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RESUMO 
 

 

Os Programas Sociais, como é o caso do Minha Casa, Minha Vida, foram criados 
nos anos recentes voltados para uma classe emergente. A concessão de créditos 
sabidamente envolve riscos, mas não são divulgados no Brasil estudos de avaliação 
da inadimplência desses programas. Este trabalho foi desenvolvido para suprir, em 
parte, essa lacuna e procura identificar as variáveis determinantes da inadimplência 
em contratos de crédito habitacional destinados à “Nova Classe Média”. As 
informações utilizadas no estudo fazem parte do banco de dados de uma grande 
instituição financeira. Foi empregado o modelo econométrico logístico (logit model) e 
foram utilizadas variáveis passíveis de serem obtidas no cadastro de clientes da 
instituição financeira analisada e que refletem, em parte, os 5 C’s do crédito. Alguns 
resultados estão em linha com o esperado, sendo que a probabilidade de 
inadimplência é maior para os mutuários masculinos, para os que têm maior 
comprometimento da renda com os empréstimos e para os contratos com garantias 
mais frágeis. Outros, entretanto, são surpreendentes. Observou-se que a 
probabilidade de inadimplência é maior para os mutuários casados e para os de 
maior escolaridade e que ela aumenta com a idade do tomador de empréstimo. 
 

Palavras-chave: Inadimplência. Crédito habitacional. Hipoteca. 



 

ABSTRACT 
 

 

The social programs, such as the My House, My Life, have been created in recent 
years focused on an emerging class. It is well known that lending involves risks; 
notwithstanding, in Brazil, evaluation studies concerned with the default of these 
programs have not been disclosed. This article has been developed, in great extent, 
to overcome this gap and it seeks to identify the determinants of default observed in 
housing credit for the "Emerging Middle Class". The information gathered come from 
the database of a large commercial bank. The econometric logit model has been 
employed utilizing variables that are part of the 5 C´s of credit and they were 
extracted from the customer base of the financial institution. Some results are in line 
with expectations, namely, the probability of default is higher for male borrowers, it is 
also higher for those whose loans account for greater proportion of the income and 
for those whose contracts have more fragile guarantees. On the other hand, 
however, some weird results have been found. It was observed that the probability of 
default is higher for married borrowers and for those with higher education. In 
addition to that, the study has shown that the older the borrower, the higher the 
probability of default. 
 

Keywords: Credit default. Housing credit. Mortgage. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Contextualização 
 

 

Em 2008, o mundo vivenciou um momento de tensão provocado pela crise dos sub-

primes dos Estados Unidos da América (EUA) e que se espalhou por toda a 

economia internacional. Os países europeus e o Japão foram fortemente atingidos, 

desencadeando um clima de desconfiança, aumento da volatilidade nos mercados 

financeiros, fragilidade do sistema bancário internacional, queda do comércio e fuga 

de capitais dos países emergentes. Com o recrudescimento da crise na Europa, 

vieram à tona os frágeis fundamentos dos países conhecidos como PIG’S (Portugal, 

Itália, Grécia e Espanha), revelando uma situação de insustentabilidade fiscal e 

elevando a desconfiança e a expectativa de baixo crescimento da economia 

mundial. 

 

A economia brasileira, durante as duas últimas décadas do século XX e a primeira 

metade da década do século XXI, apresentou um baixo crescimento em razão de 

altos índices inflacionários, baixos investimentos, altas taxas de juros e acesso 

restrito ao crédito. Contudo, a partir da implementação do Plano Real até a eclosão 

da crise dos sub-primes, o Brasil experimentou uma recuperação econômica em 

face dos sólidos fundamentos econômicos, consubstanciados no tripé da meta 

inflacionária, câmbio flexível e responsabilidade fiscal. 

 

Para mitigar os efeitos da crise internacional, o país implementou políticas de 

estímulos, tais como redução tributária seletiva, diminuição das taxas de juros, 

redução de tarifas de serviços públicos, investimentos na infraestrutura e medidas 

de inclusão social. Essas políticas foram possíveis tendo em vista as políticas 

prudenciais seguidas pelo Banco Central do Brasil, que tornaram os bancos 

brasileiros mais sólidos e com pouca exposição aos riscos externos. 

 

A flexibilização da política monetária nacional, dentre outros aspectos, desencadeou 

um processo de redução das taxas de juros no mercado de crédito que atingiu níveis 

muito baixos para o padrão nacional. Essa política foi possível devido aos bons 
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fundamentos econômicos dessa época, e as políticas prudenciais seguidas pelo 

Banco Central do Brasil, que tornaram os bancos brasileiros mais sólidos e com 

pouca exposição aos riscos externos. 

 

Dessa forma, a economia do país foi menos afetada no início da crise de 2008, e o 

crédito passou a ser visto como um instrumento gerador de riquezas e indutor de 

crescimento (BUENO, 2003 como citado em SELAU; RIBEIRO, 2009). De acordo 

com Araújo (2012), de 2007 a 2013, o saldo de crédito disponível no Sistema 

Financeiro Nacional elevou-se em 241%, sendo que a relação crédito bancário/PIB 

cresceu 21 pontos percentuais, saindo de um patamar médio de 26% em 2003 e 

alcançando 47% em 2011. 

 

Segundo relatório de dezembro de 2012 do PNUD (ONU, 2012), no período de 2004 

a 2010, o crescimento econômico brasileiro permitiu a criação de mais de 14 milhões 

de empregos e maiores salários, reduzindo o gap existente entre as classes de ricos 

e pobres e fortalecendo, sobremaneira, a classe média. 

 

O relatório “Economia Brasileira em Perspectiva”1, elaborado pelo Ministério da 

Fazenda e coordenado pela Secretaria de Política Econômica (SPE), em sua 18ª 

edição, aponta que, em 2011, 13,9 milhões de pessoas escaparam da linha de 

pobreza, graças aos programas do governo federal, em especial ao Bolsa Família, 

além de outras medidas tomadas no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria e, mais 

recentemente, no âmbito do Brasil Carinhoso, que foram capazes de retirar o 

restante dos 22,1 milhões de brasileiros da condição de extrema pobreza que até 

então se encontravam. 

 

Outro fato importante apontado no relatório é que o volume de crédito no Sistema 

Financeiro Nacional atingiu R$2,367 bilhões em 2012, com crescimento de 16,4% 

em relação ao ano anterior. Tal incremento se deve, principalmente, aos incentivos 

do governo para o aquecimento econômico propiciando condições favoráveis ao 

aumento da demanda por crédito. 

                                                 
1
 Disponível em: http://www1.fazenda.gov.br/portugues/docs/perspectiva-economia-brasileira/edicoes/ 

Economia-Brasileira-EmPerspectiva-Jan-Mar-19-04-13.pdf. 
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De mar/2007 a mar/2013, o saldo de crédito disponível no Sistema Financeiro 

Nacional elevou-se em 241% (cf. GRÁF.1). 

 
GRÁFICO 1  Evolução da carteira de créditos totais Pessoa Física no Brasil 

 
Fonte: BACEN, 2013,  

 

De acordo com Araújo (2012), a relação crédito bancário/PIB cresceu 22 pontos 

percentuais, saindo de um patamar médio de 26% em 2003 e alcançando 47% em 

2011(cf. GRÁF.2). 

 
GRÁFICO 2  Brasil: relação Crédito/PIB: 2001-2010 

 
Fonte: ARAÚJO, 2012, p.11 

 

Para Santos e Famá (2007), a queda da inflação trouxe uma motivação maior para 

os bancos reaplicarem seus ativos em investimentos alternativos geradores de 

receitas operacionais, como forma de maximizar seus ganhos. Esse 

redirecionamento nos investimentos desencadeou um significativo aumento no 

número de concessões de empréstimos voltados para todos os segmentos 
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econômicos, em especial o de pessoas físicas, destacando-se esse pelas taxas de 

retorno mais atrativas. 

 

O setor habitacional foi beneficiado por essa nova conjuntura. Houve uma elevação 

da renda real da população, decorrente de crescimento do salário real, em resposta 

à queda da inflação e a elevações do salário-mínimo e das políticas de 

transferências de renda. A elevação de renda real da população, a queda na taxa de 

juros e o aumento do crédito promoveram uma grande expansão do mercado 

imobiliário, que, no caso da população de renda mais baixa, recebeu, ainda, um 

grande incentivo oriundo dos programas habitacionais do governo. 

 

De acordo com Mendonça (2013), muitos são os motivos que podem ser apontados 

para explicar o crescimento do setor imobiliário presenciado nos últimos anos, 

sobretudo, a partir de meados de 2005. Para esse autor, mudanças ocorridas na 

legislação do crédito imobiliário e da construção civil, a estabilidade de preços, a 

queda na taxa de juros, a expansão do crédito direcionado, a expectativa futura de 

valorização dos preços dos imóveis após longo período de estagnação, os 

programas de obras públicas e os programas de incentivo para aquisição da casa 

própria para a população de baixa renda são as explicações mais recorrentes para 

esse fenômeno. 

 

Para Araújo (2012), durante os anos iniciais do ciclo de expansão do crédito (2003-

2010), os bancos privados de propriedade nacional ou estrangeira estiveram à frente 

no volume de estoques de créditos concedidos aos setores industrial, rural, 

comercial e pessoa física, ao passo que os bancos públicos lideraram o estoque de 

créditos habitacionais (cf. TAB.1). 
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TABELA 1  Taxa de Crescimento real de crédito por setor e capital (2003-2011) 

 
Fonte: ARAÚJO, 2012, p.13. 
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1.2 Tema e justificativas para a pesquisa 
 

 

A classe emergente ávida por crédito encontrou uma conjuntura favorável de 

liquidez, uma vez que as instituições financeiras estavam propensas a elevar os 

empréstimos para rentabilizar seu patrimônio. Especula-se que houve uma 

expansão de crédito muito rápida e que pode ter causado elevação da inadimplência 

e dificuldades financeiras para uma classe de tomadores de empréstimos. 

 

Segundo Gonçalves (2005), há alguns anos o processo de análise e concessão de 

crédito era bastante lento, impedindo a análise de várias solicitações ao mesmo 

tempo, o que forçou as instituições financeiras e demais entidades concessoras de 

crédito a desenvolver metodologias de análise objetivando a aceleração desse 

processo. 

 

A revolução no processo de análise de risco de crédito bancário com a utilização de 

técnicas estatísticas multivariadas possibilitou aos concessores maior agilidade na 

análise e concessão de créditos massificados, menor custo operacional, maior 

objetividade e melhor poder preditivo (PEREIRA, 2004). 

 

Segundo Abdou (2009), a disseminação do mercado de crédito nas últimas décadas 

impulsionou o desenvolvimento e a aplicação de modelos de credit scoring, cada vez 

mais sofisticados, em instituições financeiras de todo o mundo, tornando-se uma 

ferramenta crítica na operação dos bancos. 

 

Simultaneamente, as medidas do governo para incentivar a economia do País 

fizeram surgir uma nova classe social e aumentaram, de forma significativa, o 

interesse das instituições financeiras por esse novo público-alvo. O aumento da 

demanda por crédito, caracterizado pelas medidas de incentivo desenvolvidas pelo 

governo, torna as instituições concessoras mais vulneráveis a um risco de default. 

 

O acirramento da crise por que passa a economia global vem obrigando os bancos a 

criar mecanismos de Análise de Crédito mais eficazes, de forma a minimizar os 

riscos envolvidos no processo de concessão do crédito. 
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O ambiente regulatório de estímulos aos bancos na elaboração de modelos próprios 

de gestão de risco, o interesse do banco patrocinador desta pesquisa no 

desenvolvimento de metodologias próprias para análise de risco para o público 

específico de classe média, o tipo de operação envolvida como importante 

instrumento de desenvolvimento do país e o interesse do autor em compreender a 

utilização de técnicas estatísticas para Análise de Risco de Crédito bancário 

voltadas para pessoas físicas, em especial, a Regressão Logística, foram as razões 

para a realização deste estudo. 

 

 

1.3 Objetivos 
 

 

1.3.1 Objetivo geral 
 

 

Identificar as variáveis determinantes da inadimplência nas operações de crédito 

habitacional destinadas à população de baixa renda. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 

a) Levantar as principais características do tomador do crédito imobiliário de 

baixa renda; 

b)  identificar a taxa de inadimplência nesse tipo de crédito; 

c) identificar as variáveis socioeconômicas e demográficas capazes de explicar 

a inadimplência; 

d) estimar um modelo econométrico, com a variável dependente sendo binária 

(adimplente ou inadimplente), e selecionar variáveis capazes de fornecer 

explicação para o fenômeno da inadimplência. 



18 

1.4 Estrutura da Pesquisa 
 

 

A presente dissertação está organizada em seis capítulos, incluindo esta breve 

introdução, que abordou os aspectos relacionados ao tema, à contextualização, às 

justificativas e explicitou seus objetivos. 

 

O segundo capítulo apresenta uma revisão da literatura, enfocando a expansão de 

uma nova classe de consumidores – cujo comportamento em relação ao crédito é 

objeto desta dissertação – e os aspectos ligados à oferta de crédito, com ênfase nos 

riscos e nas normas prudenciais. O capítulo detalha, também, variáveis 

socioeconômicas e demográficas que poderiam exercer influência na probabilidade 

de uma pessoa tornar-se inadimplente. Enfoca, ainda, aspectos regulatórios sobre o 

risco de crédito nos bancos com abordagens nos Acordos de Basileia I, II e III. Por 

fim, o capítulo aborda vários estudos nacionais e internacionais sobre a 

inadimplência. 

 

O terceiro capítulo apresenta aspectos relacionados ao déficit habitacional no Brasil, 

à evolução do crédito imobiliário no país e aos programas mais recentes destinados 

às pessoas de menor renda. 

 

O quarto capítulo é dedicado à metodologia, envolvendo a caracterização da 

pesquisa, a apresentação do modelo, a amostra e a descrição das variáveis. 

 

O quinto capítulo destaca os resultados alcançados pelo modelo. 

 

O sexto capítulo aponta as considerações finais, ressaltando contribuições e 

limitações da pesquisa e sugestões de futuros estudos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 A Nova Classe Média Brasileira e a demanda por Crédito 
 

 

A partir de um amplo estudo, a ONU (2012) apontou oito objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio a serem alcançados pelos seus 191 países-membros, 

até 2015, visando, principalmente, ao combate à miséria no mundo, por meio de 

políticas que promovam a erradicação da pobreza e a melhoria na qualidade de vida 

da população. 

 

Nesse contexto de preocupação com a área social, o Brasil passou por significativas 

transformações em sua estrutura socioeconômica, com grandes avanços na 

estabilidade de sua economia e, principalmente, no combate à pobreza. Em 2007, 

houve melhora no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, passando 

esse índice de médio para alto, de acordo com o relatório do Programa das Nações 

Unidas para Desenvolvimento  PNUD BRASIL (ONU, 2012). 

 

Corrobora, ainda, essa afirmação o estudo realizado por Neri (2011), evidenciando 

que, no período de 2000-2011, segundo o último relatório Pesquisa Nacional Por 

Amostra de Domicílio (PNAD), houve um aumento de 52% da renda real per capita 

da metade da população mais pobre do país. 

 

Essa significativa melhora se deve a algumas iniciativas do governo na busca de tais 

objetivos, de forma a propiciar uma melhor qualidade de vida da população, 

destacando-se a gestão de políticas públicas e de transferências de rendas que 

promove maior equidade na distribuição da renda e, por conseguinte, melhor 

qualidade de vida da população brasileira. 

 

Assim, uma nova realidade se avista no que tange à melhoria dos padrões e à 

qualidade de vida da população brasileira, despertando o interesse dos governos, 

das empresas e, principalmente, dos bancos na busca de soluções que atendam 

aos anseios de uma classe social emergente, a nova classe média. 
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Essa combinação de condições permitiu que muitas dessas pessoas tivessem, 

também, um incremento educacional e desenvolvessem novos hábitos de vida e 

consumo, que se traduzem, claramente, em um maior grau de exigência e de força 

como formadores de opinião (ZOCOLARO, 2013). 

 

Nesse cenário, o sistema financeiro brasileiro tem buscado soluções que visam 

atender essa classe emergente e, ao mesmo tempo, munir-se de instrumentos que 

possam minimizar os riscos de crédito assumidos por aquelas instituições. 

 

Existem vários critérios para classificação de população em estratos sociais, contudo 

um estudo realizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) do governo 

Federal definiu novos critérios de classificação da nova classe média brasileira, que 

serão adotados no presente trabalho, quais sejam: grupos familiares com renda per 

capita entre R$300,00 e R$1.000,00, o que representa atualmente um universo de 

54% da população brasileira. 

