos” (Paiva, 1997, p. 17) e “uniformizar métodos de gestão, 

organização e racionalização dos trabalhos” (Banco do Brasil, 1998, p. 63). Ou seja, 

“a política de crédito tem como princípio orientar nas decisões de crédito de acordo 

com os objetivos, regras governamentais e capacidade de aplicação e captação de 

recursos da empresa levando em conta o risco de cada operação” Silva (1993, p. 40). 
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Nela devem estar estabelecidos os mercados que a empresa deseja alcançar, os 

produtos que serão comercializados e os resultados que deseja alcançar com as 

operações de crédito. A política de crédito fornece os padrões que determinam se a 

instituição deve ou não emprestar a determinados clientes e qual o valor a ser 

emprestado (Gitman, 2002). 

 

Conforme ressalta Rosa (1992, p.10), os elementos essenciais de uma política de 

crédito são os objetivos e a missão do banco,  que devem ser fundamentados na 

proteção e na valorização dos investimentos dos acionistas. Segundo o autor, as 

diretrizes de empréstimos devem sinalizar as características e o perfil de cada cliente, 

procurando diversificar a carteira de uma forma a mitigar os riscos. Devem ser bem 

definidas as responsabilidades e as alçadas dos gerentes e os procedimentos 

operacionais, especificando os montantes de crédito a serem autorizados em cada 

nível hierárquico. 

 

2.1.2 Limites de crédito  

 

Alguns bancos e financeiras adotam em suas políticas de crédito limites a serem 

concedidos a cada tipo de cliente. Utilizam parâmetros técnicos de análise de crédito 

que consideram as informações financeiras dos clientes tomadores (Silva, 1993), 

sendo que o limite de crédito é o valor total do risco que o emprestador está disposto 

a assumir (Silva, 1995). Nesse sentido, o Banco do Brasil (1998, p. 12) descreve “o 

limite de crédito como um balizador que define o valor máximo que o banco está 

disposto a emprestar para um mesmo cliente”. O limite de crédito também pode ser 

chamado de “limite de risco” (Pereira, 1995, p. 42).  

 

Existem vários fatores que influenciam na concessão ou não de crédito bancário, 

porém, a principal variável a ser considerada é a capacidade de pagamento do 

tomador. Torres (1993) explica que o fundamento da atividade bancária ao conceder 

o crédito é receber o montante de volta com os juros e prazos esperados. 

 

2.1.3 Decisão de crédito 

 

A decisão de crédito voltado para a pessoa física envolve diversas variáveis como a 

renda, o prazo, a idade, o estado civil, a taxa de juros, as garantias, dentre outras, 
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com o objetivo constante de minimizar os riscos das operações. Porém, como afirma 

Silva (1993), na decisão de crédito existem alternativas concorrentes entre si: 

maximizar lucros ou minimizar os riscos. Portanto, é importante observar os objetivos 

e as diretrizes da instituição financeira e suas políticas de crédito para a tomada de 

decisão.  

 

2.2 Riscos 

 

Aborda-se aqui os diferentes tipos de riscos envolvidos nas atividades bancárias, 

destacando o risco de crédito de acordo com os fundamentos da teoria financeira. Os 

riscos estão presentes em todas as atividades de uma gestão financeira, pois 

permeiam toda atividade humana, porém ele é relativo, podendo ser de alto risco para 

uns ou de pouco risco para outros. Essa diferença de perspectiva, com base em um 

número de informações que determinam o nível de risco de certo evento é que permite 

a sua negociação. 

  

2.2.1 Conceitos 

 

Segundo Bernstein (1997, p. 8) a palavra risco é originária do italiano risicare que é o 

sinônimo de “ousar”, "risco é uma escolha, não um destino". Na teoria de finanças 

existe diferença entre o “risco” e a “incerteza”. Paiva (1997), na concepção introduzida 

por Knight (1921, como citado em Kishtainy et al., 2013, p. 163), afirma que “existe 

risco quando o tomador da decisão pode estimar diferentes possibilidades por 

intermédio de dados históricos”. Ele pode medir ou estimar o risco envolvido, ou seja, 

decisão é tomada a partir de estimativas. Incerteza é quando o tomador não possui 

dados históricos e nem condições de mensurar qualquer tipo de risco a respeito de 

um fato, o que torna a decisão subjetiva ou instintiva. Gitman (2002, p. 202) explica 

que, segundo os estatísticos, “risco e incerteza se diferenciam quando quem toma as 

decisões pode ou não estimar as probabilidades baseadas em dados histórico, 

relativas a vários resultados, riscos podem ser mensurados e medidos, incertezas 

não”.  

 

Risco em economia/finanças é simplesmente uma probabilidade ou um desvio-

padrão. Assim, como sucessos e fracassos constituem possibilidades para possíveis 
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resultados na tentativa de atingir objetivos. Securato (1996, p. 28), define risco como 

a “probabilidade de ocorrerem os fracassos”.  

 

Duarte (1996) defende três conceitos importantes no mercado financeiro: retorno, 

incerteza e risco. “Retorno é considerado como a apreciação de capital ao final do 

prazo de investimento. Infelizmente, existem incertezas associadas ao retorno que, 

efetivamente, será obtido ao final do período de investimento. Qualquer medida 

numérica dessa incerteza pode ser chamada de risco (Duarte, 1996, p. 3).  

 

2.2.2 Riscos na atividade bancária  

 

De acordo com Brito e Assaf (2008), 
 

[...] a mensuração de risco de crédito é o processo de quantificar a possibilidade 
de a instituição financeira incorrer em perdas, caso o fluxo de caixa esperado 
com as operações não se confirme. A probabilidade de default constitui a 
principal variável desse processo, podendo ser definido como a incerteza em 
relação à capacidade de o devedor honrar os compromissos assumidos (Brito, 
& Assaf, 2008, p. 19). 

 
Os bancos e as empresas são impulsionados a desenvolver e buscar novas 

alternativas de avaliação e mensuração de riscos de crédito com a finalidade de 

otimizar o processo de sua concessão, devido às novas regras do sistema financeiro 

e a importância da boa gestão ou administração dos riscos inerentes as concessões 

de crédito bancário (Mileo, Kimura, & Kayo (2013). A gestão do risco de crédito é um 

fator estratégico para as instituições financeiras. O uso de modelos matemáticos e 

estatísticos são considerados ferramentas fundamentais na gestão do risco de crédito, 

pois utilizam bases históricas de contratos existentes para criar equações que 

estimam a classificação dos clientes como bons ou mau pagadores (Gonçalves, 

Gouvêa, & Mantovani, 2013). 

 

Existem várias formas de classificação de riscos presentes nas atividades bancárias, 

tais como o risco especifico ou não sistêmico, e o risco de mercado ou sistêmico 

(Paiva, 1997; Muccilo, 1997; Toledo, 1999; Securato, 1996). O risco não sistêmico é 

aquele que afeta um único ativo ou um pequeno número de ativos, podendo ser 

eliminado por meio da diversificação em uma carteira ampla. O risco sistêmico é a 

variação do resultado de uma instituição financeira devido às mudanças nas 
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condições de mercado como a taxa de juros, o câmbio, o preço de um ativo, a 

volatilidade e a liquidez.  

 

De acordo com Toledo (1999, p. 26), “risco sistêmico é qualquer risco que interfere 

em um grande número de ativos, mesmo sendo em alguns com mais ou menos”. Para 

Muccilo (1997, p. 5), é "o risco da carteira que não pode ser diversificado". Paiva 

(1997, p. 13) acrescenta que "é o risco que provém de fatores que sistematicamente 

afetam todas as empresas".  

 

Silva (2006) ressalta que os riscos de crédito bancário também podem ser 

classificados em quatro grupos: a) risco do cliente ou risco intrínseco, equivalente ao 

risco especifico; b) risco da operação; c) risco de concentração; e d) risco de 

administração do crédito. 

 

Ressalta-se que os riscos intrínsecos - riscos dos clientes - ou riscos específicos, são 

os riscos inerentes as características e ao comportamento dos tomadores de crédito, 

objeto desta dissertação, podem ser avaliados por intermédio dos C’s do crédito.  

 

2.2.3 Tipos de riscos  

 

Segundo Duarte (1996), o risco é um conceito complexo que abrange quatro grandes 

grupos: a) risco de mercado; b) risco operacional; c) risco de crédito; e d) risco legal.  

O risco de mercado é subdividido em outras quatro áreas: a) risco do mercado 

acionário; b) risco do mercado de câmbio; c) risco do mercado de juros; e d) risco do 

mercado de commodities. O risco operacional é composto pelo risco organizacional, 

o risco de operações e o risco de pessoal (Leão, Martins, & Locatelli, 2012).  

 

2.2.3.1 Risco de mercado  

 

Risco de mercado é a possibilidade de perdas se houver oscilações no 

comportamento das taxas de juros e câmbio, nos valores das ações e de commodities 

e no descasamento entre taxas, prazos, índices e moedas (Bueno, 2003). Duarte 

(1996) sustenta que é o comportamento dos preços dos ativos mediante as flutuações 

do mercado. Ou seja, como os preços dos ativos se comportam e são negociados 
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mediante as oscilações que ocorrem no mercado. Para medir e entender essas 

possíveis perdas é importante identificar e quantificar os fatores que impactam a 

volatilidade dos preços dos ativos no mercado e quais as suas correlações, sendo os 

principais o risco pelas alterações da taxa de juros, o câmbio, a volatilidade do preço 

dos ativos e a perda de liquidez. 

  

a) Risco de taxa de juros é a probabilidade de perdas no valor da carteira devido 

às variações nas taxas de juros, câmbio e seus derivativos, tornando se uma 

ameaça para os retornos esperados do capital de um banco (Bueno, 2003). 

Conforme afirma Duarte (1996), este risco pode ser definido como uma medida 

numérica da incerteza relacionada ao retorno esperado de um investimento, 

em decorrência de variações adversas em fatores como taxa de juros e 

inflação. A Basel Committee on Banking Supervision (1997) salienta que os 

riscos inerentes as flutuações de taxas de juros são normais nas atividades 

bancárias, mas em excesso, representam forte ameaça para os resultados e 

para a estrutura de capital da instituição financeira. O controle de tais riscos 

tem crescido em importância nos mercados financeiros sofisticados, onde os 

clientes administram ativamente suas exposições às taxas de juros.  

b) Risco de taxas de câmbio pode ser definido como risco de perdas devido às 

alterações adversas nas taxas de troca de moedas ou de seus derivativos. A 

globalização financeira, as relações e o comércio internacional intensificaram 

esse tipo de risco, pois exigiram dos bancos atuações em diversos países. Os 

portfólios passaram a possuir mais títulos lastreados por moedas estrangeiras 

e, portanto, sujeitos à volatilidade do câmbio. 

c) Risco em ações e commodities: são as probabilidades de perdas 

devido à volatilidade dos preços das ações ou das commodities e seus 

derivativos, que podem provocar perdas no valor da carteira de 

investimentos. 

d) Risco de liquidez é a probabilidade das instituições financeiras não 

possuírem recursos para liquidar suas obrigações, devido à falta de liquidez de 

curto prazo ou, até mesmo, devido às condições de mercado.  
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2.2.3.2 Risco de crédito    

 

Risco de crédito é a probabilidade de perdas devido à incerteza quanto ao 

recebimento de um determinado valor contratado pelo tomador do empréstimo ou 

emissor do título. É a falha em uma das partes do contrato, ou como esclarece Duarte 

(1996, p. 5), “o risco de credito é a possibilidade de não recebimento de um valor 

contratado, a ser pago por um tomador de empréstimo, através de um contrato ou 

emissão de um título”, resguardando as expectativas de recebimento por meio das 

garantias negociadas na operação.  

 

A atividade básica das instituições financeiras é a concessão de empréstimos. Para 

desenvolver suas atividades de forma otimizada é necessário analisar e medir a 

capacidade de crédito dos tomadores. A capacidade de credito dos tomadores é um 

dos riscos mais importantes que os bancos enfrentam, pois, as avaliações e análises 

de crédito nem sempre são apuradas e a capacidade de crédito de um tomador pode 

ser reduzida ao longo do tempo devido a vários fatores (Basel, 1997).  

 

As possibilidades de perdas devido ao não pagamento pelo tomador ou emissor do 

título. Ocorre devido a incapacidade de pagamento por parte do devedor ou por outras 

razões do mesmo não honrar a dívida. A inadimplência pode aumentar se não for 

observada a diversificação de carteiras. Para mitigar o risco de crédito o Comitê de 

Supervisão Bancária de Basiléia, vinculado ao Bank for International Settlements 

(BIS), recomenda aos bancos centrais que determinem limites que restrinjam a sua 

exposição a tomadores individuais, a grupos de tomadores inter-relacionados e a 

outras concentrações significativas de riscos.  

 

2.2.3.3 Risco legal 

 

É o risco advindo da possibilidade de perdas devido à falta de amparo legal na 

formalização de contratos, por documentação insuficiente, ilegalidade, insolvência ou 

falta de representatividade por uma das partes.  
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2.2.3.4 Risco operacional  

 

Alguns pesquisadores defendem risco operacional como qualquer risco diferente de 

risco de mercado ou risco de crédito. Para Drzik (1998, p. 42), por exemplo “o risco 

operacional compreende todos os demais riscos não incluídos nas outras categorias”.  

 

O Comitê de Basiléia para a Supervisão Bancária (1998) alega que vários autores 

conseguem vincular riscos de crédito de mercado e o risco operacional e, ainda, 

aqueles que definiram como riscos de perdas causados por erros técnicos ou 

humanos. Os tipos mais importantes de riscos operacionais são os que envolvem 

governanças coorporativas ou deficiências de controles internos. Essas deficiências 

podem levar a perdas financeiras por fraudes, erros ou por fazer com que os 

interesses do banco sejam comprometidos em função de interesses alheios, ou seja 

negócios conduzidos por funcionários de forma arriscada ou não ética. Outro aspecto 

do risco operacional são as grandes falhas no sistema de tecnologia de informação 

(Comitê de Basiléia para a Supervisão Bancária, 1998). 

