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Resumo

V

Cada um dos modelos para quantifica?ao do risco de credito foi apresentado 

individualmente, abordando a fundamenta?ao matematica com exemplos ilustrativos de 

cada modelo e o efeito da correla?ao entre eventos de inadimplencia de diferentes 

contrapartes em uma carteira de credito. Posteriormente, os modelos foram comparados 

detalhadamente, analisando-se as vantagens, desvantagens e dificuldades para utiliza^ao de 

cada modelo no mercado brasileiro.

Devido a limita<?ao de informa^oes no mercado de credito brasileiro e inadequate de 

algumas hipoteses utilizadas nos modelos estudados, foram apresentadas adapta<?6es para 

sua implantagao no Brasil. Entre as adapta^oes propostas podemos citar a segrega?ao de 

carteiras por nivel da taxa media de inadimplencia (CreditRisk*), a Reamostragem 

Uniforme em Blocos para estimate da matriz de transit© (CreditMetrics e Credit 

Portolio View) e estimate de uma regressao exponencial para relacionar a distancia para a 

inadimplencia e o premio de risco (KMV).

Neste trabalho explorou-se os pontos principals para a gestao integrada do risco de 

credito em uma institui?ao financeira. Dentre esses pontos, podemos citar: (i) 

aprofundamento na conceituato de variaveis importantes nos modelos de credito, (ii) 

teoria de apre<;amento neutra ao risco de credito, (iii) indicadores para uniformizar risco x 

retomo de operates, (iv) apresenta^ao e compara?ao dos principals modelos de credito 

existentes na literatura (CreditMetrics, CreditRisk*, KMV e Credit Portfolio View) e, 

finalmente, (v) como adapta-los a realidade e restrites do mercado brasileiro de credito.



Abstract

vi

This dissertation sought to explore the fundamentals of credit risk management in 

financial institutions in Brazil. Among these fundamentals are: (i) deepen important credit 

risk variables concepts, (ii) arbitrage free pricing theory, (iii) risk-return indicators, (iv) 

presentation of main credit risk models in the literature (CreditMetrics, CreditRisk*, KMV 

and Credit Portfolio View) and finally, (v) how to adapt them for a suitable implementation 

in Brazilian credit market.

Due to lack of credit information in brazilian market and the inadequacy of some 

hypotheses, these credit risk models should not be replicated in a straight-forward way. 

Some customizations were proposed in order align the implementation of these models 

with brazilian credit market reality. The customizations proposed were (a) the segregation 

of high default probability portfolios and low default probability portfolios (CreditRiskf, 

(b) Uniform Block Resampling for estimating transition matrix (CreditMetrics and Credit 

Portfolio View) and (c) estimating a exponential regression to relate Distance to Default 

and credit spreads.

Each of the four above mentioned models for quantifying credit risk was presented 

individually. Mathematical foundation with illustrative examples was shown for each 

model, along with the correlation effect of credit events among different counterparties in a 

portfolio view. Then, models were compared, analyzing their advantages, disadvantages 

and difficulties for implementation in Brazilian markets.
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1 INTRODUCAO

Alguns autores costumam classificar o risco de credito em 3 fontes principals:

1

1 A palavra default e original da lingua inglesa e significa inadimplencia. Seu uso na lingua portuguesa e adotado 

como urn estrangcirismo e largamcntc utilizada no ambiente financeiro.

7?isco de inadimplencia7: devedor nao honra suas obriga^oes completamente. O 

risco de inadimplencia pode ser dividido em parcial ou total, de acordo com a taxa de 

recupera^ao da divida.

Cabe aos bancos agir como intermediadores entre os agentes deficitarios (falta de 

recursos) e os agentes superavitarios (sobra de recursos). E natural, portanto, que o 

controle e monitoramento das atividades de credito seja uma das maiores 

preocupa^oes das institui^oes fmanceiras.

A possibilidade das contrapartes nao desejarem ou nao cumprirem suas 

obriga^oes de pagamento definidas no contrato financeiro de credito, e geralmente 

caracterizado como o risco de inadimplencia. A mensura^ao do risco de credito nos 

mercados atuais pode considerar a evolu^ao da qualidade de credito do devedor ao 

longo de toda a vida do contrato. A percep<?ao quanto a capacidade da contraparte 

cumprir suas obriga?oes pode, e deve, estar refletida no valor atual da divida 

finnada.

A atividade de credito pode ser definida como a troca de bens presentes por bens 

futuros. O compromisso de pagamento fiituro em troca de valores presentes e 

formalizado no sistema financeiro atraves de contratos, emprestimos, titulos 

corporativos, notas promissorias, etc.