 

Não parece haver qualquer evidência de que aqueles que cruzaram a linha 
de pobreza nos últimos anos tenham similaridades marcantes – seja no 
campo dos valores, atitudes e expectativas, seja no campo da forma de 
inserção no mercado de trabalho, constituição familiar ou posição no ciclo 
de vida – uma vez que a multiplicidade de caminhos para sair da pobreza 
propiciou a ascensão tanto de agricultores familiares na região amazônica 
como de empregados em grandes regiões metropolitanas, tanto de famílias 
estendidas (compostas por múltiplas gerações), como de casais jovens 
(com e sem filhos) e idosos vivendo sozinhos. (BRASIL, 2011b, p.11) 

 

No período de 2003 a 2009, houve redução de, aproximadamente, 43% da pobreza 

no Brasil, de acordo com estudo realizado pela SAE (cf. GRÁF.3). 
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GRÁFICO 3  Evolução temporal da pobreza no Brasil: 1999 a 2009 

 
Fonte: BRASIL, 2011b, p.4. 

 

O relatório “O Mundo do Trabalho 2013”, da Organização Internacional do Trabalho, 

da Organização Internacional do trabalho – OIT (2013), divulgado em junho de 2013, 

–apontou, como um dos destaques, o crescimento de 16% da classe média 

brasileira entre 1999 e 2010. Segundo essa organização, duas políticas estão no 

cerne desse fato: a política de recuperação do salário-mínimo e o Programa Bolsa-

família, que possibilitaram a redução da pobreza no país e o fortalecimento da 

economia nacional (Vozes da Nova Classe Média, 4º caderno)2. 

 

Até alguns anos atrás, pessoas da classe média possuíam uma renda limitada ao 

pagamento das despesas mensais básicas, não havendo, portanto, recursos 

disponíveis para investimentos ou compras de supérfluos. Atualmente, essas 

pessoas passaram a consumir bens e serviços até então inatingíveis, como 

celulares, eletrodomésticos, viagens, educação, serviços bancários etc. 

 

Além do aumento da renda, outro ponto merece destaque na melhoria da qualidade 

de vida da população de classe média: o aumento do número de empregos. 

 

                                                 
2
 BRASIL, 2013. Caderno elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos em parceria com a 

Caixa Econômica Federal e o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento. 
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Destacam-se, ainda, algumas características da nova classe média elencadas pela 

SAE (BRASIL, 2011a)3 do governo federal, a saber: 

 de 2004 a 2010, houve uma considerável mobilidade social em que 32 

milhões de pessoas ascenderam à categoria de classe média; 

 a classe C, em 1992, era composta por 34,96% da população. Em 2009, 

chegou a 50,5% (dados para 2010 apontam cerca de 52%); 

 48% dos eleitores da classe “C” estão concentrados da região Sudeste do 

Brasil; 

 em 2009, do total de R$2,2 trilhões gastos com consumo no país, a classe 

média foi responsável por 40% desse valor, ou seja, R$881 milhões de reais; 

 há estimativas de que mais da metade da população brasileira é composta 

por pessoas de classe média, sendo que o consumo anual da nova classe 

média com internet alcança R$273 bilhões (BRASIL, 2013); 

 pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular identificou que a classe “C” é 

responsável por: 78% dos gastos em supermercados, 60% das mulheres que 

vão ao salão de beleza, 70% de cartões de crédito emitidos no Brasil e 80% 

das pessoas que acessam a internet. 

 

Diante de um cenário tão favorável, os bancos têm buscado focar grande parte de 

suas operações em negócios voltados ao microcrédito e também destinados à 

classe média. Segundo Bittencourt, Magalhães e Abramovay (2005), desde o início 

do governo Lula, os bancos comerciais de varejo pertencentes ao Estado 

implantaram políticas voltadas à abertura de contas sem necessidade de 

comprovação de fonte de renda estável e sequer de um endereço: são contas que 

funcionam com base em um cartão eletrônico. 

 
Ao mesmo tempo, pela primeira vez na história do País, começa a ser 
construída uma política voltada ao oferecimento de crédito para a população 
de baixa renda numa escala massiva e com tecnologias de empréstimo 
inéditas. Rompe-se assim uma espécie de quadratura do círculo da 
sociedade brasileira em que o sistema bancário formal parecia totalmente 
inapto a oferecer serviços àqueles que não podiam com ele relacionar-se 
por não disporem de garantias e contrapartidas, embora necessitassem 
destes serviços. Se até recentemente os mais de 26 mil correspondentes 
bancários existentes no País serviam apenas para o pagamento de contas 
e, no máximo, para depósitos de poupança, eles começam agora a 
desempenhar funções típicas de organizações financeiras, podendo até 
realizar empréstimos e abrir contas correntes – desde que supervisionados 

                                                 
3
 Disponível em: http://www.sae.gov.br/novaclassemedia/?page_id=58. 
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pelos bancos aos quais estão vinculados, bem entendido. (BITTENCOURT, 
MAGALHÃES; ABRAMOVAY, 2005, p.2) 

 

Para Sciré (2009, p.6), 

 

a proliferação dos mecanismos de concessão de crédito acarreta efeitos 
estruturadores em suas práticas cotidianas, no gerenciamento do 
orçamento doméstico, nas hierarquias familiares, nas relações de 
sociabilidade e nos modos de subjetivação, engendrando reconfigurações 
substantivas no universo popular. 

 

Do lado dos bancos, observam-se duas ações: o aumento de sua base de clientes, 

com oferta de crédito e de produtos mais adequados a esse novo segmento, e a 

introdução de novos instrumentos para a análise de crédito, visando mitigar os riscos 

e fazer com que a inadimplência fique dentro de limites suportáveis. 

 

 

2.2 Riscos em Finanças 
 

 

Segundo Hoji (2010), o risco existe em todas as atividades empresariais, pois tudo o 

que é decidido hoje visando a um resultado futuro sujeita-se a um certo grau de 

risco. 

 

Para Weston e Brigham (2004), risco é a possibilidade de que algum acontecimento 

desfavorável venha a ocorrer. 

 

Damodaran (2006) define o risco como a probabilidade de recebimento como 

retorno sobre um investimento de algo inesperado. Assim, o risco inclui não somente 

os resultados ruins, isto é, retornos mais baixos do que os esperados, mas também 

bons resultados, ou seja, retornos mais altos do que os esperados. 

 

Gitman (1997) define o risco como sendo a possibilidade de um prejuízo financeiro, 

em que os ativos que possuem maiores possibilidades de prejuízos são vistos como 

os mais arriscados em detrimento daqueles com menor possibilidade de prejuízos. 

Para esse autor, o termo risco é usado alternativamente como incerteza ao referir-se 

à variabilidade de retornos associada a um ativo. 
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Alguns autores, a exemplo de Lima (2002), Paiva (1997), Gitman (1997) e Duarte 

Júnior (1996), apontam que há uma diferença entre risco e incerteza. Segundo Lima 

(2002), no risco, as probabilidades de ocorrência de um evento são conhecidas, 

contudo, na incerteza, inexistem dados para que se possam calcular tais 

probabilidades. 

 

De acordo Paiva (1997, p.6), 

 

Existe risco quando o tomador da decisão pode embasar-se em 
probabilidades para estimar diferentes resultados, de modo que sua 
expectativa se baseie em dados históricos. Isto é, a decisão é tomada a 
partir de estimativas julgadas aceitáveis. Incerteza ocorre quando o tomador 
não dispõe de dados históricos acerca de um fato, o que poderá exigir que a 
decisão se faça de forma subjetiva, isto é, através de sua sensibilidade 
pessoal. 

 

Gitman (1997) descreve que os estatísticos diferenciam risco da incerteza ao 

afirmarem que o risco existe quando quem toma decisões pode estimar as 

probabilidades (distribuições probabilísticas objetivas, baseadas em dados 

históricos) relativas a vários resultados; enquanto a incerteza ocorre quando o 

decisor não possui nenhum dado histórico e precisa fazer estimativas aceitáveis, a 

fim de formular uma distribuição probabilística subjetiva. 

 

 

2.2.1 Tipos de risco 
 

 

Nas instituições financeiras, os riscos podem ser classificados em quatro tipos, a 

saber: Risco de mercado, Risco Operacional, Risco de Crédito e Risco Legal (LEÃO; 

MARTINS; LOCATELLI, 2012). 

 

O Risco de mercado é a possibilidade de perdas causadas por mudanças no 

comportamento das taxas de juros e de câmbio, nos preços das ações e das 

commodities e no descasamento entre taxas, prazos, índices e moedas (BUENO, 
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2003). Segundo Figueiredo4 (2001 apud, GONÇALVES, 2005), o risco de mercado 

se apresenta de várias maneiras, a saber: 

 
a) Risco de taxa de juros  possibilidade de perda financeira em razão da 

variabilidade das taxas de juros, devido às políticas macroeconômicas e 

crises no mercado. 

 
Para Bueno (2003), é a possibilidade de perdas no valor de mercado de uma 

carteira decorrentes de mudanças adversas nas taxas de juros ou seus derivativos, 

representando uma significativa ameaça para os resultados e para a estrutura de 

capital de um banco. 

 
b)  Risco de taxa de câmbio  possibilidade de perdas financeiras em 

razão das variações das taxas de câmbio. 

c)  Risco de liquidez  possibilidade de a instituição financeira não dispor 

de recursos financeiros para cumprir com suas obrigações, seja por 

desencaixes no curto prazo, escassez de recursos ou, ainda, pela 

incapacidade de se desfazer, tempestivamente, de uma posição, devido às 

condições de mercado. 

d)  Risco de ações  possibilidade de perdas em virtude de mudanças no 

valor de mercado das ações componentes de uma carteira. 

 

O Risco Operacional refere-se a perdas financeiras como resultado de sistemas e/ou 

controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos. 

 

O Risco de Crédito ocorre quando uma contraparte em um contrato (ou emissor de 

dívida) se vê incapaz de honrar seus compromissos, seja por uma situação de 

default, seja por degradação de sua qualidade creditícia. 

 

Por sua vez, o Risco Legal pode ser definido como uma medida da possibilidade de 

perdas em um banco, caso não haja amparo legal na formalização de seus contratos 

                                                 
4
 FIGUEIREDO, R.P. Gestão de riscos operacionais em instituições financeiras: uma abordagem 

qualitativa. 2001. Dissertação (Mestrado em Administração)  Universidade da Amazônia- UNAMA, 
Belém, 2001. 
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por aspectos relacionados à falta de representatividade e/ou autoridade de uma 

contraparte, por documentação insuficiente, por insolvência ou ilegalidade. 

 

 

2.2.2 Gestão do risco de crédito nas instituições financeiras 
 

 

A gestão do risco de crédito iniciou-se em meados da década de 1980, quando 

eclodiu o mau desempenho das carteiras dos Estados Unidos, explicado pela 

inadimplência recorde do pagamento de empréstimos bancários e bonds de 

empresas, alcançando 10% em 1990 e 1991. Esse fato despertou grande interesse 

por parte dos administradores de risco de crédito em novas técnicas de gestão 

desses riscos. 

 

Em que pese tal interesse, não houve um impulso significativo na criação e no 

desenvolvimento de técnicas mais avançadas de avaliação de riscos, mas, sim, o 

surgimento de modelos individuais, refinamento constante de algumas bases de 

dados relevantes de falências e diversas pesquisas por parte dos regulamentadores 

e consultores sobre as principais técnicas existentes (CAOUETTE; ALTMAN; 

NARAYANAN, 1999). 

 

De acordo com Brito e Assaf Neto (2008, p.19), 

 

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. 

 

A falência de instituições financeiras está associada, em grande parte, à ocorrência 

de inadimplências em massa na concessão de financiamentos bancários. A 

globalização econômica, aliada à interligação dos sistemas financeiros 

internacionais, tornou vulneráveis os sistemas financeiros de muitos países, a 

exemplo da recente crise de 2008, que afetou, de forma bastante significativa, os 

sistemas financeiros de diversos países, principalmente os do continente europeu. 
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O objetivo principal da avaliação de risco de crédito é de mensurar o nível de risco 

envolvido em cada operação a partir dos dados fornecidos por seus clientes. Tais 

informações são importantes, pois servem de subsídios à decisão em conceder ou 

não determinado crédito, bem como a gestão das carteiras de crédito dos bancos. 

 

O crédito representa uma importante fonte de financiamento às pessoas físicas, 

principalmente em situações de descasamento dos prazos de recebimento da renda 

e pagamento das despesas (SANTOS; FAMÁ, 2007). 

 

De acordo com Silva (2006), à medida que uma instituição financeira concede um 

crédito, está assumindo o risco de não recebê-lo. Os motivos que levam o cliente ao 

não-cumprimento de tais compromissos podem estar ligados a aspectos 

relacionados a seu caráter, sua capacidade em gerir o negócio, fatores externos 

(riscos sistemáticos) ou incapacidade na geração de caixa. 

 

De acordo com Securato (2007), desde o advento do comércio, o crédito situa-se no 

centro das políticas financeiras das empresas comerciais e industriais como forma 

de suprir eventuais necessidades financeiras, seja para investimento, seja para 

custeio de suas operações. No caso das instituições financeiras, esses empréstimos 

representam uma significativa parcela de seus lucros, impactando, sobremaneira, 

seus resultados. 

 

Segundo Saunders (2000), há uma revolução na maneira pela qual o risco de crédito 

é medido e gerido, devido ao grande interesse por parte dos credores (bancos e 

demais instituições) na utilização de novas técnicas, emergindo uma avalanche de 

ideias para o desenvolvimento de tais técnicas em meio a uma nova geração de 

profissionais de engenharia financeira na construção de tais modelos. 

 

Há uma relação direta entre crédito e crescimento econômico, pois aquele permite 

viabilizar a realização de projetos para os quais as empresas e famílias não 

possuem recursos suficientes e aumentar o poder de compra (STOLF, 2008). 

 

Segundo Caouette, Altman e Narayanan (1999), o risco de crédito é a chance de 

que a expectativa de recebimento do crédito pelo credor não se cumpra. Para esses 
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autores, o risco de crédito remonta a, pelo menos, 1800 a.C., não havendo 

essencialmente mudanças desde aqueles tempos, tanto na presença do elemento 

de incerteza quanto a se um tomador efetivará ou não o pagamento da obrigação 

assumida. 

 

Para Casa Nova (2013), há um custo elevado na classificação errônea de um mal 

pagador como sendo um bom pagador, pois, segundo afirma, a utilização de 

modelos estruturados e com bom ajuste para análise de crédito reduz o risco de 

concessão de crédito a potenciais maus pagadores. 

 

O autor destaca, ainda, que uma gestão eficaz dos portfólios de crédito dos bancos 

otimiza a alocação de capital, ou seja, há um aumento na alocação do capital 

econômico para clientes com maior risco de crédito e redução na alocação do capital 

econômico para clientes com baixo risco. 

 

Segundo Santos (2003), há, a qualquer momento, a probabilidade de fatos 

imprevisíveis acontecerem, afetando de forma significativa a fonte primária de 

pagamento das pessoas físicas e, dessa forma, reduzindo a probabilidade de 

recebimento dos créditos ofertados. 

 

Mileo, Kimura e Kayo (2013) apontam que, devido à relevância do tema “risco de 

crédito” aliada às novas regulamentações do Sistema Financeiro, bancos e 

empresas de consultoria foram estimulados a buscar novas alternativas de avaliação 

de risco de crédito capazes de otimizar esse processo. 

 

Os métodos tradicionais de análise de risco de crédito utilizavam-se da expertise dos 

analistas no julgamento quanto à concessão ou não do crédito, em um trabalho 

artesanal e meticuloso. Contudo, a crescente demanda por crédito aliada à alta 

competitividade dos sistemas bancários e do surgimento de novas tecnologias 

computacionais favoreceram o desenvolvimento de técnicas sofisticadas de 

modelagens estatísticas, otimizando a decisão de crédito massificado no âmbito das 

instituições concessoras (HAND; HENLEY, 1997). 
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Beckman e Otteson (19495 apud SANTOS, 2003) apontam que a oferta de crédito 

deve fazer parte da estratégia do negócio como forma de maximizar o retorno do 

capital do acionista, agregando valor a seu patrimônio. 

 

Para Silva (2006), um bom cadastro e um sistema de crédito eficaz podem ser 

excelentes meios para a alavancagem dos negócios. Segundo o autor, para a 

estruturação e a fundamentação de uma operação de crédito, é imprescindível que 

as instituições que ofertam crédito conheçam bem o cliente, suas necessidades e a 

forma de operar, procurando, ainda, identificar, entre seu mix, aquele que atende às 

necessidades de seus clientes. 

 

A gestão do risco de crédito é apontada por Gonçalves  et al. (2013) como um fator 

estratégico em instituições que ofertam crédito. Para os autores, o uso de modelos 

matemáticos e estatísticos baseados em dados de contratos já existentes auxilia a 

gestão do risco, na medida em que criam equações de classificação dos clientes em 

“bons” e “maus” pagadores. 

 

Se o risco de crédito for mal avaliado, a empresa certamente perderá recursos, seja 

pelo aceite de clientes maus (prejuízos), seja pela recusa de bons clientes 

(GONÇALVES et al., 2013). 

 

De acordo com Caouette, Altman e Narayanan (1999), tradicionalmente, banqueiros 

e outros aplicadores avaliam o crédito de forma muito parecida com aquela com que 

os alfaiates lidam com a criação de um terno sob medida, atentando para os 

detalhes, as necessidades e as capacidades de seus clientes, certificando-se de que 

o financiamento está bem ajustado. Assim, justificam, “é mais fácil desenhar um 

terno para um cliente que você já conhece”. 