 

O risco operacional é dividido em risco organizacional, risco de operações e risco de 

pessoal. O risco organizacional está diretamente relacionado a uma organização e 

que é realizada de forma ineficiente, responsabilidades mal distribuídas ou definidas, 

fraudes, fluxo de informações diferenciadas. O risco de operações relaciona-se com 

as falhas de sistemas de informações, ou seja, redes, computadores, telefonias, 

sistemas elétricos, entre outros. O risco de pessoal, refere-se aos problemas com os 

empregados, como a desmotivação, a não qualificação, a desonestidade, a busca dos 

próprios interesses em sacrifício dos interesses da empresa, dentre outros (Duarte, 

1996). 

 

Segundo Banco do Brasil (2001b, p. 6), risco operacional constitui-se no “risco de 

perdas financeiras diretas ou indiretas, resultantes de inadequação ou falha de 

processos, pessoas e tecnologia, ou eventos externos, tais como: catástrofes ou 

atividades criminosas”. 
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2.2.4 Medidas do risco 

 

O cálculo de risco utilizado por instituições financeiras ou por empresas 

especializadas não possui uma uniformidade. De acordo com Duarte (1996, p. 5), as 

metodologias para estimação do risco "requerem conhecimento sobre o 

funcionamento dos mercados de interesse, sistemas computacionais, definição de 

variáveis relevantes e informações confiáveis”. Uma das formas mais empregada para 

medir o risco baseia-se no conceito de volatilidade, podendo ser retratada pelo 

conceito de desvio-padrão, ferramenta estatística utilizada tanto nas ciências exatas 

como nas ciências sociais. Trata-se de uma medida relativa, ou seja, ela só faz sentido 

se for comparada a um benchmarking. 

 

2.3 Análise do risco de crédito 

 

Por constituir a essência deste trabalho, o risco de crédito é abordado em maior 

profundidade. São explicitados o seu conceito e os principais componentes, incluindo 

o aspecto financeiro e legal da gestão de uma carteira de crédito.  

 

2.3.1 Conceito 

 

Para Silva (1993, p. 34), a expressão risco de crédito “serve para caracterizar os 

diversos fatores que poderão contribuir para que aquele que concedeu o crédito não 

receba do devedor na época acordada”. Duarte (1996, p. 5) subdivide o risco de 

crédito em cinco aspectos: 

. risco de inadimplência: não recebimento do crédito pela falta de capacidade 

de pagamento do tomador; 

. risco de degradação do crédito: definido como o risco pela degradação da 

qualidade creditícia do tomador, por uma desvalorização; 

. risco de degradação de garantias: perda da qualidade das garantias 

oferecidas, devido a depreciação ou obsolescência; 

. risco soberano: riscos de não recebimento do crédito motivado por restrições 

impostas pelo país sede; 

. risco de concentração de crédito: risco de perdas em decorrência da não 

diversificação do risco de crédito.  



30 

Nota-se que o risco de crédito pode ser analisado por vários aspectos como: risco do 

tomador, o risco da operação, o risco do emprestador e o risco da carteira. Ou seja, a 

avaliação final do risco de crédito pode ser muito abrangente. Porém, nesta pesquisa 

aborda-se o risco de crédito na perspectiva de probabilidade de inadimplência por 

parte do tomador. 

 

2.3.2 Risco do tomador de crédito  

 

Os riscos, segundo Silva (1993), podem ser classificados de acordo com os objetivos 

e as necessidades pretendidas. Desta forma, o risco de crédito resulta da análise do 

tomador em conjunto com a análise do emprestador, isto é, sempre haverá uma 

interdependência ou inter-relação entre os diversos tipos de riscos: 

 

. riscos de falta de liquidez;  

. riscos relacionados ao ambiente político e econômico - podem impactar 

diretamente as taxas de juros, a variação cambial, a inflação e os preços; 

.  riscos ligados aos fenômenos naturais e imprevisíveis - fenômenos que 

possam ser protegidos por seguro;  

. riscos relacionados ao tipo de atividade; e  

riscos referentes ao mercado. 

 

Assim, observa-se a importância da análise do risco de crédito na administração de 

uma carteira de crédito bancário, pois ela tem a finalidade de precificar um empréstimo 

ou financiamento, definir limites de crédito e decidir sobre as garantias a serem 

apresentadas e, principalmente, auxiliar na decisão de conceder ou não o crédito ao 

tomador.  

 

2.3.3 Gestão do risco de crédito  

 

O gerenciamento de risco é relevante em uma instituição financeira, pois grande parte 

dos recursos emprestados são captados de terceiros no mercado. O gerenciamento 

do risco de crédito é realizado por elas sob dois aspectos: o primeiro aborda a gestão 

do risco de crédito segundo as recomendações legais decididas pelo Conselho 
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Monetário Nacional e regularizadas pelo Banco Central e, o segundo, procura garantir 

a segurança dos ativos investidos, obtendo a rentabilidade esperada pelos acionistas.  

 

Esta gestão é formulada e conduzida pelas políticas de crédito da empresa ou 

instituição financeira, com o objetivo de otimizar as operações de crédito, garantindo 

o retorno dos capitais e, ao mesmo tempo, preservando a empresa minimizando ao 

máximo os riscos envolvidos nas operações, mantendo assim a sua credibilidade no 

mercado. O gerenciamento da carteira de empréstimos para controle do risco e 

maximização do resultado e a observância da legislação pertinente são examinados 

a seguir.  

  

2.3.3.1 Gerenciamento da carteira de crédito  

 

A objetivo do gerenciamento da carteira de crédito é administrar os ativos com a 

disposição de assumir riscos obtendo resultados da melhor maneira possível, 

otimizando a atividade. Esse gerenciamento de carteira é baseado nas políticas de 

crédito da instituição financeira. Segundo Paiva (1997, p. 34), os critérios de riscos 

admitidos pela Instituição "visam à uniformização dos perfis das carteiras, com 

eliminação de influências individuais dos decisores". Assim, conforme Santi (1997, 

p.13), o gerenciamento do risco de crédito é “o resultado dos níveis de riscos que a 

instituição pretende correr através da concessão, acompanhamento e controle das 

carteiras carteira em prol de resultados estimados ou almejados, determinado pela 

política de crédito da instituição”. Geralmente, no gerenciamento da carteira, observa-

se a necessidade de diversificação de riscos, evitando concentrações indesejáveis em 

clientes, porte e ramo. O piso de qualidade representa o mínimo admitido com vistas 

a manter o risco global aceitável.  

 

Como a essência do negócio bancário é a intermediação financeira torna-se 

indispensável medir e estimar o risco de crédito existente nas concessões de 

empréstimos e financiamentos. As metodologias existentes auxiliam no exame do 

risco procurando uniformizar e agilizar os processos de decisão. Uma gestão 

adequada de riscos de crédito, envolvendo desde a decisão de concessão dos 

empréstimos e financiamentos até a gestão e administração das carteiras por 
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intermédio de parâmetros definidos pelas políticas de crédito da instituição, 

determinam o desempenho da instituição.  

 

2.4 Analise do processo de crédito 

 

A análise de crédito tem por objetivo avaliar a possibilidade de retorno do empréstimo 

mediante a um cenário de incertezas, informações incompletas e constantes 

mutações. Habilidade esta que depende da capacidade de analisar situações 

complexas e chegar a uma conclusão possível de ser implementada (Schrickel, 1995).  

 

Conforme sintetizado por Shigaki (2001, p.18), "torna-se necessário visualizar o 

processo decisório de crédito, que é composto por três partes: a obtenção de 

informações dos tomadores, a análise do crédito e a decisão de um negócio". Assim, 

a análise de crédito deve reunir todas as informações disponíveis a respeito do cliente 

ou tomador de crédito, com o intuito de auxiliar na decisão de conceder ou não o 

crédito desejado, e neste aspecto, a ficha cadastral atualizada pode ser considerada 

uma fonte importante de informação.  

 

2.4.1 Análise qualitativa e quantitativa  

 

A análise do risco de crédito pode ser realizada de duas formas, de acordo com as 

variáveis utilizadas na mensuração do risco: a) qualitativa, utilizando variáveis que 

avaliam de maneira subjetiva os fatores que podem influenciar o retorno do crédito. 

Requer boa capacidade julgamento do analista para avaliar os aspectos relacionados 

ao caráter e a competência dos clientes; e b) quantitativa, baseada em dados 

numéricos, com utilização de métodos estatísticos e teoria das probabilidades. O 

aspecto quantitativo é normalmente referido como análise econômica financeira do 

cliente. O principal objetivo da análise de crédito em uma instituição financeira é 

identificar os riscos nas situações de empréstimos, considerar a capacidade de 

pagamento do tomador e recomendar qual a melhor forma de financiamento para ele.   

 

Silva (1998) sustenta que a maioria das pesquisas realizadas para fundamentar as 

dissertações de mestrado versando sobre default utilizam os "C" do crédito. Rosa 
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(1992) esclarece que os "C" do crédito retratam o caráter, a capacidade e o capital do 

tomador de crédito.  

 

2.4.2 Os “C” do crédito  

 

Sicsú (2010) afirma que os critérios subjetivos, tais como o julgamento humano, são 

formas de avaliar o risco de crédito, mas, apesar da experiência do analista, não é 

possível quantificar o risco somente por ele. A visão ou capacidade do analista de 

identificar características ou fatores de risco que comprometam a capacidade de 

pagamento deve ser feita em bases técnica e subjetiva (Santos, & Famá, 2007). 

 

A Comissão de Crédito da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) alega que 

os bancos já utilizam os “4 C” do crédito: condições, caráter, capacidade e capital, 

como base para a concessão de empréstimos e financiamentos. Nas intermediações 

bancárias também são utilizados os “C”s referentes ao Conglomerado, relativo ao 

grupo empresarial, e ao Colateral, que se reporta às garantias, sendo estes mais 

utilizados em empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica. 

 

2.4.2.1 Condições  

 

As condições referem-se ao conjunto de fatores econômicos e sociais, que podem 

aumentar ou diminuir a vulnerabilidade dos tomadores de crédito (Blatt, 1999). 

Segundo Silva (1993, p. 140), "a força do macroambiente manifesta-se tanto de forma 

positiva, representando oportunidades, quanto de modo negativo, trazendo ameaças".  

 

De acordo com Santos (2003), as condições estão relacionadas às possíveis 

vulnerabilidades do tomador mediante aos fatores externos (sistemáticos) como as 

oscilações nas taxas de juros, inflações, taxas cambiais, dentre outros. 

 

2.4.2.2 Caráter 

 

Segundo Silva (1983, p. 130), “caráter refere-se à intenção de pagar, isto é, ao 

conjunto de boas e más qualidades intrínsecas à pessoa do proponente, face aos 

seus hábitos de pagamento.” Ele está relacionado à honestidade do tomador, à 
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intenção, à vontade e à determinação dele honrar ou não seus compromissos e suas 

obrigações, pois cada transação de crédito é uma promessa de pagamento futuro 

(Weston & Brigham, 2004). Alguns devedores se despõem de bens essenciais para 

honrar seus compromissos, outros não fazem o menor esforço para esta finalidade.  

 

Dados históricos existentes no mercado obtidos na própria instituição credora, em 

outros bancos, órgãos ou, até mesmo, de fornecedores, são informações importantes 

para conhecer os hábitos de pagamento do tomador e, assim, avaliar o seu caráter 

(Santos, 2003). O caráter também pode ser identificado pelo credor por meio de dados 

cadastrais obtidos por outros credores ou, até mesmo, com o próprio tomador 

(Securato, 2007). “Alguém é honesto até o dia em que deixa de ser” (Silva, 1983, p. 

130). Essa afirmação demonstra que o caráter pode ser alterado, influenciado pelas 

circunstâncias ou situações vividas, pelo tempo e pela mudança de valores. Portanto, 

é o trabalho do analista de crédito avaliar o caráter do cliente de forma assertiva, 

tentando identificar se ele possui a real intenção de cumprir suas obrigações, mesmo 

em situações adversas. 

 

2.4.2.3 Capacidade  

 

Capacidade está relacionada ao aspecto do tomador realmente possui condições 

econômicas para pagar ou honrar suas dívidas e obrigações. Gitman (2002, p. 696) 

defende capacidade como “o potencial do cliente para quitar o crédito solicitado” e 

Blatt (1999, p. 44) afirma que "capacidade consiste nas qualidades e competências 

do indivíduo em gerir sua vida pessoal, profissional ou empresarial’’. 

  

2.4.2.4 Capital  

  

A definição de capital nada mais é que a situação econômica, financeira e patrimonial 

que o tomador possui para honrar seus compromissos. Essa análise feita de forma 

eficiente se torna um importante instrumento na decisão de conceder ou não crédito 

(Braga, 1995; Silva, 2006).  

 

Uma análise financeira pode ser baseada em informações obtidas pelo próprio cliente 

ou, até mesmo, por terceiros e, desta forma, mostrar a capacidade de pagamento do 
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tomador. Os demonstrativos financeiros ou as declarações de imposto de renda são 

importantes, mas existem outras formas de se fazer a análise de seu capital. Porém, 

a situação econômica, financeira e patrimonial do proponente, deve ser compatível 

com a atividade desenvolvida e com o empréstimo proposto.  

 

2.4.2.5 Conglomerado 

 

Conglomerado é a análise de crédito conjunta feita para empresas pertencentes ao 

mesmo grupo. Mais utilizado em empréstimos e financiamentos de pessoas jurídicas. 

 

2.4.2.6 Colateral  

  

Segundo Weston e Brigham (2004), colateral e definido pelas garantias que o tomador 

pode oferecer para assegurar o cumprimento da obrigação determinada no contrato 

de empréstimo ou financiamento ou, como afirmam Silva (1993) e Silva (2006), é a 

capacidade de oferecer garantias ao negócio.  

 

O item colateral deve ser avaliado como um complemento à análise de crédito, apenas 

uma segurança da operação e não deve ser considerado um fator determinante do 

crédito. 

 

2.5 Estudos sobre inadimplência 

 

De acordo com Correa, Marins, Neves e Silva (2011), a inadimplência desempenha 

um papel importante nas decisões de crédito das instituições financeiras e também é 

crucial para as questões regulatórias, levando a um aumento no interesse por estudos 

dessa área. Com base nessa importância Chaia (2003) destaca a importância da 

definição da taxa de perda por inadimplência. 