1.1 Motivaqao e Objetivo

2

I

i
I

Grande parte das decisoes de concessao de credito do sistema financeiro atual se 

baseia em decisoes subjetivas de acordo com o relacionamento entre banco/gerente e

flisco do premio de credito5: Oscilatjao do premio de credito dentro de uni 

grupo de empresas com qualidades de credito semelhantes (mesma escala). Expressa 

mudan^a na percep^ao de risco de credito sistemico.

Tfisco de piora na classifica^ao da qualidade do credito2: associado a mudan^a 
de classificatjao e/ou escala3 de credito divulgado para cada empresa. Expressa uma 

piora significativa na qualidade de credito especifico4 da empresa que leva a uma 
mudan^a na sua classifica^ao de credito.

No mercado financeiro, e comum adotar os termos “tendencia” e “volatilidade” 

como sindnimos dos parametros estatisticos de media e desvio padrao, 

respectivamente. Por isso, utilizaremos indiscriminadamente neste texto a palavra 

volatilidade para designar uma medida de dispersao da variavel analisada. Muitos 

autores tambem acrescentam o “risco soberano” com outra fonte de risco de credito. 

O risco soberano” nada mais e do que o risco de credito assumido quando uma das 

contrapartes e o govemo de um pais. Dessa forma, o risco soberano pode ser 

decomposto nas mesmas fontes de risco de credito supracitadas.

O risco de piora na classificafSo de credito e conhccido no mercado financeiro como downgrade risk.

Classifica;3o d ou escala de credito e a tradufSo para o termo ingles Rating, amplamente conhccido no mercado 

financeiro. Rating s3o notas dadas por agendas independents de avalia^So de credito como Standard & Poors, 

Moodys e Fitch, que expressam, dentro de uma escala defmida pelas proprias agencias, o nivel da qualidade de 
credito das empresas.

A qualidade de erddito de uma empresa pode ser decomposta em fatores comuns a outras empresas (denota seu 
risco sistemico) e um fator especifico da empresa analisada.

Premio de credito 6 a tradufSo para o termo ingles credit spread, largamente utilizada no mercado financeiro. 

Premio de credito e a diferenfa entre as taxas de juros dos titulos do govemo federal (teoricamente sem risco de 
credito) com um titulo corporative de mesmo prazo medio.
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das taxas de juros americanos sao as mais baixas da historia. Neste contexto, ha um 

“apetite” e uma predisposi?ao maior para assumir risco frente uma expectativa de 

maiores retomos, que se traduz em maior fluxo de capital estrangeiro para os

Desde 1988, quando foi inaugurado o Sistema Nacional de Debentures7 (SND), 

mais de 400 empresas de medio e grande porte de diferentes setores da economia 

registraram emissoes no Sistema, captando a impressionante cifra de USS 68 bilhoes. 

Cerca de 80% deste montante, USS 55 bilhoes, foram registrados depois de julho de 

1994, ou seja, apos a implanta^ao do Plano Real - o que confirma o bom desempenho 
o ,

do credito corporative nos regimes de equilibrio monetario . O panorama econdmico 

mundial tambem favorece o crescimento do mercado de credito intemo. Os niveis

Segundo Prado et. al. (2000), as mudan?as testemunhadas na economia brasileira 

apos a introduce do Plano Real em julho de 1994 al<;aram a questao de 

administrate de risco de credito a uma posit© de destaque nas institui?6es 

financeiras brasileiras. Antes disso, a alta inflate havia inibido o crescimento do 

mercado de emprestimos no pais. A rela^ao risco x retomo dos titulos publicos era 

muito melhor do que dos emprestimos ao setor privado. Ao inves de emprestar ao 

setor privado (a um risco de credito maior), os grandes bancos comerciais preferiam 

financiar a divida interna do pais (a um risco de credito menor), com maior liquidez e 

cobrando, ainda assim, taxas de juros substanciais.

cliente. Como complement) a analise subjetiva, principalmente no setor de varejo, as 

institui?6es financeiras passaram a adotar sistemas de pontua^ao para cada cliente 

individualmente mediante pesos atribuidos as suas caracteristicas pessoais como 

Carater, Capital, Capacidade, Colateral, Conglomerado e Condi?des 
(tradicionalmente conhecidos como os seis “C”s)6.

6 Este sistema de notas c conhecido como Credit Score ou Balanced Score Cards.

8 Veja www.debentures.com.br.

7 Debenture d um instrumento financeiro de divida corporativa. E uma forma de capta;3o pulverizada de recursos 

financeiros das empresas, pois o titulo 6 vendido a diversos investidores.

http://www.debentures.com.br
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mercados emergentes e maior demanda dos investidores locais por papeis 

corporativos (maiores premios de credito frente os titulos da divida publica).