 

Os riscos de crédito de um banco podem ser classificados, segundo explica Silva 

(2006), em quatro grupos: (i) risco do cliente ou risco intrínseco; (ii) risco da 

operação; (iii) risco de concentração; e (iv) risco de administração do crédito. 

 

                                                 
5
 BECKMAN, T.D.; OTTESON, S.F. Cases in credits and colletions. New York: McGraw-Hill, 1949. 
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I. Riscos dos clientes ou riscos intrínsecos (intrinsic risk): são inerentes ao 

tomador do crédito e decorrem de suas características. O não-cumprimento 

da promessa de pagamento pode decorrer de um conjunto de fatores 

associados ao devedor. A avaliação de tais riscos pode ser feita por meio dos 

sistemas especialistas, utilizando-se dos “C”s do crédito. 

II. Risco da operação (transation risk): cada componente de uma operação 

(preço, produto, montante, prazo, forma de pagamento, garantias) carrega em 

si um potencial de risco. A determinação inadequada do produto ou preço 

desalinhada ao perfil do tomador pode levar o tomador à inadimplência. 

III. Risco de Concentração (concentration risk): decorre do nível de concentração 

de composição da carteira de crédito de um banco. Uma administração 

estratégica de crédito sugere que o portfólio de crédito deva ser diversificado, 

pois, segundo Silva (2006), o risco de uma carteira de crédito é diferente dos 

riscos de suas operações individuais, devido às correlações que possam 

haver entre os diversos segmentos. 

IV. Risco da Administração do Crédito (credit management risk): o autor destaca 

que esses riscos estão relacionados aos instrumentos de gestão de risco 

utilizados pelos credores, tais como: disponibilidade de recursos humanos e 

materiais; diversificação da carteira; treinamento dos profissionais envolvidos; 

manutenção de uma estrutura organizada de coleta, organização, 

armazenamento, análise e uso das informações dos clientes atuais e 

potenciais; ajuste de capacidade de armazenamento de informações por meio 

de tecnologias modernas; definição de metodologia para classificação de 

risco como o credit scoring (pessoas físicas) e rating (pessoa jurídica); 

estrutura jurídica compatível para formalização dos contratos e garantias 

ofertadas, levantamento de dúvidas dos gerentes e defesa em possíveis 

demandas judiciais. 

 

Saunders (2000) explica que é difícil distinguir entre abordagens tradicionais de 

medição de risco de crédito e os novos modelos, pois as melhores ideias dos 

modelos tradicionais são utilizadas nos novos modelos. O autor classifica o modelo 

tradicional em três classes: sistemas especialistas, sistemas de classificação e 

sistemas de pontuação (scores). 
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2.3 As Regras Prudenciais Bancárias e os Acordos de Basileia 
 

 

Os avanços ocorridos no Sistema Financeiro Internacional alinhados à globalização 

da economia exigiram maior dinamismo das instituições financeiras em todo o 

mundo, pois essas instituições passaram a sofrer uma maior exposição ao risco de 

crédito. 

 

Aliadas a isso, as crises financeiras serviram para confirmar a necessidade de essas 

instituições buscarem ações de alcance mundial, que justificassem a existência de 

acordos que regulamentassem e padronizassem suas atuações. 

 

Durante vários anos, os órgãos reguladores (Bancos Centrais) tinham um propósito 

prudencial com foco no risco de liquidez6 do sistema financeiro. A manutenção da 

saúde financeira dos bancos centrava-se no controle de suas reservas, objetivando 

a mitigação dos riscos provenientes de perdas da confiança do público na 

capacidade de honrar os depósitos de seus clientes. 

 

Em 1930, foi criado o BIS (Bank for International Settlements), o Banco de 

Compensações Internacionais (www.bis.org). O BIS é uma organização 

internacional, sediada na Basileia (Suíça), que tem como um de seus objetivos 

promover a cooperação entre os bancos centrais e as instituições financeiras de 

diversos países, além de fomentar a cooperação entre esses bancos centrais e 

outras agências em busca da estabilidade monetária e financeira. Além disso, atua 

como um banco para os bancos centrais e organizações internacionais. 

 

Em 1975, foi estabelecido o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (Basel 

Committee on Banking Supervision – BCBS), ligado ao BIS (BIS, 2005). 

 

Esse comitê foi constituído por representantes seniores das autoridades de 

supervisão bancária e dos presidentes dos bancos centrais do grupo dos dez – G10 

 representados pelos seguintes países: Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, 

                                                 
6
 Risco de liquidez: risco de uma instituição financeira em não honrar seus compromissos. 
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Japão, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados 

Unidos. 

 

De acordo com Mendes (2013), o principal enfoque desse comitê estava no 

fortalecimento da robustez e estabilidade do sistema bancário internacional e 

garantir que a plataforma fosse justa e consistente ao nível da sua aplicação aos 

bancos em diferentes países, procurando diminuir as desigualdades nas condições 

de concorrência entre os bancos a nível internacional. 

 

A partir de 1988, contudo, criou-se um marco regulatório conhecido como “Acordo 

de Basileia”, com regras de abrangência internacional, com foco inicial no risco de 

crédito dos clientes (CASTRO, 2007). 

 

 

2.3.1 Acordo de Basileia I 
 

 

O Acordo de Capital de Basileia, oficialmente denominado International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Convergência 

Internacional de Mensuração de Capital e Padrões de Capital), também designado 

por Acordo de Basileia ou Basileia I, foi firmado em 1988, na cidade de Basileia 

(Suíça), por iniciativa do Comitê da Basileia e ratificado por mais de 100 países. Tal 

iniciativa foi concebida, em princípio, para aplicação aos bancos internacionalmente 

ativos em países industrializados. 

 

Esse acordo teve como objetivo fortalecer a solidez e a estabilidade do sistema 

bancário e criar exigências mínimas de capital para instituições financeiras como 

forma de fazer face ao risco de crédito. 

 

As exigências mínimas de capital correspondem ao capital necessário para que a 

instituição financeira seja vista pelos seus credores e contrapartes como viável, em 

uma perspectiva de continuidade e de funcionamento saudável, minimizando a 

possibilidade de falência no sistema bancário (MENDES, 2013). 
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Acrescenta, ainda, Assaf Neto (2012) que a alocação de um capital mínimo por parte 

dos bancos deve atender a dois conceitos importantes: capital regulatório e capital 

Econômico. 

 

O Capital regulatório, por um lado, representa o capital mínimo necessário a ser 

mantido pelos bancos para cobrir as perdas por riscos, visando à manutenção da 

capacidade dos bancos em honrar seus compromissos frente a seus credores. 

 

O capital econômico, por outro lado, objetiva a proteção do banco de perdas 

inesperadas, evitando, dessa forma, qualquer interrupção em sua atividade 

operacional. Uma das técnicas bastante utilizadas pelos bancos na mensuração do 

capital econômico é o Value at Risk (VaR). 

 

Segundo Castro (2007), o capital regulatório dos bancos foi estabelecido a partir da 

razão entre a quantidade de capital de um banco e o “Ativo Ponderado pelo Risco” 

(APR). 

 

Como forma de mensuração do risco que não era possível diversificar por meio da 

gestão de carteiras próprias dos bancos, Mendes (2013) aponta que o acordo definiu 

ponderadores para os ativos dos bancos baseado no risco do não-cumprimento das 

obrigações, ponderando-os por meio de coeficientes denominados de fatores de 

ponderação de riscos (FPR). 

 

De acordo com Assaf Neto (2012, p.158),  

 

a regulamentação acerca do dimensionamento de capital dos bancos em 
relação aos ativos ponderados pelos riscos, denominado de índice de 
capitalização dos bancos ou simplesmente índice de Basileia

7
, é calculado 

pela razão do capital próprio dos bancos em relação aos ativos ponderados 
pelos riscos (APR). Ainda, segundo esse autor, o índice de Basileia tem por 
objetivo resguardar os depositantes da volatilidade dos indicadores 
econômicos internacionais, das crises financeiras e do surgimento de 
instrumentos financeiros mais complexos, a exemplo dos derivativos e da 
exposição dos bancos a riscos decorrentes de novas oportunidades de 
negócio. 
 

                                                 
7
 Índice de Basileia = Capital próprio / Ativo Ponderado pelo Risco (APR). 
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Para Castro (2007), a regulação bancária se justifica em virtude da exposição das 

instituições financeiras ao risco sistêmico. Segundo a autora, a falência de um banco 

pode se propagar para outras instituições, alcançando níveis globais de contágio, a 

saber: 

 ampla rede de interligações interbancárias permitindo que a solvência de um 

banco afete todo um sistema financeiro; 

 uma crise que afete o sistema financeiro pode se irradiar para toda a 

economia de um país, uma vez que os bancos compõem os sistemas de 

pagamentos dessa economia. 

 

Para Di Beneditto (2006), o Acordo recomendava que as instituições financeiras 

observassem diretrizes-padrão de adequação de capital, visando à manutenção de 

critérios prudenciais considerados mais apropriados diante do ambiente globalizado, 

e que levassem em conta riscos associados a atividades “extrabalanço” (off-balance-

sheet). 

 

No Brasil, o Acordo de 88 foi implementado por meio da Resolução 2.099, de 17 de 

agosto de 1994, do BACEN. Essa resolução introduziu as condições necessárias de 

acesso ao Sistema Financeiro Nacional, aos valores mínimos de capital e patrimônio 

Líquido ajustado das instituições financeiras, aos critérios para instalação de 

dependências e obrigatoriedade de manutenção de patrimônio ajustado em valor 

compatível com o grau de risco das operações ativas das instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. 

 

A referida Resolução determinou que todas as instituições financeiras autorizadas a 

operar no mercado brasileiro deveriam constituir o Patrimônio Líquido Exigido (PLE) 

em um valor igual a, no mínimo, 8% de seus ativos ponderados por fatores de risco. 

Contudo, em 1997, esse percentual foi alterado para 11% por meio da Circular 

BACEN 2.784.8 

 

                                                 
8
 Disponível em: http://www.febraban.org.br/Arquivo/Servicos/Imprensa/Artigo_Basileia_6.pdf. 
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Em 1999, a Resolução BACEN 2.606/99 definiu a forma de cálculo regulamentar 

para risco de mercado, contemplando o capital mínimo para risco de câmbio/ouro e 

taxas de juros prefixadas, empregando o conceito de VaR (Value at Risk).9 

 

De acordo com Crouhy, Galai e Mark (200110, apud LEÃO; MARTINS; LOCATELLI, 

2012), o VaR foi desenvolvido pelo JP Morgan, na década de 1990, sendo definido 

como a pior perda a ser esperada em uma carteira, em um determinado período de 

tempo, de acordo com o nível de probabilidade especificado. 

 

 

2.3.2 Acordo de Basileia II 
 

 

Considerando as mudanças significativas verificadas no sistema financeiro 

internacional, em 2001, foi divulgado um novo acordo, conhecido como Basileia II, 

como forma de aperfeiçoar o acordo anterior. Nesse novo acordo, o foco estava em 

manutenção da transparência das operações dos bancos, redução da assimetria das 

informações dos mercados, adoção de melhores práticas de gestão de risco de 

crédito, fortalecimento do equilíbrio financeiro e a disciplina de mercado (ASSAF 

NETO, 2012). 

 

O Novo acordo foi estruturado em três pilares, a saber: 

Pilar I: exigência de capital mínimo para os bancos envolvendo os riscos: de crédito; 

de mercado e operacional. A inclusão deste último foi uma das novidades do novo 

acordo; 

Pilar II: melhores práticas de gestão de riscos e adequação de capital. Incentivo aos 

bancos na criação de sistemas de controles internos com vistas à autorregulação. 

Dessa forma, há maior colaboração por parte dessas instituições na fiscalização, 

elevando a confiança do mercado. 

 

Para Bertucci et al. (2004, p.75), 

                                                 
9
 Value at Risk (VaR): técnica que representa a perda máxima esperada em carteiras de crédito e 

investimentos ao longo de um período de tempo, a um dado intervalo de confiança (SANTOS, 2003). 
10

 CROUHY, M.; GALAI, D.; MARK, R. Risk Management: comprehensive chapters on market, credit 
and operational risk: features an integrated VaR framework: hedging strategies for reducing risk. Nova 
York: McGraw Hill, 2001. 
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a regulação bancária referente às exigências de capital tornou-se, a partir 
de 1994, com a publicação da norma 2.099/94 pelo BACEN – Banco Central 
do Brasil – uma preocupação a mais para os gestores dessas instituições. 
Além de terem a alavancagem de seus negócios compulsoriamente 
reduzidas por exigências de um capital mínimo para cobrir os riscos de suas 
operações, tiveram de aperfeiçoar mecanismos de aperfeiçoamento desses 
riscos e buscar atingir e manter o chamado índice da Basileia no patamar 
mínimo estabelecido pelo agente regulador. 

 

Pilar III: disciplina de mercado e redução da assimetria de informações. Visa a maior 

transparência das informações fornecidas pelos bancos acerca de seu desempenho 

econômico-financeiro. 

 

Destaca-se, ainda, que, no novo acordo, houve a manutenção do capital mínimo de 

8%, sendo acrescidos, portanto, o risco operacional e o incentivo à adoção de 

modelos de mensuração e controle de risco de crédito, risco operacional e risco de 

mercado. 

 

Em 2004, o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (CSBB) estabeleceu 

parâmetros, adotados por diversos países, tendo como principais objetivos o 

fortalecimento do sistema bancário internacional, mitigando fugas de capital e 

excesso de inadimplência causados por crises financeiras, e a redução das 

diferenças competitivas entre seus países membros. 

 

No tocante à gestão do risco de crédito, o CSBB autorizou às instituições financeiras 

a utilização de modelos internos próprios para o cálculo do capital econômico 

mínimo exigido para cobrir os riscos das operações, o “capital regulatório”11 (MILEO; 

KIMURA; KAYO, 2013). 

 

No caso específico do Brasil, o BACEN publicou, em 09 de dezembro de 2004, por 

meio do comunicado nº 12.746, as diretrizes a serem seguidas pelo SFN, 

considerando as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia 

(Comitê) contidas no documento “Convergência Internacional de Mensuração e 

Padrões de Capital: Uma Estrutura Revisada (Basileia II)”. 

 

                                                 
11

 Capital Regulatório: representa o capital próprio mínimo necessário para a proteção de ativos de 
risco (ASSAF NETO, 2012). 
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As diretrizes regulamentadas quanto ao requerimento de capital pelos Bancos, 

definidas por aquele órgão, foram, em resumo, as seguintes: 

 não utilização de ratings de agências internacionais de risco na apuração de 

requerimento de capital; 

 aplicação à maioria das instituições financeiras da abordagem padrão 

simplificada, mediante a aplicação de instrumentos de mitigação de risco; 

 facultar, após período de transição a ser definido pelo BACEN, a utilização de 

abordagem avançada baseada em sistemas internos de classificação de 

risco. 

 

 

2.3.3 Acordo de Basileia III 
 

 

Como forma de aperfeiçoar os dois acordos anteriores, Basileia I e Basileia II, e com 

o objetivo de identificar as principais falhas e/ou vulnerabilidades apresentadas pelo 

sistema bancário que contribuíram para o surgimento e alastramento da crise de 

2008, foi criado, em 2010, um novo acordo, conhecido como Basileia III, visando 

corrigir potenciais problemas na gestão de risco pelos bancos e ampliar a resiliência 

dos bancos frente às crises. 

 

O advento da crise do sistema financeiro global, no período de 2008 e 2009, 

evidenciou a vulnerabilidade dos bancos quanto à exposição aos riscos e a 

necessidade de mudanças nos parâmetros definidos nos acordos anteriores, 

motivando o Comitê à criação desse novo acordo. 

 

Dentre as conclusões a que chegou o Comitê e que contribuíram para o 

agravamento da crise de 2008, destacam-se a alavancagem excessiva dos bancos, 

capital inadequado e de baixa qualidade e colchões de baixa liquidez (ANBIMA, 

2013). 

 

Dentre as principais mudanças propostas pelo novo acordo, destacam-se (ANBIMA, 

2013, p.01): 
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1. a reformulação da estrutura de capital das instituições financeiras, 
dividida, por sua vez, entre: 
 o aprimoramento do cálculo do ativo ponderado pelo risco; 
 a ampliação dos requerimentos de capital; e 
 a redefinição do capital regulamentar e seus níveis; 
2. a introdução dos índices de liquidez; e 
3. a introdução do índice de alavancagem. 

 

No tocante à composição do capital próprio, o referido Acordo o classificou conforme 

a sua capacidade de absorção de perdas, quais sejam (ANBIMA, 2013): 

Nível 1: Capital principal (Core Capital)  Também denominado de capital de 

primeira linha, consiste do capital social, das reservas de capital e dos lucros, além 

do resultado do período. 

 

Essa classificação foi reformulada para assegurar a solvência da Instituição 

Financeira, garantindo a continuidade de sua operação (going-concern). 

