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RESUMO

A demanda por ferramentas quantitativas capazes de avaliar o risco de

inadimplência é muito grande. Suas aplicações nas instituições financeiras são

cada vez mais freqüentes. Muitas destas ferramentas utilizam informações

financeiro-contábeis dos contratantes dos produtos de crédito.

O objetivo deste estudo é propor um modelo de previsão de inadimplência

de empresas, que estime a probabilidade de ocorrência da inadimplência,

evento chamado de deíau/f. O modelo estatístico adotado, regressão logística.

utiliza informações contábeis das empresas na análise para concessão do

crédito. Pretende-se analisar a contribuição do uso de índices financeiro-
contábeis no desenvolvimento de modelos de risco de crédito.

Dois segmentos de clientes são focados neste trabalho

. Firmas com faturamento superior a R$ 100 milhões, que chamaremos
de "Grandes Empresas"l

. Firmas com faturamento entre R$ 10 e R$ 100 milhões, que
chamaremos de "Empresas"l

A partir dos dados financeiro-contábeis destas empresas, serão

calculados determinados índices financeiros. Os índices financeiros são relações

entre contas ou grupos de contas das demonstrações financeiras, que têm como

objetivo fornecer-nos informações que não são facilmente observáveis de forma

direta nos balanços das empresas.

Com base na função de escore gerada pela regressão que relaciona os

índices financeiros, apresentamos a aplicação da ferramenta e seu uso na

análise pré-posteriori, através do Método Bayesiano, construindo um processo

indutivo de ganho de conhecimento para o cálculo da probabilidade, ou risco, de

inadimplência.

Percebemos que para Médias e Pequenas Empresas há a necessidade

de incorporação de outras variáveis além das financeiras. Já para o segmento

de Grandes Empresas, o modelo de predição apresenta bom desempenho.
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1.INTRODUÇÃO

O interesse por este estudo vem da crescente relevância dos modelos de

previsão de inadimplência dentro da área financeira e seu uso como ferramenta

auxiliar para os analistas de crédito. E cada vez maior a demanda por ferramentas

capazes de avaliar o risco de inadimplência dos clientes de produtos de crédito.

Muitas destas ferramentas utilizam informações financeiro-contábeis dos
contratantes dos produtos de crédito.

Conforme descrito por Pereira (2000, p. 75), "o Crédito, no sentido restrito,

consiste na entrega de um bem ou de um valor presente mediante uma promessa de

pagamento em data futura". Isso significa, em termos financeiros, a expectativa de

recebimento de um montante de dinheiro numa data futura. E, enquanto promessa

de pagamento, há um risco da mesma não ser cumprida.

Retorno, incerteza e risco são três conceitos fundamentais em finanças. No

caso do crédito, o retorno depende do recebimento do pagamento futuro,

anteriormente prometido. A incerteza é relacionada a essa promessa e a

possibilidade do não cumprimento total ou parcial do acordo. Já o risco seria a

quantificação desta incerteza. O risco de crédito é resultante da incerteza de que a

parte credora irá cumprir suas obrigações contratuais.

Desse modo, o risco de crédito é a probabilidade de que o recebimento não

ocorra, ou seja, é igual a l (um) menos a probabilidade de recebimento.

A análise de crédito envolve a habilidade de se fazer uma decisão de

concessão de crédito dentro de um cenário de incertezas, de constantes mutações e

informações incompletas. O objetivo final da análise de crédito é reduzir o risco

potencial de inadimplência. Sua importância é fundamental, pois a lucratividade e

permanência dos bancos no mercado estão diretamente relacionadas aos critérios

de seleção de seus clientes.

As instituições financeiras estão expostas a relevantes perdas devido à

inadimplência de credores, e adotam diversas abordagens na tentativa de reduzir

seus riscos. O resultado do não recebimento de uma operação equivale à perda do

valor emprestado e dos juros devidos.
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A utilização de ferramentas quantitativas na previsão de inadimplência é cada

vez mais comum nas instituições financeiras. Suas aplicações vão desde estudos

dos perfis das contrapartes para aprovações de limites e concessões de créditos, até

ao acompanhamento da qualidade da carteira de ativos, cálculo de estimativas de

perdas, análise das provisões, alocação de capital e apreçamento de operações.

O uso de modelos estatísticos, conhecidos como crer/f scodng, auxilia as

instituições financeiras na gestão de risco, proporcionando maior eficiência na

avaliação dos potenciais contratantes de produtos de crédito. Os modelos permitem

que a concessão de crédito possa ser processada de forma objetiva, padronizada e

rápida.

Como a utilização desses modelos não envolve subjetividade e suas

respostas se baseiam apenas em critérios estatisticamente definidos, sua

complementaridade na análise de crédito é indiscutível. Entretanto o modelo não

substitui a importância da avaliação criteriosa dos especialistas em riscos e o bom

senso dos profissionais envolvidos em operações de crédito.

O modelo funciona como uma ferramenta auxiliar no processo de concessão

e avaliação de créditos. A potencialidade da ferramenta depende muito da maneira

como ela é construída e da forma que será usada pelos analistas. Como qualquer

modelo estatístico, os parâmetros estabelecidos na aplicação da técnica são peças-

chave. Critérios inadequados podem induzir a subestimações dos riscos incorridos,

gerando perdas financeiras. Contudo, restrições excessivas que limitam a concessão

de crédito podem acabar transferindo clientes aos concorrentes.

É muito importante, então, contar com boas ferramentas de gestão de riscos

para adequada tomada de decisões.

Modelos de previsão de dificuldades financeiras de credores já foram

amplamente discutidos no Brasil e no exterior, indicando interesse do meio

acadêmíco em tal assunto, já que este possui grande importância para instituições

financeiras e empresas em geral.

Os trabalhos pioneiros, que utilizam informação financeira para identificar e

prever o risco de crédito em um conjunto de empresas, são os de Beaver (1967),

baseado na análise univariante de 30 raf/os financeiros, e o "Z-score" de Altman ef

a/. (1977), muito conhecido por ser o primeiro modelo baseado em técnicas
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multivariantes e ponto de referência indiscutível. Ohlson (1980) e Zavgren (1985)

dão um passo a mais na análise e previsão da possibilidade de uma empresa se

converta em inadimplente, utilizando técnicas de regressão logística e, portanto, com

suposições estatísticas menos restritivas que das análises discriminantes de
trabalhos anteriores.

Stephen C. Kanitz foi o pioneiro no uso de análise discriminante no Brasil e

construiu o chamado termómetro da insolvência, apresentado no livro "Como prever

falências" de 1978.

Segundo Mansur Pereira e Ness Jr. (2002, p. 4), entre os modelos mais

conhecidos, podemos notar três metodologias predominantes: Análise Discriminante

(Altman, 19681 Deakin, 19721 Sinkey, 19751 Altman, Baydia & Ribeiro Dias, 19771

Manas, 19781 Kanítz, 19781 Marques, 19801 Bragança & Bragança, 19851 Martins &

Samanéz, 19871 Kasnar, 19861 Nunes, 1988, Silva, 1993 e Santos, 1996),

Regressão Logística (Ohlson, 19801 Manas & Siqueira, 19961 Janot, 19991 Fichman,

1999 e Minussi, Damacena & Ness, 2001) e Redes Neurais Artificiais (Cabrera,

1998)

O objetivo deste estudo é propor um modelo de previsão de inadimplência de

empresas, que estime a probabilidade de ocorrência do não pagamento, evento

chamado de defnu/f. O modelo estatístico adotado, regressão logística, utiliza

informações contábeis das empresas na análise para concessão do crédito.

Pretende-se analisar a contribuição do uso de índices financeiro-contábeis no

desenvolvimento de modelos de risco de crédito.

O modelo proposto será construído a partir de índices financeiros, extraídos

de balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados do exercício de uma

amostra composta de empresas adimplentes e inadimplentes. Ele é composto pelas

variáveis explicativas e pela técnica estatística aplicada no tratamento de tais

variáveis. A técnica estatística utilizada na composição do modelo tenta encontrar

características nas variáveis que possam diferenciar as duas categorias distintas:

das empresas adimplentes e das inadimplentes. Procuramos identificar os índices

financeiros com melhor capacidade discriminatória e qual modelo composto por um

conjunto destes índices que apresenta melhor capacidade de previsão.
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O intuito não é aprofundar-se conceitualmente no modelo de previsão de

inadimplência, em relação a seus aspectos matemático-estatísticos, mas sim inferir a

importância das informações financeiro-contábeis na composição destes modelos.

Os principais pontos deste trabalho são:

. Recopilação e tratamento preliminar dos dadosl

. Definição do evento de defau/f (inadimplência)l

. Seleção de uma amostra de empresas adimplentes e inadimplentesl

. Descrição das variáveis (índices financeiros) para o modelos

. Análise Univariante: cálculo da capacidade de previsão dos índices
individuais (Qui-Quadrado de Pearson, Cumulative Accuracy Profiles
(C4P) e transformação dos valores;

e Análise Multivariada: estudo das correlações, seleção de variáveis para
o modelo (StepWise), regressão logística e teste de modelosl

. Especificação da ferramenta, geração do modelo de predição pelo
método bayesiano e estimação da probabilidade de inadimplêncial

. Discussão dos resultados e conclusões

O estudo é desenvolvido a partir de uma amostra de empresas e seus

respectivos índices financeiros. O processo de seleção da amostra e a lista de

variáveis propostas para modelagem são expostos no próximo capítulo

No capítulo 3 descrevemos a escolha das variáveis mais relevantes e a

seleção do modelo mais adequado. Já no quarto capítulo, apresentamos a aplicação

da ferramenta e seu uso na análise pré-posteriori, através do Método Bayesiano,

construindo um processo indutivo de ganho de conhecimento para o cálculo da

probabilidade, ou risco, de inadimplência.

No quinto e último capítulo discutimos os resultados e expomos as
conclusões deste estudo
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2. BANCO DE DADOS: AMOSTRA DE EMPRESAS E SEUS ÍNDICES

FINANCEIROS

Para o desenvolvimento de um modelo de risco de crédito são necessários

dados das operações com clientes, seus históricos de pagamentos e demais

informações relevantes destes clientes, como concordatas pedidas ou falências

decretadas. Isso é fundamental para a identificação do evento analisado: a

inadimplência. E para prever a inadimplência, modelamos estatisticamente variáveis

extraídas de informações contábeis.

O principal desafio neste tipo de trabalho é a dificuldade de se conseguir a

informação necessária e com a qualidade suficiente para que os resultados finais

tenham adequado nível de validez e confiabilidade.

Foram disponibilizados os seguintes dados: um histórico de operações

consolidadas por clientes e um cadastro de informações financeiras destes clientes

(balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados).

Esse.histórico de operações consolidadas possui periodicidade mensal e

apresenta três anos de dados, de Janeiro de 2001 a Janeiro de 2004.

Com base nos dados históricos de operações de crédito, foi possível

identificar empresas com e sem atrasos nos pagamentos, como também a

quantidade de dias destes atrasos e os respectivos créditos de liquidação duvidosa.

Antes de descrever o processo de seleção da amostra, precisamos definir o

evento analisado: a inadimplência (ou defau/t) da empresa.

2.1 Critério de defau/f: definição da ocorrência do evento de
inadimplência

A definição do critério de classificação da empresa inadimplente é
fundamental para o desenvolvimento da amostra e o processo de modelagem. O

objetivo é desenvolver um modelo robusto de previsão de defau/fs,

conseqüentemente relacionados às expectativas de perdas e outros tipos de
eventos de crédito. O que caracterizará o de/nt//f será:

e Créditos com atrasos superiores a 90 diasl
e Créditos para os quais, apesar de estarem em dia, o devedor assinou confissão

de dívida antes de renegociar suas operaçõesl
B Pedido de concordata do devedora
e Decretação de falência do devedor.
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Ocorrendo uma das situações descritas, o cliente será considerado

ínadimplente.

Na estrutura de dados utilizada, a variável resposta, adimplente ou

inadimplente, será expressa por zero(O) e um(1) respectivamente.

2.2 Seleção da amostra.

Conforme mencionado, foram disponibilizadas bases de dados de

acompanhamento das operações de crédito de um grupo de clientes de uma atuante

instituição financeira. Informações históricas, de periodicidade mensal, acerca das

situações das operações (inadimplentes ou não).

A partir de um ponto de referência deste histórico de informações, Janeiro de

2003, o processo de obtenção da amostra começa selecionando as empresas que

não estavam inadimplentes nos últimos doze meses, entre Fevereiro de 2002 e

Janeiro de 2003, e possuíam informações contábeis atualizadas. A partir desta

seleção, analisamos a evolução da situação das empresas nos doze meses

seguintes (até Janeiro de 2004), para identificar aquelas que entraram em situação

irregular (default) e compõem o grupo dos inadimplentes, empresas "ruins". Para os

adimplentes, exigimos um saldo vivo em no mínimo seis destes doze meses

seguintes de observação, para incluirmos no outro grupo de empresas "boas"

Repete-se o mesmo exercício para o ano anterior (Janeiro de 2002). Isto é,

firmas que não estiveram em situação irregular no período anterior de doze meses e

com disponibilidade de balanços financeiros atualizados. Não são incluídas aquelas

empresas que já foram consideradas no primeiro processo. Desta seleção é

analisado o comportamento das empresas nos doze meses seguintes, para

identificar os clientes inadimplentes e adimplentes.

Somente balanços contábeis de fechamento de ano foram considerados para

o estudo, descartando-se balancetes ou demais dados financeiros preliminares.

Assim, baseia-se em informações de um exercício para predizer possíveis situações

do seguinte ano.

Para empresas selecionadas no primeiro corte, Janeiro de 2003, são

analisados seus respectivos balanços de 2002 a procura de indicadores relevantes

para sua situação financeira ao longo de 2003. E, similarmente, para clientes
selecionados em Janeiro de 2002 se utilizam balanços de 2001 .
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O resultado final deste processo foi uma amostra com 397 empresas.

Contudo, dividimos as empresas em dois segmentos distintos, com base em seus

faturamentos. Foram estabelecidos os seguintes segmentos:

. Segmento "Empresas" (empresas médias e pequenas, com faturamento
inferior a R$ 100 milhões)l

. Segmento "Grandes Empresas"(faturamento superior a R$ 100 milhões).