 

O ingrediente-chave do sucesso de um modelo de precificação de operações de 

crédito bancário é a correta definição da taxa de perda por inadimplência, pois ela 

representa um custo que não pode ser definido com exatidão no momento da 

concessão do recurso, sendo seu valor reconhecido apenas ao final da operação em 

função do não pagamento dos clientes. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CORREA,+ARNILDO+DA+SILVA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARINS,+JAQUELINE+TERRA+MOURA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NEVES,+MYRIAN+BEATRIZ+EIRAS+DAS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVA,+ANTONIO+CARLOS+MAGALHAES+DA
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Caouette, Altman e Narayanan (1998) afirmam que são três as causas de 

inadimplência generalizada: regulamentação inadequada, pressão pela 

competitividade dos financiadores e preocupação excessiva dos bancos no 

relacionamento com seus clientes.  

 

Estudos voltados para a caracterização da inadimplência podem auxiliar as 
instituições financeiras dando-lhes uma visão mais ampla dos fatores 
instigadores do seu crescimento em torno de toda a cadeia produtiva, para que 
possam ser mais eficientes não só na liberação do crédito, mas também no 
reembolso das parcelas a vencer, de preferência por meio de uma política 
maximizadora de incentivo ao pagamento (Sales et al., 2006, p. 2). 

 

Camargos, Araújo e Camargos (2012) corroboram esta afirmação ao apontarem que, 

atualmente, vários estudos ganharam relevância, objetivando a identificação de 

fatores condicionantes da inadimplência (risco de default) na concessão de crédito, 

desencadeados após a crise de 2008, iniciada nos Estados Unidos, com repercussão 

mundial. 

 

2.5.1 Definições de inadimplência 

 

O risco de credito é um risco presente em todas as atividades de empréstimos ou 

vendas de ativos, considerar e mensurar esse risco seria uma tentativa de se prevenir 

de possíveis perdas com inadimplências. Cherobim e Barbosa (2007) definem duas 

questões importantes para mitigar perdas: o prazo definido na concessão do 

empréstimo ou na compra do ativo e a esperança de receber integralmente os 

recursos emprestados acrescidos de juros. 

 

Chinelatto, Felício e Campos (2007), definem risco de crédito como a possibilidade de 

perdas provocadas pela incerteza sobre o recebimento de uma quantia contratada por 

um tomador de empréstimo ou pelo emissor de um título. Também pode ser 

denominado default, seria a possibilidade de que um tomador não cumprir suas 

obrigações de pagamento, tornando-se inadimplente (Camargos et al., 2012). 

 

Jorion (1997) define esse risco como a possibilidade da contraparte, do tomador ou 

do devedor não cumprir as obrigações monetárias contratadas. Esse risco também é 

conceituado como inadimplência por Sehn e Carlini (2007), ou seja, consideram 
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inadimplência o não pagamento do valor emprestado ou não cumprimento de um 

contrato ou cláusula.  

 

Existem várias definições para inadimplência e não se pode definir qual seria a mais 

adequada ou mais correta para o assunto abordado. Um indivíduo que não é capaz 

de honrar suas dívidas no valor e na data pré-estabelecida, de acordo com um acordo 

ou contrato combinado, encontra-se insolvente ou em estado de inadimplência, 

gerando atrasos e constrangimentos de pagamento (Wikcionário, 2017).  

 

Matias (2009) considera inadimplência ou inadimplente indivíduos com compromissos 

ou dividas em atrasos entre 15 a 90 dias de atraso sobre o volume total de crédito. A 

insolvência é diferente, porquanto entendida como “o volume de dívida com atraso 

acima de 90 dias em relação ao crédito total disponibilizado”, sendo denominada de 

insolvência ou insolvente. 

 

Outro conceito de inadimplência seria o não cumprimento de um contrato ou cláusula 

ou, o seu não pagamento. Significa o não cumprimento da obrigação ou do prazo que 

foi anteriormente pré-estabelecido. Em síntese, inadimplência é o não pagamento da 

dívida. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu artigo 580, preceitua sobre o 

inadimplemento, considerando como inadimplente o credor ou devedor que não 

satisfaz ou não cumpre, espontaneamente, o pagamento ou a obrigação que a lei 

atribui mediante ao título acordado. 

 

2.5.2 O mercado de crédito e sua fatia inadimplente 

 

Devido a estabilidade econômica e o controle inflacionário bem-sucedido no país, a 

concessão de crédito ganhou espaço, ocupando um papel importante na rentabilidade 

das instituições financeiras. As instituições financeiras têm atuado de forma muito 

dinâmica procurando atender aos diferentes nichos de mercado, oferecendo créditos 

com prazos cada vez maiores, e o resultado é o aumento da demanda por créditos na 

economia. 

Esse aumento no crédito e na flexibilização dos prazos tem também seus riscos e 

perigos, dentre eles podemos destacar a depreciação maior das garantias como 

carros, motos, tratores, aviões e imóveis. Com um prazo maior, mais dilatado as 
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garantias reais podem perder valor e assumir valores irrisórios diante dos valores 

contratados. Dessa forma o risco de crédito aumenta em comparação com o curto 

prazo. Outro risco ou perigo observado é que no longo prazo os riscos de mercado 

aumentam se comparados ao curto prazo, devido ao período da dívida ser maior. 

 

Portanto, é necessário equilíbrio tanto por parte do tomador como por parte do credor, 

adequando os riscos crescentes de mercado e de perda de garantias com o longo 

prazo atraente para os clientes e seus negócios. Uma análise de risco e retorno feita 

de forma incorreta pode gerar altos índices de inadimplência, o que é perigoso para 

os bancos e as financeiras. E necessário por parte do sistema de crédito que haja um 

avanço em relação aos prazos aliado a medidas preventivas em relação a 

inadimplência.   

 

Apesar de existir uma relação direta e positiva entre crescimento, desenvolvimento 

econômico e volume de oferta de crédito financeiro, a inadimplência deve ser 

acompanhada e administrada, para se evitar níveis excessivos de endividamento. Um 

alto índice de endividamento pode ocasionar a retratação do consumidor com o 

sistema de crédito por intermédio das desgastantes renegociações de dívidas, 

gerando desconfiança no mercado. 

 

O importante para o mercado de crédito, para os bancos e para as financeiras é 

realizar ou efetuar créditos sadios, solventes que se renovam e geram crescimento. 

Crédito que impulsiona a economia e o mercado, que incentiva o consumo e o 

investimento agregado. Crédito esse que retorna com mais consumo para as 

empresas, impulsionando assim a produção, gerando mais trabalho para o mercado 

e mais spreads, lucros ou juros para os bancos e financiadoras. 

 

Contudo, apesar de toda essa intenção, já é de se esperar que uma parte ou uma 

margem dessas concessões de crédito ou obrigações não tragam retorno, ou não 

serão cumpridas, ou não serão pagas. Essa parte representa os atrasos, a 

inadimplência e em casos extremos podem levar, até mesmo, a falência dos 

tomadores.  
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Em toda operação de crédito considera-se, ou é esperado, ou se estima a 

possibilidade da ocorrência da inadimplência, essa possibilidade é denominada de 

inadimplência esperada. Portanto, o risco de crédito também pode ser definido como 

a perda inesperada decorrente de um erro ao estimar a probabilidade de 

inadimplência em determinada concessão de crédito. 

 

Chaia (2003, p. 27) ressalta a importância da definição da taxa de perda por 

inadimplência: “precificar de forma adequada as perdas por inadimplência é 

fundamental para o sucesso nas operações de crédito”. Custo difícil de ser estimado, 

visto que não pode ser definido no momento da concessão de crédito, tendo 

conhecimento exato de seu valor somente no pagamento ou quitação ou não do 

crédito fornecido por parte do tomador. Quando se estima essa definição de taxa de 

perda por inadimplência com eficiência, existe certa margem de risco a qual a 

instituição financeira está exposta, porém ela deve estar de acordo com a política de 

crédito da instituição. Se a taxa for ineficiente, a instituição se expõe além do 

necessário, assumindo um risco maior do que está disposta a correr.  

 

É importante na concessão de crédito considerar provisões de perdas bem elevadas, 

para que exista capacidade de cobertura caso ocorra inadimplência, insolvência ou 

falências. Por outro lado, menores provisões significam a disposição de mais dinheiro 

ou crédito para ofertar no mercado e taxas de juros mais atraentes para os credores. 

Em contrapartida, a exposição ao risco aumenta, potencializando a probabilidade ou 

razão de chance de acontecer inadimplências. 

 

É necessário que o sistema financeiro seja habilidoso em equilibrar risco e retorno 

constantemente, ou seja, ofertar crédito na medida certa e dispor de mecanismos que 

assegurem o correto provisionamento de reservas e recursos, para fases complicadas 

de uma economia, como recessões profundas e prolongadas.  

 

São vários os efeitos devastadores da inadimplência e da falência no mercado, 

podendo destacar o afastamento dos agentes econômicos do mercado, retraindo a 

demanda e o endividamento da sociedade. Por isso, a necessidade de disciplinar e 

orientar o mercado, o consumidor e os intermediários financeiros, enfatizando que é 

mais importante prevenir, por meio das medidas preventivas, os altos índices de 
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inadimplência, do que criar, após grandes crises econômicas e recessões, medidas 

coercitivas 

 

2.5.3 Determinantes da inadimplência  

 

O indivíduo tende, em sua essência, maximizar sua função de consumo de forma a 

elevar sua satisfação. Porém, em contrapartida, se sujeita a uma restrição 

orçamentaria. Se o indivíduo possui alguma propensão a poupar, ele dividirá a renda 

líquida disponível entre consumo e poupança. Se ele possui maior propensão a 

consumir, menor será a sua propensão em poupar e maior sua probabilidade de 

endividamento. 

 

É necessário que o indivíduo estabeleça uma correta medida de endividamento 

segundo sua renda para que possua a capacidade de pagar. Se o indivíduo 

compromete pouco sua renda com empréstimos, possui maior probabilidade de 

honrar suas obrigações com o credor, mas deixa de maximizar a função consumo 

naquele momento, gerando menor satisfação. Quando ocorre o contrário, quando o 

indivíduo compromete muito a sua renda com empréstimos, cresce o risco de 

inadimplência, podendo prejudicar o credor e o tomador. 

 

Quando o crédito não é pago e é visto de forma desacreditada, ou seja, sem 

esperança de pagamento por parte do tomador, torna-se um crédito delinquente. Isso 

explica a formação do mercado de crédito, necessário uma harmonização de 

interesses. O tomador há de cuidar para maximizar sua satisfação presente e futura, 

sem sujeitar-se a estresses provocados pela absorção excessiva de créditos. O credor 

deve procurar prevenir-se quanto a possibilidade do não pagamento por parte do 

tomador, ou seja, da inadimplência, delinquência, falência dentre outros conceitos de 

não pagamento de obrigações. 

 

Segundo Gitman (2002), a má administração dos contratos de crédito são as a 

principais causas da inadimplência, sendo a responsável por mais de 50% de todos 

os casos. Essa má administração consiste em uma expansão excessiva de 

fornecimento de crédito, medidas financeiras inadequadas, uma força de vendas 
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insuficiente com poucos parâmetros de prevenção ao risco e altos custos de 

produção. 

 

Várias são as causas que levam à inadimplência, entre elas: a agressividade 
na concessão ou, até mesmo, a distribuição de crédito; os analistas se tornam 
mais negligentes na concessão de crédito, a política de créditos mal 
implementada ou mal monitorada; negligência na conferência e avaliação de 
documentos e garantias, pouco contato com o cliente, pouca certeza ou 
preocupação com a veracidade das informações fornecidas pelo cliente 
mediante ao cadastro; relutância em reconhecer uma análise de crédito mal 
feita como um problema efetivo; análise de crédito mal feita, concessão de 
crédito para clientes sem perfil compatível com a política de crédito do banco; 
tratamento de problemas a longo prazo com soluções de curto prazo (Blatt, 
1998, p. 24). 

 

Os analistas de crédito devem procurar ser rigorosos na avaliação de crédito a ser 

aprovada, avaliando detalhes do cadastro e detalhes técnicos, cercando-se de toda a 

segurança possível, maximizando o risco retorno com o menor risco possível, evitando 

futuros inadimplentes. 

 

De acordo com Silva (2006), são inúmeras as causas que podem tornar um crédito 

problemático:  

 

[...] erros por parte do analista de crédito ou do próprio credor; uma entrevista 
superficial ou com pouca comprovação de veracidade no preenchimento do 
cadastro; análise financeira baseada no feeling e não em recursos tecnológicos 
como credit scoring utilizados pelos bancos; defasagem na investigação do 
crédito; documentação inadequada ou incompleta e não conferida; 
interferências políticas; analistas despreparados e políticas de créditos mal 
definidas ou mal difundidas na instituição (Silva, 2006, p. 373). 

 

O ideal é exigir dos clientes todos os documentos e comprovantes necessários para 

realizar o bom cadastro, efetuar uma entrevista de qualidade, conferir o histórico de 

pagamento com outras empresas, conferir a pontualidade com outras empresas e o 

de maior relevância, investir ou possuir um sistema de risco que auxilie na concessão, 

isto é, um sistema de risco eficiente.  

 

Rocha (1997, p. 90) sustenta que a negligência dos concessores de crédito ou dos 

analistas de crédito ou, até mesmo, gerentes são as causas mais frequentes de um 

crédito em inadimplência. Normalmente, eles concedem crédito por alguma forma de 
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pressão, objetivo de atingir suas metas por exemplo, ou para padrinhos políticos, 

clientes que cobram frequentemente, medo de prejudicar o relacionamento do banco 

com os clientes, e muitas vezes fecham negócios conhecendo pouco dos mesmos. 

Falta de uma política de crédito bem estabelecida, alinhada e divulgada. 

 

Ao conceder um crédito deve-se ter o cuidado de não ser levado por pressões 

externas e internas. Metas são estipuladas, mas devem ser cumpridas dentro das 

normas e, principalmente, conforme a política de crédito da instituição, sempre 

procurando otimizar a relação risco retorno, minimizando o risco e maximizando os 

retornos numa medida adequada, de uma forma que exista equilíbrio, precaução, 

administração e controle do risco.  