 

Destaca-se, ainda, a divisão desse nível de capital em 02 categorias, quais sejam: 

capital principal e capital adicional. O primeiro é composto, basicamente, por ações 

e lucros acumulados, instrumentos entendidos pelo Comitê como os representativos 

de um capital de melhor qualidade. O segundo, composto por instrumentos híbridos 

de capital e dívida. 

 

Nível 2: Capital suplementar (Supplementary Capital)  Também denominado de 

capital de segunda linha, consiste das reservas de reavaliação, provisões e demais 

instrumentos híbridos de capital e dívida subordinada.12 Tipo de classificação 

atribuída para criação de um capital contingente, passível de conversão em capital 

efetivo na ocasião da insolvência da instituição, dando suporte aos depositantes e 

demais credores no caso de falência ou liquidação da instituição (gone-concern). 

 

A FIG.1 demonstra a categorização de capital adotada no Basileia II e aquela 

proposta pelo Basileia III. 

 

                                                 
12

 Dívida não coberta por garantia real ou flutuante e cuja liquidação é subordinada ao pagamento 
dos demais credores da instituição. 
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FIGURA 1 – Categorização de capital 

 

Fonte: ANBIMA, 2013, p.2. 

 

Devido ao grande potencial do mercado de crédito, bem como à maior exposição ao 

risco a que estão sujeitos os bancos, a partir de 1994, com o advento do Plano Real, 

a significativa queda da inflação influenciou as instituições financeiras a buscar 

alternativas que pudessem eliminar ou reduzir suas perdas provenientes da queda 

inflacionária. A forma encontrada por aquelas instituições, então, foi o incremento do 

volume de operações de crédito destinadas a todos os segmentos econômicos, em 

especial o de pessoas físicas, em virtude de taxas de retornos mais atrativas 

(SANTOS; FAMÁ, 2007). 

 

Outro ponto que merece destaque é o aumento do número de empregos criados no 

país no período de 2004 a 2010 (14 milhões) e também pelo aumento da renda da 

população, reduzindo, de forma bastante significativa, o gap entre ricos e pobres e 

fortalecendo a classe média. 

 

A TAB.2 demonstra a variação do salário-mínimo e da inflação medida pelo Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo  IPCA, evidenciando um crescimento de 100,95% 

de ganho real na renda média mínima da população. 
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TABELA 2  Comparação Salário-mínimo x Inflação (IPCA) 

Salário-Mínimo Inflação (IPCA) 
Ganho Real (%) 

Ano Variação (%) Variação (%) 
1996 20,00% 9,56% 10,44% 
1997 8,64% 5,22% 3,42% 
1998 7,96% 1,65% 6,31% 
1999 5,79% 8,94% -3,15% 
2000 9,89% 5,97% 3,92% 
2001 17,32% 7,67% 9,65% 
2002 12,88% 12,53% 0,35% 
2003 17,95% 9,30% 8,65% 
2004 10,14% 7,60% 2,54% 
2005 14,48% 5,69% 8,79% 
2006 16,38% 3,14% 13,24% 
2007 10,37% 4,46% 5,91% 
2008 9,84% 5,90% 3,94% 
2009 12,63% 4,31% 8,32% 
2010 10,67% 5,91% 4,76% 
2011 6,70% 6,50% 0,20% 
2012 14,30% 5,84% 8,46% 
2013 9,00% 3,79% 5,21% 

TOTAL 214,93% 113,98% 100,95% 

Fontes: IBGE (2014)
13

; DIEESE
14

. (adaptados) 

 

A despeito do ganho real na renda média da população brasileira, Pereira (2006) 

aponta para o risco de uma possível turbulência. Segundo o autor, há uma 

significativa disparidade entre o crescimento da renda média brasileira e o do 

crédito, sendo este último significativamente superior à renda (cf. TAB.3). 

 
TABELA 3  Evolução do crédito Pessoa Física x renda média mensal 

 Outubro-2004 Outubro-2005 Crescimento (%) 
Volume de crédito Pessoa física (em R$MM) 108,4 151,5 39,8 % 
Renda média mensal (em R$) 949,24 966,1 1,8% 

Fonte: PEREIRA, 2006, p.32. 

 
Um dado preocupante foi levantado por Santos e Famá (2007), que destacam que o 

lado negativo no aumento no volume de crédito é os bancos se tornarem mais 

vulneráveis, assumindo maior exposição ao risco de inadimplência. 

 
A TAB.4 ratifica essa exposição maior dos bancos aos riscos de inadimplência em 

operações de cheque especial. 

 

                                                 
13

 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/ipcae/. 
14

 Disponível em http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html. 
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TABELA 4  Concessões anuais de cheque especial Pessoa física 

Itens/Período 2000 2005 Variação % 
Cheque Especial (R$ bilhões) 122 201 64,75% 
Taxa de inadimplência média (%) 3,3 5,7 72,73% 

Fonte: SANTOS. 2007, p.106. 

 

Todo esse aumento no volume de concessões de crédito e, por conseguinte, a maior 

exposição dos bancos ao risco de inadimplência com impactos bastante 

significativos no resultado dessas instituições fizeram com que o processo de 

gerenciamento de risco de crédito dessas instituições fosse reavaliado ao longo dos 

últimos anos (BRITO; ASSAF NETO, 2008). Segundo esse autor, os métodos 

tradicionais de decisão baseados em critérios julgamentais (subjetivos) têm perdido 

espaço nas atividades de análise de risco de crédito dos bancos. 

 

 

2.4 Modelos de Análise de Crédito  
 

 

2.4.1 Técnicas Subjetivas e os 5 C’s do crédito 
 

 

De acordo com Andrade (2004), modelos baseados em sistemas especialistas são 

constituídos por regras visando a um padrão de decisões tomadas por profissionais 

envolvidos com a análise de crédito, permitindo que as decisões de concessão de 

crédito em massa sejam automatizadas. 

 

Para Sicsú (2010), uma das formas de se avaliar o risco de uma solicitação de 

crédito é por meio do uso de critérios subjetivos (julgamento humano), contudo o 

critério subjetivo, por si só, não quantifica o risco de crédito, apesar da experiência 

do analista. 

 

Para Saunders (2000), essa forma de avaliação, também denominada “sistema 

especialista”, considera o conhecimento do avaliador (especialista), seu julgamento 

e sua atribuição de peso a fatores-chave na decisão do crédito. Para o autor, os 

sistemas especialistas mais comuns são os cinco “C’s” do crédito. 
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Conforme já exposto na seção anterior, o julgamento do analista é parte integrante 

da técnica subjetiva de análise de crédito. Segundo Santos e Famá (2007), a técnica 

subjetiva é vista como a capacidade ou visão do analista para identificar fatores de 

risco que comprometam a capacidade de pagamento de pessoas físicas em créditos 

rotativos. 

 

Esse processo subjetivo de análise envolve decisões individuais por parte dos 

analistas de crédito, quanto a concessão ou recusa do crédito, baseando-se na 

experiência dos analistas, na disponibilidade dos dados e informações e na 

sensibilidade do analista quanto à vulnerabilidade do negócio em análise (SANTOS, 

2003). 

 

Silva (2006) argumenta que os chamados C’s do crédito contêm variáveis 

relacionadas ao risco do cliente (intrínseco), as quais poderão fornecer a base para 

a classificação do risco (rating), possibilitando uma melhor decisão na precificação 

do empréstimo ou financiamento, levando, ainda, a uma adequada escolha de 

garantias. 

 

Segundo Weston e Brigham (2004), os métodos empregados para medir a qualidade 

do crédito envolvem a avaliação de cinco áreas geralmente consideradas 

importantes para a determinação do valor de crédito de um cliente: caráter, 

capacidade, capital, condições e colateral. 

 

Como forma de subsidiar a decisão dos analistas na análise de crédito de pessoas 

físicas, diversos autores, dentre eles Gitman (2006), Silva (2006), Santos e Famá 

(2007), Weston e Brigham (2004) e Securato (2007), utilizam-se de informações 

relacionadas a caráter, capacidade, capital, colateral e condições dos tomadores de 

crédito, denominados C’s do crédito. 

 

CARÁTER 

 

Esse atributo refere-se à probabilidade de que os clientes honrem suas obrigações, 

sendo de considerável importância, pois cada transação de crédito envolvida implica 

uma promessa de pagamento. Tal atributo é de fundamental importância porque 



43 

cada transação creditícia implica uma promessa de pagamento (WESTON;  

BRIGHAM, 2004). 

 

Santos (2003) justifica que, na análise desse critério, é indispensável a 

disponibilidade de informações históricas dos clientes, tanto internas quanto 

externas, extraídas por meio de relatórios gerenciais do credor e de arquivo de 

dados de empresas especializadas em coleta, armazenamento e comercialização de 

dados de idoneidade, evidenciando, dessa forma, a “intenção” e o grau de 

pontualidade na amortização de dívidas passadas. 

 

Segundo aponta Gitman (2006), um dos fatores básicos na decisão final do crédito é 

de que o analista deverá aliar a experiência adquirida permitindo-lhe perceber os 

aspectos não quantitativos das operações de crédito e qualidade dos dados e 

informações coletadas (GITMAN, 1997). 

 

Para Silva (2006), a capacidade dos bancos em conhecer seus clientes traduz-se no 

principal mecanismo de identificação de pontualidade do tomador para honrar os 

compromissos assumidos junto ao credor. 

 

Selau (2008) argumenta que, para se ter uma boa noção do caráter do tomador, é 

preciso analisar o cenário de atuação, bem como toda a conjuntura econômica, 

objetivando vislumbrar possíveis riscos ao pagamento da dívida. 

 

O Caráter é identificado pelo credor por meio de informações cadastrais obtidas 

junto a outros credores do tomador ou mesmo por meio de bureau’s de crédito. 

(SECURATO, 2007). 

 

CAPACIDADE 

 

É, segundo Silva (2006), a habilidade do indivíduo ou grupo em gerir os negócios da 

empresa, estratégica e operacionalmente. Informações relativas à visão estratégica, 

ao potencial da administração e à produção e comercialização da empresa fazem 

parte da análise desse atributo. 
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Nessa esteira, os autores ponderam ser de fundamental importância que os 

analistas de crédito busquem o máximo de informações acerca das decisões 

estratégicas da empresa, sua visão de futuro, políticas de investimentos e 

financiamentos e a habilidade do tomador em perceber o macroambiente, no que diz 

respeito à concorrência e à capacidade do mercado em absorver sua produção 

adicional. 

 

Santos (2003) argumenta que a capacidade se refere ao julgamento subjetivo do 

analista de crédito no tocante à habilidade adquirida pelos credores em converter 

negócios em renda. 

 

CAPITAL 
 

De acordo com Silva (2006), esse atributo se refere à situação econômico-financeira 

do tomador no tocante aos seus ativos (bens e recursos) possuídos para honrar 

seus compromissos, sendo sua análise realizada de maneira meticulosa, um 

importante instrumento de tomada de decisão de crédito. 

 

O conceito de Capital é, segundo Santos (2003), a mensuração da situação 

financeira do tomador, levando-se em conta a composição dos aspectos qualitativos 

e quantitativos dos seus recursos, sua destinação e origem. Segundo o autor, 

geralmente, a renda dos tomadores é denominada de fonte primária de pagamento, 

servindo como principal fonte de referência na análise da compatibilidade entre o 

valor do empréstimo e a capacidade financeira do tomador. 

 

CONDIÇÕES 

 

Este critério está relacionado à vulnerabilidade da capacidade do solicitante diante 

da ocorrência de fatores externos (sistemáticos), a exemplo da ocorrência de 

inflação, oscilações na taxa de juros, variação cambial, crises econômicas em 

países desenvolvidos e emergentes etc. (SANTOS, 2003). 

 

Para Silva (2006), a ocorrência de decisões políticas e econômicas pode afetar o 

nível de atividades das empresas. Essas, por sua vez, diante da instabilidade 
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político-econômica, tendem a promover ajustes em sua estrutura, afetando 

diretamente sua força de trabalho e a renda de seus trabalhadores. 

 

COLATERAL 

 

Segundo Weston e Brigham (2004), o atributo colateral é representado pelos ativos 

que os clientes podem oferecer como garantia na obtenção do crédito pleiteado. 

 

Para Silva (2006), tal garantia é uma espécie de segurança adicional, sendo que, em 

algumas situações, os analistas lançarão mão dessas garantias de forma a 

compensar as fraquezas ou vulnerabilidades dos tomadores diante de outros fatores 

de risco. 

 

No mercado de crédito em geral, o uso dessa garantia “acessória” serve para 

proteger os credores de situações adversas decorrentes da perda da capacidade 

financeira total ou parcial dos tomadores. Sua análise se fundamenta na riqueza 

patrimonial dos tomadores, composta por ativos (móveis e imóveis) e aplicações 

financeiras (SANTOS, 2003). 

 

 

2.4.2 Técnicas objetivas e o Credit Scoring 
 

 

A outra técnica utilizada na mensuração do risco do crédito é a técnica objetiva, 

utilizando-se de procedimentos estatísticos. 

 

No processo de avaliação do risco de crédito por meio da classificação do tomador, 

são utilizados os modelos denominados credit scoring, que permitem uma 

mensuração do risco do tomador de crédito, contribuindo com o concessor na 

tomada de decisões. 

 

Gonçalves (2005) destaca que os modelos de credit scoring baseiam-se nos dados 

históricos dos clientes existentes, como forma de se avaliar a probabilidade de um 

futuro cliente tornar-se ou não inadimplente. 
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Para Santos (2003), a abordagem estatística baseada na pontuação de propostas 

de crédito surgiu a partir dos anos 1970, tornando-se um dos métodos mais 

importantes de auxílio à tomada de decisão para créditos massificados de pessoas 

físicas e jurídicas. 

 

O termo credit scoring é utilizado na descrição dos métodos estatísticos aplicados na 

classificação de pessoas ou empresas candidatas à obtenção de um crédito em 

grupos de risco. Por meio das técnicas estatísticas e do histórico de concessões de 

uma instituição financeira, é possível identificar as variáveis cadastrais e financeiras 

dos clientes e as da própria operação envolvida, que influenciam a capacidade do 

cliente em pagar o empréstimo. 

 

De acordo Santos e Famá (2007), o modelo de credit scoring baseia-se em uma 

fórmula estatística desenvolvida a partir dos dados cadastrais, financeiros, 

patrimoniais e de idoneidade dos clientes, referindo-se aos C’s do crédito”. 

 

Para Sicsú (2010), a aplicação dos modelos de scoring é fundamental na decisão de 

crédito massificado, pois o número de solicitações ou ofertas de crédito a serem 

analisadas em curto intervalo de tempo é muito alto. 

 

Dessa forma, justifica-se a adoção de um processo automatizado para otimizar a 

análise de crédito. O objetivo em se analisar previamente o crédito a ser concedido é 

o de verificar a possibilidade de inadimplência do tomador, a partir do estudo de 

dados históricos daquele que pleiteia o crédito. 

 

 

2.5 Estudos sobre Inadimplência 
 

 

As crises financeiras globais, a exemplo da crise de 2008, causaram grande impacto 

em vários países, com reflexos devastadores em suas economias, derivados 

principalmente de problemas relacionados à gestão de risco de crédito e à 

inadimplência. 
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No Brasil, paralelamente, o aumento significativo do volume e das facilidades de 

créditos disponibilizados ao público em geral desencadeou um processo de maior 

vulnerabilidade para os bancos quanto à exposição ao risco e maior preocupação 

quanto à forma de se gerenciar o crédito concedido pelas empresas e bancos em 

geral. 

 

De acordo com Correa et al. (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. 

 

Chaia (2003, p.27) 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 essa 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. 

 

De acordo com Caouette, Altman e Narayanan (1998), três são as causas de 

inadimplência generalizada: regulamentação inadequada, pressão pela 

competitividade dos financiadores e preocupação excessiva dos bancos no 

relacionamento com seus clientes. 

 

Segundo Bueno (2003 apud SELAU, 2008), nos últimos tempos, o gerenciamento do 

risco passou a ocupar papel de destaque na gestão financeira das empresas, em 

razão do aumento do crédito disponível, do crescimento do mercado e da 

globalização da economia. 

 

Para Pereira (2006), esse crescimento vertiginoso na demanda por crédito provocou 

uma reengenharia nos sistemas de crédito e cobrança, aliada ao desenvolvimento 

tecnológico e à diversificação do portfólio de produtos ofertados, alertando os 

analistas de crédito sobre um eventual aumento na inadimplência. 
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Em virtude disso, é mister que empresas e bancos aperfeiçoem seus sistemas de 

análise de risco de crédito, visando à mitigação dos riscos de inadimplência, e 

busquem alternativas mais ágeis e eficazes no monitoramento do risco. 

 

De acordo com Stolf (2008), as constantes inovações e frequentes turbulências 

pelas quais passam um sistema financeiro exigem maior esforço por parte das 

instituições financeiras na gestão do risco de seus ativos, demandando sistemas de 

gestão de risco de qualidade e compatibilidade com o nível de complexidade da 

operação envolvida. 