Os modelos para avalia^ao de risco de credito mais conhecidos atualmente sao 

CreditMetrics, KMV, CreditRisk* e CreditPortfolioView9. Este trabalho utilizara 

como fundamenta^ao teorica os principios utilizados nestes quatro modelos.

Diversos estudos apontam que um dos principals obstaculos a implementa^ao de 

modelos quantitativos de credito no Brasil e a falta de liquidez do mercado e 

consequentemente a falta de informa^ao. Baixa liquidez significa poucos negocios 

realizados e consequentemente baixa freqiiencia de dados disponiveis. Com poucos 

dados a constru^ao, estima^ao, calibra^ao e teste de aderencia de modelos 
quantitativos sao extremamente dificeis. (Figura 1.1)

Fomentar a discussao do tema entre os diversos participantes e agentes do 

mercado, divulgar ideias e propor solu^oes para os obstaculos enfrentados no dia-a- 

dia das areas de gerenciamento de risco e fundamental para o aumento da 

transparencia e da propria liquidez dos mercados. Entender melhor as caracteristicas 

e necessidades presentes no gerenciamento de risco desse mercado permitira quebrar 

o circulo vicioso que atravanca o seu desenvolvimento no Brasil. A figure 1.1 ilustra 
este ciclo.

’ Os termos CrediiMetrics, KMV, CreditRisk' e CreditPortfolioView sao nomes proprios e patenteados pelas 
empresas dos modelos por elas desenvolvidose, por isso, n3o apresentam tradufdo para a lingua portuguesa.

0 objetivo principal deste trabalho e estudar os principais modelos de risco de 

credito desenvolvidos e divulgados, a fim de procurer uma possivel aitemativa de 

modelo para ser implantado e aplicado dentro das caracteristicas e limita^bes do 
mercado financeiro brasileiro.



Figura 1-1 Ciclo Vicioso para a falta de liquidez no mercado de crldito brasileiro

institui^oes brasileiras agendas reguladorase

secundario

bolsas tradicionais como BOVESPA e BM&F.

5

A importancia de iniciativas como o SND e de seus participates e promover 
maior transparencia de pre?os e liquidez dos titulos corporativos transacionados no 
mercado secundario. Nesse aspecto o SND se assemelha em muito aos principios das

Pouco
Conhecimento

CICLO VICIOSO DA FALTA DE 
TRANSPARENCIA E 

INFORMACAO NO MERCADO 
DE CREDIT© BRASILEIRO

Maior Fator de Seguran<;a 
Exigido nos Pre<?os de Mercado

Menos Negocios e 
Menor Liquidez

Maiores Taxas de 
Juros Praticadas

£
Menor atratividade para 
EmissSo de Titulos 
Corporativos

Menos 
Informa<;3es 
disponiveis

Esfor?os crescentes das 
independentes vem sendo feitos para aumentar a liquidez e transparencia do mercado

10 de titulos corporativos. Um dos resultados mais concretos dessa 
iniciativa e a publica?ao pelo Sistema Nacional de Debentures (SND), desde mar?o 
de 2004, de pre?os de mercado referenciais para alguns dos titulos corporativos. Esta 
iniciativa e administrada pela ANDIMA e CETIP, e conta com a colabora?ao de 20 
agentes fmanceiros. A tabela 1.1 mostra as institui?oes formadoras de pre?os da 
ANDIMA para a marca?ao a mercado de debentures (atualizado em Janeiro de 2005).

10 Mercado secundario 6 caracterizado por operates de compra e venda de titulos ja existentes/ emitidos no 
mercado. O contrario 6 chamado de mercado primario.



Bancos Fundos/Asset
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ABN AMOR 
BANKBOSTON 
BNP PARIBAS 

CITIBANK 
HSBC 
ITAU 

SANTANDER 
UNIBANCO

ABN AMRO Real
BANIF PRIMUS

BB (Investimento)
BES

ITAU
NOSSA CAIXA

SAFRA
SANTANDER
UNIBANCO

VOTORANTIM _________________
Tabela 1-1 Institutes Financeiras colaboradoras com informacOes para a AND1MA

Outras Institui^des
Financeiras

HEDGING GRIFFO
ICATU HARTFORD

As mudan?as promovidas pelos orgaos reguladores nacionais e intemacionais sao 

outro fator de grande explica?ao para o crescimento de modelos mais sofisticados 

para gerenciamento do risco de credito.