 

Caouette et al. (1998) apontam três motivos ou causas de inadimplência generalizada: 

regulamentação inadequada, pressão pela competitividade dos financiadores e 

preocupação excessiva dos bancos no relacionamento com seus clientes. Em muitos 

casos, empréstimos são concedidos aos clientes devido ao seu grau de 

relacionamento com o banco. Muitas vezes, os riscos dessas operações são maiores 

do que a política do banco permite, porém, devido a longas datas de movimentações 

ou o seu grande fluxo acabam abrindo exceções que futuramente geram grandes 

inadimplências. Outra observação é a pressão excessiva das instituições em relação 

aos resultados. Essa cobrança excessiva influencia, muitas vezes de forma negativa, 

nas decisões de concessão ou não de crédito. Muitos colaboradores para obterem o 

resultado esperado pela instituição acabam arriscando além do que as políticas de 

crédito permitem para atingir os objetivos desejados pela instituição. 

 

Administradores financeiros estão preocupados em confirmar e garantir a veracidade 

das informações sobre seus clientes, procurando torna-las cada vez mais confiáveis, 

não se preocupam tanto em estimar por meio de novas metodologias ou técnicas a 

inadimplência. Se interessam pelo ciclo completo de vida das operações de crédito, 

mas não possuem uma preocupação especial ou um interesse na prevenção ou 

estimativa da inadimplência (Caouette et al., 1998). Essa preocupação em gerir o ciclo 

de vida do crédito foi o início ou o incentivo às pesquisas de novas técnicas e 

metodologias mais robustas em relação à inadimplência esperada e estimar possíveis 

perdas relacionadas ao risco de crédito. 
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Correa et al. (2011) explicam que existe um aumento significativo de interesses por 

estudos na área de inadimplência. A inadimplência possui um papel crucial nas 

decisões de crédito das instituições financeiras, além de ser importantes para as 

questões regulatórias. O interesse de toda instituição financeira é emprestar com o 

intuito de receber com acréscimos de juros ou spreads ou lucros financeiros, quando 

ocorre a inadimplência, ao invés de lucros ou ganhos financeiros os bancos ou 

instituições financeiras acabam levando prejuízos, o que não é o objetivo de qualquer 

uma delas. 

 

Yeager (1974) foi pioneiro em desenvolver estudos empíricos para identificar os 

determinantes macroeconômicos da inadimplência dos consumidores norte-

americanos. Em seu estudo a razão entre endividamento e despesas de consumo 

figurou como a principal variável explicativa para o crescimento da falência familiar, 

explicando 94% desse crescimento no período. Isto é, ele enfatizou que o 

endividamento excessivo das famílias está relacionado com o descontrole das contas, 

sendo este o fator explicativo da inadimplência da pessoa física. Em 1983, Sullivan 

reformulou a pesquisa de Yeager, expandindo a série histórica analisada, confirmando 

a importância da razão de endividamento sobre consumo na determinação da 

inadimplência das pessoas físicas.  

 

Mais recentemente, Agarwal e Liu (2003) observaram que a inadimplência ou 

delinquência em relação a cartões de créditos se relacionavam fortemente ao 

desemprego não premeditado. A pesquisa analisou 700.000 contas de 1995 em 

diante, nos EUA, e os autores perceberam que a atividade econômica diferenciada 

em termos regionais afetava a inadimplência. Na Flórida, segundo eles, a delinquência 

era de 4,5%, enquanto em Massachussetts ela caiu a 2,5%, num período analítico de 

32 meses.  

 

Em uma linha de argumentação distinta Fay, Hurst e White (2002) levantaram a 

inadimplência como um possível ato discutido e avaliado em família, logo, de teor 

estratégico. Não seria o fruto de ocorrências imprevistas, mas sim premeditado com 

o objetivo de perdão parcial das dívidas, que poderia beneficiar clientes endividados 

em empréstimos com ausência de garantias. 
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2.5.4 Variáveis demográficas, sociais e econômicas que afetam a inadimplência 

 

2.5.4.1 Variáveis demográficas: sexo e idade. 

 

Em relação a variável sexo é de se esperar que exista uma probabilidade menor de 

inadimplência por parte das mulheres. Yunus (2000) defende que as mulheres 

possuem melhor discernimento no uso do crédito em relação aos homens. Por este 

motivo, vários países adotam linhas de crédito especificas para mulheres.  

 

Na variável idade, espera-se que os jovens e aqueles que estão na fase intermediária 

da vida possuam uma probabilidade menor de se tornarem inadimplentes. Segundo a 

teoria do consumo de Modigliani (1986), as pessoas planejam suas reservas e 

também as formas de consumir no decorrer das suas vidas. Assim, acumulam durante 

a vida profissional com o objetivo de possuírem alguma reserva para a velhice.  

 

2.5.4.2 Variáveis sociais: estado civil, situação funcional e escolaridade 

 

Em conformidade com as formulações teóricas de acumulação de capital social é de 

se esperar que o indivíduo casado possui menor probabilidade de inadimplência em 

relação ao indivíduo solteiro (Agarwal, Chomsisengphetb, & Liu, 2008). Locatelli et al. 

(2015) e Januzzi (2010) concordando com as formulações teóricas de acumulação de 

capital social ao longo do ciclo de vida, pois também esperam que a inadimplência 

seja maior entre os aposentados em relação aos indivíduos ativos profissionalmente. 

Os autores entendem que os indivíduos ativos profissionalmente possuem zelo maior 

com sua reputação em relação àqueles que já saíram do mercado. 

 

De acordo com os estudos sobre o capital humano do economista Becker (1964), é 

possível considerar que os indivíduos com um alto grau de instrução formal possuam 

educação financeira melhor em relação àqueles de menor grau. Ou seja, apresentam 

uma probabilidade de inadimplência menor em relação aos indivíduos com menos 

instrução formal. 
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2.5.4.3 Variáveis econômicas: comprometimento da renda, prazo do empréstimo e 

taxa de juros 

 

Segundo os pressupostos do main stream economics, quanto maior o 

comprometimento da renda e o prazo para a satisfação do crédito maior a 

probabilidade da ocorrência da inadimplência. Ou seja, com base nesses 

pressupostos é de se esperar que quanto maior o comprometimento da renda e o 

prazo da operação maior será probabilidade de inadimplencia (Gross, & Souleles, 

2002; Januzzi, 2010; Locatelli et al., 2015).   

 

Com relação a variável juros espera-se que quanto maior a taxa de juros maior os 

custos envolvidos na operação bem como a probabilidade da ocorrência de sua 

inadimplência, ocorrendo o fenômeno conhecido como seleção adversa de carteira 

(Stiglitz, & Greenwald, 2004).  
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3 Crédito e Inadimplência no Brasil 

 

A globalização econômica associada a interligação dos sistemas financeiros 

internacionais tornou vulnerável o sistema financeiro de muitos países. Um forte 

exemplo foi a recente crise de 2008, ocorrida no sistema financeiro americano que 

impactou os sistemas financeiros europeus, sul americanos, asiático, devido a 

tamanha relevância dessas ligações.  

 

No âmbito interno, a bem-sucedida estabilização propiciada pela Plano Real em 1994, 

abriu espaço para o aumento do crédito e do financiamento ao setor privado. A 

trajetória foi interrompida no início da primeira década do século XXI, em face das 

restrições externas e necessidade de elevação das taxas de juros para combater a 

ameaça da volta da inflação. Com o apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI), o 

país conseguiu recuperar o crédito e preparar a economia para um novo surto de 

crescimento, coincidindo com a eleição de um governo identificado com políticas 

públicas mais inclusivas e simpatizante de um modelo de consumo de massa.   

 

3.1 Expansão do crédito no pais 

 

Entre 2005 e 2012 observou-se um grande crescimento no mercado de crédito 

pessoal no Brasil, período esse caracterizado pela redução nas taxas de juros 

praticadas pelo Banco Central com o objetivo de gerar expansão monetária e 

incorporar no mercado formal parcelas da população até então pouco aceitas nas 

operações bancárias. 

 

De acordo com Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituo Brasileiro de 

Geografia e Estatística ([IBGE], 2015) a expansão do consumo e o aumento no 

endividamento das famílias brasileiras foram gerados pelo maior acesso aos serviços 

bancários e o aumento da mobilidade social. O Índice de Endividamento Familiar, que 

é a proporção entre a renda e o valor total das dívidas das famílias, vem aumentando 

devido às facilidades na contratação de crédito, sobressaindo cada vez mais as 

operações de prazo mais longo. O maior endividamento eleva o risco, não apenas de 

pessoas e empresas, mas também das instituições financeiras, colocando em perigo 

toda a economia doméstica. 
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Em 2008, a crise financeira global gerou grande impacto na economia de vários 

países, devastando alguns, sendo a crise gerada por problemas relacionados à gestão 

de riscos de crédito e à gestão de inadimplência. O governo brasileiro optou por não 

dar grande importância à crise e implementou políticas fiscais e monetárias 

expansionistas para evitar a queda do nível de atividade e do emprego. Esta política 

gerou um impacto positivo no curto prazo, mas provocou sérios desequilíbrios, com 

destaque para a elevação na taxa de inflação, desorganização das contas públicas e 

o endividamento excessivo das famílias. Ademais, o aumento significativo do volume 

e das facilidades de créditos disponíveis ao público, desencadeou a exposição ao 

risco e elevou a vulnerabilidade dos bancos, tornando necessária uma alteração na 

política monetária por parte da autoridade monetária, e maior preocupação em 

gerenciar os créditos pelas instituições financeiras.  

 

Conforme discutido no referencial teórico, quando se concede um crédito a uma 

pessoa ou empresa, há possibilidade da contraparte não cumprir as obrigações 

monetárias contratadas. Esse fato é conceituado como risco de inadimplência 

tornando-se, pois, necessário conhecer e ter o máximo de informações possíveis 

sobre as pessoas/empresas tomadoras do crédito. Nos bancos e nas empresas as 

decisões de crédito são tomadas, via de regra, com informações incompletas, de tal 

forma que os riscos estão sempre presentes, tornando a análise e a gestão dos riscos 

de extrema importância para a sobrevivência da instituição. Os gestores do risco 

devem avaliar a probabilidade do credor em honrar as obrigações assumidas, que 

envolve não apenas a sua capacidade de pagamento, mas também outros 

importantes atributos que condicionam a inadimplência. A concessão deve respeitar 

os limites de riscos dos clientes determinados pela política de crédito da organização, 

que retratam qual o nível de risco a instituição está disposta a correr. É por meio da 

política de crédito que os funcionários ou colaboradores se orientam para analisar e 

gerir a concessão ou não dos créditos. 

 

A inadimplência não é um fenômeno recente no país. Recuando no tempo, Rocha 

(1997, p. 12), por exemplo, afirma que “data de 15 de junho de 1898, a assinatura da 

primeira renegociação de dívidas não pagas entre a República do Brasil e seus 

credores externos”. Essa foi a primeira renegociação de dívida que se tem notícia no 

Brasil, tendo o Estado como protagonista. 
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3.2 Inadimplência de pessoa física 

 

O objetivo continuo e obsessivo de numerosas organizações é conquistar clientes, 

formar mercado e conceder cada vez mais crédito ou vender cada vez mais produtos. 

Porém, nem sempre essa é a melhor escolha. É necessário observar a qualidade do 

crédito, a qualidade do cliente, procurar decifrar ou tentar distinguir o bom do mal 

pagador, priorizar a otimização do crédito emprestado ou das vendas e não a sua 

maximização. 

 

A inadimplência deve ser acompanhada e monitorada para se evitar altos níveis de 

endividamento as desgastantes renegociações de dívidas, que resultam em retração 

do sistema de crédito e ensejam um clima de desconfiança em relação ao bom 

funcionamento das instituições.  

 

O importante é realizar créditos sadios, solventes, com o objetivo de satisfazer os 

consumidores e pavimentar o investimento agregado e a expansão dos negócios. No 

entanto, é aceitável que exista margens de erros na concessão de créditos e que uma 

parte deles vire créditos insolventes, haja vista a possibilidade de falência dos 

tomadores.  

 

Segundo Correa et al. (2011), o índice de inadimplência influencia bastante nas 

decisões de crédito das instituições financeiras e, também, nas decisões e questões 

regulatórias. Para Caouette et al. (1998), a inadimplência generalizada é causada por 

três aspectos: preocupação excessiva dos bancos com seus relacionamentos com os 

clientes, excesso de pressão por parte dos financiadores e regulamentação 

inadequada.  

 

O crescimento na demanda de crédito recente no país gerou uma alerta aos analistas 

de crédito sobre uma possível elevação no índice de inadimplência, criando uma 

necessidade de inovar os sistemas de crédito e cobrança, aliada ao desenvolvimento 

tecnológico e à diversificação do portfólio de produtos ofertados (Pereira, 2006). 

 

A análise de crédito realizada na maioria das empresas é baseada em uma variedade 

de dados advinda das mais variadas fontes (Selau, 2008). Segundo Silva (2006), a 
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capacidade de julgamento do analista deve ser levada em consideração, mas a 

complexidade do mundo moderno tornou insuficiente a utilização de apenas critérios 

subjetivos na análise de crédito.  Santos (2003, p. 29), por exemplo, enfatiza que são 

necessárias a utilização das duas técnicas concomitantemente: “a técnica subjetiva, 

baseada no julgamento do analista, e a técnica objetiva, baseada em métodos 

estatísticos”.  

 

Mileo et al. (2013) sustentam que para se utilizar um modelo de gestão de risco de 

crédito é necessário que ele seja previamente aprovado conceitualmente e validado 

empiricamente, e que seus objetivos sejam compatíveis com a política de crédito da 

instituição ou com o nível de risco que ela esteja disposta a correr. 

 

Correa et al. (2011) elaboraram um interessante estudo relacionando a inadimplência 

com o ciclo econômico da economia brasileira. Os autores observaram a existência 

de uma correlação negativa entre a inadimplência e os níveis de produção e do 

emprego (Figura 3).  