 

Em que pese uma característica peculiar das operações cuja garantia seja a 

garantia fiduciária, a exemplo dos créditos habitacionais, a análise do risco de 

crédito envolvido nessas operações é de fundamental importância para os bancos, 

para a gestão eficaz de seus ativos. 

 
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). 

 

Na maioria das empresas, a análise de credito é feita com base em uma variedade 

de dados vindos das mais diversas fontes (SELAU, 2008). Conforme destaca Santos 

(2003), “a realização da análise de crédito é feita pelas empresas por meio da 

utilização de duas técnicas: a técnica subjetiva, baseada no julgamento do analista, 

e a técnica objetiva, baseada em métodos estatísticos”: 

 

Contudo, ressalta Silva (2006) que, “apesar de a boa capacidade de julgamento do 

analista ter sido considerada uma característica de um grande administrador, 

atualmente a utilização de apenas critérios subjetivos na análise de crédito tornou-se 

insuficiente, sendo necessária a utilização das duas técnicas concomitantemente”. 

 

Para Mileo, Kimura Kayo (2013), a utilização de um modelo de gestão de risco de 

crédito necessita previamente que seja aprovado conceitualmente, validado 
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empiricamente e que produza requisitos de capital que sejam compatíveis com o 

nível de risco das instituições. 

 

Selau (2008) destaca que são diversas as técnicas a serem utilizadas para 

construção de modelos de previsão de risco de crédito, contudo, as mais aplicáveis 

são: Análise Discriminante, Regressão Linear Múltipla, Programação Linear, 

Regressão Logística, Algoritmo Genético, Redes Neurais, Análise de Sobrevivência 

e Árvore de Decisão. 

 

Camargos, Araújo e Camargos (2012) corroboram a afirmação acima, pois apontam 

que, atualmente, vários estudos ganham 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. 

 

Em âmbito internacional, um estudo interessante elaborado por Correa et al. (2011) 

aponta a relação entre a inadimplência e o ciclo econômico. Ao contrário do que 

pressupõe o Acordo de Basileia II, há uma correlação negativa entre a inadimplência 

e os ciclos econômicos, baixas e muito dispersas correlações entre inadimplências, 

bem como menores perdas apuradas em VaR (Valor em risco). 

 

Ainda segundo Correa et al. (2011), esses fatores podem ser explicados pelo fato de 

os empréstimos analisados (financiamento de veículos e crédito direto ao 

consumidor) e destinados ao varejo serem bastante pulverizados, o que faz com os 

riscos se tornem mais diversificados. 

 

Ressalta-se, também, o fato de, segundo esses autores, a preocupação 

generalizada em cumprir com as determinações do Acordo de Basileia II, acerca do 

aumento do capital regulamentar dos bancos diante de períodos de recessões, 

desencadear um aumento nas flutuações dos ciclos de negócios, encarecendo o 

custo do capital para os bancos e, por conseguinte, agravando ainda mais a crise 

instalada. 
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Simultaneamente no estudo proposto por Correa et al. (2011), identificou-se que um 

aumento da taxa de desemprego desencadeou um pequeno aumento nas perdas 

calculadas pelo método VaR, durante os 05 primeiros meses. Houve, contudo, 

redução já a partir do 6º mês, conforme demonstrado no GRÁF.4. 

 

GRÁFICO 4  Inadimplência e Taxa de desemprego: out/2001 a out/2010 

 
Fonte: CORREA et al., 2011, p.5. 

 

O estudo desenvolvido por Gross e Souleles (2002) avalia um conjunto de dados de 

clientes portadores de cartões de crédito e analisa a tendência da inadimplência 

nessas operações, o nível de endividamento e a eficácia dos modelos de previsão 

de inadimplência. 

 

Segundo esses autores, a taxa de inadimplência nos Estados Unidos, no período de 

1994-1997, cresceu acentuadamente, representando mais de 1% dos lares 

americanos. Essa elevação dos níveis de inadimplência, a despeito da forte 

economia instalada no período em estudo, fornece uma rica fonte de dados para se 

avaliar a estabilidade dos modelos de previsão de inadimplência pessoal, bem como 

do risco de crédito em geral. 

 

Destacam, ainda, que as perdas para os bancos resultantes da inadimplência, 

equivalem a uma fração considerável dos pagamentos de juros que recolhem, 

desencadeando, assim, um aumento do custo médio dos empréstimos. Vários 

analistas atribuem ao aumento da inadimplência o crescimento na oferta de crédito e 

no valor dos limites disponibilizados. 
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Asseveram que, na formatação de um Modelo de Análise de Risco de Crédito, 

estariam faltando algum fator sistemático e uma variável de longo prazo, pois essas 

faltas provocariam má alocação dos recursos e má precificação. 

 

No Brasil, há vários estudos sobre inadimplência, tanto do ponto de vista dos 

bancos, quanto das empresas tomadoras de empréstimos. Vasconcellos (2002) 

propôs a criação de análise de risco utilizando dados de 201.075 operações de 

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

Foram utilizadas 37 variáveis potenciais, sendo 13 apontadas pelo autor com 

significância estatística. 

 

Minussi, Damacena e Ness Júnior (2002) aplicaram a técnica de Regressão 

Logística em um grupo de 323 empresas industriais, selecionadas em uma 

instituição financeira, objetivando analisar a solvência dessas empresas. Os autores 

utilizaram em seu modelo 49 variáveis potenciais, representadas pelos indicadores 

financeiros dessas empresas. Entretanto, somente 05 variáveis apresentaram 

significância estatística. 

 

Guimarães e Chaves Neto (2002) propuseram a construção de um modelo de 

avaliação de regras e reconhecimento de padrões na classificação de clientes 

portadores de cartões de crédito. Nesse trabalho, os autores utilizaram as técnicas 

multivariadas de Função Discriminante Linear de Fisher e também a técnica de 

Regressão Logística. A amostra utilizada contemplou um total de 707 observações, 

das quais 102 pertencentes ao grupo de “0”, ou inadimplentes, e 605 pertencentes 

ao grupo “1”, adimplentes, e 27 variáveis estatisticamente significativas. Os 

resultados alcançados no estudo apontam a superioridade do modelo de Regressão 

Logística em relação à Função Discriminante de Fischer, pois aquele apresentou um 

nível de acerto de 87,25% (inadimplentes) e 98,84% (adimplentes), enquanto desta 

última técnica, resultaram os seguintes níveis: 69,61% (inadimplentes) e 58,84% 

(inadimplentes). 

 

Sales et al. (2006) desenvolveram um estudo objetivando a identificação de fatores 

determinantes da inadimplência de produtores rurais no estado do Ceará. Com a 

utilização de um modelo econométrico do tipo Probit, os autores apontaram as 
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seguintes variáveis: nível de escolaridade, não-participação do produtor na 

elaboração do projeto, inobservância dos princípios básicos do crédito rural 

(oportunidade, adequação e eficiência) e receitas obtidas abaixo do esperado, como 

preditoras na determinação da inadimplência, além de identificar maior concentração 

de probabilidade de default em áreas de fruticultura irrigadas. 

 

Brito e Assaf Neto (2008) desenvolveram um modelo de classificação de riscos 

aplicado a empresas brasileiras de capital aberto, classificadas como solventes e 

insolventes no período de 1994 e 2004. As variáveis independentes utilizadas 

formam os indicadores financeiros calculados a partir das demonstrações contábeis 

daquelas empresas. Os autores concluíram que o modelo ora proposto apresenta 

um bom nível de acurácia (90%), bem como argumentam que as demonstrações 

contábeis contemplam informações que possibilitam a classificação de empresas 

como prováveis solventes e prováveis insolventes. 

 

Ribeiro, Zani e Zanini (2008) construíram um modelo econométrico para estimar a 

probabilidade de inadimplência em uma instituição privada de ensino superior na 

cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Do total de 59 variáveis supostamente 

explicativas, apenas 03 apresentaram significância estatística. 

 

Selau (2008) utilizou as técnicas estatísticas de análise Discriminante, Regressão 

Logística e rede Neural para desenvolver um modelo denominado de previsão de 

risco de crédito  “PRC” para avaliar a probabilidade de inadimplência quando da 

concessão de um cartão de crédito oferecido aos clientes de uma rede de farmácias 

do Rio Grande do Sul. A amostra utilizada nos modelos foi constituída de 9.115 

clientes, dos quais 2.720 foram classificados como “maus” e 6.395 foram 

classificados como “bons”. Do total de 69 variáveis potenciais, a análise realizada 

pela autora identificou 29 com significância estatística. 

 

Araújo e Carmona (2009) coletaram amostras de clientes tomadores de microcrédito 

do tipo Cred cidadania no desenvolvimento de 02 modelos, sendo um para 

aprovação de crédito e outro denominado Behavioural Scoring (escoragem 

comportamental). O modelo de aprovação de crédito foi desenvolvido com a 

finalidade de subsidiar a análise de crédito por parte dos analistas, utilizando-se de 
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informações constantes dos cadastros dos clientes e de seus negócios. O outro 

modelo, Behavioural Scoring, objetivou subsidiar os analistas nas decisões de 

renovação de empréstimos, renegociação de dívidas, determinação de montante 

para renovação de empréstimo, determinação do valor da parcela em renovação de 

empréstimo, etc. utilizando-se de variáveis que retratavam a história 

(comportamento) do cliente na instituição. 

 

Jannuzzi (2010) utilizou a Regressão Logística para o desenvolvimento de um 

modelo econométrico que explicasse as variáveis determinantes da inadimplência 

em contratos de crédito habitacional. Na estimação do modelo, foram utilizadas 

amostras de 200 clientes, dos quais 100 adimplentes e 100 inadimplentes. Outros 

618 clientes (320 adimplentes e outros 298 inadimplentes) foram utilizados para 

teste da eficácia do modelo. Os resultados alcançados pelo modelo proposto 

demonstram que variáveis do tipo renda do tomador, idade, endereço residencial, 

valor da prestação, prazo de pagamento e forma de pagamento causaram impacto 

na probabilidade de inadimplência no modelo estimado. 

 

Ferreira et al. (2011) realizaram uma pesquisa quantitativa exploratória com uso da 

análise logística, com informações de 158 clientes, adimplentes e inadimplentes, 

pessoas físicas, de uma agência bancária situada na cidade de Viçosa, Minas 

Gerais. Adotaram-se, como critério de inadimplência, aqueles clientes que 

apresentaram atrasos superiores a 30 dias e/ou foram emitentes de cheques sem 

fundos. Os autores concluíram que a eficiência do modelo utilizando a Regressão 

Logística foi de 85,44% de acerto. 

 

Camargos, Araújo e Camargos (2012) desenvolveram um modelo econométrico 

baseado na técnica de Regressão Logística para estimar o risco de inadimplência 

nos financiamentos concedidos a empresas, no período de 1997 a 2005, por uma 

instituição financeira pública de Minas Gerais. A amostra, composta de 9.232 

empresas, utilizou dados contratuais, socioeconômicos dos sócios e avalistas e 

também dados econômico-financeiros. O modelo utilizou 22 variáveis supostamente 

preditoras, contudo somente 05 dessas variáveis apresentaram resultados 

estatisticamente significativos. 
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Palmuti e Picchiai (2012) desenvolveram um modelo econométrico, a partir da 

utilização da Regressão Logística, para estimar a qualidade do crédito concedido a 

empresas em uma instituição de microcrédito em Minas Gerais. Os autores 

concluíram que o modelo utilizado classificou corretamente 87,6% dos clientes 

analisados, apontando as variáveis valor do empréstimo, grau de formalidade, renda 

do solicitante, idade do solicitante, valor da prestação, prazo para pagamento e taxa 

de juros cobrada como sendo as de risco relevante que determinam a probabilidade 

de um tomador vir a ser um bom cliente. 

 

Gouvêa, Gonçalves e Mantovani (2012) apresentaram um estudo comparativo entre 

os modelos econométricos de Regressão Logística e Algoritmos Genéticos na 

classificação de clientes em “bons” e “maus” pagadores, tomadores de empréstimos 

em uma instituição financeira brasileira. A amostra utilizada na construção do 

modelo contemplou um total de 8.000 contratos, dos quais 4.000 classificados como 

“bons” e 4.000 contratos classificados como “maus”, no período de ago/2009 a 

fev/2010. Para a validação do modelo, foram utilizados os dados de 6.000 contratos, 

sendo 3.000 clientes bons e 3.000 clientes maus. Os resultados alcançados pelos 

autores em termos de percentual de acerto com a utilização da Regressão Logística 

evidenciaram uma superioridade em relação ao modelo de Algoritmo Genético, ou 

seja, 69,5% contra 66,8% de acerto deste último. 

 

Amorim Neto e Carmona (2013) realizaram um estudo para comparar as técnicas de 

Análise Discriminante e a técnica de Regressão Logística a uma amostra formada 

por 2 grupos de indivíduos, dos quais 172 indivíduos classificados como adimplentes 

e 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. Os autores concluíram que o 

modelo de Regressão Logística é ligeiramente superior (81,7%) em acerto, em 

relação ao modelo de Análise Discriminante (81,4%). 
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3 DÉFICIT HABITACIONAL E OS NOVOS PROGRAMAS DE MORADIA 
 

 

3.1 O problema habitacional e a criação do SFH 
 

 

Dentre as diversas linhas de crédito existentes nos bancos, destacam-se aquelas 

voltadas para o setor habitacional e que se apresentam como um importante 

instrumento de desenvolvimento econômico do Brasil. É um setor estratégico ao 

crescimento por sua grande geração de mão de obra e renda e seus efeitos de 

interligação com os demais setores da economia (LOCATELLI, 1985). Ademais, sua 

expansão exerce forte impacto social, pois, além de contribuir para reduzir o déficit 

habitacional no país, proporciona às pessoas o acesso ao bem que é objeto dos 

sonhos de grande parte das famílias brasileiras. 

 
A criação do BNH  Banco Nacional da Habitação, após o golpe militar de 
1964, foi um instrumento utilizado pelos militares para tentar solucionar a 
crise de moradia existente no país em razão do acelerado processo de 
urbanização. Tal política objetivava, de um lado, o apoio das massas 
populares que até então se encontravam afastadas do poder e, de outro 
lado, criar uma política permanente de financiamento capaz de estruturar 
em moldes capitalistas o setor de construção civil habitacional, objetivo que 
acabou por prevalecer (BONDUKI, 208, p.72). 

 

O autor destaca ainda que, no período de 1950 a 2000, houve um crescimento de 

mais de 1000% no número de habitantes nas cidades com população acima de 

20.000 pessoas, ou seja, passou de 11 milhões para 125 milhões de habitantes. 

 

Em que pese o incremento de 25% no número de moradias construídas no país na 

vigência do BNH, observa-se que, apesar de significativo, foi aquém das 

necessidades habitacionais do país. 

 

A criação dessa política, em seu aspecto econômico, desencadeou maior dinamismo 

na economia do país, por meio de criação de novos empregos e consolidação do 

setor de construção civil, elementos-chave da estratégia dos governos militares. 

 

As informações sobre as características dos domicílios, levantadas nos 
Censos Demográficos, contribuem para a avaliação e o acompanhamento 
de um dos aspectos fundamentais da qualidade de vida da população: as 
condições habitacionais. Entre as várias informações levantadas pelos 
Censos Demográficos, a espécie de domicílio é, tradicionalmente, um 
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indicador do estoque de moradias existentes que permite, ao mesmo tempo, 
quantificar a condição de habitabilidade ao distinguir domicílios 
permanentes dos improvisados. O número de moradores e a densidade 
domiciliar, por sua vez, informam o grau de conforto dos moradores e 
servem como indicadores da demanda por novas construções. A forma de 
ocupação do domicílio tem implicações no comprometimento do rendimento 
domiciliar para suprir a necessidade de moradia, principalmente para a 
população mais pobre que pode destinar parte substancial de seu 
rendimento para o pagamento de aluguel. A infraestrutura de serviços de 
saneamento básico relaciona-se com a adequação das moradias e sua 
consequência para o bem-estar e saúde dos moradores (IBGE, 2011, 
p.103). 

 

De acordo com o Censo Demográfico (IBGE, 2011), em 2010, há o predomínio de 

domicílios particulares permanentes  DPP15  (99,8%) do tipo “casa” e 

apartamento (10,7%), conforme demonstrado na TAB.5. 

 

                                                 
15

 DPP: tipo de domicílio construído para servir, exclusivamente, à habitação e com a finalidade de 
servir de moradia a uma ou mais pessoas. 
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TABELA 5  Domicílios particulares por situação do domicílio – 2010 

 
Fonte: IBGE, 2011.

16
 

 

Outra informação relevante extraída dos dados coletados do Censo 2010 (IBGE, 

2011) diz respeito à renda per capita dos indivíduos classificados por tipo de 

                                                 
16

 Disponível em: http://loja.ibge.gov.br/censo-demografico-2010-caracteristicas-da-populac-o-e-dos-
domicilios-resultados-do-universo.html. 
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domicílio. Tais informações servem de subsídios na elaboração de estratégias de 

melhoria na gestão de risco de crédito dos Bancos (cf. TAB.6). 

 

TABELA 6  Domicílios particulares permanentes total e com rendimento 

 
Fonte: IBGE, 2011.