Então, analisaremos duas amostras respectivas a cada segmento. A amostra

de "Empresas" com 320 clientes, sendo que 51 são inadimplentes. E a amostra de

"Grandes Empresas" com 77 clientes, dos quais 1 9 são inadimplentes.

Optamos pela segmentação dos clientes porque os bancos também

trabalham desta forma, tratando suas carteiras de acordo com o perfil das

contrapartes. As instituições financeiras adotam um foco determinado na sua gestão

comercial e de crédito, com o objetivo de serem mais eficientes nos processos e

tratarem carteiras mais homogêneas.

Além de questões organizacionais, estratégicas e comerciais, a segmentação

de clientes nas instituições também tem razão normativo-reguladora. Principalmente

para os bancos que adotam uma eficiente gestão de riscos, através de modelos

internos e pretendem optar pelas abordagens "/nferna/ f?af/ng-Bases' (IRB) contidas

no "Novo Acordo de Capitais da Basiléia".l

No Novo Acordo da Basiléia, também chamado de "Basiléia 2" e proposto

pelo Band For /nfemaf/orça/ Self/emer7fs (o "banco central dos bancos centrais"), a

adequação aos requerimentos mínimos de capital baseia-se em modelos de cálculo

e ponderação dos ativos ao risco, que levam em conta a categorização das

exposlçoes.

l Basel Committee on Banking Supcrvision, "The New Basal Capital Accord -- 3th Consultative Document
Bank For Internacional Settlements (BIS), 2003.
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2.3 Balanços Patrimoniais, Demonstrativos de Resultados e Índices
Financeiros.

Em concreto, dispomos de dois tipos distintos de fontes de informação: por

um lado, a respeito da inadimplência e, por outro, a referente aos dados financeiro-

contábeis dos contratantes de crédito.

Pretendemos obter informações relevantes dos índices financeiros que

diferenciem os grupos dos adimplentes e dos inadimplentes.

A necessidade de analisar demonstrações contábeis é pelo menos tão antiga

quanto a própria origem de tais peças.

"Basicamente, o anseio de analisar os demonstrativos contábeis e, de seus

relacionamentos numéricos, extrair indicações de importância para determinado

interesse decisório de ordem económica, é tão antigo quanto a existência da

Contabilidade"(ludícibus, 1 988 p. 24).

A análise de balanços através de indicadores contábeis tem se desenvolvido

bastante, o escopo desses indicadores é abrangente e a possibilidade de criar novas

fórmulas, de acordo com necessidades específicas, tem como limite a experiência e

a criatividade de cada pessoa.

A expressão "análise de balanços" deve ser entendida em sentido amplo,

incluindo os principais demonstrativos contábeis e outros detalhamentos e

informações adicionais que sejam necessários. Precisamos estar atentos ao fato de

que a análise de balanços é uma arte, pois não existe um roteiro padronizado que

leve sempre às mesmas conclusões, dentro das mesmas circunstâncias.

Adicionalmente, a análise de balanços, pela natureza financeira, apresenta

limitações.

Schrickel (apud Ribeiro& Barbosa, 2002, p.3) ressalta o caráter estático do

balanço: "(...) o Balanço é uma peça estática. E o estado económico-financeiro da

sociedade num só dia. Sendo assim é preciso ser muito criterioso para dizer que

'aquele' estado, 'daquele' dia significa isto ou aquilo, tentando extrapolar daquele dia

particular uma situação estável num período inteiro. (...) Uma empresa efetua

(exagerando) milhões de transações durante um exercício social. Apenas certo

número delas é que aparecerá diretamente nos diferentes grupos do Balanço

Patrimonial (as últimas efetuadas consoante os prazos em que ocorreram). Outras já
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terão 'desaparecido' das contas publicadas no Balanço, e outras só estarão

figurando quanto a seus efeitos residuais".2

A previsão de dificuldades financeiras é um exercício de antecipação de

cenários operacionalmente críticos para empresa, os quais podem ser esboçados a

partir de um razoável conhecimento da operação que desenvolve e das condições

do setor específico onde ela está estabelecida. Dados contábeis constituem uma

relevante parte da base de informações sobre a qual apoiaremos nosso diagnóstico,

nossas previsões e nossas decisões.

A partir das informações financeiras, procuramos entender melhor a situação

das empresas inadimplentes. Acreditamos que, em média, elas apresentam menos

caixa, menor liquidez, maior endividamento, menor rentabilidade e um lucro líquido

menor. Mas precisamos avaliar se realmente podemos comprovar tais percepções
"intuitivas"

Os índices propostos neste estudo procuram avaliar as situações de liquidez,

endividamento, rentabilidade, rotatividade, enfim, variados indicadores da saúde

financeira das empresas.

Os índices financeiros são relações entre contas ou grupos de contas das

demonstrações financeiras, que têm como objetivo fornecer-nos informações que

não são facilmente observáveis de forma direta nos balanços das empresas.

As características fundamentais de todo sistema de classificação de
acreditados são, por um lado, sua propriedade de medir o risco de crédito e, por

outro, ser capaz de diferenciar grupos homogêneos de risco entre os acreditados de

uma carteira, a partir de suas características individuais.

O objetivo é analisar o balanço da empresa em busca de sinais que

identifiquem possibilidade de inadimplência. A análise de balanço através de

indicadores contábeis é enriquecida por modelos preditivos, estruturados a partir de

uma cesta de informações ponderada de acordo com critérios estatísticos.

Como mencionado na introdução deste trabalho, muitos modelos já foram

propostos e discutidos. "A grande contribuição gerada por todos estes estudos é a

2 Ribeiro, Andriele F. & Barbosa, Francisco V., "Avaliação do Desempenho individual de Índices Financeiros na
Previsão da Concordata de Empresas" 2002, p. 3. ll Encontro Brasileiro de Finanças (SBFIN)
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identificação de variáveis ou índices que sejam significativos para discriminar

empresas que estejam em boa ou má situação financeira."(Mansur e Ness, 2002).

A seguinte tabela, extraída do artigo de Mansur Pereira e Ness Jr. 3,
apresenta os índices identificados em alguns estudos citados.

Tabela l : Índices ou Variáveis já propostas em outros estudos

:' Mansur Pereira, Orlando; Ness Jr., Waltcr Lee. ''O Modelo e-Score de Previsão de Falências para Empresas de
Internet", 2003, p.4, 111 Encontro Brasileiro de Finanças (SBFIN)

Autor Índices
Altman (1 968) Capital Circulante Líquido / Ativos Totaisl Lucros Retidos / Ativos Totaisl

Lucros Antes de Juros e Imposto de Renda / Ativos Totaisl Valor de
Mercado do Património Líquido / Valor Contábil do Passivo Total e
Vendas / Ativos Totais.

Altman, Baydia
& Ribeiro Dias
1977

cativo Circulante / Passivo Circulante) / Ativo Totall Lucros Retidos /
Ativo Totall Lucros Antes de Impostos e Taxas / Ativo Totall Valor de
Mercado do Caoital Próorio / Dívida Total e Vendas / Ativo Total.

Manas (1978) Património Líquido / Ativo Totall (Financiamentos + Empréstimos
Bancários)/ Ativo Circulantes Fornecedores/ Ativo Totall Ativo Circulante
/ Passivo Circulante; Lucro Operacional / Lucro Bruto e Disponível / Ativo
total.

Kanitz(19781 cativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulantes (Ativo Circulante +
Ativo Realizável a Longo Prazo) / Passivo Exigível a Longo Prazos Lucro
Líquido / Património Líquidos Passivo Total / Património Líquido e Ativo
Circulante/ Passivo Circulante.

Bragança &
Bragança
1985

Passivo Total / Património Líquidos Fundo das Operações / Passivo
Totall Receitas Líquidas / Ativo Totall Período Médio de Estoques e
Fundo das Ooeracões + Desoesas Financeiras) / Ativo Total.

Kasznar(1986) Capital de Giro / Ativo Totall Capital Não-Exigível Total Líquido / Ativo
Totall Lucro Antes do Imposto de Renda e Juros / Ativo Totall Valor de
Mercado do Capital Social / Passivo Total e Vendas Líquidas / Ativo
total,

Nunes(1988) Lucro Operacional/ Ativo Totall Fluxo de Caixa Operacional/ Total das
Origens de Recursosl (Património Líquido - Ativo Permanente) / Ativo
Total: Património Líauido / Ativo Total e Lucro Ooeracional / Lucro Bruto.

Salva (1993) Duplicatas Descontadas / Duplicatas a Receberá Estoque Final / Custo
das Mercadorias Vendidasl Fornecedores / Vendasl Estoque Médio /
Custo das Mercadorias Vendidasl (Lucro Operacional + Despesas
Financeiras) / (Ativo Total - Investimentos Médio) e Passivo Total /
(Lucro Líquido + O,l x Imobilizado Médio + Saldo Devedor da Correção
Monetária

Santos(1996) Passivo Circulante / Ativo Totall Despesas Financeiras / Passivo Totall
Participação de Financiamentos de Instituições de Crédito no Exigível
Total da Empresa / Participação de Financiamentos de Instituições de
Crédito no Exigível Total do Setor e Liquidez Geral da Empresa /
Liquidez Geral do Setor.

Minussi,
Damacena &
Ness (2001)

(Passivo Circulante / Património Líquido) / Mediana do Setorl
Investimento Operacional em Giro / Vendas Líquidasl Tesouraria /
Vendas Líquidasl Estoques / Custo das Mercadorias Vendidasl
Obrigações Tributárias e Previdenciárias / Venda Média Mensal e
Dívidas Bancárias de Curto Prazo / Ativo Circulante.
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A estrutura das informações contábeis e financeiras utilizadas neste trabalho

está exposta no Anexo 1 , composta pelo Balanço Patrimonial (campos contábeis de

Ativo e Passivo) e pelo Demonstrativo de Resultados.

As variáveis preditoras propostas estão no Anexo 2, onde descrevemos todos

os índices financeiros analisados para incorporação no modelo.

A questão mais relevante é descobrir quais destes índices contêm melhor

informação sobre o potencial de defau/f, isto é, quais apresentam correlação mais

forte com os eventos de inadimplência e com antecipação, pois de nada adianta

verificar, quando a empresa Já está insolvente, que sua condição financeira descrita

no balanço é ruim.

Apresentamos na Tabela 2 alguns exemplos destes índices e respectivas

descrições:

idueia z=/\i uns dos inaicesTinanceiros ro ossos e seus com onentes
Margem Bruta ResultadoB ruto/ReceitaOoe racioaILíauida
Margem Atividade ResultadoAtividad e/Receita0oe racioall íci uida
Maraem Ooeracionall Luc roOpe raciona l/ReceitaOoe racioall ía uida

Liquidez Imediata CaixasBancos/ PassivoCirculante
Liciuídez Corrente AtivoCirculante/ PassivoCirculante
Liquidez Seca AtivoCirculante - Estoques) / PassívoCirculante
Liciuidez Geral AtivoCI rcula nte+RealizaveILonaoP razo)H'otan Exia íve l
Retorno Caoital Próorio LucroPreiu ízo Exercício' 1 00)/PatrimõnioLía uido
Retorno sobre Ativo LucroPreiu ízo Exercicio* 1 00)/TotaIAtivo
Giro do Ativo ReceítaOperacioaILíauida /TotaIAtivo
Recursos Gerados Luc roP reiu ízo Exce r+ Deoreciacões

Recursos Gerados/Vendas
ILuc roP rej u ízo Exce r+ Depreciações)/
ReceitaOoeracioaILíauida

Lucro Líquido/Vendas LucroPreiuízoExcer/ ReceitaODeracioaILíauida
Lucro Líquido/RecursosProorios Luc roPreiu ízo Exce r/Patrimõniol ía uido
Vendas/Ativo ReceitaOoerLia/TotaIAtivo
Recursos Permanentes PL-DiferidoN eto)+ Exia ível LP+Res ultExercFut+Pa rticiDMinorit
Ativos Permanentes ImobilizadoLiq+MarcasPatentes+lnvestimentos+RealizaveILP
Caoital Giro Líquido AtivoCirculante - PassivoCirculante
Solvência TotaIAtivo- DiferidoN eto)/Tota l Exia ível
Alavancaaem TotaIExiaível/ PatrimõnioLíauido
Alavancaaem Financeira EmpréstFinancCP+EmoréstFinancLP)/(PL-DiferidoNeto
Recursos Gerados /
TotaIBalanco Luc roP reiu ízoExce r+ DeD reciacõeslHotaIAtivo

Dívida c/Instuicões Financeiras EmoréstFinanc+EmoréstFinancLP
Dívida Instituição Financeira/
TotaIExiaível Emo réstFinanc+Emo réstFI nancLP)/Total Exia íve l
DívidaFinanc./
PassivoCirculante Emp réstFinanc/PassivoCI rculante
Divida Inst.Financ. / Patrim. Li EmpréstFinanc+EmpréstFinancLP)/(PL-DiferidoNeto
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3. ESCOLHA DAS VARIÁVEIS E SELEÇAO DO MODELO DE ESCORE

3.1 Análise Univariante: escolha e tratamento das variáveis propostas

3.1.1 Sinallntuitivo doslndices

Antes de qualquer investigação mais profunda dos índices financeiros, é

necessário analisar o sinal intuitivo de cada variável. O sinal intuitivo indica a relação

entre a variável explicativa e a variável resposta ("Adimplentes" ou "lnadimplentes").

Isto é, qual a relação do valor da variável com a frequência de eventos de de/au/f.

Ou seja, supõe-se, por exemplo, que fatores de rentabilidade de maior valor

apresentem menor concentração de defat//f e, por isso, dizemos que o sinal desta

variável é negativo. Contudo, para fatores de endividamento ocorre o inverso, pois

para valores maiores esperamos uma maior chance de defau/f, e por isso seu sinal é

positivo.

A relação entre os valores das variáveis e os respectivos grupos de empresas

adimplentes e inadimplentes pode ser observada no Gráfico l :

Gráfico 1 : Percentis dos Valores de Índice de Liquidez

A

= Adimplentes

.à Inadimplentes

A princípio acreditamos, intuitivamente, que os índices de liquidez das

empresas inadimplentes apresentam os menores valores (menos liquidez). Isto foi

comprovado quando contrastamos os níveis dos valores dos dois grupos.