 

 

FIGURA 3 - Inadimplência e taxa de desemprego: out/2001 a out/2010 

Fonte: Correa, A. S., Marins, J. T. M., Neves, M. B. E., & Silva, A. C. M. 
(2011, p. 5). Credit default and business cycles: an empirical 
investigation of brazilian retail loans. Anais do 6º Seminário sobre Riscos, 
Estabilidade Financeira e Economia Bancária do Banco Central do 
Brasil. São Paulo, SP, Brasil. 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CORREA,+ARNILDO+DA+SILVA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MARINS,+JAQUELINE+TERRA+MOURA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NEVES,+MYRIAN+BEATRIZ+EIRAS+DAS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SILVA,+ANTONIO+CARLOS+MAGALHAES+DA
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Vasconcellos (2002) propôs a criação de análise de risco classificando operações 

como boas ou ruins, utilizando uma base de dados de 201.075 operações de crédito, 

sendo que, desse total, 98,63% eram operações classificadas como “boas”. Utilizou 

37 variáveis diferentes, e os resultados apontaram que 13 delas apresentaram 

significância estatística e deveriam merecer grande atenção na gestão do crédito. 

 

Ferreira, Oliveira, Santos e Abrantes (2011) optaram por realizar uma pesquisa 

quantitativa exploratória, com uso da análise logística e uma amostra de 158 clientes 

pessoas físicas de uma agência bancária em Viçosa, Minas Gerais, caracterizando-

os como adimplentes e inadimplentes. Os critérios de inadimplência adotados foram 

atrasos superiores a 30 dias ou emitentes de cheques sem fundos. Concluíram que a 

eficiência do modelo utilizado, a regressão logística, foi de 85,44% de acerto. 

 

Gouvêa, Gonçalves e Mantovani (2012) fizeram uma comparação entre os modelos 

econométricos de regressão logística e algoritmos genéticos na classificação de 

clientes tomadores de empréstimos de uma instituição financeira brasileira como 

“bons” e “maus” pagadores. Utilizaram uma amostra de 8.000 contratos, dos quais 

4.000 foram classificados como bons pagadores, e 4.000 contratos, classificados 

como maus pagadores, no período de ago./2009 a fev./2010. Os resultados obtidos 

pela utilização da regressão logística foram superiores aos alcançados pela aplicação 

do modelo de algoritmo genético: percentual de acerto de 69,5% e 66,8%, 

respectivamente.  

 

Amorim e Carmona (2014) também realizaram um estudo comparativo entre as 

técnicas de análise discriminante e a técnica de regressão logística a uma amostra 

formada por dois grupos de indivíduos, dos quais 172 deles classificados como 

adimplentes e outros 172, classificados como inadimplentes. Segundo os autores, o 

critério utilizado para caracterizar os clientes inadimplentes foi o atraso superior a 180 

dias e inferior a 360 dias, conforme resolução nº 2682/99 do BACEN. Concluíram que 

o modelo de regressão logística é ligeiramente superior (81,7%) em acerto, em 

relação ao modelo de análise discriminante (81,4%). 

 

Empregando, também, o modelo de regressão logística, Locatelli et al. (2015) 

desenvolveram um estudo com o objetivo identificar os determinantes de 
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inadimplência em operações de crédito habitacional. Constituiu objeto da análise a 

carteira de empréstimos voltada para clientes da “classe média emergente”, 

contemplado 37.521 mutuários com faixa salarial entre R$ 300,00 e R$ 1.000,00 

mensais, sendo selecionadas variáveis explicativas que retratam as dimensões 

demográfica, social e econômica do mutuário. 

 

Tendo em vista esses estudos que proclamam a superioridade dos modelos baseados 

em regressão logística, optou-se por utilizar nesta dissertação este tipo de análise 

quantitativa. Assim, no próximo capítulo que é dedicado à metodologia, descreve-se 

o modelo e elenca-se as variáveis que são potencialmente determinantes da 

inadimplência em empréstimos bancários voltados para a pessoa física. 
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4 Metodologia 

 

Andrade (2010) e Gerhardt e Silveira (2009) descrevem a metodologia como o 

conjunto de métodos ou caminhos utilizados para alcançar o objetivo informação ou 

conhecimento desejado. Cervo, Bervian e Silva (2009) também ressaltam a 

metodologia como um conjunto ordenado de procedimentos que se tornaram 

eficientes ao longo do tempo. Assim, a metodologia científica é o estudo do método 

ou corpo de regras e fundamentos que possibilitam realizar a pesquisa de forma 

precisa e ordenada.  

 

Por sua vez, Gil (2002, p. 17) proclama a metodologia de pesquisa como sendo “um 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos”. O autor também relata que ela possui diversas 

fases, que começam com a formulação do problema e continuam até a apresentação 

dos resultados. 

 
Desta forma, escolher adequadamente a metodologia da pesquisa a ser utilizada é 

essencial para o trabalho, pois uma escolha inadequada pode prejudicar de forma 

significativa o trabalho (Daré, 2007). 

 

4.1 Caracterização da pesquisa  

 

A presente pesquisa é descritiva pois tem por objetivo relatar as características de 

uma população, um fenômeno ou experiência para o estudo realizado.  

 

Segundo Gil (1999), o principal objetivo da pesquisa descritiva é descrever, identificar, 

relatar e comparar as características de determinada população ou fenômeno 

estabelecendo as relações entre as variáveis. Para tanto, utiliza-se técnicas 

padronizadas de coletas de dados. Configura-se como um estudo intermediário entre 

a pesquisa exploratória, que pode ser considerada preliminar e estuda causa e ações. 

Ela pode aparecer sob diversos tipos de pesquisas, como documental, estudo de 

campo, levantamentos, entre outras, desde que se estude a correlação de no mínimo 

duas variáveis. Ela apresenta as características de determinada população ou 

fenômeno, estabelece correlações entre as variáveis além de definir sua natureza. 
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Esse tipo de pesquisa serve de base para explicar os fenômenos que descreve, mas 

não assume a obrigatoriedade de explica-los (Vergara, 2016).  

 

A pesquisa quantitativa é constantemente utilizada em estudos descritivos. Estudos 

descritivos buscam classificar e relacionar as interações entre as variáveis, ou seja, 

os fenômenos e suas possíveis causalidades. A pesquisa quantitativa tem por objetivo 

procurar garantir a precisão dos resultados, evitando distorções nas análises e nas 

interpretações permitindo maior segurança nas conclusões.  

 

A pesquisa quantitativa tem por objetivo descrever as características de uma 

determinada situação, procurando medir numericamente as hipóteses levantadas a 

respeito do problema de pesquisa. Essa pesquisa é a mais comum no mercado e tem 

como prioridade apontar a frequência com que os comportamentos analisados 

acontecem em um determinado grupo ou população de forma numérica.  

 

O presente estudo, em relação ao relacionamento das variáveis pode ser classificado 

como sendo natureza conclusiva causal (Mattar, 1997). Tal classificação pode ser 

explicada pelo objetivo do estudo em relacionar, por meio da utilização de um modelo 

de regressão logística, as variáveis (renda, valor do empréstimo, sexo, idade, 

escolaridade, ocupação) para explicar a inadimplência em crédito pessoal, em uma 

carteira voltada para a pessoa física. Para tal, adotou-se um estudo de caso, 

abrangendo uma carteira de crédito de um grande banco comercial brasileiro. A 

carteira analisada é voltada para a pessoa física, em um município de porte médio do 

Estado de Minas Gerais, cuja principal atividade é a indústria de transformação. O 

ticket médio de empréstimo da carteira é de R$ 2.256,00 e a mediana de R$ 1.100,00. 

 

4.2 Apresentação do modelo 

 

Vários estudos têm sido desenvolvidos para identificar as variáveis relevantes do 

fenômeno de inadimplência em operações de crédito bancário e alguns deles foram 

resenhados no Capítulo 3 desta dissertação. Em geral, os estudos usam a análise 

discriminante ou regressão logística para caracterizar a influência das variáveis e a 

probabilidade de inadimplência de diferentes tomadores de empréstimo.  
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Nesta dissertação adotou-se o modelo apresentado em Locatelli et al. (2015), 

empregando-se a mesma técnica para o ajustamento dos dados, a regressão logística 

e com poucas modificações em relação às variáveis explicativas. A regressão logística 

é uma técnica estatística que possui como objetivo produzir, a partir de um conjunto 

de observações, um modelo que permita a predição de valores tomados por uma 

variável categórica, frequentemente binária, com base em uma série de variáveis 

explicativas contínuas e/ou binárias.  

 

De acordo com Hosmer e Lemeshow (1989), a técnica de regressão logística 

descreve a relação existente entre as variáveis independentes (X) (que também 

podem ser chamadas de variáveis explicativas) e uma variável dependente (ou 

variável a ser explicada), em geral, de natureza binária (Y). Uma característica 

importante de um modelo particular de regressão logística que o distingue dos demais 

modelos é o fato de a variável dependente ser de natureza dicotômica (ou seja, 

binaria) que são variáveis qualitativas em que só há duas respostas possíveis (por 

exemplo, sim ou não; adimplente ou inadimplente). O modelo permite, também, 

considerar como variáveis explicativas, tanto variáveis qualitativas (sexo, idade, etc.) 

quanto variáveis quantitativas (por exemplo, nível de renda, taxa de juros, prazo).  

 

A regressão logística além de possibilitar a classificação dos fenômenos em 

categorias específicas tem por objetivo estimar a probabilidade (ou razão de chance) 

de ocorrência de determinado fenômeno ou evento no enquadramento nessa ou 

naquela classificação em categorias. Segundo Hosmer e Lemeshow (1989), a 

regressão logística é um método padrão na análise multivariada de dados em muitos 

ramos do conhecimento quando a variável dependente (ou variável a ser explicada) é 

de natureza dicotômica (binária). 

 

Conforme descrito por Locatelli et al. (2015), a construção do modelo parte de uma 

função de distribuição logística que fornece a probabilidade (Pi) do valor esperado da 

variável dependente Y (no presente caso, situação do tomador de crédito) assumir o 

valor 1 (inadimplente) para valores particulares das variáveis explicativas ( Xi, i = 1, 

....... k). 
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Pi = 𝑃 (𝑌 =  
1

𝑋𝑖
) = 

1

1+ 𝑒−(𝑏0 + 𝑏1𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑋2𝑖 +⋯ +𝑏𝑘𝑋𝑘𝑖)
                    (1) 

          

(1 – Pi) representa, assim, a probabilidade de não ocorrer inadimplência. 

 

Para facilidade operacional, faz-se: 

 

b0 + b1X1i + b2X2i + .... + bkXki = Zi                                       (2) 

 

Tem-se que: 

Pi = 𝑃 (𝑌 =  
1

𝑋𝑖
) = 

1

1+ 𝑒−𝑍𝑖
                                                      (3) 

 

Assim: 

 

1 - Pi  = 
1

1+ 𝑒𝑍𝑖
 => 

𝑃𝑖

1− 𝑃𝑖
 = 𝑒𝑍𝑖                                                         (4) 

  

Pi /(1 – Pi) é a “razão de chance” em favor da ocorrência de inadimplência. 

 

Obtém-se o modelo logístico ao tomar-se o logaritmo natural da “razão de chance”, 

isto é a razão entre a expressão (3) e (4): 

  

𝐿𝑖 = ln [
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
] =  Ln (ezi)    = 𝑍𝑖 (logito)                                                      (5) 

 

𝑍𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑋𝑘𝑖                                             (6)           

 

O logaritmo da razão de chance é o chamado logito e é linear nas variáveis 

explicativas e nos parâmetros bi’s a serem estimados.  

 

Após proceder ao ajustamento do modelo por meio de software estatístico, pode-se 

obter a mudança do logaritimo na razão de chance decorrente de uma alteração de 

uma unidade do j-ésimo regressor. Para isso, é suficiente considerar o antilogaritmo 

do j-ésimo coeficiente estimado na equação (6). 
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Ao estimar a equação (6) obtém-se coeficientes que irão revelar se há maior ou menor 

logaritmo da razão de chance de tornar-se inadimplente em relação à categoria base 

de comparação. Mas, segundo Locatelli et al. (2015), o modelo adotado permite ir 

além e quantificar o impacto de cada uma das variáveis sobre a questão da 

inadimplência. Para este fim, deve-se trabalhar não com o logito, que é o logaritmo da 

razão de chance, mas com a exponencial dos coeficientes estimados - Exp(b), que 

permite obter a própria razão de chance. 

 

4.3 Amostra e descrição das variáveis  

 

A pesquisa reporta-se às operações de crédito pessoal realizadas por uma grande 

instituição financeira do país, sendo selecionada uma carteira de uma agência 

localizada em uma cidade de porte médio na região do Vale do Rio Doce no Estado 

de Minas Gerais. A carteira contempla pessoas físicas e revelou ser bastante 

problemática, com uma alta taxa de inadimplência. 

 

A amostra da pesquisa abrange toda a carteira representada por 200 clientes do 

gênero feminino e masculino, ativos e inativos (aposentados), dentre outros atributos, 

que detinham faixa salarial de R$ 628,00 até R$17.000,00 por mês e idade de 20 a 

90 anos. A data considerada para apurar o status (adimplência e inadimplência) das 

operações de crédito é referenciada a junho de 2016. 

 

A variável dependente do modelo (Y) retrata a situação do cliente ante os 

compromissos assumidos, a saber: adimplente ou inadimplente. Em termos 

operacionais, trabalhou-se com uma variável binária, que assume o valor 0 (zero) para 

os clientes adimplentes e um para os inadimplentes. Nesta pesquisa, consideraram-

se inadimplentes os clientes que apresentaram atraso maior ou igual a 90 dias na 

quitação das parcelas do empréstimo. 

 

Foram empregadas apenas as variáveis presentes no cadastro da instituição 

financeira objeto do estudo, e estas retratam variáveis qualitativas (idade, sexo, 

escolaridade e profissão) e quantitativas (renda, valor do empréstimo, parcelas de 

quitação do empréstimo, prazo do financiamento e taxas cobradas). Estas variáveis 

foram utilizadas como possíveis fatores determinantes da inadimplência. 
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Seguindo o roteiro apresentado no estudo de Locatelli et al. (2015), as informações 

cadastrais foram organizadas em três dimensões: demográfica, social e econômica, 

sendo que as variáveis qualitativas foram retratatas por variáveis dummies (D). 

 

A dimensão demográfica foi representada pelas seguintes variáveis: 

 

✓ Sexo (Dsx) - retrata a situação de gênero, cuja variável básica é o mutuário do 

sexo masculino. Portanto, o coeficiente indica o impacto da mudança de 

categoria base (Homens) para a categoria Mulheres; 

✓  Idade dos clientes - que é refletida pela variável (Did). Foi considerada 

categoria base Idade até 30 anos. O coeficiente da variável Did1 indicaria o 

impacto da mudança da categoria base para a categoria Clientes na faixa de 

idade de 31 até 59 anos. O coeficiente da variável Did2 indica o impacto da 

mudança de categoria base para a categoria Clientes com idade igual ou maior 

que 60 anos. 