Em maio de 2002, o Banco Central do Brasil (BCB) emitiu a resolu?ao n°3086 

que obriga que todos os ativos constituintes dos fundos de investimentos financeiros 
(FIF)11 sejam valorados pelo sen pre^o de mercado12. Devido a falta de liquidezdos 

titulos corporativos brasileiros, a grande maioria dos FIFs nao contabilizava esses 
titulos pelo sen pre?o justo mas sim pelo seu pre?o de face. A contabiliza?ao de um 
ativo pelo seu pre?o de face e a forma mais segura e previsivel de apre?amento, pois 

seu valor depende somente das variances observadas no passado, e, portanto, nao traz 
volatilidade nenhuma ao pre^o do ativo. O pre?o de todos os dias futures ja e 

conhecido desde o primeiro dia do contrato. Ja o pre<j:o justo de um titulo leva em 
considerate as variates observadas no passado e tambem a expectativa futura das 

variaveis envolvidas no titulo (como infla<?ao, desvaloriza^ao cambial, etc.).

Fundo de investimento financeiro, constituido sob a forma de condominio aberto, & uma comunhao de recursos 
de investidores (cotistas) destinados A aplicatjSo em carteira diversificada de ativos financeiros e demais 

modalidades operacionais disponiveis no Ambito do mercado financeiro. (www.anbid.com.br)

Pre?o de mercado 6 o valor financeiro que seria obtido caso o ativo fosse vendido no mercado financeiro. 

Exprime o seu pre^o justo. 0 processo de apre^ar um ativo pelo seu pre<;o de mercado 6 chamado de “marca^Aoa 

mercado”.

http://www.anbid.com.br
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A introdu^ao da resolu<?ao n° 3086 ficou conhecida no mercado como a “crise da 

marca^ao a mercado”. Desde entao, os administradores dos FIFs vem buscando 

altemativas para valorar corretamente seus ativos corporativos e consequentemente 

desenvolver metodologias para gerenciar o risco de credito existente.

Em julho de 1988, foi divulgada pelo Basle Committee on Banking Supervision13 

o Acordo para Alocatjao de Capital visando a cobertura dos riscos de credito. 

Posteriormente foi divulgado urn adendo incorporando tambem a cobertura dos 

riscos de mercado. Em 2001, o Acordo foi revisto e denominado Acordo da Basileia 

II. Neste novo Acordo tecnicas mais eficazes no gerenciamento de risco de credito 

foram introduzidas. A implanta?ao desses novos modelos nos bancos intemacionais e 

prevista para 2006.

Devido a (i) flexibiliza<?ao do Acordo da Basileia II, a ser efetivado em 2006, 

frente ao uso de modelos intemos das institutes fmanceiras para determina^ao do 

capital regulamentar de risco de credito e (ii) a maior maturidade e segmenta^ao dos 

conhecimentos adquiridos no gerenciamento de risco de mercado, a tendencia agora 

e que as aten?oes se voltem para o estudo de modelos de credito.

Comite criado pelo Bank for International Settlement (B.I.S.), com sede na cidade sui?a da Basileia, 

responsavel pela supervisSo bancdria e controle das posifdes tomadas pelas institutes fmanceiras.

14 Orgaos reguladores s3o entidades criadas, seja pelo govemo ou por grupos empresariais, com a finalidade de 

dcfinir leis e rcgras de atua?3o cm determinados setores da economia. Assim como defini;3o de regras, os orgaos 

reguladores tambem devem fiscalizar e monitorar o cumprimento de seu regimento pelos agentes participantes do 

setor.

Apesar do Acordo da Basileia ser direcionado tanto para o risco de mercado 
como para o risco de credito, ficou definido pelos orgaos reguladores14 que, no 

primeiro momento, somente os modelos intemos de risco de mercado poderiam ser 

utilizados para determina^ao do capital regulamentar compulsorio. Isso explica o 

porque do grande interesse despertado que foi o debate e desenvolvimento de 

modelos para gerenciamento do risco de mercado na ultima decada.



A melhor quantifica^ao dos riscos de credito pennitira aprimorar:

• Aloca?ao de capitals.

• Avalia^ao de desempenho economico.

com

Ao longo deste trabalho sera discutido como abordar os itens supracitados.

15 RAROC e a sigla em ingles para Risco ajustado ao retomo do capital e sera detalhado no item 2.4.

8

• Determina^ao de premios de credito diferenciados, compativeis 

as perdas esperadas.

!
I

I
i
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• Administrate ativa de carteiras.

• Otimizato da carteira de credito (via maximizatjao de indices de 

eficiencia, como RAROC15).