Este procedimento auxilia na interpretação dos fundamentos económicos de

cada índice. Interpretações do tipo: "quanto maior, melhor" ou vice-versa. Assim,

podemos confirmar as relações económicas esperadas a pdod.
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Uma vez estabelecido o sinal intuitivo da relação entre os fatores e a variável

dependente, o passo seguinte é determinar qual das variáveis possui maior

capacidade explicativa. Para isso é preciso usar medidas que quantifiquem esta

capacidade.

O Gráfico 1, com os níveis (percentis) dos valores dos adimplentes e

inadimplentes, também contribui nesta análise de quanto a variável em questão

discrimina os dois grupos. Este tipo de gráfico foi construído para todas as variáveis

propostas. Contudo, outras abordagens foram consideradas na análise univariante.

3.1 .2 Abordagens para seleção de variáveis

3.1.2.1 Estatística qui-quadrado de Pearson

Consideremos uma tabela de freqüência de dupla entrada contendo r linhas e

c colunas, sendo as freqüências observadas denominadas conforme Tabela 3 a

seguir:

Tabela 3: Tabela de freqüência para estatística qui-quadrado.

A estatística qui-quadrado de Pearson para tabelas com duplas entrada leva

em conta diferenças entre freqüências observadas ( /ZÜ ) e esperadas ( eÜ ), sendo

as freqüências esperadas calculadas sob a hipótese de independência. Esta

estatística é calculada por meio da seguinte expressão:

    Variável Coluna    
Variável Linha l   C Total

l nll     n].

r
/Zr]      

Total n.]   n.2 m
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onde

n,/2 ..J

(totais das linhas)

(totais das colunas)

(total global)

Quando a variável das linhas e a variável das colunas são independentes,

(2 p tem distribuição assintótica quiquadrado com (r-l)(c-l) graus de liberdade.

Para valores grandes de <1? ,, esse teste rejeita a hipótese nula em favor da hipótese

alternativa de associação geral.

No presente estudo definimos uma tabela de duas linhas(r = 2) e três colunas

(c = 3). As duas linhas referem-se às freqüências observadas para dois grupos, dos

adimplentes e dos inadimplentes. Já as três colunas são relacionadas aos pontos de

corte para observação da freqüência dos dois grupos. Temos os pontos de corte MI

e M2, definidos como um terço (1/3) e dois terços (2/3) dos valores da variável

analisada. Então, buscamos a freqüência observada para cada um dos dois grupos,

para valores abaixo de MI, acima de M2 e entre MI e M2

Este procedimento foi realizado para todas as variáveis propostas, com base

nos dados obtidos das duas amostras ("Empresas" e "Grandes Empresas").

A seguir temos um exemplo da abordagem em questão, onde analisamos

uma variável da amostra "Grandes Empresas", com 77 observações (58 adimplentes

e 1 9 inadimplentes).
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Tabela 4: Exemplo da tabela de freqüência para estatística qui-quadrado

24
2 1 1

Ml<x<<MI(l.
Adimplente

Inadimplente
Total

H ::
19

6
25

20
6

26

58
19
77

0.996
3.039

0.002 1.073
0.005 3.276

Qui-Quadrado
pValue

2.070
6.320

8.3898
0.0151

A partir das freqüências observadas e esperadas estimamos a estatística qui-

quadrado de Pearson com dois (2) graus de liberdade. E baseado nestas
estimativas selecionamos as variáveis com maiores valores de Qui-Quadrado.

3.1.2.2 Cama/at/v'e .4ccuracy Proa/es (CAP): ''Índice de Poder'' das

variáveis

Outra medida proposta é chamada de "Índice de Poder" (IP). Ela estima a

capacidade que possui uma determinada variável ou modelo de classificar
corretamente o evento de defat//f. O "Índice de Poder" mede, em termos relativos, a

proximidade (ou distância) que se encontra um determinado modelo ou variável em

relação ao modelo ideal. O modelo ideal seria aquele que captura os 100% das

ocorrências de defat//f na primeira fração da amostra ordenada igual à porcentagem

de defau/fs existentes na mesma. Isto é, o modelo "ideal" seria aquele que

descrimina perfeitamente entre observações de "Adimplentes" e "lnadimplentes",

apresentando 100% de "Índice de Poder" (IP). Já o oposto seria um modelo

"aleatório", que não consegue diferenciar nenhum dos grupos de "Adimplentes" e

"lnadimplentes", com IP de 0%.

No caso da amostra "Grandes Empresas", por exemplo, temos 19 clientes

inadimplentes entre os 77 analisados. A proporção é de aproximadamente 25% de

clientes em defau/t. Para que uma variável apresente IP de 100%, ela precisa que as

19 observações de inadimplências sejam associadas aos 19 valores mais baixos da

amostra, classificando corretamente os clientes na proporção exata do grupo de

"ruins" (25% do total dos dois grupos).
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Este parâmetro permite analisar tanto modelos como variáveis

independentes, mesmo que estes apresentem outpufs diferentes e sem comparação
direta.

É uma técnica simples e abrangente, pois possibilita comparar diferentes

sistemas de score4af/ng, com oufpufs discretos ou contínuos, ou até aqueles

alfanuméricos e símbolos usados por agências de raf/r7g, que podem ser analisados

lado a lado com outras abordagens numéricas.

Esta abordagem é também encontrada na literatura técnica como CAP

(Cama/af/ve ,4cct/racy /3ro/f/es), presente em estudos de comparação de modelos e

utilizado pela Moody's4. A análise consiste em determinar a distância entre o modelo

testado e aquele que seria o "ideal" (IP= 1 00%). Para isso procuramos obter a área

representada no próximo gráfico:

Gráfico 2: Cama/af/ve ,4ccuracy p'ro#/es (CAP) e Índice de Poder

100%

75%

Modelo
Analisado50%

25%

Modelo
Perfeito

Índice de Poder = R / rA+R)
Modelo
Aleatório

o%
o% 25% 50% 75% 1 00%

No caso das variáveis com sinal intuitivo negativo, seus "Índices de Poder"

apresentam valores negativos. Contudo, a interpretação é a mesma, buscando-se

variáveis com IPs (negativos) altos, tendo em vista que o modelo ideal ou "perfeito"

para estes casos possui IP de -1 00oZa.

A comparação de performance de diferentes variáveis ou modelos de risco é

difícil, pois as próprias variáveis ou modelos podem estar focados em diferentes

4 Keenan, S.C. & Sobehart, J.R., "Performance Measures for Credit Risk Modela''. Moody's Risk Management
Services, Researcl) Report # 1-10-10-99, 1999
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aspectos do risco de crédito, expressando diferentes maneiras de análise do risco

através de distintos oufpt/fs.

Mesmo que expressos em modo discreto, contínuo ou através de

probabilidades de defau/f, a informação de "saída" de um modelo ou variável

explicativa nada mais é do que uma opinião acerca da qualidade de crédito

representada em diferentes graus de expectativa de insolvência.

Utilizaremos novamente estas abordagens, "Qui-Quadrado" e "Índice de

Poder", no momento de avaliar o modelo final selecionado, depois da análise

multivariante (regressão).

3.1.3 Índices escolhidos

A seleção das variáveis individuais com maior relevância foi baseada nas

abordagens mencionadas no tópico anterior. Procurou-se escolher aquelas com os

maiores valores de Índice de Poder e de estatísticas Qui-Quadrado.

Entretanto, também consideramos a interpretação económico-financeira de

cada uma, rechaçando as que apresentavam caráter contra-intuitivo. Isto é, variáveis

que, mesmo possuindo bons resultados nas abordagens adotadas, estes resultados

contradiziam o sinal intuitivo estabelecido anteriormente e não tinham fundamentos

económicos. Temos alguns exemplos de índices não selecionados na tabela abaixo:

Tabela 5: Exemplo de Índices Financeiros contra-intuitivos

Outro critério de seleção foi o de disponibilidade da informação. Pois, em

alguns casos, os índices financeiros não puderam ser calculados para todas as

empresas. Isto ocorre pela diferença de detalhamento dos demonstrativos contábeis

e distintos níveis de d/sc/osure entre as informações obtidas das empresas.

Variáveis com pouca disponibilidade de dados não são úteis para modelagem

estatística. Assim, consideramos somente as variáveis com mais de 90% de

disponibilidade de informação.

O resultado da análise univariante está apresentado no Anexo 3. Foram

escolhidas as variáveis relevantes para os segmentos "Empresas" (26 índices) e

Intlice Financeiro Sinal Indicetle Poder chi p-value
ReceitaOperLiqKTütalAtiuü-AtiuoCirculante) + 2Ü .Ü- 6.49 4%

{DespesasFinanceirasRecettüOperLiq}   33.g% 6.57 4%

ResuttadnAtiuidadeDespesasf:inanc + ]7.2% 4.1 1 13%
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"Grandes Empresas" (30 índices), que serão avaliadas na próxima etapa, a análise
multivariante.

3.2 Transformação e Normalização das Variáveis

Existem diversos motivos para transformar as variáveis antes das análises de

regressão. A razão principal é para eliminar "ouf//erd' que podem distorcer a análise

de regressão. Outro benefício da transformação é que ela impõe uma relação

intuitiva entre o defau/f e os valores das variáveis.

A abordagem adotada para o tratamento das variáveis, antes de incorpora-las

nos estudos de regressão, é baseada num estudo da A4ercer, O//ver, IWyman &

Company (conceituada consultoria multinacional de gerenciamento de riscos) acerca

do desenvolvimento de ferramentas de atribuição de raf/ng.s

"Transformação logística": este procedimento mapeia os valores do conjunto

de dados dentro de um intervalo [0,1] e é definido por dois parâmetros: Ponto Médio

e Inclinação.

l

1 + é? f'zc/mação *( PonfoÀ/adio --Va/or)
Valor "logisticamente transformado'

Depois da transformação dos valores, estes precisam ser "normalizados". O

principal motivo deste procedimento é que, visto que .as variáveis podem ser

radicalmente diferentes entre si em termos de magnitude, é mais difícil contrastar os

coeficientes das regressões usando variáveis com valores incomparáveis (por

exemplo: rotação de estoques expresso em dias, índices de liquidez em

porcentagens ou cifras financeiras para valores de endividamento).

Valor "normalizado":(Va/ostra/z$or/7zízdo- MédfaVa/o/es7ra/ziÍ6onzzados) . , ..

DesvioPadtüo Va to res Tra ltsfo t ma (bs

Os valores transformados e normalizados apresentarão média igual a zero e

desvio-padrão de cinqüenta (50). A escolha deste desvio-padrão é puramente

arbitrária, pois qualquer outro valor pode ser aplicado, contanto que seja o mesmo

paratodos os índices.

'Rating Too} Development: Logistic Approach & Single Factor Analysis", Mercar Oliver Wyman & Company
2003,P.7
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3.3 Análise Multivariante

As variáveis mais relevantes individualmente, que a priori poderão fazer parte

de um modelo que estime a probabilidade de inadimplência de empresas, foram

escolhidas pela análise univariante. Agora, precisamos avaliar o comportamento

delas em conjunto.

O objetivo é construir um modelo de escore parcimonioso, ou seja, busca-se a

maior acuracidade com base no menor número de variáveis (menor complexidade).

Como algumas delas são muito semelhantes e bastante correlacionadas, pode ser

redundante incluí-las e, também, pode-se prejudicar a performance do modelo ao

eleger ou descartar alguma variável na composição do modelo.

A seleção do modelo envolve a avaliação de diversas combinações de

variáveis em conjuntos de diferentes quantidades delas. Pode ocorrer que a

inclusão de novas variáveis num modelo torne dispensáveis outras variáveis já
incluídas.

Nos próximos tópicos são descritos os procedimentos para escolha da melhor

combinação de índices financeiros, selecionando-se, assim, o modelo de regressão

com melhor desempenho.

3.3.1 Seleção de modelos

Depois de definido o conjunto de índices financeiros para construção do

modelo logístico, resta saber qual a melhor maneira de encontrar um modelo

reduzido que inclua apenas variáveis mais importantes para explicar a probabilidade

de inadimplência. A seleção de um modelo logístico deve ser um processo

conjugado de seleção estatística de modelos e bom senso.

Existem vários procedimentos para a seleção de modelos de regressão. Os

procedimentos mais conhecidos são maior R2, , menor s2p , C, , Fbrward, Backward ,

Sfepw/se, Wa/d, AIC, além de outros métodos que usam computação intensiva.

O método Sfepw/se baseia-se num algoritmo misto de inclusão e eliminação

de variáveis segundo a importância das mesmas de acordo com algum critério

estatístico. E um dos métodos mais aplicados em regressão logística, que será a

técnica utilizada neste estudo para previsão da inadimplência.

O S-Plus foi o pacote estatístico utilizado para seleção dos modelos
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Existe a possibilidade de se executar seleções do tipo Fbrward ou Backward

no S-Plus. Na primeira abordagem o processo começa com o ajustamento do

modelo apenas com o intercepto e inicia-se a adição de novas variáveis, que

ajustarão um novo modelo que será comparado com o anterior. Caso a variável

incluída tenha melhorado a performance da regressão, ela permanecerá no modelo,

caso contrário será descarnada. Ajusta-se o modelo para cada variável, repetindo-se

o procedimento até que não haja mais nenhuma nova inclusão. Já na abordagem

"Backward", inicia-se o processo pelo modelo com todas as variáveis. Neste caso, o

procedimento é o inverso, realizando a retirada de variáveis do modelo

A abordagem padrão no S-Paus é a alternância dos dois procedimentos,

f:brward e Backward, adicionando ou retirando variáveis até que novas variáveis

incluídas ou excluídas não representem melhoria no desempenho da regressão.

Através do procedimento "Sfepw/se l./cear f?egress/on", o S-Plus elege o conjunto

de variáveis mais adequado para o modelo de regressão

E comum que algumas variáveis de interesse, ou com algum significado no

estudo sejam mantidas no modelo desde o início, mesmo que não sejam

significativas. Para estes casos, o S-Plus permite que se determinem quais são

estas variáveis através do campo "l-ower Forma//a" no "/14ode/s Score". Caso

contrário, é necessário somente indicar o conjunto das variáveis a serem testadas no

campo "Upper Forma/a" (modelo completo com todos os fatores).