 

A dimensão social é refletida em duas variáveis: 

 

. Estado civil (Dec) - sendo a variável básica o cliente solteiro, de tal forma que 

o coeficiente estimado mostra o impacto da mudança do estado civil de solteiro 

para outros (casado, divorciado e viúvo); 

. Profissão ou situação funcional (Dsf) - é um fator capaz de exercer influência 

na inadimplência. Mas devido à grande diversificação das profissões 

constantes no cadastro da instituição financeira, o número de observações para 

cada uma delas é estatisticamente pouco representativo. Assim, neste estudo, 

considerou-se apenas se o cliente era um trabalhador ativo ou aposentado. A 

variável base retrata os aposentados, de tal forma que o coeficiente estimado 

revela o impacto da mudança de status de aposentado para economicamente 

ativo; 

. Escolaridade (Desc) - sendo que a variável base reflete níveis mais elevados 

de educação formal, isto é, cliente graduado no ensino superior. O coeficiente 

desta variável refere-se à razão de chance de inadimplência ao se passar de 

clientes com maior escolaridade para aqueles com menos anos de educação 

formal.  
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As variáveis econômicas são quantitativas e foram consideradas: 

 

. Comprometimento da renda do cliente - que é o resultado do valor do 

empréstimo dividido pela renda do cliente. O coeficiente positivo indica que o 

aumento de uma unidade desta variável provoca um aumento da razão de 

chance de inadimplência;  

. Prazo do empréstimo - sendo que esperar-se-ia, em consonância com a teoria 

de finanças, que maior o tempo para a quitação do empréstimo maior a razão 

de chance de inadimplência (Berk, Demarzo, & Hartford, 2009). 

. Taxa de juros - de forma similar ao item anterior pode-se conjecturar que 

maiores custos de financiamento poderiam acarretar maiores níveis de 

inadimplência, em decorrência, por exemplo, de seleção adversa de carteiras 

(Siglitz, & Greenwald 2004). 

 

Visando preservar o sigilo bancário, as informações de cadastro dos clientes da 

amostra foram colocadas no formato que foi usado na estimativa do logit model 

 

Tabela 1  

Dados empregados na regressão logística  

 (Continua...) 

Dummies Comp. Taxa de Adimp. 

Clientes Did1 Did2 Dsx Dec Dsf Des Renda Prazo Juros Inadimp 

1 0 1 0 1 0 1 4,55 24 7,86 1 

2 0 1 0 1 0 1 2,81 48 3,75 0 

3 1 0 0 1 1 0 1,50 24 3,75 1 

4 0 1 0 1 1 0 1,29 24 3,75 1 

5 1 0 0 1 1 0 4,98 36 2,6 0 

6 0 1 0 1 0 1 0,23 36 7,66 1 

7 0 0 1 1 1 1 3,98 24 3,85 1 

8 1 0 0 1 1 1 0,64 6 8,9 0 

9 1 0 0 1 1 0 1,81 36 6,05 1 

10 1 0 0 1 1 1 0,44 6 8,57 1 

11 0 0 0 0 1 1 3,70 27 5,29 1 

12 0 0 0 1 1 1 6,56 36 3,95 0 

13 0 0 1 1 1 1 1,35 72 2,08 0 

14 0 1 0 1 0 1 0,95 24 6,77 0 

15 0 1 0 1 0 1 3,52 40 6,75 0 

16 1 0 1 0 1 1 1,26 6 8,39 0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 1  

Dados empregados na regressão logística  

 (Continua...) 

Dummies Comp. Taxa de Adimp. 

Clientes Did1 Did2 Dsx Dec Dsf Des Renda Prazo Juros Inadimp 

17 0 1 1 1 1 1 8,64 60 3,5 0 

18 0 1 0 1 0 1 1,48 24 6,75 0 

19 0 1 0 0 1 0 0,24 18 8,57 1 

20 1 0 1 0 1 1 0,41 18 8,09 0 

21 1 0 1 0 1 1 0,34 6 9,09 0 

22 0 1 1 1 1 1 1,30 30 3,05 0 

23 0 1 1 1 1 1 1,31 12 9,2 1 

24 0 1 0 0 1 1 1,14 24 8,57 0 

25 0 0 1 1 1 0 0,79 8 3,5 1 

26 1 0 0 0 1 1 0,14 36 8,9 1 

27 1 0 0 1 1 0 0,73 12 8,6 1 

28 0 1 0 1 0 1 0,20 5 8,81 0 

29 0 0 0 0 1 1 1,14 6 8,9 1 

30 0 1 0 0 0 1 11,25 48 2,41 0 

31 1 0 1 1 1 1 0,28 3 8,24 1 

32 0 1 0 1 1 0 0,23 36 8,09 0 

33 0 0 0 0 1 1 0,88 24 11,12 0 

34 0 1 0 1 0 1 1,38 36 8,09 0 

35 0 1 1 1 1 1 0,28 3 6,95 1 

36 0 1 1 1 0 1 0,96 36 6,47 0 

37 0 1 0 1 1 1 2,73 18 4,97 0 

38 0 1 0 1 0 0 0,54 36 5,99 0 

39 0 0 1 0 1 1 0,39 7 9,2 1 

40 0 1 0 1 0 1 1,22 1 4,4 0 

41 0 1 0 1 1 1 0,78 12 7,56 1 

42 0 1 1 1 0 1 0,57 24 8,7 0 

43 0 1 1 0 0 1 0,22 36 5,69 0 

44 1 0 0 0 0 1 0,23 24 7,11 0 

45 0 0 0 0 1 1 0,54 6 4,97 0 

46 0 1 1 1 0 1 1,28 8 6,85 1 

47 1 0 0 0 1 1 0,30 6 7,75 1 

48 1 0 1 0 1 1 4,60 38 4,7 0 

49 1 0 0 0 1 0 1,48 36 4,9 1 

50 1 0 0 1 1 0 1,09 58 2,75 0 

51 0 1 1 1 0 1 0,23 12 9,2 0 

52 1 0 0 0 1 1 2,56 12 1,95 0 

53 0 0 0 0 1 1 0,91 24 7,7 0 

54 0 0 0 0 1 1 0,26 2 9,2 0 

55 0 0 0 0 1 1 0,38 12 9,2 0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 1  

Dados empregados na regressão logística  

 (Continua...) 

Dummies Comp. Taxa de Adimp. 

Clientes Did1 Did2 Dsx Dec Dsf Des Renda Prazo Juros Inadimp 

 

56 0 1 0 1 1 1 0,58 24 7,49 0 

57 0 1 0 1 1 1 0,45 10 9,2 0 

58 0 1 1 1 0 1 1,14 24 7,38 0 

59 1 0 0 1 1 1 0,42 12 4,97 0 

60 0 1 0 1 1 1 1,28 24 7,78 0 

61 0 0 0 0 1 1 0,39 1 2 1 

62 0 0 0 0 1 0 0,76 6 9,2 0 

63 1 0 1 1 1 1 1,14 3 8,9 1 

64 1 0 0 1 1 0 3,43 24 1,84 0 

65 0 1 1 1 0 1 0,91 18 8,03 0 

66 0 0 0 1 1 1 1,14 24 8,24 0 

67 0 0 1 1 1 1 1,36 12 8,57 0 

68 0 1 1 1 0 1 1,14 8 8,6 0 

69 0 1 0 1 1 1 2,40 24 9,2 0 

70 0 1 0 1 1 1 0,65 24 6,77 0 

71 0 1 1 0 0 1 1,26 48 1,99 0 

72 1 0 1 0 1 0 0,69 6 9,2 0 

73 0 1 1 1 0 1 1,36 24 9,2 0 

74 1 0 0 1 1 0 0,81 12 3,99 0 

75 1 0 0 1 1 0 0,09 48 7,66 0 

76 1 0 0 1 1 1 1,58 10 9,2 0 

77 0 0 0 0 1 1 0,32 10 9,2 1 

78 0 0 0 0 1 1 2,25 10 4,15 0 

79 0 0 0 0 1 1 1,56 19 7,78 1 

80 1 0 0 1 1 0 1,81 12 3,99 0 

81 1 0 0 0 1 1 1,14 20 7,38 0 

82 0 1 0 0 1 1 2,14 36 6,67 0 

83 1 0 0 0 1 1 0,17 18 9,11 1 

84 0 1 0 1 1 1 0,02 1 9,2 1 

85 0 1 0 0 1 1 2,67 40 7,78 0 

86 0 0 0 1 1 1 0,59 10 9,2 1 

87 0 1 1 1 0 1 1,70 12 7,86 1 

88 1 0 0 1 1 0 0,15 26 7,36 0 

89 0 1 0 0 0 1 2,84 36 6,79 0 

90 0 1 0 1 0 1 0,57 3 8,76 0 

91 0 0 0 0 1 1 5,56 36 5,84 0 

92 1 0 0 1 1 1 1,01 24 8,68 0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 1  

Dados empregados na regressão logística  

 (Continua...) 

Dummies Comp. Taxa de Adimp. 

Clientes Did1 Did2 Dsx Dec Dsf Des Renda Prazo Juros Inadimp 

92 1 0 0 1 1 1 1,01 24 8,68 0 

93 0 0 0 0 1 1 1,08 12 9,06 0 

94 0 1 0 1 1 1 0,32 6 7,78 0 

95 0 0 0 0 1 1 1,75 4 9,2 1 

96 1 0 0 1 0 1 0,80 6 5,99 0 

97 0 1 0 1 1 0 0,30 24 8,45 1 

98 0 0 0 0 1 0 1,36 36 3,95 0 

99 0 1 1 1 1 1 2,84 48 3,5 1 

100 1 0 1 0 1 1 0,77 9 4,04 1 

101 0 0 0 0 1 0 0,11 3 8,7 1 

102 0 1 0 1 0 1 0,45 4 9,2 0 

103 0 0 0 0 1 1 2,47 24 4 1 

104 0 1 0 1 0 1 0,51 24 8,24 0 

105 0 1 0 1 1 1 0,85 36 8,24 1 

106 0 1 0 1 1 1 0,02 48 7,13 1 

107 1 0 0 1 1 1 0,79 12 8,9 1 

108 0 1 0 1 1 0 0,84 1 4,9 1 

109 0 0 0 0 1 1 3,01 48 8,76 0 

110 0 1 0 1 0 1 0,06 24 7,66 0 

111 0 1 0 1 0 1 1,36 12 8,6 0 

112 0 1 0 1 1 1 0,93 24 9,2 0 

113 0 1 0 1 1 1 4,14 1 4,04 0 

114 0 1 0 1 1 1 0,75 24 6,75 0 

115 0 1 0 1 1 0 0,32 6 9,2 0 

116 0 1 0 1 0 1 1,48 6 7,2 1 

117 0 1 0 1 0 1 1,25 36 6,75 0 

118 0 1 0 1 0 1 1,14 24 7,02 0 

119 0 1 0 1 1 0 1,00 12 8,9 0 

120 0 1 0 1 1 1 0,56 2 7,75 1 

121 0 1 0 0 1 1 1,44 36 6,77 0 

122 0 1 0 1 0 1 1,26 48 5,5 0 

123 0 0 0 0 1 1 0,63 22 9,2 1 

124 0 1 1 1 0 1 4,20 24 6,05 0 

125 0 0 0 0 1 1 1,14 6 10,82 0 

126 0 0 0 0 1 1 1,50 12 8,3 0 

127 1 0 1 1 1 1 2,00 24 4,2 1 

128 0 1 0 0 1 1 1,14 6 9,2 0 

129 0 1 0 1 1 1 5,86 48 3,48 1 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 1  

Dados empregados na regressão logística  

 (Continua...) 

Dummies Comp. Taxa de Adimp. 

Clientes Did1 Did2 Dsx Dec Dsf Des Renda Prazo Juros Inadimp 

130 0 1 0 1 0 1 1,70 12 6,05 0 

131 0 1 1 1 0 1 0,70 6 9,2 0 

132 0 0 0 0 1 1 0,69 6 9,2 1 

133 0 1 0 1 0 1 0,79 24 8,76 0 

134 1 0 0 1 1 1 0,33 12 11,12 1 

135 1 0 0 0 1 1 0,36 6 4,97 0 

136 0 0 0 0 1 1 0,22 1 11,12 0 

137 0 1 1 1 1 1 4,05 36 6,67 0 

138 0 1 1 1 1 1 2,39 18 8,46 1 

139 0 1 1 0 0 1 1,14 24 8,9 0 

140 0 1 1 1 0 1 1,24 40 4,5 0 

141 0 1 1 1 0 1 3,49 12 6,5 0 

142 0  1 1 1 0 0,60 12 8,6 0 

143 0 1 1 1 0 1 0,11 1 8,76 1 

144 0 1 1 1 0 1 1,14 6 9,09 1 

145 0 1 1 1 0 1 0,72 24 6,99 0 

146 0 1 1 1 0 1 1,36 30 6,02 0 

147 0 1 1 0 1 1 0,34 6 9,11 0 

148 0 1 1 1 0 1 0,23 24 7,49 0 

149 0 1 1 1 1 0 0,95 24 6,41 1 

150 1 0 1 1 1 1 1,26 12 8,7 0 

151 1 0 1 0 1 1 1,15 12 3,75 0 

152 0 1 1 0 0 1 0,57 48 7,66 0 

153 0 1 1 1 0 1 0,57 6 4,47 0 

154 0 1 1 1 1 1 1,14 8 9,2 1 

155 0 1 1 1 1 1 0,23 1 11,12 0 

156 1 0 1 0 1 1 0,80 12 8,3 0 

157 0 1 0 1 1 1 2,61 36 7,72 0 

158 1 0 1 0 1 1 0,57 1 8,7 1 

159 0 1 0 1 1 1 3,14 36 7,78 0 

160 0 0 0 0 1 0 0,09 1 9,2 0 

161 0 1 1 1 1 1 1,11 18 10,67 1 

162 0 1 1 1 0 1 0,30 8 9,2 0 

163 0 0 1 0 1 0 0,36 10 8,68 0 

164 0 1 1 0 0 1 0,14 1 8,75 0 

165 1 0 0 0 1 1 0,57 10 9,2 1 

166 0 1 1 1 0 1 1,14 1 9,2 0 

167 0 1 1 1 0 1 1,14 24 4,7 0 

168 0 1 1 0 1 1 2,09 36 7,78 1 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 1  

Dados empregados na regressão logística  

 (Conclusão) 

Dummies Comp. Taxa de Adimp. 