2 CONCEITOS BASICOS DA ADMINISTRA^AO DE

CREDITO

9

Neste capitulo sao apresentadas as ferramentas basicas para a constru^ao de um 

modelo de avaliafao de credito, e como essas ferramentas sao utilizadas dentro dos 

bancos para gestao do proprio negocio.

O item 2.1 detalha as metodologias tradicionais de avalia^ao de credito, desde 

uma simples entrevista com o potencial devedor ate abordagens mais padronizadas 
como o Sistema de Pontua^ao de Credito16. O item 2.2 apresenta variaveis chaves 

dos modelos de risco de credito e como utiliza-las para calcular a perda esperada de 

uma carteira de credito. O item 2.3 estende o conceito no contexto de algumas 

distributees estatisticas para determina?ao da perda inesperada de uma carteira de 

credito. O item 2.4 apresenta o principal indicador de risco x retomo utilizado nos 

bancos (RAROC) e que possui como parametros de entrada os resultados obtidos nos 

itens 2.2 e 2.3. E finalmente no item 2.5 e introduzida a ideia de probabilidade neutra 

ao risco aplicada na precificatjao de ativos com risco de credito, importante para o 

desenvolvimento dos modelos descritos no capitulo 3.

16 O sistema de pontua^So de credito 6 conhecido no mercado financeiro com Credit Score.

Este capitulo e dedicado aos fundamentos basicos necessaries para o 

entendimento dos modelos matematicos de avalia^ao de risco de credito detalhados 

no capitulo 3. Os itens analisados neste capitulo contam um pouco da historia e 

evolu^ao da analise de credito nas institui^oes financeiras desde o seculo passado ate 

os padroes globais mais recentes apresentados pelo Novo Acordo da Basileia (2001).



2.1 Abordagens Tradicionais de Avaliaqao de Credito

I

I

2.1.1 Avalia^ao Qualitativa

10

Pela propria caracteristica deste modelo, existem muitas variaveis passiveis de 

avalia^ao pelo analista no momento da concessao do credito, porem, segundo 

SAUNDERS (2002), elas podem ser consolidadas em 5 variaveis, conhecidas como

Muitos autores afirmam que decisoes de credito sao reflexoes do julgamento 

pessoal sobre a capacidade de pagamento do devedor. As decisoes de credito sao 

pessoais e nao podem se basear integralmente em diretrizes ou tecnicas analiticas. 

Cada analista deve exercer o bom julgamento e ter bom senso.

A avalia<;ao qualitativa e baseada na subjetividade do julgamento individual de 

profissionais treinados e com experiencia na area de concessao de credito. Esta 

abordagem e extremamente dependente de um bom relacionamento entre gerentes 

dos bancos e clientes. O analista deve conhecer em detalhes a atividade e momento 

economico vivido pelo tomador do credito.

As metodologias apresentadas neste item sao as mais antigas da gestao de credito 

dos bancos e contam um pouco da evolu^ao das tecnicas utilizadas, come^ando pela 

avalia^ao qualitativa, passando pelos sistemas de classifica<;ao de credito ate os 

modelos de pontua^ao de credito. Nao e a inten^ao deste trabalho se aprofimdar em 

cada uma das abordagens descritas. O foco sera sempre apresentar cada tema dentro 

do contexto da modelagem de risco de credito e dos modelos detalhados no 

capitulo 3.
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os 5 “Cs”, que sao ponderadas pelo analista para a tomada de decisao sobre a 
concessao, ou nao, do credito.17

I. Carater: medida da reputa?ao do devedor, da sua inten^ao para repagamento 

das dividas e seu passado historico como tomador de recursos. Resume as qualidades 

do devedor frente suas obriga?oes financeiras, passadas e futuras.

4. Colateral: garantias adicionais depositadas pelo tomador de recursos no banco, 

para honrar seus compromissos no evento de inadimplencia. Quanto maior a 

liquidez, valor de mercado, e prioridade na massa falida das garantias, menor sera o 

risco de perda financeira para o banco. Muitas vezes, as garantias depositadas 

possuem valores maiores do que 100% do emprestimo para compensar problemas de 

liquidez.

5. Conduces Economicas: associados aos ciclos da economia. Apesar de ser uma 

variavel incontrolavel pelo tomador de recursos, ela influencia significativamente a 

gera?ao de caixa futura e consequentemente a capacidade de repagamento do cliente. 

Empresas de bens duraveis possuem uma sensibilidade maior aos ciclos economicos 

do que as empresas de bens nao duraveis.