3.3.1.1 Resultados finais do processo de Sfepw/se

Os relatórios completos do processo "Slepw/se l-/cear f?egress/on" do S-Plus

não serão incluídos devido a grande extensão de dados de saída do sistema que

somente sobrecarregariam a dissertação, sem nenhuma contribuição concreta na

compreensão do estudo. Caso sejam necessárias informações mais detalhadas ou

demais esclarecimentos deste processo, é possível recopilar os arquivos do S-Plus

utilizados na pesquisa

A seguir, apresentamos a conclusão da seleção de modelos. São expostos os

resultados finais do processo no S-Paus para os dois segmentos

Relatório do S-Plus do resultado da selecão do modelo oara "Emoresas"
*" Linear Model "*

Call: Im(formula = Status - En27 + En35 + Eql + Es8 + Re45 + At6, data =
Emoresas. na.action = na.exclude)
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Residuais:
Min IQ Median 3Q Max

0.4678 -0.1899 -0.1071 -0.005975 1 .002

Coefficients:
Value Std. Error t value Pr(>ltl)

(Intercept) O.1594 0.0194 8.1979 0.0000
En27 -0.0011 0.0005 -2.2712 0.0238
En35 -0.0009 0.0004 -2.2819 0.0232
Eql -0.0009 0.0004 -2.1569 0.0318
Es8 -0.0008 0.0004 -1.9608 0.0508

Re45 -0.001 1 0.0005 -2.3619 0.0188
At6-0.0011 0.0004 -2.6717 0.0079

Residual standard error: 0.3478 on 31 3 degrees of freedom
Multiple R-Squared: O.1 17
F-statistic: 6.912 on 6 and 31 3 degrees of freedom, the p-value is 6.562e-007

Relatório do S-Plus do resultado da selecto do modelo [)ara "Grandes Empresas

Linear Model

Call: Im(formula = Status- En15 + En17 + En18 + En19 + En27 + Lq24 + Re5 + Re45 + Re51, data
Rabos, na.action = na.exclude)

Residuais:
Min IQ Median 3Q Max

0.6122 -0.2374 -0.04658 0.1895 0.8555

Coefficients:
Vague Std

(Intercept) 0.2468
En15 -0.0027
En17 0.0140
En18 -0.0036
En19 -0.0133
En27 0.0030
Lq24-0.0021
Re5 0.0020
Re45-0.0044
Re51 -0.0031

. Error t value Pr(>ltl)
0.0387 6.3707 0.0000
0.0010 -2.8012 0.0066
0.0046 3.0697 0.0031
0.0012 -2.9732 0.0041
0.0043 -3.0805 0.0030
0.0014 2.1857 0.0323
0.0008 -2.5679 0.0125
0.0010 2.0026 0.0493
0.0012 -3.7042 0.0004
0.0011 -2.8075 0.0065

Residual standard errar: 0.3399 on 67 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.4592

F-statistic: 6.321 on 9 and 67 degrees of freedom, the p-value is 1 .981 e-006
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3.3.2 Regressão Logística

A Regressão Logística procura obter uma função que separe os grupos de

empresas adimplentes e inadimplentes. Esta técnica difere da regressão linear, pois

seu modelo gera uma variável dependente dicotõmica ou binária. Isto é útil para

situações nas quais se deseja predizer a presença ou ausência de um resultado,

baseado em valores de um conjunto de variáveis independentes.

Rosa (2000, p. 18) obsewa que "a análise de Regressão Logística Múltipla

(ver Hosmer e Lemeshow, 1989 e McCullagh e Nelder, 1989), para resposta binária

é a técnica mais utilizada no desenvolvimento de Modelos de "Crer/f Scodnd'. A

grande extensão de seu uso deve-se a algumas vantagens oferecidas pela técnica:

e

e

e

e

É a mais utilizada entre os profissionais da área (culturalmente difundida)l

Não apresenta problemas sérios de suposições, como por exemplo na
Análise Discriminante, onde se pressupõem uma distribuição Normal
Multivariada para as variáveis independentesl

Facilidade computacional, uma vez que os pacotes estatísticos mais
utilizados pelas instituições permitem o seu uso;

Ferramenta poderosa para discriminação e aplicável aos dados."

Uma das vantagens deste tipo de regressão é que precisamos apenas saber

se um evento ocorreu para usar um valor dicotõmico como variável dependente.

No presente estudo, a variável dependente assume dois valores possíveis:

zero (1) para empresas adimplentes ou um (1) para inadimplentes. Ou melhor, a

variável dependente está contida em um intervalo finito de valores entre 0 e l .

O objetivo do estudo é de classificar as empresas em dois grupos distintos

(adimplentes e inadimplentes). Com o uso da regressão logística, "pode-se atribuir a

cada cliente probabilidades de que este pertença aos grupos de interesse. Desta

forma, a Regressão Logística está sendo considerada como uma técnica de

classificação onde cada cliente será classificado no grupo que apresenta a maior

probabilidade. A avaliação dos resultados do modelo também será feita enfocando

este objetivo" (Rosa, 2000, p. 1 9).

A situação da empresa após um ano é representada por Y, sendo:

0, caso não ocorra a inadimplência

1 , caso ocorra a inadimplência
Y
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A distribuição logística utilizada no cálculo da probabilidade é a seguinte

P robab ílid ade(in adim plên cia) Prob(X =1)

O modelo genérico de regressão logística pode ser expresso da seguinte

forma:

Club'. l3\*~'. l3a* ,'. ...x- ls\*:

1 + ePo +P-*. +#:*: +...+#;*;
«(*)

onde: ZZ(x)::.E(lylx), ou seja, o valor esperado de Y para determinada

observação de x.

Seja yí C {0,1} a variável resposta (0 = "a Êésima empresa adimplente", l

É.ésima empresa inadimplente") e seja x = (1, .x. , ...., x,) o vetor de / variáveis

preditoras. Podemos escrever o Modelo de Regressão Múltipla como um caso

particular dos Modelos Lineares Generalizados, com a seguinte função de ligação:

««lilhl : "'*

onde .#'(.4),.ê,'..â4:) são os coeficientes que serão estimados e

inadimplente dados as variáveis independentes.

Utilizamos o S-Plus para estimação dos coeficientes # e geração da

regressão logística. Os coeficientes da regressão são fatores de ponderação das

variáveis independentes na relação com o poder de discriminação do modelo.

Apresentamos, a seguir, os resultados da regressão logística (logit) obtidos

pelo S-Plus:
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Relatório do S-Paus do modelo de regressão logística para "Empresas"

"* Generalized Linear Model **

Call: glm(formula = Status - En27 + En35 + Eql + Es8 + Re45 + At6, family
binomial(link = logit), data = Empresas, na.action = na.exclude,
control = list(epsilon = 0.0001 , maxit = 50, trace = F))

Deviance Residuais:
Min IQ Median 3Q Max

1 .341 037 -0.572722 -0.4307829 -0.286709 2.658001

Coefficíents:
Value Std. Error t vague

(Intercept) -1 .961 1 43032 0.1 89224246 -10.364121
En27 -0.007829445 0.003571 900 -2.191 955
En35 -0.009857748 0.004975828 -1 .981 1 27
Eql -0.006647055 0.0032841 38 -2.023988
Es8 -0.006224830 0.00351 6222 -1 .770318
Re45 -0.007947202 0.003488923 -2.277838
At6 -0.007675223 0.0031 1 051 8 -2.467507

(Dispersion Parameter for Binomial family taken to be l )
Null Deviance: 280.7245 on 31 9 degrees of freedom
Residual Deviance: 243.4083 on 31 3 degrees of freedom
Number of Fisher Scoring lterations: 4

Modelo de Escore proposto para o segmento Empresas

1 ,96-0,008En27 0,098 En35 --0,006 Eq 1 --0,006 Es8 --0,007 Re45 --0,007 At6e
Escora

l .L f.-1 ,96-0,008En27 --0,098 En35 0,006 Eql --0,006 Es8 --0,007 Re45 --0,007 At6

En27
DespesasFinanceiras/(DespesasG erais&Administrativas-
Deoreciacoes+DesDesasFinanceiras+DesDesasNaoOoeracionais)

En35

1/((Emprestimos&Financiamentos+Debentures+
Emprestimos&FinanciamentosLongoP razo+Debentu resLongoPrazo)/
ÍPatrimânioLíauido - MarcasPatentes - DiferidoNeto))

Eql AtívoPermanente/(AtivoPermanente- PatrímõnioLíauido)
Es8 CaoitalSocial/ PatrimõnioLíauido
Re45 ÍDesDesasFinanceiras +JurosCaDital)/ TotaIExiaivel

At6 ÍClientesl ía uido/ReceítaODeracioall ía uida)*360
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Relatório do S-Paus do modelo de reclressão logística para "Grandes Empresas"

*" Generalized Linear Model *"

Call: glm(formula = Status - En15 + En17+ En18 + En19 + En27 + Lq24 + Re5 + Re45 +
Re51 , family = binomial(link = logit), data = Rabos, na.action =
na.exclude, control = list(epsilon = 0.0001 , maxit = 50, trace = F))

Devíance Residuais:
Min IQ Median 3Q Max

-1 .656493 -0.4731317 -0.2022399 -0.03333935 2.7051 97

Coefficíents :
Value Std. Error tvalue

(Intercept) -2.20022781 0.556204123
En15-0.03226760 0.012500200
En17 0.11455145 0.062642347
En18-0.03473863 0.013018856
En19-0.10520544 0.061213818
En27 0.03273357 0.016121930
Lq24-0.01922077 0.008843066
Re5 0.02383320 0.012231518

Re45-0.04503242 0.015582261
Re51-0.03425036 0.012337573

-3.955792
-2.581367
1.828658
-2.668332
-1.718655
2.030375
.2.173542
1.948507
-2.889980
-2.776102

(Dispersion Parameter for Binomial famíly taken to be l )
Null Deviance: 86.04596 on 76 degrees of freedom
Residual Deviance: 42.801 67 on 67 degrees of freedom
Number of Fisher Scoring lterations: 5

Modelo de Escore proposto para o segmento Empresas

Escore

É, -2,20-0,032En] 5 +0,114 En 17 --0,034 En 18 0,1 05 En 19 +0,032En27-0,01 9Lq24+0,023Re5 0,045Re45-0,034Re5 1

l .L r,-2,20-0,032En15 +0,1 14 En17 --0,034 En] 8 0,]05 En 19+0,032En27-0,019Lq24+0,023Re5 0,045Re45-0,034Re51

En15 (PatrimõnioLíauido -CaDitalSocial rT'otaIAtivo

En17

(Emprestimos&Financiamentos+Debentures+
Emprestimos&FinanciamentosLongoP razo+Debentu resLongoPrazo)/
PatrimõnioLíauido

En18

(Emprestimos&Financiamentos+Debentures+
Emprestimos&FinanciamentosLongoPrazo+DebenturesLongoPrazo-
FinanciamentoMoedaEstrangeira-
FinanciamentoMoedaEstranaeiraLonaoPrazo)/ PatrimõnioLíauido

En19

IEmprestimos&Financiamentos+Debentures+
Emprestimos&FinanciamentosLongoPrazo+Debentu resLongoPrazo)/
ÍPatrimõníoLíauido - Marcas&Patentes - DiferidoNeto)

En27
DespesasFinancei ras/(DespesasGe rais&Admin istrativas-
Deoreciacoes+DesDesasFinanceiras+DesDesasNaoODeracionais}

Lq24 ReceitaODe racional L ía uid a/Caixas& Bancos
Re45 ÍDesoesasFinanceiras+JurosSobreCaDital)/ TotaIExiaivel
Re5 ( ResultadosAntesTributacão Pa rticiDacõe s/ReceitaOoeracíoall ía uida}
Re51 ReceitaODe racioall ía uid a/DesoesasG erais&Admin istrativas
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3.4 Medidas de Avaliação dos Modelos

As medidas de avaliação são utilizadas para confirmação de que os modelos

apresentam resultados satisfatórios.

Quando se propõe um modelo de discriminação, de início já se conhece o

"status" do cliente. A partir das variáveis preditoras, pode-se estimar pelo modelo se

a empresa é inadimplente ou não, de acordo com uma determinada regra decisória,

no caso da regressão logística, de acordo com o ponto de corte estabelecido (por

exemplo: 0,5). Se a estimativa da probabilidade estiver acima do ponto de corte o

cliente é classificado como inadimplente, caso contrário, como adimplente. Na tabela

6, estão representadas as freqüências para o cruzamento entre as classificações

observadas e estimadas, dado um determinado ponto de corte.

Tabela 6: Tabela de Classificação

Onde:

/Z] 1 : empresa adimplente classificada corretamentel

/Z12 : empresa adimplente classificada incorretamente como inadimplente;

/Z21 : empresa inadimplente classificada incorretamente como adimplente;

n22 : empresa inadimplente classificada corretamentel

/'Z.] : /Z] ] + m2]

m.2 = /Z12 + n22

nl. : /ZI l + /Z12

n2. = /Z21 + /Z22

m.. : nl 1 + n21 + m12 + /Z22

  Estimado  
Observado Adimplente Inadimplente Total

Adimplente
nll n12 nl.

Inadimplente
n21 n22 n2.

Total
n.l n.2 m
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Pode-se definir:

TA =( n]] +/'Z22)//Z.. como aTaxa de Acerto Totall

TE = /ZI l//'ZI. como a Taxa de Acerto dos Adimplentes(Especificidade)

TS : /Z22 / /'Z2. como a Taxa de Acerto dos Inadimplentes (Sensibilidade)

As três taxas de acerto definidas acima serão utilizadas para verificar a

performance de cada técnica, além de servirem como medidas comparativas.

A partir do modelo de escore selecionado para cada segmento, pode-se obter

o nível de risco de deíau/f para cada empresa. E estabelecido um ponto de corte

para a probabilidade de inadimplência, e quando a probabilidade estimada para uma

nova empresa excedê-lo, esta será classificada como de "alto risco", caso contrário

de "baixo risco"

A tabela de freqüência que acabamos de apresentar é obtida pelo

cruzamento de resposta estimada (predita) e resposta observada. Encontramos,

então, a "especificidade" e a "sensibilidade" do modelo.

A especificidade é a proporção de empresas que foram preditas como

adimplentes e nas observações estavam realmente nesta situação. Já a
sensibilidade é a proporção de empresas que em um ano, após a observação,

apresentaram inadimplência e que foram preditas pelo modelo como inadimplentes.

Serão utilizadas, além destas taxas de acerto, as abordagens adotadas na

análise univarinate: estatística Qui-quadrado e "Índice de Poder" (CAP).