17
 

 

A partir de 1967, foi criado o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), estruturado a 

partir dos recursos do FGTS recolhidos dos assalariados e que, acrescidos aos 

recursos provenientes da poupança voluntária, constituíram o Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE). 

 

Não se negam os ganhos expressivos obtidos durante o funcionamento do BNH 

(1964-1986), com o financiamento de 4,3 milhões de novas unidades habitacionais, 

das quais 2,4 milhões por meio de recursos do FGTS para moradias populares e  

1,9 milhão do SBPE para a classe média. 

 

                                                 
17

 Disponível em: http://loja.ibge.gov.br/censo-demografico-2010-caracteristicas-da-populac-o-e-dos-
domicilios-resultados-do-universo.html. 
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Já a partir de 1982, o sistema entrou em colapso, fruto da crise do modelo 

econômico vigente e das graves anomalias do próprio sistema de financiamento da 

habitação. 

 

Houve queda significativa no número de financiamentos criados, em razão do 

aumento do desemprego, redução dos depósitos do FGTS e da captação da 

poupança, bem como no desequilíbrio entre os compromissos assumidos e a renda 

dos mutuários, causando forte impacto no SFH (cf. GRÁF.5). 

 

GRÁFICO 5  Unidades Habitacionais financiadas por fonte de recursos (1990-2002) 

 
Fonte: BONDUKI, 2008, p.76. 

 

Com a extinção do BNH em 1986, a Caixa Econômica Federal assumiu as funções 

de agente financeiro do SFH, e o Conselho Monetário Nacional (CMN) passou a ser 

órgão regulador de crédito habitacional. 

 

Contudo, devido ao legado da crise do regime anterior, com significativo aumento de 

inadimplência, houve redução nos recursos a serem aplicados pelo SFH e, por 

conseguinte, redução no número de financiamentos voltados à habitação, agravando 

ainda mais a carência de habitação no país. 

 

Dado o arrefecimento das políticas habitacionais à época, bem como o agravamento 

da crise de habitação instalada no país, tornou-se necessária a intervenção estatal 

(União, Estados e Municípios) na criação de programas de custeio à habitação, 

utilizando fontes alternativas de recursos por meio de dotação orçamentária. 
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De acordo com Bonduki (2008, p. 77), “os municípios geridos pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) sobressaíram-se sobre os demais na criação e na implantação 

de tais programas, utilizando-se de recursos orçamentários numa perspectiva mais 

social, valendo-se de práticas tradicionais de população carente, a exemplo do 

mutirão”. 

 

Um estudo publicado pelo Centro de Estatística e Informações (CEI) da Fundação 

João Pinheiro (FJP, 2013) aponta que, em 2010, o Brasil apresentava uma carência 

de 6 milhões e 490 mil habitações, com maior concentração em áreas urbanas 

(85%) e o restante em áreas rurais (15%) e déficit habitacional relativo18 de 12,1%. 

 

A região Sudeste concentra 38% do déficit habitacional do país, o que corresponde 

a 2,674 milhões de unidades, mais da metade (1,495 milhão) em São Paulo. Outros 

30% do déficit habitacional vêm da região Nordeste, com destaque para os estados 

do Maranhão e da Bahia, com 421 mil e 521 mil unidades, respectivamente. A região 

Centro-Oeste apresenta o menor déficit habitacional do Brasil, cerca de 560 mil 

unidades. Os dados citados anteriormente estão dispostos na TAB.7. 

 

                                                 
18

 Déficit habitacional relativo: razão entre a carência de unidades habitacionais e o total de 
domicílios, que permite a comparação de regiões de tamanhos diferentes. 
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TABELA 7  Déficit habitacional total e relativo  2010 

 
Fonte: IBGE, 2010 apud FJP, 2013.

19
 

                                                 
19

 http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipa 
l-no-brasil-2010/file. 
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O estudo da Fundação João Pinheiro contemplou, ainda, uma comparação de déficit 

habitacional classificado por classes de rendimentos. A amostra foi dividida em 05 

classes de rendimento: sem rendimento; de 0 a 3 salários-mínimos; de 03 a 05 

salários-mínimos; de 5 a 10 salários-mínimos; de 10 ou mais salários-mínimos. A 

distribuição dos dados por classes de rendimento ficou distribuída por regiões (cf. 

TAB.8). 
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TABELA 8  Déficit habitacional urbano por classe de rendimento  2010 

 
Fonte: IBGE, 2010 apud FJP, 2013.

20
 

 

Outro dado importante levantado pelo estudo diz respeito ao déficit habitacional para 

pessoas com renda de até 03 salários-mínimos, que, no caso, enquadram-se no 

público-alvo do presente estudo. 

                                                 
20

 http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipa 
l-no-brasil-2010/file. 
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Observa-se que o déficit habitacional nos domicílios com rendimento de até três 

salários-mínimos é maior nas áreas não metropolitanas: o valor chega a 70% nas 

áreas não metropolitanas e a 64% nas regiões metropolitanas brasileiras (cf. TAB.9). 

 

TABELA 9  Déficit habitacional de domicílios com rendimento até 3 salários-mínimos 

 
Fonte: IBGE, 2010 apud FJP, 2013.

21
 

 

Dada a dificuldade de se mensurar o déficit habitacional abrangendo todos os 

municípios brasileiros, o estudo optou por apresentar alguns resultados por capitais 

das unidades da federação (cf. TAB.10). 

                                                 
21

 http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipa 
l-no-brasil-2010/file. 
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TABELA 10  Déficit habitacional total e relativo ao total de domicílios – 2010 

 
Fonte: IBGE, 2010 apud FJP, 2013.

22
 

 

Em termos absolutos, São Paulo é a capital brasileira com maior déficit habitacional 

(474 mil unidades), seguida por Rio de Janeiro (220 mil), Brasília (126 mil), Salvador 

(106 mil) e Manaus (105 mil unidades), de acordo com os dados da TAB.10. Vitória, 

com 10,5 mil unidades, é a capital com menor déficit habitacional. Grande parte do 

déficit das capitais é urbano. Algumas capitais, como Fortaleza, Natal, Recife, 

                                                 
22

 http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipa 
l-no-brasil-2010/file. 
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Aracaju, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, não 

possuem áreas rurais. Em João Pessoa, o déficit nas áreas rurais é igual a zero. 

 

Ao se analisarem os dados das regiões metropolitanas, verifica-se que o déficit 

habitacional da região metropolitana de São Paulo é da ordem de 793 mil unidades, 

o maior do país dentre as regiões metropolitanas. Em seguida, aparecem as regiões 

metropolitanas do Rio de Janeiro, com 387 mil unidades, de Belo Horizonte, com 

167 mil unidades, e a do Distrito Federal, com 166 mil unidades. Entre as regiões 

metropolitanas que contêm capitais de estado, a região metropolitana de Maceió é a 

que possui o menor déficit habitacional, de 17 mil unidades. Entre as regiões 

metropolitanas que não contêm capitais, a de Campinas, com 95 mil unidades, e a 

da Baixada Santista, com 75 mil unidades, são as que apresentam maior déficit 

habitacional (cf. TAB.11). 
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TABELA 11  Déficit habitacional total e relativo ao total de domicílios permanentes 

 
Fonte: IBGE, 2010 apud FJP, 2013.

23
 

 

O estudo aponta, ainda, que mais de 3,5 milhões de habitações carecem de 

infraestrutura, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação 

elétrica e coleta de lixo, ao se analisarem os dados por região geográfica e unidades 

da federação (cf. TAB.12). 
                                                 
23

 http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipa 
l-no-brasil-2010/file. 
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TABELA 12  Domicílios particulares x serviços inadequados – 2010 – Regiões 

 
Fonte: IBGE, 2010 apud FJP, 2013.

24
 

 

Os resultados exibidos na TAB.12 evidenciam grande discrepância de inadequação 

dos domicílios entre as capitais. Destaca-se a infraestrutura urbana como o 

componente com maior número de inadequações, a exemplo do estado de São 

Paulo com 211 mil unidades carentes de, pelo menos, um item de infraestrutura 

urbana, em termos absolutos. 

 

A seguir estão as capitais: Fortaleza, Recife, Manaus e Maceió, que, juntas, 

totalizam 674 mil unidades carentes de algum componente de infraestrutura urbana. 

                                                 
24

 http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipa 
l-no-brasil-2010/file. 
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De outro lado, estão a capital federal, Vitória e as concentradas na região sul do país 

com menos de 1% dos domicílios com algum tipo de inadequação. Também é 

possível a análise de dados de carência de infraestrutura por regiões e por capitais 

(cf. TAB.13). 

 

TABELA 13  Domicílios particulares x serviços inadequados – 2010 – Capitais 

 
Fonte: IBGE, 2010 apud FJP, 2013.

25
 

                                                 
25

 http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipa 
l-no-brasil-2010/file. 
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De acordo com o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2011), há um total de 57,3 

milhões de domicílios particulares permanentes (DPP), dos quais 86% (49,2 

milhões) estão localizados em áreas urbanas, e o restante, em áreas rurais. Do total 

concentrado em áreas urbanas, 48% estão em áreas metropolitanas (cf. TAB.14). 

 

TABELA 14  Domicílios permanentes por situação de domicílio por regiões – 2010 

 
Fonte: IBGE, 2010 apud FJP, 2013.

26
 

                                                 
26

 http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipa 
l-no-brasil-2010/file. 
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No tocante ao número de unidades domésticas27, o censo evidenciou a existência de 

57 milhões no Brasil e um número médio de 3,3 indivíduos por unidade. Uma 

informação importante diz respeito à queda de fecundidade por que passa o país, 

pois, no Censo de 2000, o número médio de indivíduos por unidade era de 3,7 

pessoas. 

 

No tocante à forma de constituição familiar, o censo aponta que, em 2010, 65,3% 

das unidades domésticas eram constituídas por relações heteroafetivas 

(responsável e cônjuge ou companheiro(a) de sexos diferentes). No mesmo estudo, 

evidenciou-se, ainda, um dado acerca do novo tipo de relação constituída 

legalmente no país, a relação homoafetiva (responsável e cônjuge ou 

companheiro(a) de mesmo sexo). De acordo com aquele censo, em 2010, o número 

de unidades domésticas constituídas de pessoas de relação homoafetiva era de 

0,1% do total, algo em torno de 60.000 unidades domésticas existentes no Brasil (cf. 

GRÁF.6). 

 

GRÁFICO 6  Proporção de unidades domésticas, segundo os tipos – Brasil – 2010 

 
Fonte: IBGE, 2011.

28
 

                                                 
27

 Denominação dada ao conjunto de pessoas que vivem em um domicílio particular, cuja constituição 
se baseia em arranjos feitos pela pessoa, individualmente ou em grupos, para garantir para ela 
mesma alimentação e outros bens essenciais para sua existência (IBGE, 2011, p.98). 
28

 Disponível em: http://loja.ibge.gov.br/censo-demografico-2010-caracteristicas-da-populac-o-e-dos-
domicilios-resultados-do-universo.html. 
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De acordo com os GRÁF. 7 e 8, ao se analisarem os dados por sexo, o homem 

aparece de forma mais recorrente como a pessoa responsável pela unidade 

doméstica (37,9%). A mulher, por sua vez, é mais representativa como cônjuge ou 

companheira de sexo diferente (29,7%), enquanto apenas 9,3% dos homens 

aparecem nessa condição. 

 

GRÁFICO 7  Distribuição percentual de pessoas do sexo masculino residentes nas unidades 
domésticas, segundo o tipo de relação de parentesco ou de convivência com a pessoa responsável 

pela unidade doméstica – Brasil – 2010 

 
Fonte: IBGE, 2011.

29
 

 

                                                 
29 Disponível em: http://loja.ibge.gov.br/censo-demografico-2010-caracteristicas-da-populac-o-e-dos-
domicilios-resultados-do-universo.html. 
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GRÁFICO 8  Distribuição percentual de pessoas do sexo feminino residentes nas unidades 
domésticas, segundo o tipo de relação de parentesco ou de convivência com a pessoa responsável 

pela unidade doméstica – Brasil – 2010 

 
Fonte: IBGE, 2011.

30
 

 

 

3.2 Política Nacional de Habitação 
 

 

A atual Política Nacional de Habitação (PNH) foi elaborada pelo Ministério das 

Cidades, com a contribuição de diversos atores que participaram de vários 

seminários durante o ano de 2004, e teve como principal objetivo retomar o 

processo de planejamento do setor habitacional e garantir o acesso à moradia 

urbana, à água potável, ao ambiente saudável e à mobilidade com segurança. 

 

O relatório elaborado por aquele Ministério (BRASIL, 2004) destaca que, nos 

primeiros 20 meses de implantação da PNH, foram aplicados na habitação 30% a 

mais de recursos do que nos anos de 1995 a 2002 e 14 vezes mais recursos foram 

destinados ao saneamento em relação ao período de 1999 a 2002. 

 

As diretrizes que norteiam a PNH são, segundo o relatório, as seguintes: 

 

                                                 
30

 Disponível em: http://loja.ibge.gov.br/censo-demografico-2010-caracteristicas-da-populac-o-e-dos-
domicilios-resultados-do-universo.html. 
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a) Desenvolvimento Institucional 

Estímulo à participação de vários segmentos da sociedade na formulação e 

implementação da PNH e de ações de desenvolvimento institucional visando ao 

aprimoramento das práticas de monitoramento e gestão dela. 

 

b) Mobilização de recursos 

Estruturação do Sistema Nacional de Habitação  SNH31  com ampliação das 

quotas de recursos de fundos destinados aos financiamentos habitacionais 

(FGTS) e estímulos às iniciativas de poupança e outros instrumentos de 

captação de recursos no mercado de capitais, para alocação em financiamentos 

habitacionais. 

 

c) Identificação da demanda 

Definição de novos critérios, além da renda, por meio de estudos e pesquisas 

que apontem e traduzam as diferenças regionais, socioeconômicas e 

desigualdades socioespaciais para melhor elegibilidade da população 

beneficiária e otimização dos programas habitacionais destinados à população de 

baixa renda, bem como a construção de indicadores multidimensionais capazes 

de combinar os múltiplos determinantes das condições de necessidades 

habitacionais. 

 

d) Gestão de Subsídios 

Promoção e apoio a mecanismos de transferências de recursos não onerosos 

(na forma de transferência de renda) para atender a parcela de população sem 

capacidade de pagamento de moradia, com a concessão de subsídio à família e 

não ao imóvel, de forma “pessoal, temporária e intransferível.” 

 

e) Qualidade e produtividade da produção habitacional 

 

Melhoria da qualidade, capacitação e sustentabilidade das construções nas 

diversas modalidades da cadeia produtiva e apoio e assessoria técnica para 

possibilitar o acesso da população, especialmente das famílias de baixa renda, 

                                                 
31

 Principal instrumento da Política Nacional de Habitação, por meio de ações integradas e articuladas 
nos três níveis de governo, com a participação dos Conselhos das Cidades e Conselhos Estaduais, 
do Distrito Federal e Municipais. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/images/stories/Arquivos 
SNH/ArquivosPDF/4PoliticaNacionalHabitacao.pdf. Acesso em: 21 jun. 2014. 
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aos serviços prestados por profissionais qualificados na produção e gestão do 

espaço construído, visando a ações que induzam à conformidade da produção e 

à melhoria da qualidade dos sistemas de gestão do setor da construção civil. 

 

f) Sistema de Informação, Avaliação e Monitoramento da Habitação 

Criação de um sistema de monitoramento e avaliação dos programas e ações da 

PNH, de forma sistemática e participativa, que viabilize a transparência dos 

custos de operação da política habitacional por parte dos agentes envolvidos. 

 

g) Urbanização de assentamentos precários e produção da habitação 

Manutenção da Garantia constitucional ao direito de propriedade às populações 

ocupantes de assentamentos precários ou em áreas próximas e que estejam 

adequadas ambiental e socialmente à moradia, preservando-se o vínculo social, 

bem como a promoção de programas habitacionais com foco em populações 

com renda de até 03 salários-mínimos. 

 

Garantia do enfoque de gênero e das especificidades regionais na elaboração de 

programas habitacionais, bem como de processos participativos locais 

envolvendo a população beneficiária. 

 

Ampliação do estoque de moradias com estímulos aos diferentes níveis de poder 

dos entes federativos responsáveis pelos financiamentos e programas 

habitacionais e atuação integrada com as demais políticas públicas ambientais e 

sociais. 

 

Estímulo ao desenvolvimento de alternativas regionais, levando em consideração 

as características da população local, suas manifestações culturais e formas de 

organização econômica, viabilizando ainda condições mais favoráveis de 

financiamentos habitacionais à população de baixa renda. 
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h) Integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano 

Articulação da política habitacional às demais políticas públicas, visando à 

garantia da inclusão cidadã. 

 

i) Contratos de financiamento habitacional com desequilíbrio financeiro no 
âmbito do Sistema Financeiro de Habitação 

Viabilização de mecanismos que permitam a renegociação dos saldos devedores 

dos contratos de financiamento de forma a adequar o valor das prestações à 

capacidade de pagamento dos mutuários, bem como viabilizar soluções aos 

impasses de natureza financeira existentes nas Companhias de Habitação, junto 

a União, Estados e agentes financeiros. 