Clientes Did1 Did2 Dsx Dec Dsf Des Renda Prazo Juros Inadimp 

169 1 0 0 1 1 1 15,34 60 2,88 0 

170 0 1 0 0 1 1 0,55 8 7,78 0 

171 0 1 0 1 1 0 1,17 36 6,05 1 

172 0 1 0 1 1 1 2,53 24 5,93 0 

173 0 0 1 0 1 1 0,68 3 11,12 0 

174 0 1 0 1 1 0 1,25 48 7,79 1 

175 0 0 0 1 1 1 0,34 12 8,6 0 

176 1 0 0 1 1 0 0,06 2 9,2 0 

177 1 0 0 0 1 1 3,31 24 4 0 

178 1 0 0 0 1 1 0,12 6 11,12 0 

179 0 0 1 1 1 1 0,74 24 8,68 0 

180 0 0 0 0 1 1 0,08 1 9,2 0 

181 0 0 1 0 1 1 1,79 16 9,2 1 

182 0 0 1 0 1 1 0,10 1 8,9 1 

183 1 0 1 1 1 1 3,57 24 5,89 1 

184 0 1 0 0 0 1 0,07 2 8,76 0 

185 0 1 0 1 0 1 0,60 12 8,57 0 

186 0 1 0 1 1 1 5,33 24 2,08 0 

187 0 1 0 1 1 1 0,25 5 8,76 0 

188 0 0 0 0 1 1 0,28 24 8,57 0 

189 1 0 0 0 1 1 3,64 24 2,2 0 

190 0 1 0 1 0 1 0,34 4 8,76 0 

191 0 0 0 1 1 1 2,40 24 7,66 0 

192 0 1 1 1 0 1 1,15 36 7,7 0 

193 0 1 1 1 0 1 0,31 48 8,57 0 

194 0 1 0 1 0 1 1,25 5 8,75 0 

195 1 0 0 0 1 1 2,35 36 5,99 0 

196 0 0 0 0 1 1 0,87 10 8,3 0 

197 1 0 0 0 1 1 0,61 12 11,12 0 

198 1 0 0 0 1 1 0,87 12 9,2 0 

199 0 0 0 0 1 1 0,44 12 10,67 0 

200 1 0 0 0 1 1 1,52 24 7,2 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados apresentados na Tabela 1 foram ajustados ao modelo e a regressão 

logística foi estimada com o uso do software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Os resultados serão apresentados e discutidos no próximo capítulo. 
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5 Análise dos resultados 

 

Neste capítulo é apresentada uma análise do perfil da amostra e discutidos os 

resultados da aplicação do modelo de regressão logística retratando os possíveis 

determinantes da inadimplência bancária, conforme discutido no referencial teórico e 

nos procedimentos metodológicos. 

 

5.1 Análise descritiva 

 

A amostra, conforme foi relatada na metodologia, refere-se ao conjunto de clientes 

(200) de uma carteira de crédito pessoal para pessoa física, levantada de uma agência 

bancária de uma grande instituição financeira da região leste do Estado de Minas 

Gerais. Esta carteira contém tanto clientes inadimplentes (com atrasos nos 

pagamentos de juros/amortizações acima de 90 dias) quanto clientes em dia com os 

compromissos assumidos (adimplentes). As principais características desta amostra 

estão apresentadas a seguir. 

 

Em relação à idade dos clientes desta carteira, 32 podem ser considerados jovens, 

faixa de idade de 20 a 30 anos, enquanto 120 indivíduos eram adultos com idade que 

varia de 31 a 59 anos. Os restantes, 48, apresentaram idade acima de 60 anos, 

considerados idosos. A distribuição percentual da amostra conforme a idade está 

mostrada na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Distribuição percentual da amostra, segundo a idade 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O gênero dos clientes foi, também, objeto da análise e os quantitativos estão 

discriminados na Figura 5. Verifica-se uma maior predominância do sexo masculino. 

 

 

Figura 5 - Distribuição percentual da amostra por gênero 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados cadastrais permitiram identificar o estado civil dos clientes presentes na 

amostra. Destes, 70 indivíduos eram solteiros, 76 indivíduos casados e os demais, 

classificados como outros, constituíam-se de viúvos e divorciados, totalizando 54 

indivíduos na amostra, conforme a Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Distribuição percentual da amostra por estado civil 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A profissão, outro item capaz de exercer influência na inadimplência, devido à sua 

grande diversidade, foi classificada nesta pesquisa em apenas duas categorias:  
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aposentados, representados por 58 clientes da amostra e não aposentados, por 142 

clientes (Figura 7). Vale ressaltar que os créditos da carteira analisada eram 

constituídos por créditos consignados, mas sim pessoais e, portanto, não contavam 

com a garantia dos salários/aposentadoria dos respectivos clientes.  

 

 

Figura 7 - Distribuição percentual da amostra por atividade 
econômica 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A renda declarada pelos clientes também foi objeto da investigação. Considerando a 

distribuição por faixa, verificou-se a seguinte distribuição: 106 clientes percebiam de 

1 salário mínimo a R$ 1.000,00 mensais, 50, de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 e 44 

tinham rendimentos mensais acima de R$ 2.001 (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Distribuição percentual da amostra conforme a renda 
declarada 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação ao nível de escolaridade dos clientes, a amostra exibiu a seguinte 

composição: 81 indivíduos com nível fundamental, 88 indivíduos de nível médio e 31 

com nível superior (Figura 9).  

 

 

Figura 9 - Distribuição percentual da amostra conforme a 
escolaridade 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao valor do empréstimo realizado, 97 indivíduos contrataram financiamentos 

que situavam entre R$200,00 a R$ 1.000,00, 47, de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 e 56, 

acima de R$ 2.001,00 (Figura 10).  
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Figura 10 - Distribuição percentual da amostra conforme o valor 
do empréstimo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O prazo do empréstimo aos clientes desta carteira apresentavam a seguinte 

distribuição: 96 clientes contrataram empréstimos com um prazo de quitação entre um 

a 12 meses, 55, de 13 a 24 meses, enquanto que, para 49 clientes, o prazo concedido 

dos empréstimos foi superior a 25 meses (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Distribuição percentual da amostra conforme o prazo 
de pagamento do empréstimo 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A taxa média (não ponderada) dos empréstimos foi de 7,28675% ao mês, ou 132,56% 

ao ano, custo financeiro para o tomador bastante elevado por ser um empréstimo 

pessoal sem qualquer garantia adicional. Em termos de faixas, 51 clientes contrataram 

empréstimos com uma taxa final entre 1% a 6% ao mês, para 52 clientes a taxa situou-

se entre 6,01% a 8% ao mês, enquanto que para 97 clientes o custo do empréstimo 

foi superior a 8% ao mês (Figura 12).   

 

 

Figura 12 - Distribuição percentual da amostra conforme a taxa 
do empréstimo contratado 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para finalizar esta seção a Tabela 2 apresenta uma análise descritiva das variáveis 

quantitativas preditoras (independentes ou explicativas) que serão empregadas no 

modelo. 

 

Tabela 2  

Variáveis quantitativas empregadas no modelo de regressão 

 
Renda do 

mutuário (R$) 
Valor do 

empréstimo (R$) 

Prazo do 
empréstimo 

(meses) 
Taxa de juros 

ao mês (%) 

Média 1693,71 2256,44 19,68 7,29 

Mediana 966,50 1100,00 18,00 7,79 

Mínimo  628,00 20,00 1,00 1,84 

Máximo 17000,00 36000,00 72,00 11,12 

Desvio-padrão 1796,01 3708,93 14,75 2,23 

Nota: Coeficiente = (desvio padrão/ media) x 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Verifica-se a grande dispersão dos valores das variáveis renda, valor e prazo do 

empréstimo e da taxa de juros. A carteira contempla clientes de baixa renda com renda 

mínima mensal de R$ 628,00 e clientes de classe alta, com renda máxima que pode 

atingir 27 vezes a renda mínima da amostra. 

 

O valor médio de empréstimo situou-se em cerca de R$ 2.200,00, com um valor 

máximo de R$ 36.000,00. O prazo máximo de empréstimo foi de 6 anos, sendo o valor 

mediano de um ano e meio. Observou-se grande discrepância entre as taxas de juros 

cobradas pelos empréstimos (custo final para o cliente); oscilando entre 1,84% e 

11,12% ao mês. A taxa mediana foi da ordem 7,79% ao mês que, embora 

extremamente elevada, está compatível com taxas cobradas pelos bancos em 

empréstimos de crédito pessoal sem garantias reais. 

 

5.2 Estimativas do modelo  

 

Antes de serem discutidos os resultados obtidos com o modelo econométrico, é 

ilustrativo examinar como as variáveis quantitativas da amostra se relacionam entre si 

(Tabela 3). Como seria de se esperar, o valor do empréstimo correlacionou-se 

positivamente com a renda do mutuário e com o prazo das operações, indicando que 

a instituição financeira ao conceder um crédito considera a capacidade de pagamento 

do mutuário. Há indicações de discriminação em relação aos tomadores de mais baixa 

renda, pois as taxas de juros correlacionaram negativamente com a renda do mutuário 

e com o valor do empréstimo, ou seja, o cliente de mais baixa renda é visto com maior 

probabilidade de default. A taxa de juros exibiu sinal negativo ao ser contrastada ao 

prazo de empréstimo, o que poderia significar uma melhor percepção de risco do 

cliente em operações de maior prazo, o que poderia afigurar como um contrassenso 

e contrário aos bons princípios de gestão de crédito, discutidos no referencial teórico. 

 

Entretanto, como a concessão do empréstimo ocorreu em um período de grande 

turbulência da economia, com alta taxa de inflação e elevados níveis da taxa básica 

de juros (custo básico da fonte de financiamento dos bancos) e já havia à época uma 

percepção de melhoria da economia no futuro, o pricing dos empréstimos pelo banco 

pode ter levado esta situação em consideração. 
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Tabela 3  

Correlações entre variáveis quantitativas do modelo 

 

Renda do 

Mutuário 

Valor do 

Empréstimo 

Prazo do 

Empréstimo Taxa de Juros 

Renda do Mutuário 1,00000 
   

Valor do Empréstimo 0,46924 1,00000 
  

Prazo do Empréstimo 0,15015 0,30220 1,00000 
 

Taxa de Juros  -0,15741 -0,52550 -0,45366 1,00000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação às estimativas do logit model são apresentadas apresenta três tabelas 

que trazem informação sobre a classificação dos clientes em relação aos 

compromissos assumidos com a instituição financeira e sobre a influência das 

variáveis econômicas, sociais e demográficas na inadimplência. 

 

A Tabela 4 classifica os empréstimos da carteira, separando os clientes que estavam 

em dia com as obrigações contratadas e os inadimplentes. Os dados apresentados 

revelam uma elevada probabilidade de ocorrência de adimplência da carteira, 

situando-se em 69,35% (138/199).  

 

Observa-se, portanto, um nível muito elevado de inadimplência, mesmo considerando 

que é em carteira de crédito pessoal sem garantias. O atraso dos compromissos, 

contado a partir de 60 dias, foi observado em relação à 61 clientes de um total de 199, 

ou seja, cerca de 30%. Destes, 18 renegociaram os contratos, quitando a dívida com 

desconto ou alongando os prazos do empréstimo. Assim, foram estimadas duas 

regressões, uma considerando a inadimplência em relação ao contrato original (61 

inadimplentes) e outra incorporando a renegociação como uma situação de 

regularidade (43 inadimplentes). Como não houve mudanças nas estimativas, dignas 

de nota, optou-se por considerar como inadimplentes aqueles clientes que não 

cumpriram os compromissos conforme o contrato original. 
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Tabela 4 

Tabela de Classificação final 

Dados observados 

                     Previstos 

                  Inadimplência 
(%) corretos 

            0              1 

0  (Adimplentes) 138 0 100,0 

1 (Inadimplentes) 61 0 ,0 

(%)  Geral   69,3 

Notas:  A constante está incluída no modelo 
            Ponto de corte = 0,5. 
            Um (01) caso ausente.  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 5 apresenta a razão de chance de um cliente da carteira de crédito pessoal 

ser inadimplente em relação a ser adimplente. A razão de chance refere-se ao modelo 

que contém apenas o intercepto, sem a presença de qualquer variável explicativa, e 

pode ser calculada diretamente com os dados da Tabela 4. O valor é obtido pela a 

razão entre clientes inadimplentes e os adimplentes (61/138 = 44,2%). 

 

Pode-se empregar o Teste de Wald para testar se a probabilidade de adimplência é 

igual a probabilidade de inadimplência, sendo esta admitida como hipótese H0 (Tabela 

5). Verifica-se que o coeficiente beta (ß) estimado foi de -0,816, sendo que para obter 

a razão de chance deve-se considerar a exponencial deste coeficiente (eB = 44,2%), 

que é valor apresentado no parágrafo anterior. HO deve ser rejeitada tendo em vista 

que a estatística de Wald encontrada é igual 28,193, o que torna a probabilidade de 

significância próxima de zero.   

 

Tabela 5  

Teste de Wald 

 B 
S.E 

(desvio-padrão) 
Estatística 

Wald 

DF 
(graus de 
liberdade) 

Sig. Exp(B) 

 
Passo 
inicial 

 
 

Constante 

 
 

-0,816 

 
 

0,154 

 
 

28,193 

 
 
1 

 
 

0,000 

 
 

0,442 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 6 apresenta os coeficientes estimados de acordo com a equação (6). Os 

coeficientes (βs) capturam os efeitos das variáveis explicativas no logarítimo da razão 
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de chance da inadimplência, sendo que coeficientes positivos mostram uma relação 

direta entre as variáveis e os negativos uma relação inversa. São apresentados os 

níveis de significância referentes a cada uma das variáveis preditoras e a razão de 

chance que representa a relação entre a probabilidade de inadimplência e a 

probabilidade de adimplência [Exp( β)]. 