3.4.1 Desempenho dos Modelos Selecionados

3.4.1.1 Segmento ''Empresas"

Tabela 7: Classificação do Modelo ''Empresas''
Esti m ad o

Obsewadü Adimplentes Inadimplentes
Adimplentes 217 25

Inadimplentes 52 26
Total 269 51

Taxa tle Acerto Total

Acerto Atlitnplentes
Acerto Inadimplentes

Total
242

78
32Ü

76%

Bl%
51%
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Tabela 8: Estatística Qui-Quadrado do Modelo Empresas

<rül (l J'3) h'll <x<M2 >M2(2n)
Adimp[ente= ]t]2 g2 75

Inadimplentes 5 14 132
Total IQ7 1t]6 1D7

Total
269

51
32Ü

17

IÜ7
17

IÜ6
17

ID7

269
51

32n

1.615
B.51g

n.Q94 2.4B4 4.1g]
D.496 1].1Ü1 22.116

Chi 26.3ü8
pVa[ue ü.ü1]02%

Gráfico 3: Percentis dos Valores do Modelo Empresas

= Adimplentes
.â Inadimplentes

g + 0
g 8 %-r \Br \.#

(0 (N © + 0 (0
(o i'\ I'\ © a) a)

Gráfico 4: C4P & Índice de Poder(Modelo ''Empresas'')

100%

75%

50%

25%

o%

o% 25% 50% 75% 100%
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M odeio Ideal

M odeio
Aleatótio  

7
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Podemos observar que o resultado do modelo para o segmento "Empresas" é

satisfatório. Contudo, seu desempenho é pior do que o modelo para "Grandes

Empresas", como veremos a seguir. Acreditamos que isso ocorra devido a diferença

entre a qualidade das informações contidas nos demonstrativos financeiros destas

empresas

Supõe-se que as maiores empresas, principalmente as de capital aberto, são

mais rigorosas e criteriosas na divulgação de seus dados contábeis. E, seus

demonstrativos são mais freqüentemente submetidos à auditorias externas.

3.4.1 .2 Segmento ''Grandes Empresas

Tabela 9: Classificação do Modelo ''Grandes Empresas''

Estimad o

OI)sewallo Adimplentes Inadimplentes
Adimplentes 5[] 4

Inadimplentes 8 15
Total 5E] 19

Taxa lle Ace rto Total

Acerto Alliinplentes
Acerto Inatlirti l)lentes

Total
54
23
77

B4%

79%

Tabela 10: Estatística Qui-Quadrado do Modelo ''Grandes Empresas''

<MI (l H) MI <x<M2 >M2(2/3)
Adimplentes 25 23 1E]

Inadirnplentes 1 2 16
Total 26 25 26

2Q 19 2Q

26 25 26
1.49B n.923 4.691
4.571 2.817 14.31B

chi
pValue

Teta l

lg
77

19
77

7.111
21.7D7
28.818

D .nnnl %
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Gráfico 5: Percentis dos Valores do Modelo ''Grandes Empresas
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Gráfico 6: CAP & Índice de Poder (Modelo ''Grandes Empresas'')
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Conforme mencionado, o desempenho do modelo para "Grandes Empresas"

é melhor. Apresentando boas taxas de acerto: TE = 86% (especificidade) e TS =

79% (sensibilidade). Seu Índice de Poder também é bastante satisfatório: IP = -85%.

Essa diferença dos resultados entre os dois segmentos indica a necessidade

de se avaliar a possibilidade de inclusão de outras variáveis, além das financeiro-

contábeis. Pois o uso de índices financeiros pode não ser suficiente para capturar a

possibilidade de inadimplência. Contudo, o modelo, sem dúvida, auxilia na avaliação

quantitativa da empresa, consolidando os índices financeiros mais relevantes e com

maior nível de discriminação. O modelo seguramente apresenta grande

complementaridade na análise de crédito.

 

    
 l T :;/ ./  
Z;' n+
)% 25% 50% 75% 100%
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4. MODELO DE PREVISÃO DE INADIMPLENCIA

As etapas desenvolvidas anteriormente possibilitaram gerar escores de risco,

que agrupam informações contidas num subconjunto de variáveis e expressam uma

relação com a resposta de interesse, a possibilidade de inadimplência.

O modelo de escore desenvolvido auxilia no processo de geração de um

instrumento de predição devido à redução do número de variáveis analisadas.

O que se busca com o uso dos escores é a minimização da dimensionalidade

que, quando não acompanhada por uma perda significativa de informação, poderá

facilitar o uso de métodos estatísticos alternativos para predição e também tornar

mais simples a interpretação dos resultados.

Assim, podemos avaliar a situação financeira do contratante de crédito

através de seus dados quantitativos específicos, sem a necessidade de maiores

aprofundamentos no total de suas informações.

O processo de geração de um instrumento de predição pode ser
esquematizado de duas formas:

Sem a construção de um escore

Variáveis Exploratórias

XI, X2, ..., Xn modelo .
oulunçao

Com a construção de um escoBI

Pred.ição para Y

Pr{ Y l XI , X2, ..., Xn}

Variáveis Exploratórias Escore Predição para Y
modelo

E=f(XI ,X2,...,Xn) --------> Pr{ Y l E}XI, X2,..., Xn

Este trabalho de análise pré-posredoH, é conhecido como abordagem

"Bayseiana" (devido ao reverendo Thomas Bayes6). A abordagem consiste em

comparar, para cada experimento possível, o valor esperado a pdod e posfedoH.

Para isto, define-se a distância esperada entre pr/od e posferfod. Acreditamos que.

quanto maior a distância entre pdoH e posferfod, mais informativo será o

experimento.

Peneira (1990) observa que "efetuar a operação p/fod / l)osfedod é, na

verdade, construir um processo indutivo de ganho de conhecimento. O que foi

' Pereira. C. & Viaja, M 'Elementos de Inferência Bayesiana". V SINAPE, 1982
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chamado de distribuição a posfeHo/f em dado momento, pode no momento seguinte

passar a ser uma distribuição a pHod para um novo experimento, digamos Y"

4.1 Modelo de Diagnóstico

Utilizando-se o modelo bayesiano no cálculo da probabilidade de
inadimplência, construiremos o que denominamos Modelo de Previsão.

O modelo de escore construído estima a probabilidade de que em um ano a

empresa esteja inadimplente. Através de um ponto de corte, 30%, classificamos se a

empresa apresenta alto ou baixo risco de crédito.

Uma empresa com escore (probabilidade) acima de 30% será considerada de

"alto risco", ou seja, com maiores chances de inadimplência. Já uma empresa com

escore abaixo de 30% será classificadas como de "baixo risco"

Tendo estabelecido os elementos do modelo de escore e as relações entre

eles, é possível construir o diagrama de influência para o problema em análise.

Com base na tabela de classificação, descrita no tópico 3.5, analisamos os

resultados da freqüência de empresas inadimplentes (e adimplentes) estimada e

observada.

Denotaremos "AE" e "AO", os adimplentes estimados e observados

respectivamente, e "IE" e "lO" os inadimplentes estimados e observados.

Ao analisar uma empresa busca-se descobrir se ela é inadimplente (IO) ou

adimplente (AO). Antes de processar qualquer outra informação, uma probabilidade

a prfod de inadimplência (p) é atribuída. Considerando-se outras informações, são

observadas as estimativas do modelo de escore, indicando "alto risco" (IE) ou "baixo

risco" (AE), o que representa uma nova evidência associada a empresa.

Os elementos para o modelo são:

e Sensibilidade = z' = PrÍÁE l 40}

. Especificidade O = Pr{/E l /O}

e x e y são variáveis aleatórias binomiais com parâmetros (ÁO,7z) e (/O,O)

- xl7z - bí(AO,7z) e y 10 - bi(/O,O)
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. x é o número de respostas positivas entre as empresas adimplentes (AO)

e y é o de respostas negativas entre as inadimplentes (IO).

e A situação de uma nova empresa analisada é

0, caso não ocorra a inadimplência

1 , caso ocorra a inadimplência

O diagnóstico prévio de probabilidade é Pr {õ=1} = p (5 -ber (1))
aleatória de Bernoulli.

. O resultado do modelo de escore para uma nova empresa é

0, se o escore indica "baixo risco"

â-

(5é variável

1, se o escore indica "alto risco:

Prle=ll (J=ll=zouPrle=0 á=0l=z?

e Temos na primeira etapa da análise

Prle = 1 l x, p} = p # -;l:il-i+ (l -- p) #

/o-y+l

. O posterior diagnóstico de probabilidades, objeto deste estudo, é

Pr{ (5=0 je = O, x,y} e Pr{ â=1 je = 1, x,y}

Os fatores a direita (x e y) são observáveis e os da esquerda são os

fatores de interesse, que inicialmente não são observáveis.

e Enfim, na etapa posterior temos a solução

pl--!t!-l.>prle =ll.r,y} se e=l
Prlâ = 1 l e, .r, y} =

pl-4e=!:!1l-rPrle = 0 l x,y} se e =o

Este são os principais elementos do modelo de predição, onde em cada etapa

é obtida informação complementar para o diagnóstico.

O propósito não é detalhar a obtenção desta solução para modelos de

diagnóstico, tão pouco se aprofundar no tratamento dos diagramas de influência.

O que se propõe é avaliar a aplicação do método bayesiano no
desenvolvimento da ferramenta de predição de inadimplência.
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4.2 Aplicação do Modelo de Diagnóstico usando a Função de Escore

Depois de realizada a regressão logística, gerando os escores que classificam

as empresas. Usamos esta informação para a estimação da probabilidade a

posteriori.

Para os dois grupos de empresas, de adimplentes e de inadimplentes, temos

as seguintes considerações para cada segmento:

. Segmento "Empresas"

Dos 51 (10) clientes que ficaram inadimplentes, 26 (x) apresentaram

escore de "alto risco";

- Dos 269 (AO) clientes que continuaram adimplentes, 217 (y)

obtiveram escore de "baixo risco"

. Segmento "Grandes Empresas"

Dos 19 (10) clientes que ficaram inadimplentes, 15 apresentaram

escore de "alto risco"(x);

- Dos 58 (AO) clientes que continuaram adimplentes, 50 obtiveram

escore de "baixo risco" (y)

Empregando-se os dados de cada grupo, e com base em uma probabilidade

a pHod (p), as probabilidades a posfedod foram estabelecidas pelas seguintes

expressoes:

8 Probabilidade posfedor/ para o segmento "Empresas"

Caso o escore indique "alto risco" =(21 8/271 *p)/((21 8/271 *p)+(26/53*(1 -p)))

Caso o escore indique "baixo risco" = (53/271 *p)/((53/271 *p)+(27/53*(1 -p)))

. Probabilidade l)osfedor/ para o segmento "Grandes Empresas"

Caso o escore indique "alto risco" = (51/60*p)/((51/60*p)+(5/21 *(1 -p)))

Caso o escore indique "baixo risco" = (9/60*p)/((9/60*p)+(1 6/21 *(1 -p»)

Foram estimadas as probabilidades a posfedod a partir de diversos valores da

probabilidade a p/fod (p).

Por exemplo, no segmento "Grandes Empresas", com base em uma

probabilidade a pr/od de 50% (p = ly2), temos: no caso de escore indicativo de "alto

risco" 75% de probabilidade a posfedod e 1 6% para "baixo risco"
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Os Gráficos 7 e 8 apresentam os resultados destas estimações, mostrando

como cada nível de risco estabelecido pelo modelo de escore modifica a

probabilidade a l)osfeHod de inadimplência.

Gráfico 7: Pdod e Posfedorf, para alto e baixo risco ("Empresas")
100%

90%

80%

70%

60%

+ Alto Risco

.à Baixo Risco

Priori(p

40%

30%

20%

10%

o%

o%

Gráfico 8: PHod e /3osfedod, para alto e baixo risco ("Grandes Empresas")

+ Alto Risco

.ü Baixo Risco

Priori (p

20% 40% 100960% 80%

A distância entre as probabilidades a pHod e a posfedorf , calculada pela

subtração de seus respectivos valores. está exposta nos Gráficos 9 e 1 0.
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Gráfico 9: Diferenças de probabilidade pelo Método Bayesiano
"Empresas"

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

--n-- Posteriori(Alto Risco) --+-- Posteriori(Baixo Risco)

Gráfico 1 0: Diferenças de probabilidade pelo Método Bayesiano
"Grandes Empresas"

0% 20% 40%

--a..-- Posteriori(Alto Risco)

60% 80% 100%

--+.-- Posteriori(Baixo Risco)

O analista de crédito, através da probabilidade a pdo/f, expressa sua
percepção em relação a empresa, com base em algum critério próprio (subjetivo.

qualitativo ou quantitativo). Em conjunto com o resultado do modelo de escore, que

indicará o nível de incerteza acerca desta empresa (alto ou baixo), obtém-se a

probabilidade a posfedod, estimando o risco de inadimplência.
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5.CONCLUSÃO

A utilização de métodos quantitativos no apoio à tomada de decisão é cada

vez maior e o uso da estatística, associado ao da computação, tem contribuído para

esse processo.

Muitas instituições financeiras já utilizam modelos quantitativos para calcular,

monitorar e gerenciar o risco de crédito presente nas linhas de negócio.

Impulsionados pela atual proposta de reforma do Acordo de Capital da Comissão de

Supewisão Bancária da Basiléia, ou Acordo da Basiléia, os sistemas internos

desenvolvidos pelas instituições para gestão do risco de crédito adquirem uma

importância crucial.

As instituições financeiras, em função de normas do Banco Central do Brasil,

do Band for /nfemaf/ona/ Self/amar?fs (BIS), e da própria necessidade de controle e

gerenciamento de risco de crédito, já desenvolvem e utilizam modelos para

identificação e estimativa de perdas potenciais com clientes.

Empréstimos e financiamentos são as atividades principais da maioria dos

bancos. O processo de concessão requer que sejam feitos julgamentos sobre as

pessoas ou organizações às quais se pretende fornecer o crédito, porém esses

julgamentos nem sempre são corretor, ou se tornam incorretos com o passar do

tempo.

Segundo Bessis (apud Vicente, 2001 p. 39), o risco de crédito possui duas

dimensões: a quantidade do risco e a qualidade do risco. A quantidade refere-se ao

montante que pode ser potencialmente perdido nas operações de crédito e a

qualidade refere-se a qual seria a probabilidade ou sinais de possíveis perdas.

A qualidade do risco é quase sempre apresentada na forma de "raf/ngs"

internos, ou externos, quando realizados por outra empresa (por exemplo, empresas

de rating como Moodys e S&P).