 

 

3.3 Principais Programas e linhas de financiamentos da PNH 
 

 

Para caracterização dos programas consignados na PNH, importante descrever os 

critérios de classificação de grupos de beneficiários apontados por aquele plano, 

conforme demonstrado no QUADRO 1. 

 
QUADRO 1  Classificação dos grupos beneficiários dos programas habitacionais 

(continua) 

Grupo Critério de classificação 

Grupo I 

Famílias em situação de miséria absoluta, incapazes de arcar com quaisquer ônus 
decorrentes de financiamentos onerosos compondo beneficiários de programas de 
transferência de renda, residentes em áreas degradadas, resultantes de processos 
de ocupação espontâneos, vulneráveis, porque estão sujeitos à desocupação, ou 
moradoras em imóveis cedidos, tratando-se, portanto, de famílias que deverão ser 
incluídas em programas integralmente subsidiados. 

Grupo II 

Famílias que mantêm um dispêndio regular com o item moradia, ainda que 
insuficiente para lhes assegurar acesso a uma solução adequada e que, em face da 
baixíssima capacidade aquisitiva que as caracteriza, somente conseguirão obter 
uma moradia digna produzida de forma convencional se o atendimento da política 
pública puder lhes proporcionar subsídio financeiro, permitindo que apenas uma 
parcela do custo de aquisição venha a onerar os seus limitados orçamentos de 
subsistência, ou, ainda, que estes segmentos possam contar com soluções 
alternativas de produção da moradia (como a autoconstrução, autoempreendimento 
e autogestão) que lhes permitam adicionar em trabalho e gestão os montantes que 
não conseguem aportar monetariamente. 

Grupo III 

Famílias cujas capacidades aquisitivas e carências habitacionais possam ser 
plenamente equacionadas por meio de programas e projetos financiados com 
recursos onerosos de baixo custo, providos por meio dos mecanismos tradicionais 
de atendimento, tanto em empreendimentos desenvolvidos por agentes promotores 
do Sistema de Habitação de Interesse Social, quanto por intermédio de iniciativas 
associativas e/ou individuais dos próprios beneficiários. 
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(conclusão) 

Fonte: BRASIL, 2004. (adaptado) 

 
Programas que foram revisados e também os criados no âmbito da Política Nacional 

da Habitação (cf. QUADRO 2). 

 
QUADRO 2  Programas e linhas habitacionais destinados à população de baixa renda  

Público-alvo Programa e linhas Característica 
Origem dos 

recursos 

Financiamento a 
pessoas físicas 

enquadradas nos 
grupos II, III e IV 

Programa Carta de 
crédito individual  

material de 
construção com 

recursos 

Concessão de crédito para a 
compra de materiais de 
construção. 

FGTS 

Financiamento 
destinados ao 

financiamento de 
demanda 

organizada 

Programa Crédito 
Solidário 

Criado em 2004, incorpora, além 
dos mecanismos de subsídios já 
praticados, a conta garantia que 
fornece o aval para possibilitar o 
acesso ao crédito de maior 
contingente do segmento de baixa 
renda, organizado por meio de 
cooperativas habitacionais e asso-
ciações comunitárias. 

FDS 

Financiamento 
destinado ao 

financiamento de 
demanda 

organizada 

Programa Carta de 
Crédito Associativo 

Visa ampliar o atendimento da 
população de baixa renda, mais 
especificamente a famílias com 
renda mensal até R$1.560,00  
(6 salários-mínimos), por meio de 
medidas que influenciam 
diretamente os custos financeiros 
ao tomador do crédito. 

FGTS 

Financiamento 
destinado ao 

financiamento de 
demanda 

organizada 

Programa Carta de 
Crédito Associativo  

modalidade 
Reabilitação Urbana 

Objetiva a aquisição de imóveis 
usados, conjugada com a 
execução de obras e serviços 
voltados à recuperação e 
ocupação para fins habitacionais, 
admitidos ainda obras e serviços 
necessários à modificação de uso. 

FGTS 

Financiamento 
destinado ao 

financiamento de 
demanda 

organizada 

Programa Carta de 
Crédito Associativo  

modalidade  
Habitação Rural 

Atendimento aos segmentos 
vinculados à agricultura familiar, 
organizados por meio do 
Movimento dos Sem Terra (MST), 
do Movimento dos Pequenos 
Agricultores (MPA) e organizações 
sindicais de trabalhadores rurais. 

Diversos 

(continua) 

Grupo IV 

Famílias com capacidade aquisitiva e padrões de dispêndio orçamentário 
compatíveis com aqueles exigidos pelo mercado. A tendência é ampliar a oferta de 
moradia, uma vez que se reduzam a níveis mais adequados os riscos jurídicos, 
fiduciários e patrimoniais envolvidos nas operações de financiamento imobiliário, 
notadamente no tocante às condições de execução efetiva das garantias, ao mesmo 
tempo em que se constituam os mecanismos de proteção que permitam aos 
beneficiários se prevenirem adequadamente das situações de descontinuidade 
temporária, porém, por vezes mais duradouras, de obtenção da renda. 
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(conclusão) 

Programas e 
linhas de 

financiamento e 
de repasse ao 
setor público 

Programa Pró-
moradia 

Foco na população de baixa renda 
(Grupo I). 
Flexibilização para a contratação de 
R$61 milhões para atendimento de 
estados e municípios em situação 
de emergência ou calamidade 
pública, formalmente reconhecidos 
pelo governo Federal, sendo 
aprovado pelo Conselho Curador 
do FGTS redução de contrapartida 
e taxa de juros, para estes casos. 

FGTS 

Programas e 
linhas de 

financiamento ao 
setor privado 

Programa de Apoio a 
Produção, com 

recursos do FGTS 

Propiciaram o financiamento de 
novas unidades a pessoas físicas 
até o limite do saldo devedor da 
empresa construtora tomadora dos 
recursos, e a redução de 50% para 
30% da exigência de 
comercialização prévia das 
unidades a serem produzidas no 
âmbito do programa. 

FGTS 

Programas e 
linhas de 

financiamento ao 
setor privado 

Programa de 
Arrendamento 

Residencial- PAR 

Programa do Ministério das 
Cidades operacionalizado pela 
CAIXA e financiado pelo Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR). 
O PAR tem como objetivo reduzir o 
déficit habitacional em municípios 
com mais de 100.000 habitantes, 
viabilizando imóveis residenciais 
para famílias com renda de até 6 
salários-mínimos

32
. 

FAR – Fundo de 
Arredamento 
Residencial 

Fonte: BRASIL, 2004. (adaptado) 

 

 

3.4 O Programa Minha Casa Minha Vida 
 

 

O presente estudo, como ressaltado anteriormente, tem por objetivo identificar e 

analisar as variáveis preditoras do comportamento da inadimplência das pessoas 

físicas de baixa renda no segmento de crédito imobiliário. A amostra utilizada 

baseia-se em contratos firmados entre clientes pessoas físicas de renda até 

R$1.000,00 mensais em um grande banco brasileiro. Desse modo, os 

financiamentos foram concedidos, basicamente, no âmbito do principal programa 

habitacional voltado para essa classe de renda – o Programa Minha Casa Minha 

Vida, descrito a seguir. 

 

                                                 
32

 Disponível em: http://www.caixa.gov.br/pj/pj_social/mg/habitacao_social/par/saiba_mais.asp. 
Acesso em: 23 jun. 2014. 
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O programa Minha Casa Minha Vida foi criado pelo Governo Federal, por meio da 

Lei Federal 11.977, de 07 de julho de 2009, e alterado pela Lei nº 12.424, de 16 de 

junho de 2011, e se propõe a subsidiar a aquisição da casa própria para famílias 

com renda até R$1.600,00 e facilitar as condições de acesso ao imóvel para famílias 

com renda até R$5 mil.33 

 

Toda família com renda bruta mensal de até R$5 mil pode participar do programa, 

desde que não possua casa própria ou financiamento em qualquer unidade da 

federação, ou tenha recebido anteriormente benefícios de natureza habitacional do 

Governo Federal. 

 

Os beneficiários do programa são classificados em 03 faixas, de acordo com a renda 

familiar, quais sejam: 

a) Faixa 1 - Famílias com renda mensal bruta de até R$1.600,00; 

b) Faixa 2 - Famílias com renda mensal bruta de até R$3.275,00; 

c) Faixa 3 - Famílias com renda mensal bruta acima de R$3.275,00 até 

R$5 mil. 

 

As modalidades do programa para atendimento aos beneficiários da “faixa 1” são as 

seguintes: 

Empresas – atende famílias com renda mensal de até R$1.600, por meio da 

transferência de recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). 

Nessa modalidade, a maior parte do subsídio é da União. A parcela paga pelo 

beneficiário é de 5% da renda mensal, com prestação mínima de R$25,00. 

 

Entidades – para famílias com renda mensal de até R$1.600,00 organizadas 

em cooperativas habitacionais ou mistas, associações e demais entidades 

privadas sem fins lucrativos. O trabalho é feito por meio da produção, 

aquisição ou requalificação de imóveis já existentes. A União concede 

subsídio para a construção da unidade por meio de financiamentos a 

beneficiários organizados de forma associativa por uma entidade. A parcela 

                                                 
33

 Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/excluir-historico-nao-sera-migrado/saiba-como-funciona-
e-como-participar-do-programa-minha-casa-minha-vida. Acesso em: 23 jun. 2014. 



80 

paga pelo beneficiário é de 5% da renda mensal, com prestação mínima de 

R$25,00. 

 

Municípios com até 50 mil habitantes – atende famílias com renda mensal 

de até R$1.600,00 em municípios com população de até 50 mil habitantes, 

não integrantes de regiões metropolitanas das capitais estaduais. O subsídio 

é da União, sendo que o valor de contrapartida pode ou não ser cobrado do 

beneficiário. 

 

FGTS – para atender famílias com renda mensal até R$5 mil, por meio do 

financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

 

Rural – modalidade destinada aos agricultores familiares e trabalhadores 

rurais com renda anual bruta de até R$15 mil para o Grupo 1, de R$15 mil a 

R$30 mil para o Grupo 2, e de R$30 mil a R$60 mil para o Grupo 3. 

 

Os recursos para o programa são repassados pelo Ministério das Cidades à Caixa 

Econômica Federal, que é o agente operador do programa. 

 

Segundo o Ministério do Planejamento34, o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV) alcançou 1,32 milhão de moradias entregues até agosto de 2013, 

beneficiando mais de 4,6 milhões de brasileiros. Em todo o país, o MCMV amplia o 

acesso das famílias à moradia. No Nordeste, 325 mil casas e apartamentos foram 

entregues até agosto de 2013. Na região Sudeste, 461 mil residências foram 

inauguradas, e, no Sul do País, foram 320 mil moradias. Já na região Norte, 51 mil 

foram entregues, e, no Centro-Oeste, 163 mil moradias. No MCMV 2, mais de 

1,9 milhão de unidades foram contratadas de 2011 até 31 de agosto de 2013. Até 

2014, serão 2,75 milhões de moradias contratadas em todo o Brasil. 

                                                 
34

 Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/conteudo.asp?p=noticia&ler=10447. Acesso em: 
23 jun. 2014. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 
 

 

De acordo com Brasileiro (2013, p.43) “uma das difíceis tarefas do pesquisador, em 

sua fase inicial, é a de caracterizar sua pesquisa”. 

 

Neste trabalho, a classificação é feita tomando por critério a natureza das variáveis 

utilizadas por um lado e, por outro, considerando a natureza do relacionamento entre 

as variáveis estudadas. 

 

Em relação ao primeiro critério de classificação (natureza das variáveis utilizadas), é 

lícito afirmar tratar-se de uma pesquisa, fundamentalmente, quantitativa, a despeito 

de trabalhar-se com variáveis não numéricas, como sexo, faixa de idade e grau de 

escolaridade. Nesse sentido, cabe lembrar que, em uma pesquisa qualitativa, os 

dados são coletados mediante perguntas abertas ou entrevistas individuais ou 

coletivas, o que não foi feito no presente estudo. 

 

Em relação à natureza do relacionamento entre as variáveis utilizadas, pode-se 

classificar o presente estudo como sendo uma pesquisa de natureza conclusiva 

causal. A justificativa para tal classificação decorre do fato de que o estudo procura 

verificar a relação (por meio da utilização de um modelo de regressão logística) 

entre variáveis (inadimplência, valor da renda, valor do empréstimo, sexo, faixa de 

idade, grau de instrução e garantias) para explicar o fenômeno estudado 

(inadimplência nos empréstimos imobiliários para a classe média emergente no 

Brasil). 

 

 

4.2 Apresentação do modelo 
 

 

No presente estudo, buscou-se identificar as variáveis determinantes da 

probabilidade de inadimplência em operações de crédito habitacional junto a uma 
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grande instituição financeira brasileira, adotando-se o modelo de regressão logística, 

que provou ser o método adequado, consoante o referencial teórico e os objetivos 

do estudo. 

 

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

descreve a relação existente entre as variáveis independentes (X) e uma variável 

dependente de natureza binária (Y). Uma característica importante do modelo de 

regressão logística que o distingue dos demais modelos é o fato de a variável 

dependente ser de natureza dicotômica. Corrar, Paulo e Dias Filho (2011), destacam 

que essa particularidade exige que o resultado da análise possibilite associações a 

certas categorias, tais como positivo/negativo, bom/mau, aceitar/rejeitar, 

morrer/sobreviver. 

 

Além da possibilidade da classificação dos fenômenos em categorias específicas, a 

regressão logística objetiva estimar a probabilidade de ocorrência de determinado 

evento ou fenômeno no enquadramento nessa ou naquela categoria. Assim, a 

técnica procura identificar a probabilidade de ocorrência de determinado evento e 

sua classificação em categorias. A regressão logística tem-se tornado o método 

padrão na análise multivariada de dados em muitos ramos do conhecimento, 

especialmente na área médica, quando a variável dependente é de natureza 

dicotômica (HOSMER; LEMESHOW, 1989). 

 

A construção do modelo parte de uma função de distribuição logística que fornece a 

probabilidade (Pi) de o valor esperado da variável dependente Y (situação do 

tomador de crédito) assumir o valor 1 (inadimplência no presente estudo) para 

valores particulares das variáveis explicativas Xi, i = 1, ....... k. 

 

�� = � �� =
1

��
� 	= 					

1

1 + ��(��	�	�����
	�������⋯	�	�����

																							(1) 

 

(1 – Pi) representa, assim, a probabilidade de não ocorrer inadimplência. 

 

Para facilidade operacional, 
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�� + �1�1� + �2�2� + ⋯+ ����� = ��													��� − ��	�� = ��� =
1

��
� 	= 	

1

1 +	����
 

  

Assim, 1 − �� = 	
�

��	�	��
 = 

��

����	
 = ���  

 

Pi /(1 – Pi) é a “razão de chance” em favor da ocorrência de inadimplência. 

 

Obtém-se, finalmente, o modelo logístico ao tomar-se o logaritmo natural da “razão 

de chance”: 

 

�� = ln	[
��

����
 ] = �� = �� + �1�1� + �2�2� + ⋯+ �����																						(2) 

 

O logaritmo da razão de chance é o chamado “logito”, 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 

percentual 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. 

 

 

4.3 Amostra e descrição das variáveis 
 

 

A amostra reporta-se às operações de crédito habitacional concedidas por uma 

grande instituição financeira brasileira nos últimos 05 anos (2009-2013), nos estados 

de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O universo da pesquisa contempla 

os clientes com faixa salarial entre R$300,00 e R$1.000,0, abrangendo um total de 

37.521 mutuários. 

 

Aplicou-se o modelo regressão logística, que, de acordo com o referencial teórico, 

provou ser método adequado consoante o objetivo do estudo. 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 1 (um) 
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para os inadimplentes. Neste estudo, consideraram-se inadimplentes os clientes que 

apresentaram atraso maior ou igual a 90 dias na quitação da parcela do 

financiamento. 

 

Tendo em vista o referencial teórico e as informações disponíveis no cadastro de 

clientes da instituição financeira capazes de retratar aspectos ligados aos 5 C’s de 

crédito, as variáveis explicativas utilizadas no modelo abrangem as dimensões 

demográfica, social e econômica. 

 

A dimensão demográfica é representada pelas seguintes variáveis: 

a) sexo (Sx) 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”; 

b)  a idade dos mutuários é refletida pela variável (Id). Foi considerada categoria 

“base” os mutuários com idade até 34 anos. O coeficiente da variável Id(1) 

indica o impacto da mudança da categoria base para a categoria “mutuários 

na faixa de idade de 35 até 44 anos”. O coeficiente da variável Id(2) indica o 

impacto da mudança de categoria base para a categoria “mutuários com 

idade igual ou maior que 45 anos”. 