 

Os sinais positivos dos coeficientes B indicam que uma mudança da categoria base 

para outra provoca aumento no logaritmo da razão de chance em favor da ocorrência 

de inadimplência. E os sinais negativos indicam que uma mudança da categoria base 

para outra gera diminuição no logaritmo da razão de chance de ocorrência de 

inadimplência. 

 

Tabela 6  

Estimativas do modelo: variável dependente: situação do cliente 
adimplente/inadimplente 

Variáveis B 
Desvio-
Padrão Wald df Sig. Exp(B) 

 Idade Id(1) ,147 ,464 ,100 1 ,751 1,158 
Idade Id(2) -,014 ,499 ,001 1 ,978 ,986 
Sexo -,682 ,365 3,496 1 ,062 ,506 
Estado Civil -,465 ,404 1,326 1 ,249 ,628 
Situação Funcional -1,867 ,528 12,501 1 ,000 ,155 
Escolaridade ,309 ,467 ,439 1 ,508 1,362 
Comprometimento da 
Renda 

 
-,121 

 
,148 

 
,673 

 
1 

 
,412 

 
,886 

Prazo do Emprest. -,015 ,014 1,197 1 ,274 ,985 
Taxa de Juros -,028 ,090 ,097 1 ,755 ,972 
Constante ,736 1,028 ,513 1 ,474 2,088 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Verifica-se que a maioria dos coeficientes apresentou uma relação negativa, mas 

apenas dois foram estatisticamente significativos: a variável sexo (significativa no nível 

de 10%) e a variável situação funcional (significativa no nível de 1%). Como a variável 

base referente ao gênero é cliente do sexo masculino, observou-se que este tem maior 

probabilidade de tornar-se inadimplente. Ao passar do sexo masculino para o sexo 

feminino, a razão de chance de tornar-se inadimplente se reduz. Este resultado alinha-

se às proposições de Yunus (2000), que reputa as mulheres com melhor 

discernimento no uso do crédito. Com esta interpretação este economista criou, em 

1983, o Banco Grameen voltado para desenvolver políticas de acesso ao crédito para 

a população de Bangladesh. São beneficiários dos financiamentos especialmente as 
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mulheres, que representam cerca de 95% dos clientes do banco de microfinanças 

(Mainsah, Heuer, Kalra & Zhang, 2004). 

 

Outra informação que pode ser extraída da Tabela 6 refere-se à associação entre 

idade e inadimplência. Nesta dissertação a idade é retratada na proxies adultos [Id(1)] 

e idosos [Id(2)], de 31 a 59 anos e acima de 59 anos, respectivamente. Há indicações 

de acordo com os coeficientes obtidos de maior inadimplência na faixa etária de 31 a 

59 anos, o que vai contra as expectativas.  

 

Para elucidar esta questão foi introduzido o status profissional do cliente, 

discriminando pessoas ativas e com ocupação declarada dos aposentados, sendo 

esta última categoria escolhida como variável base. Constatou-se que a 

aposentadoria, categoria que abriga principalmente pessoas mais velhas, aumentou 

o logaritmo da razão de chance de inadimplência e este fato é mostrado pelo 

coeficiente negativo da variável, sendo estatisticamente significativa no nível de 1%. 

Estes resultados foram igualmente observados nos estudos Locatelli et al. (2015) e 

Januzzi (2010) e dão suporte às formulações teóricas de acumulação de capital social 

ao longo do ciclo de vida. Ou seja, o que parece determinar a inadimplência é menos 

o atributo idade, mas sim se o indivíduo continua ativo profissionalmente, o que pode 

levá-lo a cuidar com maior zelo de sua reputação e do capital social acumulado. 

 

Em relação à associação entre estado civil (solteiro é a variável base) e inadimplência 

obteve-se um coeficiente negativo sugestivo de menor probabilidade de inadimplência 

dos casados em relação aos solteiros. Este resultado está em conformidade com as 

formulações teóricas de acumulação de capital social. Reforça, desta forma, os 

resultados obtidos em Agarwal et al. (2008). Entretanto, deve-se registrar que o 

coeficiente não apresentou significância estatística, tornando-se necessário o uso de 

novos estudos para sua confirmação.  

 

Em relação a última variável qualitativa analisada na pesquisa, grau de instrução 

formal (variável base mutuário detentor de curso universitário), o coeficiente positivo 

sugere que clientes com menos anos de educação formal exibiram maior 

probabilidade de tornar-se inadimplentes do que as de maior escolaridade. Este 

resultado indica que maior nível de educação formal pode contribuir para uma melhor 
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educação financeira, o que seria de se esperar haja vista os estudos sobre o capital 

humano do economista Becker (1964). 

 

Os coeficientes das três variáveis quantitativas consideradas, taxa de juros dos 

empréstimos, prazo das operações e comprometimento da renda (valor do 

empréstimo sobre a renda) não foram estatisticamente significativos, e os sinais 

obtidos, também, não se coadunam com os pressupostos do “main stream 

economics”. Esperava-se que o maior comprometimento da renda e maior tempo para 

a satisfação do crédito deveriam aumentar a probabilidade da inadimplência, mas isto 

não foi observado. Os coeficientes (B) estimados apresentaram valores muito 

próximos de zero, sugerindo que estas variáveis não exerceram influência na 

probabilidade de um mutuário tornar-se inadimplente ou não. Registra-se que estes 

resultados vão de encontro não apenas à teoria econômica, mas aos relatados por 

Gross e Souleles (2002), Januzzi (2010) e Locatelli et al. (2015) e são intrigantes.   

 

De maneira similar, o aumento da taxa de juros dos empréstimos não provocou o 

fenômeno conhecido de seleção adversa de carteira, conforme relatado em Stiglitz e 

Greenwald (2004), pois esta variável não demonstrou qualquer influência nos altos 

níveis observados de inadimplência da carteira (B = -0,028%). 

 

O coeficiente β, presente na Tabela 6, conforme discutido na metodologia, mostra o 

logito, que é o logaritmo da razão de chance de tornar-se inadimplente em relação à 

categoria base de comparação. Mas ao se trabalhar com a exponencial dos 

coeficientes estimados - Exp(B), pode-se obter a própria razão de chance. Observa-se 

na Tabela 6 que o coeficiente Exp(B) referente ao sexo é de 0,506 vezes. Assim, as 

mulheres têm uma razão de chance de inadimplência que é 49,4% (1- 0,506) menor 

do que a dos homens. 

 

Entretanto, aposentadoria, como se ponderou, não é garantia de menor inadimplência, 

muito antes pelo contrário. Estar ativo no mercado de trabalho em vez de aposentado 

diminui a razão de chance de inadimplência de 85% (1,0 – 0,155). Deve-se ficar claro 

que esta evidência não contraria a política vigente dos bancos brasileiros em conceder 

empréstimos com taxas mais baixas de juros aos empréstimos consignados, 

direcionados, especialmente, aos aposentados. Sabe-se que, conforme discutido no 



76 

capítulo teórico, a garantia dada pelo cliente fato reduz a inadimplência, e este fato foi 

bem documentado em Locatelli et al. (2015). 

 

Portanto, os resultados obtidos nesta dissertação são uteis por revelar que não é a 

idade madura que garante uma menor inadimplência, mas sim, a garantia da 

operação, pois esta coloca em risco o patrimônio do cliente. Há, assim, uma aderência 

dos resultados à teoria do consumo de Modigliani (1986), segundo o qual as pessoas 

planejam o comportamento do seu consumo e poupança ao longo da vida, 

acumulando durante a vida profissional para gastar na velhice. Em decorrência, deve-

se esperar menor probabilidade de inadimplência quando jovem e na fase 

intermediária da vida. 

 

Os demais coeficientes devem ser interpretados da mesma forma, e para aqueles que 

exibem coeficiente [Exp(β)] menor do que 1,0, a mudança da categoria em relação à 

base de comparação reduz a razão de chance de tornar-se inadimplente, enquanto 

que valor maior que 1,0 incrementa a razão de chance de default. 
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6 Considerações Finais 

 

Esta dissertação teve como objetivo investigar o tema da inadimplência no crédito 

bancário destinado às pessoas físicas. Foram identificadas variáveis disponíveis no 

cadastro das instituições financeiras que retratam aspectos econômicos, sociais e 

demográficos de clientes e que podem influenciar a probabilidade de default. Foi 

objeto do estudo clientes de uma agência bancária de um grande banco brasileiro na 

região leste do Estado de Minas Gerais, que possuíam empréstimos pessoais ativos 

em julho de 2016. Neste estudo, considerou-se inadimplentes os clientes que 

apresentaram atraso maior ou igual a 60 dias na quitação da parcela do financiamento. 

 

A pesquisa foi baseada em amostra de 200 clientes, de diferentes faixas etárias, 

contendo pessoas inseridas no mercado de trabalho e aposentados, com a faixa 

salarial entre R$628,00 e R$17.000,00, com diferentes níveis de escolaridade. Esta 

amostra revelou uma carteira com alto índice de inadimplência, podendo ser explicado 

pela possível fragilidade no sistema de avaliação de risco de crédito, ou uma análise 

inadequada por parte do analista nas concessões de crédito, já que ele pode defender 

a sua oferta quando o sistema nega. 

  

Foi empregado um modelo econométrico baseado na regressão logística e, o 

resultado concernente a variável gênero, revelou maior índice de inadimplência entre 

os clientes do sexo masculino se comparados aos do sexo feminino. O coeficiente 

estimado revelou que as mulheres têm uma relação de chance de inadimplência que 

é 50% menor do que a dos homens. Este resultado dá suporte aos pressupostos de 

Yunus (2000) segundo os quais as mulheres possuem maior discernimento com o 

crédito em relação aos homens. Por isso, em alguns países e em algumas instituições 

de crédito, existem linhas de crédito e produtos específicos para mulheres, na 

presunção de que elas são mais prudentes e comprometidas com o dinheiro e com o 

bem-estar da família. 

 

Outro resultado importante foi a relação observada entre a variável idade e a 

inadimplência, sendo que as pessoas mais jovens revelaram maior cuidado com o 

dinheiro. Mas, um dos resultados nesta categoria foi surpreendente. Observou-se que 

ao passar da faixa etária mais jovem, idade até 30 anos, para a adulta, de 31 a 59 
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anos, a razão de chance de tornar-se inadimplente aumenta em 26%, o que contraria 

os fundamentos teóricos.  

 

Corroborando em parte o resultado concernente à idade, identificou-se que o nível de 

inadimplência foi maior na classe dos inativos – aposentados, que, em geral, abriga 

indivíduos com idade mais avançada. A inserção no mercado de trabalho ajudou a 

reduzir a razão de chance de tornar-se inadimplente e estar ativo no mercado de 

trabalho em vez de aposentado diminui a razão de chance de inadimplência em cerca 

de 85%. Este resultado está em linha com as teorias que enfatizam o capital social e 

o cuidado com a reputação. Como pode ser observado o indivíduo inativo tem uma 

preocupação menor com a reputação. Isso é relevante para os analistas no momento 

de concessão de crédito, em especial o crédito pessoal sem garantias de débito direto 

no fluxo de renda. 

 

Isso permite inferir que o crédito consignado muito utilizado por instituições financeiras 

no país, oferecido com taxa de juros relativamente mais baixa tanto para as pessoas 

ativas como para aposentados, apoia-se na garantia do débito direto no fluxo de renda 

do cliente, e não tem relação com o perfil do cliente 

 

Foi observado, em relação às variáveis sociais, que a probabilidade do indivíduo 

casado se tornar inadimplente é menor do que a de um indivíduo solteiro, resultado 

que é o oposto daquele levantado por Locatelli et al. (2015), apesar dos coeficientes 

relacionados a esta variável não serem significativos. Em relação a variável 

escolaridade, conforme o esperado, identificou que quanto maior o nível de instrução 

formal menor a razão de chance da ocorrência de inadimplência, sugerindo que 

quanto maior o nível de instrução formal maior o nível de educação financeira.   

 

Em relação às variáveis quantitativas não foi possível registrar qualquer resultado 

significativo. A expectativa era que o aumento no prazo dos empréstimos ou nas taxas 

de juros ou, até mesmo, maior comprometimento da renda do indivíduo, fosse 

relativamente significativo para o aumento da probabilidade de inadimplência, mas 

isto não foi observado. Estas variáveis não mostraram qualquer influência na razão 

de chance de um indivíduo tornar-se inadimplente. A ausência de qualquer tipo de 

relação entre as variáveis quantitativas com os resultados e o fato de somente duas 
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variáveis terem sido estatisticamente significativas, levanta-se novamente a hipótese 

de uma possível negligência por parte do analista. Ele pode ter aprovado alguns 

créditos apesar da negativa do sistema de risco de crédito do banco, pois durante o 

período analisado a concessão de crédito poderia estar menos criteriosa ou rigorosa 

permitindo tal decisão. Estas decisões, em geral, podem se pautar em pressões 

internas para obter resultados, alcançar metas ou, até mesmo, pressões externas por 

parte dos clientes ou do relacionamento com eles. Negligenciar o sistema para atingir 

resultados temporários não é interessante para as instituições financeiras. 

 

Não obstante os sinais obtidos para algumas variáveis indicarem que alguns atributos 

são mais propensos a provocar inadimplência, parte deles em linha com o material 

apresentado na revisão da literatura, deve-se registrar que apenas dois coeficientes 

foram estatisticamente significativos. Assim 1, recomenda-se a realização de novos 

estudos para elucidar vários e importantes aspectos da elevada inadimplência no 

crédito pessoal no país. Desnecessário dizer que, a julgar pelo caso analisado, as 

altíssimas taxas de juros neste tipo de crédito constituem um mecanismo de defesa 

das instituições financeiras em substituição a uma gestão de crédito mais apropriada 

e eficaz. 

 

Este estudo tem limitações, sendo as principais o uso de uma amostra relativamente 

pequena e, também, da escolha das variáveis limitada pelas informações constantes 

do próprio cadastro da instituição financeira. Assim, é recomendável que se amplie a 

amostra, que deve conter um número bem maior de indivíduos, bem como incorporar 

outras variáveis que possam estar relacionadas à inadimplência de crédito. Ademais, 

seria importante considerar na análise outros modelos, além da regressão logística, 

para verificar quais deles são capazes de prever com maior acerto os atributos de 

bom e mau pagador.  
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