17 Segundo SILVA (2000), poderia ser considerado a existencia de urn sexto “C”, referente ao conglomerado. Ou 

grupo economico ao qual a emprcsa pertence. Na analise de credito de pessoa fisica, o conglomerado pode ser 

entendido como bairro ou CEP da residencia do clicnte.

3. Capacidade: habilidade de repagamento do devedor. Deve-se avaliar a 

volatilidade da gera?ao de receita contra o perfil de endividamento. Renda volatil 

fra?ao de endividamento constante pode comprometer a capacidade de 

repagamento em determinados periodos.

2. Capital: representa a solidez financeira do devedor. Para avalia<?6es de pessoas 

fisicas o patrimonio pessoal e o mais indicado, ja para pessoas juridicas deve-se 

observar o balan^o patrimonial da empresa. Esta variavel tenta prever a 

probabilidade de falencia da empresa.



2.1.2 Sistema de Classifica^ao e/ou Escalas
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b) Inconsistencia temporal da sele?ao de clientes: pesos diferentes, logo 
conclusbes diferentes. 0 mesmo cliente pode ser aceito por um analista e rejeitado 

por outro analista do mesmo banco.

Os sistemas de classificatjao surgiram como uma necessidade de padroniza^ao da 

avalia?ao de credito de diferentes contrapartes. O sistema de avalia^ao subjetivo feito 

por especialistas nao permitia a compara^ao entre a qualidade de credito dos clientes 
dos bancos, os creditos eram divididos somente em aceitaveis e nao aceitaveis, de 

acordo com o veredicto do especialista.

Muitos autores afinnam que a analise qualitativa feita por especialistas apresenta 

3 desvantagens para obten^ao de resultados de longo prazo:

Devido as dificuldades apresentadas acima, novas metodologias foram 

desenvolvidas para sanar as deficiencias de padroniza?ao e classifica^ao.

I 
!

E importante ressaltar que a escala de saida dos 5 atributos analisados acima nao 
e necessariamente numerica (de 1 a 10, por exemplo) ou do tipo pesquisa de 

satisfa^ao (de pessimo a otimo, por exemplo). Como e uma analise qualitativa 

individual feita por um unico especialista, basta que a escala seja coerente para o 

analista, seja para compara^ao entre clientes, seja para agrega$bes entre os atributos.

a) Subjetividade da tomada de decisao: os pesos atribuidos a cada uma das 5 

variaveis podem variar entre analistas.

c) Dificuldade da compara^ao de resultados entre analistas: a falta de 

consistencia nas analises nao permite a classifica^ao da qualidade de credito entre os 

devedores da carteira do banco, dificultando uma tomada de decisao estrutural de sua 

carteira.



Classifica^ao OCC

sistema de

regulamentar.
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Percentual Alocado 
para Perda Esperada

Categorias de Baixa Qualidade:_____
1. Outros ativos especificamente citados
2. Ativos de qualidade abaixo do padrao
3. Ativos de qualidade duvidosa_______
4. Ativos em perda

0% 
20% 
50% 
100%

Categorias de Alta Qualidade:________________________________
5. Aprovado/ de bom desempenho__________________ 0%_________

Tabela 2-1 - Sistema de Classifica^ao de Credito OCC. Traduzida de SAUNDERS (2002)

O sistema de classifica<?ao, tambem conhecido como sistema de notas, e uma 

evolu^ao da avalia^ao subjetiva baseada nos 5 “Cs” feita por analistas para 

padronizar e classificar a qualidade de credito entre os diversos tomadores de 

recursos. Um dos primeiros sistemas de classificatjao surgiu nos Estados Unidos pelo 

OCC {Office of the Comptropller of the Currency) para medir a adequa<?ao do nivel 

de reservas para as perdas esperadas dos emprestimos bancarios. O sistema OCC 

classifica um emprestimo em uma das 5 categorias apresentadas na tabela 2.1: quatro 

de baixa qualidade de credito e uma de alta qualidade de credito.

Nos ultimos anos, as institui?6es financeiras aprimoraram o 

c!assifica<?ao desenvolvido pela OCC, refinando em um maior numeros de categorias 

as qualidades de credito do devedor. Segundo FADIL (1997), cerca de 60% dos 

bancos americanos utilizam sistemas de classifica^ao com escalas que variam de 1 a 

9 ou de 1 a 10, incluindo as 50 maiores institui^oes financeiras dos EUA . O novo 

acordo da Basileia exige uma escala com no minimo 6 categorias de alta qualidade e 