"0 domínio do risco traz a noção de que o futuro é mais do que um capricho

dos deuses e está a sewiço do presente".(Bernstein. 1997, p.l)

A atividade de concessão de crédito a clientes passa por uma fase de

reestruturação no Brasil, seja em função das mudanças de mercado, seja em função

de novas normas oficiais.
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O desenvolvimento dos modelos de risco é motivado pela ampliação dos

mercados de crédito, a redução das margens sobre empréstimos relativa ao

aumento da competitividade e avanços na teoria de finanças.

As formas de se avaliar a contraparte podem ser resumidas em qualitativas

(subjetivas, por levarem em conta a opinião de quem avalia o crédito) e quantitativas

(objetivas ou econométricas por utilizarem modelos matemáticos).'

As formas qualitativas têm a grande vantagem de tratarem caso-a-caso,

quando o cliente tomador de crédito e o representante da organização que concede

o crédito podem interagir e obter informações não quantitativas, um em relação ao

outro. Têm, porém, a desvantagem da grande dependência da experiência do

analista, do baixo volume de produção na análise e do envolvimento pessoal do
analista do crédito.

As formas quantitativas têm como principal ponto positivo o uso de regras

bem definidas, geralmente baseadas em modelos estatísticos, sobre as

características do cliente e sua relação com os produtos e/ou serviços para obtenção

do crédito. Têm como grande desvantagem a impessoalidade e a rigidez da

avaliação.

A vantagem do uso de crer/f score é que as decisões são feitas de forma

consistente, de acordo com critérios pré-estabelecidos e a um baixo custo, porque

são processadas por um computador e não através do julgamento humano.

Normalmente os sistemas de crer/f score são únicos porque são baseados

em experiências individuais dos credores com seus consumidores.

O modelo proposto apresenta uma grande complementaridade no processo

de estimação do risco de crédito. Acreditamos que pode auxiliar bastante no

processo decisório, minimizando o trabalho de análise de variáveis quantitativas.

No segmento de pessoas jurídicas, principalmente para grandes empresas,

são incorporadas avaliações de especialistas aos índices extraídos de
demonstrativos financeiros para atribuição de uma nota (raf/ng ou score) e para um

parecer final quanto a aprovação ou não do empéstimo.

7 Sirva, José Pereira da. Gestão e aná]ise de risco de crédito. São Pau]o. At]as. ] 998. Pg. 275
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Conforme Parente e Costa (2003 p. 2), a dificuldade em obter informações

fidedignas e atualizadas sobre clientes de médio e grande porte, característica no

mercado de crédito brasileiro, faz-nos vislumbrar a possibilidade de utilizar modelos

com base nos hábitos de pagamento, transplantando a tecnologia desenvolvida no

varejo, para créditos de maior valor.

Para mensurar a capacidade de pagamento de uma empresa de médio ou

grande porte, as instituições financeiras têm a seu dispor um universo de

informações a escolher: dados de demonstrações económico-financeiras publicadas

a cada exercício, dados de óureaus de crédito privados, normalmente contendo

informações restritivas, raf/ngs atribuídos por agências classificadoras de risco e

também informações oriundas da Central de Risco de Crédito do Banco Central

(CRC), dão transparência ao perfil de risco dos devedores.

Acreditamos que, para pequenas e médias empresas, seja pertinente

incorporar na modelagem do risco de crédito informações adicionais além dos

índices financeiros. Por exemplo, dados cadastrais referentes ao tempo de

constituição da empresa (idade) e número de sócios controladores, ou informações

qualitativas acerca da estrutura societária, da posição em relação aos concorrentes,

do endividamento no sistema (CRC) e da experiência dos executivos da empresa.
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ANEXO 1: Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultados

Estrutura das informações contábeis

PREFIXO DA CONTA CONTABIL
AT-ATIVO
PA - PASSIVO
COD}GO DO TIPO DE CONTA CONTABIL
T-TOTALIZADORA
A-ANALÍTICA

Ativo Passivo
Prefiro Tipo Nome Conta Contábil Prefiro Tipo Nome Conta Contábil
AT A CAIXAEBANCOS PA A DUPLICATAS DESCONTADAS
AT A APLICACOESFtNANCEIRAS PA A FINANCIAMENTOBANCARIO
AT A CONTA A RECEBER - CLIENTE PA A FINANCIAM.MOEDAESTRANG
AT A PROVISÃO DEVED DUV PA T EMPRESTIMOS EFENANC.
AT T CLIENTESLIQUIDO PA A DEBENTURES
AT A ADIANTAMENTOS PA A FORNECEDORES
AT A IMPOSTOSA RECUPERAR PA A DIVIDENDOSA PAGAR
AT A COLÉG/CONTR PA A IMPOSTOS.TAXAS.CONTRIB.
AT A ESTOQUES PA A PROVISOES
AT A OUTROSESTOQUES PA A DIVIDAS C/PESSOASLIGAD
AT A DESPESASANTECIPADAS PA A SALÁRIOS.ENCARGOS
AT A OUTROSCREDITOS PA A OUTROS
AT T ATIVO CIRCULANTE PA T PASSIVO CIRCULANTE
AT A TÍTULOS E VALORES PA A FINANCIAM.BANCARtOLP

AT A
CONTAS A RECEBER-
CLIENTES PA A FINANCIAM.MOEDA ESTRANG.

AT A DEPOSITOSJUDICIAISEOUT PA T EMPRESTIMOS FINANCIAM LP

AT A CREDITOS C/PESSOASLIGAD PA A
COLIGADAS/CONTROLADAS
LP

AT A IMP.RENDA&CONTRB.SOC.DIF PA A IMPOSTOSPARCELADOS
AT A OUTROSCREDITOSALP PA A IMP.DE RENDA.CONTRIB.DIF
AT T REALIZAVELALP PA A PROVISOES LP
AT A IMOVE}S E TERRENOS PA A DEBENTURES LP
AT A MAQUINARIAEEQUIPAMENTO PA A OUTRASOBRIGACOESALP
AT A OUTROIMOBILIZADO PA T EXIGtVELLP
AT A IMOBILIZADO EM ANDAMENTO PA T TOTALEXIGIVEL
AT A AMORTIZACAOACUMULADA PA A RESULTADOEXERC.FUTUROS
AT T IMOBILIZADOLIQUIDO PA A PARTICIP.MINORITÁRIAS
AT A PART. CONTROLADAS/ COLIG. PA A CAPITALSOCIAL
AT A OUTROS INVESTIMENTOS PA A RESERVAS DE CAPITAL
AT T INVESTIMENTOS PA A RESERVAS DE REAVALIACAO
AT A MARCAS.PATENTES PA A RESERVASDELUCROS
AT A DIFERIDO.NETO PA A OUTRAS RESERVAS
AT T ATIVO PERMANENTE PA A LUCRO (PREJUIZOS} ACUM.
AT T TOTALATIVO PA T PATRIMONIOLIQUIDO

      PA T TOTALPASSIVO
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PREFIXO DA CONTA CONTABIL

DR-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
CODIGO DOTIPO DECONTACONTABIL:
T-TOTALIZADORA
A-ANALIT}CA

Prefixo Tipo Nome Conta Contábil

DR T RECEITAOPERACIONALBRUTA
DR A +VENDADEPRODUTOS
DR A +RECEITA DEEXPORTACOES
DR A + PRESTACOES DE SERVICOS
DR A + OUTRAS RECEITAS

DR A DEDUCOES RECEITABRUT
DR T RECEITAOPERACIONALLIQ
DR A +COMPRAS
DR A +/-VARIACOESESTOQUES
DR A +GASTOS GERAISFABRIC.
DR A + OUTROS CUSTOS
DR T CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS
DR T :)RESULTADO BRUTO
DR T DESPESAS GERAIS E ADM.
DR A DESPESASADMINISTRATIVAS
DR A IMPOSTOS.TAXAS EDESP.LEG
DR A DEPRECIACOES
DR A HONORÁRIOS DE DIRETORIA
DR A ARRENDAMENTO
DR A SALARIOSEENCARGOS
DR A DESPESAS DE VENDAS
DR T :)RESULTADO ATIVIDADE
DR T +/-DESPESAS/REC.FINANC.
DR A DESPESAS FINANCEIRAS
DR A +IRECEITAS FINANCEIRAS
DR A JUROS S/CAPITALPROP
DR A +/- OUTRAS DESP/REC OPER
DR T :)LUCROOPERACIONAL
DR A +)RECEITAS NAO OPERAC
DR A DESPESAS NAO OPERAC.
DR T ;ILUCRO NAO OPERACIONAL
DR T RESULT.ANTES TRIB/PART.
DR A PROVISAOIMPOSTO RENDA
DR A IMPOSTO RENDACREDOR
DR A PARTICIPACOES & CONTR.ESTAT
DR A REVERSAOJUROSS/CAP.PROP
DR T LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO
DR A DIVIDENDOS
DR A PARTICIP.MINORITÁRIAS
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ANEXO 2: Índices Financeiros (Variáveis Propostas)

Nome Definição

All Luc roP reiuizoExe rc ido/PL)/((LucroP reiuizo Exe rcicio+DesoRecFinanc)/TotaIAti vo

A12
((LucroPrej uizo Exercício/TotaIAtivo)/(l -
Total Exia ivel/fotaIAtivo)»* (TotaIAtivo/(Luc roP reiuizoExe rcício+DespRecFinanc

Atl C ustoP rodVend/VariacaoEstoq u e
At2 Fornecedores/DuolicatasDescontadas
At3 Duol icatas Descontadas/C lientesl i
At4 Estoaues+Outros Estoci ues)/CustosP rod utosVendidos)*360
At5 ClientesLia/(ReceitaOoe rLia+lmoostosTaxasContrib) )*360
At6 ClientesLia/ReceitaOoe rLI c})*360
At7 Fornecedores/Comoras)*360
Enl PatrimonioLiauidoH'otal Passivo
En10 AtivoPermanente/PL
Enll AtivoPermanente + RealizaveILP/ PL

En13 PL - MarcasPatentes - DiferidoNeto) / PL
En14 TotaIExiaivel/PL
En15 PL-CaDitalSocial}/TotaIAtivo
En16 TotaIExiaivel/(PL - MarcasPatentes - DiferidoNeto
En17 EmorestFinanc + Debentures + EmprestFínancLP+DebenturesLP)/ PL

En18
IEmprestFinanc+Debentures+EmprestFinancLP+DebenturesLP-Financ MoedaEstrang-
Financ MoedaEstranaLP)/PL

En19
(EmprestFinanc+Debentures+EmprestFinancLP+DebenturesLP)/(PL - MarcasPatentes
DiferidoNeto

En2 ExiaiveILP/Patri monioLlauido

En20
(EmprestFinanc+Debentures+EmprestFinancLP+DebenturesLP-CaixaBancos)/(PL
MarcasPatentes - DiferidoNeto

En21 E m orestFI nanc+Debentu restem o restFinancLP+Debe ntu resLP-CaixaBancos
En22 PL-CaoltalSocial+P rovisoes+P rovisoes LP)/TotaIAtivo
En23 P L/í ExiaiveILP+Pass ivoCI rculante+ Rese rvasLuc ros+Luc roPreíuizoAcum .
En25 l /(PassivoCirculante/PL
En26 P L+ P rovisoes+P rovisoesLP)/TotaIAtivo

En27
DespesasFinanceiras/(DespesasGeraisAdm-
DeDreciacoes+DesüesasFinanceiras+DespesasNaoOoer

En28 AtivoCirculante+Realizavel LP)-(PassivoCirculante»/TotaIAtivo
En29 PL/(ExiaiveILP+PL)*100
En3 PL + ExiaiveILP)/I'otalPassivo
En30 ExiaiveILP/TotaIAtivo
En31 Provisoes+Provisoes LP)/TotaIAtivo

En32
1/(((ExigiveILP+(Emp restFI nanc+Debentu res+EmprestFinancLP+Debentu resLP)+P roviso
esLP)/PL)*100

En35
1/((EmprestFinanc+Debentures+EmprestFinancLP+DebenturesLP)/(PL - MarcasPatentes

DiferidoNeto
En4 Pass ivoCI rculante/rota l Passivo
En5 PL + TotaIAtivo - ImobilizadoLia - AtivoCirculante)/(ExiçtiveILP + Passivo Circulante
En6 TotaIExiaivel/PatrimonioLiauido
En7 ExiaiveILP+ExiaivelCP)H'otaIAtivo
En8 TotaIExiaivel/(TotaIExiaivel + PL
En9 Pass ivoCI rculante/Total Exigível
Eal AtivoPermanente/(AtivoPermanente-PL
Eci10 P L-lmobilizadoLia. +TotaIAtivo-AtivoCI rc ulante)/ExiaiveILP

Eall
(AtivoCirculante-(CaixaBancos)-(PassivoCirculante-(emprestimos e
financiacion»)H'otaIAtivo
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Ea12 ProvisoesLP/AolicacFinanc
Ea13 Ativo Permanente-PL)/AtivoPermanente

Ecl15
IPL+ExigiveILP+Provisoes+ProvisoesLP)/(TotaIAtivo-
AtivoCI rcula nte+( Estou ues+Outros Estou ues

Ea2 P L/(TotaIAtivo-AtivoCI rculante
Ea3 PL+ Exia iveILP)/AtivoPermanente
Ea4 PL-lmobilizadoLia)/TotaIAtivo
Ea6 PL+ExiaiveILP+Provisoes+ProvisoesLP)/ (TotaIAtivo-AtivoCirculante

Ea7 l/ííPL+ExiaiveILP+Provísoes+ProvisoesLP}/ (TotaIAtívo-Ativo Circulante+0.5*Estoaues

Ea8 PL-CaoitalSocial)/(TotaIAtivo-AtivoCirculante
Ea9 PL/ÍAtivoPermanente-lmobil izadoLI
Esl AtivoPe rmanente/TotaIAt ivo

Es10 Fornecedores+DividasPessoasLiaad)/(ExiaiveILP+PassivoCirculante
Esll ExiaiveILP+(Emo restFinan c+Debentu resCP) )/(ExiaiveILP+PassivoCirculante
Es12 E mDrestFinanc+DebenturesCP)/(((+ExiaiveILP)+PassivoCI rc ulante
Es13 DesDesasAdm/ DesoesasGeraisAdm
Es14 Emo restFinac+Debe ntu res+EmprestFinacl P+Debentu resLP)/Total Exi ç] ive l