 

A dimensão social é refletida em duas variáveis: 

a) Estado Civil (Ec), sendo a variável básica o mutuário solteiro, de tal forma que 

o coeficiente estimado mostra o impacto da mudança do estado civil de 

solteiro para casado. 

b) Escolaridade (Esc), sendo que a variável base reflete níveis mais elevados de 

educação formal, isto é, o mutuário deve possuir, no mínimo, onze anos de 

escolaridade – ensino médio completo ou níveis superiores a esse estágio de 

educação. O coeficiente desta variável refere-se à probabilidade de 

inadimplência ao se passar de mutuários com maior escolaridade para 

aqueles com menos anos de educação formal. 

c) Tempo de abertura de conta na instituição financeira (Re), objeto desta 

análise. A variável base refere-se a contratos de clientes que detêm conta no 

banco com prazo menor ou igual a 180 dias. O coeficiente desta variável 

retrata a probabilidade de inadimplência ao se passar de clientes com 
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histórico de relacionamento mais curto com o banco para um histórico de 

tempo de relacionamento mais longo (superior a 180 dias). 

 

As variáveis econômicas consideradas são: 

a) Capacidade de pagamento (Cp) das parcelas mensais do empréstimo pelos 

mutuários, medida pelo comprometimento da renda. É uma variável 

quantitativa, sendo resultado da razão entre o valor do empréstimo e o nível 

de renda do cliente. O coeficiente positivo indica que o aumento de uma 

unidade desta razão provoca um aumento da probabilidade de inadimplência. 

b) Garantias oferecidas (Gr) pelos mutuários. A variável base é a “garantia 

fiduciária”, condição em que o mutuário não é o proprietário do imóvel dado 

em garantia ao empréstimo até sua quitação final. O bem só pertence (ou 

volta pertencer) ao mutuário mediante o atendimento das cláusulas 

contratuais estabelecidas por ocasião da concessão de crédito, isto é, após a 

completa satisfação do crédito. As outras modalidades de garantia utilizadas 

foram: i) “outras garantias” – Gr(1), podendo ser constituídas de Hipoteca, 

Aval e Caução de depósitos. A Hipoteca é uma modalidade de garantia real, 

mas menos efetiva para a instituição financeira do que a alienação fiduciária. 

Nesse caso, a posse do bem pela instituição financeira dado em garantia pelo 

mutuário é mais demorada e onerosa; ii) “Sem garantias” - Gr(2), indica que 

não há qualquer outra garantia a não ser o aval pessoal (fidejussória). 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

5.1 Perfil da amostra 
 

 

Na dimensão demográfica, os resultados apontam que 72,80% dos mutuários objeto 

deste estudo eram mulheres. Quanto à distribuição etária, 37,12% eram constituídos 

de jovens, com idade abaixo de 34 anos; 31,19% tinham idade entre 35 e 44 anos; e 

31,70% apresentavam idade igual ou superior a 45 anos. 

 

Sob a óptica da dimensão social, a maior parte dos mutuários analisados era 

constituída de “não casados” (82,50%), com nível de escolaridade inferior ao curso 

médio completo (57,30%) e um tempo limitado de relacionamento com a instituição 

financeira  menor ou igual a 180 dias (94,42% da amostra). 

 

Em relação à dimensão econômica, os dados evidenciam que 88,93% dos contratos 

eram garantidos por “alienação fiduciária”, enquanto 8,46% não possuíam garantias, 

e 2,61% apresentavam “outras garantias”. 

 

 

5.2 Resultados do modelo 
 

 

As TAB. 15, 16 e 17 apresentam os resultados obtidos pela aplicação do modelo. A 

TAB.15 retrata a classificação dos mutuários, discriminando adimplentes e 

inadimplentes, e revela que, com os dados da amostra utilizada, a probabilidade de 

ocorrência de adimplência fica em torno de 87,8%. 

 
TABELA 15  Tabela de Classificação final

 

Dados observados 

Previstos 

Y 
(%) corretos 

0 1 

0 (Adimplentes) 32.946 0 100,0 

1 (Inadimplentes) 4.575 0 ,0 

(%) Geral – – 87,8 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Ponto de corte = 0,5. 
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A TAB.16 apresenta informações que tornam possível verificar se há igualdade das 

probabilidades de ocorrência das duas categorias (inadimplente e adimplente). 

Observa-se que razão de chance de ser inadimplente em relação a ser adimplente é 

de 0,1389, que é o resultado da razão dos mutuários adimplentes e dos 

inadimplentes (4575/32946). Essa razão de chance reporta ao modelo que contém 

apenas o intercepto, sem a presença de qualquer variável explicativa. Pode-se 

verificar que a razão de chance é a exponencial do coeficiente B estimado (-1,974) e 

apresentado na TAB.16. 

 

O Teste de Wald evidencia que hipótese Ho {P(adimplência) = P(inadimplência)} 

deve ser rejeitada, com significância próxima de zero. Em outros termos, pode-se 

aceitar a hipótese alternativa H1{P(adimplência) ≠ P(inadimplência)}. 

 

TABELA 16  Teste Wald 

 B 
S.E. 

(desvio-padrão) 
Estatística 

Wald 
DF 

(graus de liberdade) 
Sig. Exp(B) 

Passo 
inicial 

Constante -1,974 0,016 15657,754 1 0,000 0,139 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A TAB.17 é a mais importante no modelo de regressão logística. Ela apresenta os 

coeficientes que retratam os efeitos das variáveis explicativas na probabilidade de 

inadimplência. Ademais, nessa tabela, são apresentados o teste de significância 

referente a cada uma das variáveis independentes e a razão de chance que 

representa a relação entre a probabilidade de inadimplência e a probabilidade de 

adimplência. 

 

É preciso cautela na análise dos resultados. Os sinais dos coeficientes B indicam 

apenas que uma mudança da categoria base para outra provoca aumento ou 

diminuição na probabilidade de inadimplência. Coeficiente positivo revela que uma 

mudança da categoria base para outra provoca aumento na probabilidade de 

inadimplência, enquanto um coeficiente negativo indica que tal alteração provoca 

uma diminuição. 
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TABELA 17 – Estimativas do Modelo: Variável Dependente – Adimplente/Inadimplente 

 Variáveis B 
S.E. 

(desvio-padrão) 
Wald 

Df 
(graus de 
liberdade) 

Sig. Exp(B) 

Ec 0,104 0,048 4,697 1 0,03 1,11 

Esc -0,316 0,034 86,964 1 0 0,729 

Sx -0,581 0,046 160,581 1 0 0,559 

Id(1) 0,157 0,037 17,59 1 0 1,17 

Id(2) 0,611 0,042 208,387 1 0 1,842 

Cp 0,723 0,056 165,759 1 0 2,06 

Gr(1) 0,004 0,122 0,001 1 0,975 1,004 

Gr(2) 0,701 0,092 58,17 1 0 2,017 

Re 0,458 0,093 24,14 1 0 1,581 

Constante -3,887 0,178 474,943 1 0 0,021 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se que todos os coeficientes, exceto os da variável Gr(2), são 

estatisticamente significantes no nível de 5%. Esses resultados mostram que há 

uma relação (positiva ou negativa) entre as diversas variáveis explicativas e o 

atendimento das obrigações contratadas. 

 

Na dimensão demográfica, observa-se que o gênero masculino revelou maior 

probabilidade de tornar-se inadimplente. Esse resultado está em linha com outros 

resultados empíricos e as discussões teóricas. 

 

Um resultado surpreendente é a relação captada entre a probabilidade de 

inadimplência e a idade do mutuário. Esperar-se-ia que jovens apresentassem maior 

desequilíbrio financeiro, seja por impulso ao consumo ou por inexperiência no uso 

do dinheiro, mas esse comportamento não foi observado no uso do crédito 

imobiliário. No estrato de renda considerado no estudo, a probabilidade de 

inadimplência aumenta com a idade. 

 

Os resultados das variáveis sociais também apresentaram surpresas, sendo que 

maiores níveis de educação formal não necessariamente conduzem a uma boa 

educação financeira. Essa situação é retratada pelo sinal negativo do coeficiente da 

variável escolaridade, ou seja, pessoas com menos anos de educação formal têm 

menor probabilidade de inadimplência do que as de maior escolaridade. 
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É também intrigante o aspecto social de período de relacionamento comercial com a 

instituição financeira concedente do crédito. Esperar-se-ia que maior tempo de 

relacionamento resultasse em menor probabilidade de inadimplência. Entretanto, o 

coeficiente positivo revela situação inversa, de tal forma que clientes com menor 

tempo de relacionamento foram os que apresentaram menor probabilidade de 

tornarem-se inadimplentes. 

 

Os resultados referentes às variáveis econômicas mostraram os sinais esperados. 

Mutuários com menor comprometimento da renda no pagamento de parcelas de 

empréstimos têm menor probabilidade de inadimplência. A elevação do 

comprometimento da renda com o pagamento de juros e com a quitação do principal 

resulta em maior probabilidade do não-atendimento ao crédito. 

 

No que diz respeito às garantias, há evidências de que, quanto mais frágeis, maior é 

a probabilidade de inadimplência. Assim, o instrumento de alienação fiduciária 

utilizado no estudo como variável base mostra, na prática, sua utilidade na gestão de 

carteiras de empréstimos. Os empréstimos que não foram garantidos por esse 

instrumento apresentaram maior probabilidade de default. 

 

Até este ponto se tratou da probabilidade de inadimplência, mas o modelo adotado 

permite ir além e quantificar o impacto de cada uma das variáveis sobre a questão 

da inadimplência. Para esse fim, deve-se trabalhar não com o logito, que é o 

logaritmo da razão de chance, mas com a exponencial dos coeficientes estimados, 

que permite obter a própria razão de chance, conforme detalhado na descrição do 

modelo (cf. TAB.16). 

 

Pode-se constatar que um mutuário casado tem 1,11 vez mais probabilidade de ser 

inadimplente do que o mutuário solteiro. Assim, o mutuário casado tem 11% mais 

probabilidade de ser inadimplente. Quanto ao sexo, não pairam dúvidas sobre a 

influência do gênero em honrar os compromissos de crédito contraído. Um tomador 

de empréstimo feminino apresenta 0,56 vez mais probabilidade de ser inadimplente 

do que o mutuário de sexo masculino, ou seja, o mutuário feminino tem 44% menos 

probabilidade de ser inadimplente. 
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A variável demográfica idade revela um resultado, como mencionado, 

surpreendente. Os mais velhos descortinam-se mais propensos ao default e, em 

relação aos mutuários mais jovens, apresentam 84% a mais de probabilidade de 

tornarem-se inadimplentes. Mesmo os mutuários de faixa etária mediana (35 a 45 

anos) apresentam, relativamente aos mais jovens, maior probabilidade de 

inadimplência. Os dados revelam que, nessa faixa de idade, a probabilidade de 

inadimplência é 17% maior do que a da categoria mais jovem, representada por 

mutuários com até 34 anos de idade. 

 

As variáveis sociais que retratam a educação formal e o relacionamento bancário 

com a instituição credora exibiram, como referido, resultados também inesperados. 

Clientes tomadores de empréstimos imobiliários da amostra com menos anos de 

escolaridade (não tendo completado o ensino fundamental) apresentaram menor 

probabilidade de inadimplência do que aqueles com maiores níveis de educação 

formal. A probabilidade de inadimplência dos menos escolarizados em relação ao 

mais escolarizados é de cerca de 0,7 vez, ou seja, 30% a menos de probabilidade 

de inadimplência. 

 

É também surpreendente constatar que os mutuários com relacionamento mais 

longo com o banco foram os que apresentaram maior probabilidade de 

inadimplência. O valor exponencial do coeficiente da variável tempo de 

relacionamento mostra que os que têm um ano ou mais de relacionamento com a 

instituição financeira apresentam 58% a mais de probabilidade de inadimplência ao 

serem contrastados aos mutuários com um relacionamento inferior a um ano com a 

instituição financeira. 

 

Entretanto, as variáveis econômicas estão em linha com os resultados preconizados 

pelas teorias econômicas: clientes que apresentam maior comprometimento da 

renda com o pagamento de juros e parcelas do empréstimo são os mais propensos 

a apresentar default. Para cada aumento de uma unidade da razão entre o valor do 

empréstimo e o nível de renda do cliente, a probabilidade de inadimplência aumenta 

cerca de duas vezes. 
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Similarmente, as garantias aparecem com o fator relevante no controle e na gestão 

do crédito. As evidências apresentadas nesta dissertação fornecem indicação de 

que garantias reais, em especial, a alienação fiduciária, que é um instrumento 

recentemente implantado no país, são eficazes para reduzir a inadimplência. Ao se 

contrastar os empréstimos sem qualquer garantia com os lastreados por alienação 

fiduciária, os primeiros apresentam uma probabilidade de inadimplência que é 

superior a 100% da exibida pelos mutuários que ofertam garantias reais para 

garantir seus empréstimos. 

 

Os resultados estatísticos, contudo, não são robustos, pois o coeficiente da variável 

Dgr(2) não é estatisticamente significativo no nível de 5%, o que demanda novas 

evidências para verificar se, de fato, a garantia fiduciária reduz os riscos de default. 

Se esse for o caso, é razoável admitir que devesse haver, também, redução por 

parte dos bancos das taxas de juros cobradas em empréstimos que exibem esse 

tipo de garantia. 

 

Registra-se que o modelo não deve ser usado com propósitos de previsão da 

inadimplência de mutuários, uma vez que muito pouco da variável dependente é 

explicado pelas variáveis explicativas (Nagelkerke R Square encontrado é de cerca 

de 10%). 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

O objetivo deste estudo foi identificar as variáveis determinantes de situações de 

default em operações de crédito habitacionais com o emprego do modelo de 

regressão logística. Foram utilizados dados cadastrais de mutuários de operações 

de crédito habitacional de uma grande instituição financeira brasileira contratadas 

nos últimos 05 anos (2009-2013), nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio 

de Janeiro. 

 

O universo da pesquisa contemplou os 37.521 mutuários com faixa salarial entre 

R$300,00 e R$1.000,0, níveis de renda mensal que, de acordo a Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (BRASIL, 2013), caracteriza a “nova classe média” do país. 

Neste estudo, consideraram-se inadimplentes os clientes que apresentaram atraso 

maior ou igual a 90 dias na quitação da parcela do financiamento. 

 

Na dimensão demográfica, que contemplou variáveis “sexo” e “idade” dos mutuários, 

observou-se que os do sexo masculino têm maior probabilidade de inadimplência e 

que essa aumenta com a idade do mutuário. Esse resultado é surpreendente, pois 

se acreditava que pessoas mais idosas seriam mais maduras e parcimoniosas no 

uso de recursos. Contudo, o resultado relativo ao gênero está em linha com outros 

resultados empíricos e as discussões teóricas. Tanto é que as experiências exitosas 

do microcrédito em países menos desenvolvidos do Sul da Ásia (Bangladesh, Índia 

e Paquistão) direcionam, preferencialmente, o crédito para as mulheres, na 

suposição de serem elas mais comprometidas com a família e mais conservadoras 

no uso do dinheiro (YUNUS, 2000). 

 

No tocante à dimensão social, identificou-se que os mutuários casados 

apresentaram uma maior probabilidade de inadimplência. Foi também 

surpreendente constatar que maiores níveis de educação formal não 

necessariamente conduzem a uma boa educação financeira capaz de reduzir a 

inadimplência. Ademais, registra-se que o maior tempo de relacionamento com a 

instituição financeira não atuou no sentido de reduzir a probabilidade de 

inadimplência. 
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Os resultados referentes às variáveis econômicas mostraram os sinais esperados: 

mutuários com menor comprometimento da renda no pagamento de parcelas de 

empréstimos têm menor probabilidade de inadimplência. Dessa forma, a elevação 

do comprometimento da renda com o pagamento de juros e com a quitação do 

principal resulta em maior probabilidade do não-atendimento ao crédito. 

 

No que diz respeito às garantias, há evidências de que, quanto mais frágeis, maior é 

a probabilidade de inadimplência. Assim, o instrumento de alienação fiduciária 

utilizado no estudo como variável base mostra, na prática, sua utilidade na gestão de 

carteiras de empréstimos. Os empréstimos que não foram garantidos por esse 

instrumento apresentaram maior probabilidade de default. 

 

Conforme salientado, este estudo abrangeu uma classe social com níveis de renda 

muito limitados, de tal forma que não deve ser generalizado para estratos mais 

elevados de renda, bem como para outras carteiras de crédito. 

 

Embora a capacidade preditiva do modelo tenha se mostrado fraca para prever a 

probabilidade de inadimplência, o estudo conseguiu identificar, de modo 

estatisticamente significativo, o impacto de variáveis que se relacionam positiva ou 

negativamente com a situação do tomador do crédito. Assim, recomenda-se a 

realização de novos estudos a fim de examinar a possibilidade de desenvolver 

modelos com objetivos preditivos. Com esse propósito, deve-se considerar amostra 

que abranja uma faixa mais ampla de renda dos tomadores de empréstimo. Tal 

procedimento, ao permitir maior variabilidade das variáveis explicativas, abre a 

possibilidade de um melhor ajuste do modelo e, por consequência, de sua 

capacidade preditiva. Adicionalmente, o uso de modelos alternativos, dentre eles o 

de análise discriminante, permitiria testar a alegada supremacia do logit model no 

tratamento da questão da inadimplência. 
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