2 categorias para baixa qualidade de credito para que as institui?oes financeiras 

utilizem modelos intemos de classifica^ao para determinasao de capital

18 Para maiores detalhes sobre o uso do sistema de classifica;3o nos bancos consultar Treacy e Carey (2000) e 
BIS (2000).
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prestar services de pesquisa e publicar

metodologias completes utilizadas por S&P e Moodys nos sites
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Alem dos sistemas de classifica^ao intemos das institutes financeiras, existem 

agendas especializadas na analise de credito de empresas, denominadas Agendas de 
Classifica^ao. Segundo SECURATO (2002), as Agendas de Classi fica^ao sao 

organizat;des que fomecem services de analise, operando sob os proprios principios 

independencia, objetividade, credibilidade e transparencia. O reconhecimento 

desses principios e fundamental para o sucesso das agencias de ciassifica^ao, uma 

ez que depende exclusivamente do investidor aceitar os seus julgamentos.

Para maiores detalhes, consultar as

As principals agencias de classifica?ao no mundo atualmente sao Standard & 
Poors, Moodys e Fitch 1BCA, e suas atividades datam do final do seculo XIX19. 

possuem suas proprias metodologias de avalia^ao (que misturam tanto 
fundamentos estatisticos como analises subjetivas20), e suas proprias escalas de 

?ao . A descri^ao das escalas de classifica^ao pode ser encontrada na 
tabela 2.2 (transcrita do site _www.standardandpoors.com.br ).

Segundo CAUOETTE et. al. (1997), o processo para atribui?ao de notas segue 

parametros chave como (i) Risco do Negocio (setor da industria, competitividade, 
posicionamento estrategico e gestao), (ii) Riscos Financeiros (estrutura de capital, 

nivel de alavancagem, rentabilidade, fluxo de caixa e outros indicadores do balan^o 

das empresas) e (iii) julgamento subjetivo.

Segundo BARRETO (1975), o conceito de alta qualidadc de erddito ser associado a sigla triplo A (AAA) deve- 

se a expressSo de Lloyd na Inglaterra de 1840, sobre a aceita(3o do cheque como instrumento de credito. Lloyd 
afirmava que o bilhete do banco deveria ser recebido a todo momento, entre todas as pessoas e em todos os 

lugares” - All the times, between All persons and in All places.

” A Standard & Poors foi fundada em 1860 com a finalidade de 

informativos financeiros. A Moody's foi fundada por John Moody cm 1900 e foi rcsponsdvel por mais de 250 

classificafdes das ferrovias americanas.

20

_www.standardandpoors.com.br
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Qualidade do 
Credito

ALTAMENTE 
VULNERAVEL

POUCO
VULNERAVEL

Classificagao
S&P

Uma obrigagao classificada como *AAA' 
possui a classificagao mais alta. O emissor 
possui capacidade EXCEPCIONAL de honrar 
seus compromissos financeiros.
Uma obrigagao classificada como 'AA' difere 
muito pouco das obrigagoes com 
classificagoes mais altas. O emissor 6 
CERTAMENTE CAPAZ de cumprir seus 
compromissos financeiros.
Uma obrigagao classificada como 'A' e um 
pouco mais suscetivel a condigoes 
economicas adversas e mudangas 
conjunturais do que as obrigagoes em 
categorias com classificagoes mais altas. 
Porem, o emissor ainda possui uma BOA 
capacidade de cumprir seus compromissos 
financeiros.
A obrigagao classificada como 'BBB' exibe 
parametros de protegao ADEQUADOS. 
Porem, condigoes econdmicas adversas ou 
mudangas conjunturais provavelmente 
levarao a uma capacidade menor do emissor 
de honrar seus compromissos financeiros.
Uma obrigagao classificada como 'BB' e 
MENOS VULNERAVEL a inadimplencia do 
que as emissoes especulativas. Porem, ela 
enfrenta grandes dificuldades devido a 
condigoes financeiras, econdmicas e 
comerciais adversas, que poderiam levar a 
inadequagao da capacidade do emissor de 
honrar seus compromissos financeiros.
Uma obrigagao classificada como *B' estd 
MAIS VULNERAVEL a inadimplencia do que 
as obrigagoes com classificagoes 'BB', mas o 
emissor apresenta capacidade de honrar 
seus compromissos financeiros. Condigoes 
financeiras, econdmicas e comerciais 
adversas podem prejudicar a capacidade ou a 
disponibilidade do emissor de honrar seus 
compromissos financeiros.
Uma obrigagao classificada como 'CCC esta 
ALTAMENTE VULNERAVEL a inadimplencia, 
e depende de condigoes econdmicas, 
financeiras e comerciais favoraveis para que 
o emissor cumpra seus compromissos 
financeiros.No caso de condigoes financeiras, 
econdmicas e comerciais adversas, o emissor 
provavelmente nao tera a capacidade de 
honrar seus compromissos financeiros.