Es15 EmorestFinac+Debentures+E mprestFinacLP+DebenturesLP)/ Total Passivo
Es16 ExiaiveILP/TotaIExiaível

Es17 Em orestFinac+Debentu res/Total Exiaive l
Es18 Em orestFinac+Debentu resR'otalPassivo
Es19 EmD restFinacLP+Debentu res L P/Total Exiaive l
Es2 l/Í PassivoCI rculante/CaDitalSocial
Es20 EmorestFinacLP+Debentu resl P/Total Passivo
Es3 ExictiveILP/CaoitalSocial
Es4 CaoitalSocial/TotaIAtivo
Es6 AtivoCirculante/FotaIAtivo
Es7 AtivoCI rculante/Ativo Pe rmanente

Es8 CaoítalSocial/PL

Es9
(Fornecedores+(DividasPessoasLigad+Debentures+EmprestFinanc»/(ExigiveILP+Passivo
Circulante

Lal AtivoCirculante + RealizaveILP)/(PassivoCirculante + ExiaiveILP
La12 Fornecedores+Dividas PessoasLia)/C ustos Prod utosVendidos)*360
La13 ReceitaODerLia/ImobilizadoLI
La14 CaixasBancos+ADlicacoesFinanc}/PassivoCirculante
La15 CaixasBancos/PassivoCirculante
La16 AtivoCirculante- PassivoCI rculante)/Total Ativo

La17 AtivoC írculante-(Esto cl ues+Outros Estoques) )/PassivoCI rculante
La18 AtivoCI rculante- PassivoCI rculante}/AtivoCI rculante

La19 CaixasBancos+AplicaFinanc
La2 AtivoCirculante/ PassivoCirculante
La20 CaixasBancos/AtivoTotal
La21 Estoau es+Outros Estoaues)/AtivoCI rculante
Lci22 Estoau es+Outros Estou ues)/(AtivoCirculante-PassivoCirculante)* 1 00
La23 AtivoCÍ rculante/PassivoCI rculante)/ReceitaOoe rLI

La24 Receita0oe rLia/Caixas Bancos
Lq25 AtivoCirculante-PassivoCirculante)/ (Estoques+OutrosEstoques)'1 00
La28 AtivoCI rculante-Aol icacoes Financie ras/PassivoCI rculante

La29 Luc roODe racional*0.65+DeD reciacoe s/Exia iveILP
La3 LucroODeracional*0.65+DeDreciacoes
La30 AtivoCirculante-Estoaues-OutrosEstoaues)/ (EmürestFinanc+Debentures
La31 AtivoCI rculante-CaixaBancos-PassivoCI rc ulante)demo restFinanc+Debe ntu res
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La32
IEmprestiFinanc+Debentures)/(AtivoCI rculante-Estoques-Outros Estoques-CaixaBancos-
AolicacoesFinanceiras)*1 00

La33 CaixaBancos+AplicacoesFinanceiras)/(EmprestFinanc+Debentures
La34 AtivoCirculante-CaixaBancos-AplicaFinanc)/ReceitaOperLiq)*360

La35

((DespesasAntecipadas+(AtivoCI rc ulante-CaixaBancos-AplicaFinanc
DespesasAntecipadas))-(ResultadoExerFuturos+PassivoCirculante-Clientes Liquido-
Adiantamentos-lmDostosARecuoerar -ColiclContr-OutrosCreditos»/ReceitaOperLia*360

La36
((AtivoCI rc u jante-CaixaBancos-Apl icacoes Financei ras-
DesoesasAnteciDadas)/(CustosProdutosVendidos+ DespesasVendas))*360

La37
((AtivoCI rc ulante-CaixaBancos-Aplicacoes Financeiras- DespesasAnteci padas-Estoq ues-
OutrosEstoaues)/ReceitaOperLíq)*360

Lcl38
((PassivoCirculante-EmprestFinanc-Debentures-Provisoes-
ProvisoesLP}/(DesoesasGeraisAdm+CustosProdutosVendidos))*360

La39 Fornecedores+DividasPessoasLiaadas)/ReceitaOperLia*360
La4 LucroP reiu izoExercicio-Dividendos- Pa rticipacoesMI noritarias+Depreciacoes
La40 EmDrestFinanc+Debentures/ReceitaOoerLia)*360
La41 CaixaBancos/DesoesasNaoOoerl*360
La42 Ati voCI rculante-Caixa Bancos-Aol ícFinanc)/(Fo rnecedores+Dividas PessoasLiq)*360

La43
l(AtivoCI rculante-CaixaBancos-AplicaFinanc-Estoq ues-
Out rosEstoq ues)/(Desoesas NaoOoe r)*360

La45
l(ClientesLiquido/ReceitaOperLiq)'360)-

Fornecedores+DividasPessoasLiaadas)/CustosProdutosVendidos)*360

La46
CaixaBancos+AplicFinanc/(EmprestFinanc+Debentu res+EmprestFinancLP+Debentu resl

La5 AtivoCirculante-PassívoCirculante
La6 PassivoCirculante/ReceitaOoerLI
La7 PL+ExíaiveILP-AtivoPermanente)/ReceitaOperLI
La8 Estoques+ outros estoques)/ReceitaOperLiq)*360
La9 AtivoCI rcula nte- PassivoCirculante)/ReceitaOoerLI
Prl ReceitaOoerLiaHotaIAtivo
Pr2 PL/ReceitaOperLI
Pr3 ReceitaOperLia/AtivoCI rculante
Pr5 ReceitaOoerLia/(TotaIAtivo-AtivoCirculante
Pr6 ReceitaODerLia/( P rovisoes+P rovisoesLP
Pr7 ResultadoBruto - DesoesasVendas / (DespesasGeraisAdm - Depreciacoes

Pr8
IResultadoBruto+Out ras ReceitasDespesasOpe r-
DesDesasVendas)/( DesoesasG e raisAdm- Deo reciacoes

Rel LucroPreiuizoExe rcicío/TotaIAtivo)* 1 00
Reli 0,65*LucroOperacional+Provisoes)/PL
Re12 ResultadoAtividade+Deoreciacoes)/DesoRecFinanc
Re13 P rovisaolm DostoRenda+l mDostoRendaC redo r)/(Luc roOpe racional-DespesasNaoOpe r
Re14 Dividendos/Luc ro P reiuizoExe rcicio
Re15 LucroPreiuizoExcerc/PL
Re16 Luc ro P reiu izoExce rc/ReceitaODerLI

Re17
ResultadoAtividade+Dep reciacoes-( Despesas Financei ras+J u rosCapital)-
ProvisaolmoostoRenda-imposto renda credora/PL

Re18 LucroOoeracional/PL

Re19
ResultadoAtividade+Depreciacoes-(DespesasFinanceiras+JurosCapital)-
ProvisaolmoostoRenda-imoosto renda credor)/fatal Ativo

Re2 ResultAntesTribPart-(DesoRecFinanc+Juros s/ Caoital»/TotaIAtivo)*1 00
Re20 Luc roOüe raciona l/TotaIAtívo

Re21
ResultadoAtividade+ Depreciacoes-(Despesas Financei ras+J u rosCapital)-
ProvisaolmoostoRenda-imoosto renda credor)/LucroPreiuizoExerciclo

Re22
Total Exigível/(Res ultadoAtividad e+Depreciacoes-(DespesasFinancei ras+J u rosCapital)-
ProvisaolmDostoRenda-imoosto renda credor
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Re23
(ResultadoAtividade+Depreciacoes-(DespesasFinanceiras+JurosCapital)-
ProvisaolmoostoRenda-ímoosto renda credor)H'otaIExiaivel

Re24
Exig iveILP/( R esultadoAtividade+Dep reciacoes-(DespesasFinancei ras+J u rosCapital)-
ProvisaolmoostoRenda-imoosto renda credor

Re25
( ResultadoAtividade+Depreciacoes-(DespesasFinanceíras+Ju rosCapital)-
ProvisaolmpostoRenda-imposto renda credor)/ExiaiveILP

Re26
(EmprestFinancLP+DebenturesLP)/(ResultadoAtividade+Depreciacoes-
Desoesas Financeí ras-J u rosCaoital-P rovisaolmoostoRenda-lmoostoRendaC redor

Re27 ResultadoAtividad e/ReceitaOoerLI
Re28 Lucro0oeracional/ReceitaOperLI
Re3 ResultAntesTribPartH'otaIAtivo)* 1 00
Re30 Luc roOoe racional/rota l Passivo
Re31 ResultAntesTribPa rt/T'otal Exia ive l
Re32 Luc roOoe racional/(TotalPass ivo-CaixaBancos
Re34 Luc roPreiu izoExe rcíci o/DespesasG e raisAd m
Re35 Luc ro P reiu izoExe rcici o/DesoesasAdminist rativas
Re36 Resu ltAntesTribPart+(DesoesasFinanc+Ju rosCaoital\}/í PL+ExiaiveILP)*1 00

Re37 ReceitaODerLia/(PL+ExiaiveILP
Re38 P rovísaolmoostoRenda+lmoostoRendaC redo r)/Resu ltAntesTribPa rt
Re39 P rovisaol mpostoRenda+l m postoRendaC redo r)/ReceitaOoe rLI
Re4 DesDesasFinanceiras/ReceitaODerLI
Re40 Luc roOoe racional/CaoitalSocial
Re41 ResultAntesTribPa rV(Res ultAntesTribPa rt+Luc ro NaoOoe rac
Re42 ReceitaOperLia+CustosProdutosVendidos)/ReceitaOoerLI
Re43 DesoesasAdministrativas/ReceitaODerLia)* 1 00
Re44 ResultAntesTribPart/PL * 1 00
Re45 DespFinanc+J urosCapital)/ Total Exíaivel
Re46 1/(( ReceitaOpe rLia-Rece itasFinanc+ReceitasNaoOoer)/PL

Re47
(DespesasGeraisAdm+DespesasFinanc+DespesasNaoOper)/(ReceitaOperLiq-
ReceitasFinanc+ReceitasNaoODer

Re48
(ReceitaOperLiq-ReceitasFinanc+ReceitasNaoOper) /
D es pesasG e raisAd m+ Des oesas Fina nc+ D es oesas NaoOoer

Re49 Receita0oe rLia- ReceitasFinanc+Receitas NaoOoe r)/AtivoTotal
Re5 Res ultAntesTribPa rt/ReceitaODerLI
Re50 ReceitaOperLia-ReceitasFinanc+ReceítasNaoOper)/ReceitaOoerLI
Re51 ReceitaOoerLia/DesoesasGeraisAdm
Re52 CustosP rod utosVendid os/ReceítaOoe rLI
Re53 Res ultadoBruto/R eceitaOoerLI
Re54 ReceitaOperLia/Ativo Permanente
Re55 LucroPreiuízoExercicio/(PL-LucroPreíuizoExercicio
Re58 LucroPreiuízoExercicio/(PL * LucroPreiuizoExercicio

Re7 Res ultadoAtividad eH'otaIAtivo
Re8 0.65*Luc roODe racional+P rovisoes)/Rece ÍtaODerLI
Re9 0. 65' Luc roODe racional+P rovisoes}/(Res ultAntesTribPa rt+DesDesas Receitas Financei ras

sdl TotaIExiaivel/ReceitaOoerLI
sdlO CapltalSocial/ReceitaOperLI
sdll ResultAntesTribPa rt+(P rovisoes+ P rovisoesLP»/PassivoCI rculante
Sd12 ResultAntesTribPa rt+(P rovisoes+ P rovisoesLP)+CaixasBancos)/PassivoCI rc ulante
Sd13 ResultAntesTribPa rt+(P rovisoes+ P rovisoesLP»/( PassivoCI rc ulante-CaixasBancos
Sd14 AtivoCírculante/(Em prestimosFinanc+Debe ntu res
Sd15 Resu ltAntesTribPa rt)/((EmorestFinanc+Debentu res+Exía ívell P

Sd16
IResultAntT ribPa rt+Despesas Financei ras+J u rosCapitalP rop)/( Despesas Financei ras+J u ro
sCaoitalPro

Sd17 Resu ltadoAtividade+Depreciacoes)/( DespesasFinance rias+J u rosCaoitalP ro
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Sd18
Sd19
Sd2
Sd20

DespesasReceitasFinanceiras/(EmprestFinanc+Debentures+EmprestFinancLp+Debentur

çl-CaixaBancos-Aplica F:ina nc
jj::!!çlqPrej u izo Exercício/Total Exigível)' 1 00
Lnc ro P rej uizoAcum/Total Exiaive l
(ReceitaOperLiq-

jras+JurosCapitatproorio'
LucroOperacional/PassivoCirculante

.!91glEXjglygjZ(BgçgjlgQperLiq+Depreciacoes
ÇygrQOpe raciona l/Total Exí ç] ivel

.Lyg[9Qp91gçjgQgjlKPggpFinanc + JurosCaDita]Pro
Despesas ReceitasFinac/ReceitaOperLI
F3esultadoAtividade/DespesasFinanc
Resu ltadoAtividad e/Tota IExiaive l
Resu ltadoAtividad e/PassivoCI rculante
ExigiveILP/ReceitaOperLI
ResultAntesTribPart
Log(TotaIAtivo
LucroPreju zoExercicio/ Dividendos
ReceitaOperLI
TotaIAtivo

LucroPrejuizoExercicio
Estoques+OutrosEstoques
ResultadoBruto

EL]D9bjljZgÊjg!:jgljjota cativo-AtivoCírc ula nte

PL

Sd21
Sd23
Sd24
Sd3
Sd4
Sd5
Sd6
Sd7
Sd8
Sd9
vtl
vt10
Vt2
Vt3
Vt4
Vt5
Vt6
Vt7
Vt8

Vt9



ANEXO 3: Variáveis selecionados na análise univarinate 

Tabela 11 : Índices Financeiros re levantes para "Empresas" 

Nome ! Definição Sina l IP chi 

En13 (PL - MarcasPatentes - DiferidoNeto) / PL + 14.5% 5.84 
(EmprestFinanc+Deberrtures+Etnpres1FinancLP+ 

En21 DebenturesLP-CaixaBancos) - -20.0% 3.71 
DespesasFinanceiras/(DespesasGeraisAdm-
Depreciacoes+DespesasFinanceiras+ 

En27 DespesasNaoOper) - -32 .0% 10.76 
1 /((EmprestFinanc+Debentures+ 
EmprestFinancLP+DeberrturesLP)/(PL -

En35 MarcasPatentes - DiferidoNeto )) + 12.5% 3.82 
El11 ,ll,tivoPermanente/(MivoPennanente-PL) + 11 .4% 5.21 
Es8 CaprtalSociallPL + 10.5% 8.17 

(F omecedores+DividasPessoasligad)l 
Es10 (ExictivelLP+PassivoCirculante) + 10.1 % 6.19 

(EmprestFinanc+DebenturesCP+ 
EmprestFinancLP+DeberrturesLP)/ 

Es12 (ExigivelLP+PassivoCirculante) - -1 3.2% 4.09 
Es17 EmprestFinac+ Debentures/T otalExigivel - -12.4 % 3.83 
l (16 PassivoCirculante.iRecert aOperl iq - -17 .7% 9.54 
Lq 13 F:ecertaOperliq,1lmobi lizadoliq + 10.7% 6.70 

(( +,l)..tivoCirculante-CaixaBancos-
l(l31 Pass:ivoCirculante )+ Etnpres1Financ+Debentures) - -29.3% 10.53 

((M ivoCirculante-CaixaBancos-
Lq34 /1,plicaFinanc )!RecertaOperliq)'360 - -21.3% 4.35 

((MivoCircularrte-CaixaBancos-
/1.plicacoesFinanceiras-Despesasft.ntecipadas-
Estoques-

Lq37 OutrosEstoques )!RecertaOperliq)'360 - -32 .5% 15.47 
Pr3 Recert aOperliq/,ll,tivoCirculante + 22.2% 11.21 
Pr5 F:ecertaOperL iq/(T otaJ,ll.tivo-MivoCirculante) + 9.3% 7.15 

Resultado8ruto - Despesas\/endas / 
Pr7 (DespesasGeraisft.dm - Depreciacoes) + 19.2% 3.51 

(ResultadoBruto+OutrasRecertasDespesasOper 
Despesas Vendas )/(DespesasGeraisAdm-

Pr8 Depreciacoes) + 17.5% 4.38 
Re34 LucroPrejuizoExercicio/Des:pesasGerais,l)..dm + 20.1% 7.35 
Re37 RecertaOperliq/(PL +ExigivelLP) + 13.1 % 5.57 
Re45 (DespFinanc+JurosCaprtal)/ T otalExiqivel - -29. 1 % 10.37 
Sd1 T otalExiqivel.1RecertaOperliq - -14.9% 6.97 
Sd24 T crt alExigivell(RecertaOperliq+Depreciacoes) - -14.6% 5.57 

(Clientesliql(RecertaOperliq+ 

At5 Impostos TaxasContrib ))'360 - -30.4% 15.51 
At6 (Clientesliq.iRecertaOperliq)*360 - -31.1 % 13.61 

56 

Nº de Observações 

p-Value Total Oefaults 

5% 320 51 

16% 320 51 

0% 319 51 

15% 300 45 
7% 320 51 
2% 320 51 

5% 320 51 

13% 320 51 
15% 320 51 
1% 320 51 
4% 319 51 

1% 320 51 

11 % 320 51 

0% 320 51 
0% 320 51 
3% 319 51 

17% 319 51 

11 % 319 51 
3% 319 51 
6% 320 51 
1% 320 51 
3% 320 51 
6% 320 51 

0% 320 51 
0% 320 51 
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Tabela 12: Índices Financeiros relevantes para "Grandes Empresas" 
N º d e o b se rvaçoe s 

Non1e Definição Sinal IP chi p - V a lue Total Def"ault 

((LucroPrejuizoEx e r c ic io JTota l,l'..tivo / 

( 1 -(Tot a lE x ig ivelfTot a l,l'..tivo))) • 
( T otal,l'..tivo/(L ucr o Preju izoEx ercic io+ 

A l2 Des p R ecFina n c )) + 22 .0% 4 .86 9% 77 19 

En 15 (PL -Cap it a lSocia l)fT o1 a lA tivo + 39. 4 % 6 .8 4 3% 77 19 

(E m prestFina n c + Debentures + 
E n1 7 EmprestFin a n c L P+Debentures LP) / PL - -38 .8% 5 .08 8% 77 19 

(Em p r estFina n c+Debenture s + 
Em prestFinan c LP+Debentures L P-
Fina n c _ M oedaEstran g -

E n1 8 Fina n c M oedaEstran ciLP)/PL - -43 .0 % 8 .39 2% 77 19 
(Em p r estF in a n c + Debenture s + 
E m p r estF in a n c LP+Deb e nturesLP)/(PL -

E n1 9 M arcas P atentes - D ifer idol\Jeto) - -44 .6% 7 .06 3% 77 19 
(Em p r estF ina n c+Debentu r e s + 
E m prestFina n c LP+Debentures L P -
Caix aBan cos)/(PL - M a r casPat e ntes -

E n20 D if eridoN et o) - -4 9.7% 8 .39 2% 77 19 
(Em p r estFina n c+Debentu r e s + 
E m p r estFina n c L P+Deb e ntu r e s L P -

E n2 1 Caix aBan cos) - -29 .8% 6 .28 4 ~'º 77 19 
( PL-Cap it a lSoc ia l+ Provis oes+ 

E n22 P r ovls oes L P ) fTotal.A.11vo + 39 .4 % 6 .8 4 3% 7 7 19 
Des p e sas F ina n ceira s / 
(Des pes a sGe r a is A dm-
Depr eciacoes + Des pes asFlna n ceira s + 

E n27 Des pes a s N aoOper) - -4 5 .6% 9 .88 1 % 77 19 
1 /((EmprestFina n c+Debentures + E m p r 

estFina n c LP+Debenture s L P)/(PL -
E n35 M a r casP at e ntes - D iteridoN eto)) + 35.7% 4 .4 3 11 % 72 19 
Eci4 ( PL- lm obilizadoLiq)fT o t a l.l'-.tivo + 19 .4 % 5 .6 1 6% 77 19 

(Em prestFina n c+Debenture sCP)/ 
E s 12 (Ex ig ivelL P +Pa ssivoCirc u lant e) - -4 3 .4 % 6 .8 4 3% 77 19 

E m p r estFinac+ Debentures / 
E s 17 T otalE x ig ivel - -4 3 .4 % 6 .8 4 3% 77 19 

EmprestFinac+Debenture s / 
Es 18 TotalPassivo - -44 .6% 8 .39 2% 77 19 
L ci 15 Caix a s B a n cos . .Pa ssivoCirc u la nte + 29 .2% 4 .0 9 13% 77 19 

( Estoques+ O utros Estoques)/ 
(AtivoCircu la nte-

Lq22 Pass ivoCirc u la nte)'1 00 - -3 1 .8% 4 .16 12% 77 19 
Lci2 4 ReceitaOp e rLiq/Caix a s Ban cos - -32 .7% 4 .37 11 % 75 19 

( +AtivoCirc ula nte-Estoques-
O utro s Estoques) / 

Lq30 (Em p r estFina n c+Debentures) + 27.2% 5 .37 7% 7 0 19 
( +Em p r estFina n c + Debentures/ 

L q4 0 Rec e itaOperLiq)•3 60 - -30 . 1 % 6 .28 4 % 77 19 
CaixaBan cos+ .LJ..p licFina n c / 
(Em p r estFina n c + Debenture s + 

L ci4 6 E m p r est Fina n c L P+Debent u res L P ) + 2 1 .2% 8.72 1 % 72 19 
R e 16 L u c r o Pre juizoE x cer c /Receit aOperLiq + 12.5 % 7 .85 2% 77 19 

Res u lta d oAti v idad e+Depr eciacoes-

(Des p esas Fina n ceira s + Juro sCa pita l) -

Provis aolm postoRenda-
Re 17 lm post oRendaCr edor)/PL + 2 1 .6% 4 .86 9% 77 19 

Res u ltado.A.tiv idade+Depr eclacoes -

(Des pes a s F inan ceira s + J u r o s Cap ita l) -

Provis aolmpostoRenda -

R e 19 lmpostoRen daC redor ) fT otalA tivo + 23 .0% 4 .86 9% 77 19 
(Des pes a s .l'-,dmin istr alivas / 

Re4 3 ReceitaOperLiq)*1 0 0 - -35 .8% 7 .06 3% 77 19 
(Des pFin a n c+JurosCapita l)/ 

Re4 5 T otalE x ig ivel - -52.3% 8 .39 2% 77 19 

Re5 (Res u lt A nte s T r ibPart/Recelt aOperLiq) + 14 .9% 4 .78 9% 77 19 

Re5 1 Receit aOperLiq/De s p e s a sGe r a is .LJ..dm + 38 . 1 % 6 .57 4 % 77 19 
Luc r oPrejuizoEx ercic io / (PL • 

Re58 Luc r oPrejuizoEx e rc ic io) - - 15 .2% 7 .85 2% 77 19 
(Res u ltA nt e s T r ibPart +(Provisoes+ 

S d11 P r ovis oes LP))/PassivoCirc u la nte + 19. 1 % 5.61 6% 77 19 
(Res u lt A nte s TribPart+(Provis oes + 

Provis oes L P))/(PasslvoC irc u la nte -

Sd 13 C a lx a s Ban c o s ) + 16 .2% 5 .6 1 6% 77 19 



En13 En21 En27 En35 Eq1 EsB Es10 Es12 Es17 Lq6 Lq13 Lq31 Lq34 Lq37 Pr3 Pr5 Pr7 PrB Re34 Re37 Re45 Sd1 Sd18 Sd24 At5 At6 
En13 100% 
En21 38% 100% 
En27 17% 42% 100% 
En35 0% 20% 9% 100% 
Eq1 -4% -19% -15% -15% 100% 
Es8 -23% -14% -12% -6% 3% 100% 
Es10 13% 33% 23% 14% -8% -15% 100% 
Es12 3% ~% ~% 3% ~% ~% ~ %100% 
Es17 3% 37% 29% 25% -2% -6% 32% 100% 100% 
Lq6 26% 47% 37% 9% -4% -21% 12% 28% 28% 100% 
Lq13 9% 22% 14% -8% 6% -6% 22% 10% 10% 5% 100% 
Lq31 10% 54% 33% 5% -1 % -3% 19% 21% 21% 33% 15% 100% 
Lq34 10% 24% 23% -6% 11% -7% 8% 17% 17% 59% 7% 51% 100% 

Lq37 6% 22% 23% -6% 8% -1% 17% 17% 17% 52% 12% 45% 80% 100% 
Pr3 4% 16% 25% -5% 12% 2% 1% 11% 11% 35% 16% 39% 65% 59% 100% 
Pr5 14% 24% 20% -14% 4% -12% 32% 8% 8% 18% 83% 22% 21 % 25% 27% 100% 

Pr7 -11% -3% 30% -6% 3% 25% 7% 7% 7% 0% -9% 16% 11% 17% 14% -8% 100% 

Pr8 -11% -3% 31% -6% 3% 25% 6% 6% 6% 1% -9% 17% 10% 16% 15% -7% 98% 100% 

Re34 -10% -12% 11% -14% 6% 28% -3% -4% -4% -7% -10% 15% 6% 11 % 14% -9% 82% 85% 100% 

Re37 14% 26% 24% -16% 6% 0% 36% 4% 4% 19% 56% 28% 34% 33% 40% 67% 10% 10% 9% 100% 

Re45 -1 % 9% 49% -7% -9% -8% 20% 21 % 21 % -3% 9% 10% -2% 7% -1% 8% 11% 11% -3% 12% 100% 

Sd1 39% 55% 40% 11% -10% -27% 29% 5% 5% 80% 10% 36% 48% 42% 27% 24% -2% -2% -12% 29% -6% 100% 

Sd18 -5% -25% -4% 0% 6% 2% -31 % -40% -40% -17% -13% -16% -9% -9% -13% -22% -9% -10% -14% -12% 18% -13% 100% 

Sd24 38% 55% 41 % 11% -11% -27% 29% 5% 5% 81% 11% 36% 49% 43% 28% 25% -2% -1% -12% 29% -6% 100% -13% 100% 

At5 3% 16% 19% -7% 8% 1% 9% 18% 18% 44% 8% 41% 75% 91 % 57% 22% 14% 13% 10% 28% 7% 32% -9% 33% 100% 

At6 3% 16% 19% -7% 9% 1% 9% 18% 18% 44% 8% 41% 75% 92% 57% 22% 14% 13% 11% 28% 7% 32% -9% 33% 100% 100% 
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Tabela 1 4: Correlações entre índices da amostra "Grandes Empresas"
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H

C:] CJ) a) x--
C=:) 'r-- r-- v--

0 t..f) '--q' ('i] (r)
C:) ('r) r-- ---

E3 e= '? E: '' Fa

C=3 v-- ('r) C''q '--- ('\l ('r)
n (v) Lf)

C'r) --- C.C) C:) a) ("\l -::q"
(''q (''q '-+ t.f)

B
'-q' Lf) C=3 ('r) C.C) --- (.C)

r'q (r) C.0 C.0

e

R

m '--a'
('''q (r)

B -, '''' -- t..f) ('lD - c.o a Lf) (''N
'-q" c'q ---

B a) ("q t'--- I'-b '--- Lr) 'r-- .--- CE) ('''q
('N C'q (''q ('l0 - ('N

n '-:q'
= (''N

C.0 (Y) C=3 1'-- Lf) '--- (r) C=3 ("'q t'-b C.C) CI)

1..J 'v
('l0 ''-q' ('N C.0 '--q'
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'Ç 'Ç 'T'

H

1....J 'v

('lD '-+' (''q . m a) - ('l0 Lf) 0 (''q Lf) (.0 =
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= tf) r'q -
-s'-- . 'r-- "-a'

--- C13 Lr) --- t"-- C.o 1--- a"> Lf) CI)
"-:q' 'e-- x'-- r-- (''q

C=3 C13 '--- ç---
C:) '--- ('r) ,--

(r) C.O c.o ]..r]
r'N C.0 C''q (''q
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('r) C"q '-q- H ("q C"q -r--

B

'3

(.0 (.0 C.0 '--:3' n (''q
---- ("'q 'r--
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(''q (r)

Lf) '-q' 0 (''q n '-:q' a)
---- ('"q (.C) t..f)

P3 g] Fq ':' 'p E: (''q --- f''q (.C) '--:q' I'-- C:) ('r) ---- a)
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