financeiros.No
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INADIMPLENCIA
SELET1VA

Qualidade do 
Credito

Classificagao 
S&P

O papel das agendas de classificagao como provedoras de informagbes 

estatisticas vem aumentando a cada ano, e ganhando um espago cada vez maior na 

gestao quantitativa de risco de credito. Exemplo disso foi a aquisigao da KMV 

Corporation pela Moody’s na decada de 90. A KMV Corporation foi uma empresa 

que se firmou no mercado pelo desenvolvimento do modelo quantitative proprietario

Um obrigagao classificada como ’CC esta 
ALTAMENTE VULNERAVEL a inadimplencia.
O classificagao ’C pode ser utilizado para 
cobrir uma situagao onde o pedido de falencia 
foi preenchido ou alguma agao semelhante foi 
desempenhada, mas os pagamentos dessa 
obrigagao continuam sendo honrados.
Uma obrigagao classificada como 'D‘ e 
inadimptente. A categoria de classificagao 'D' 
e utilizada quando os pagamentos de uma 
obrigagao nao sao feitos na data devida, 
mesmo durante o periodo de carencia, a nao 
ser que a Standard & Poor's considere que 
tais pagamentos serao feitos durante este 
periodo. O classificagao 'D' tambem sera 
utilizado no pedido de falencia ou alguma 
agao semelhante, se os pagamentos das 
obrigagoes forem colocados em risco.

Tabela 2-2 Descrigao das escalas de credito da agenda de classificagao Standard and Poors

Segundo CAUOETTE et. al. (1997), e fungao das agencias de classificagao 

informarem os investidores sobre a probabilidade deles receberem os juros e 

principal nas datas previstas. Em outras palavras, qual a probabilidade de 

inadimplencia e, em caso de inadimplencia, qual o nivel de recuperagao previsto.

Segundo SECURATO (2002), os sistemas intemos de classificagao das 

instituigdes financeiras brasileiras so tomou impulso apos o Acordo da Basileia 

(1988). O evento regulatorio importante para o crescimento das agencias de 

classificagao no Brasil ocorreu somente em 2000 - Resolugao n'

Central - que determinava que titulos de renda fixa apenas poderiam ser adquiridos 

por entidades fechadas de previdencia privada se pelo menos 2 agencias de 

classificagao atribuissem escalas de baixo risco de credito ao titulo.
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Apesar das tecnicas estatisticas e financeiras envolvidas no processo de 

classifica^ao das agencias, e importante ressaltar tambem a avalia<?ao subjetiva. 

Segundo a Standard & Poors, principalmente na classifica?ao de titulos emitidos por 

paises, a inten^ao de cumprir a obriga?ao nao necessariamente esta ligada a sua 

capacidade de cumpri-la. Neste caso existem fatores politicos ou a propria facilidade 

do banco central expandir a base monetaria da economia.

de avalia^ao de risco de credito (detalhado no capitulo 3). Essa fusao uniu a analise 

tecnica de classifica^ao da Moody’s com a experiencia quantitative da KMV.

A grande vantagem em se utilizer um sistema de classifica^ao e a redu?ao nos 

fatores de risco, ou seja, redu^ao do numero de variaveis a serem estudadas na 

avalia£ao de risco de credito. Suponha uma carteira bancaria com 1 milhao de 

clientes. Seria extremamente custoso e impeditivo operacionalmente modelar 

individualmente o risco das diferentes contrapartes e suas correla^des. Ao classificar 

os clientes em 10 classes, estamos aproximando o comportamento de todos os 1

AA
8.33 

90.65 
2.27 
0.33
0.14
0.11 

0
0.00

AAA 
90.81 
0.70 
0.09 
0.02 
0.03 

0 
0.22 
0.00

BBB 
0.06 
0.64 
5.52 

86.93 
7.73 
0.43 
1.30 
0.00

B 
0 

0.14 
0.26
I. 17 
8.84 

83.46
II. 24 
0.00

Classe
Inicial
AAA
AA
A______
BBB
BB
B______
CCC
Inadimp.____________

Tabela 2-3 Matriz de Migra^So de Credito. Adaptada do documento t£cnico do CreditMetrics

Classe ao Final do Periodo de 1 Ano (%) 
| A | BBB | BB | B | CCC 

0.68 0.06 0.12 0_______0
7.79 0.64 0,06 0.14 0.02

91.05 5.52 0.74 0.26 0.01
5.95 86.93 5.30 1.17 0.12
0.67 7.73 80.53 8.84 1.00
0.24 0.43 6.48 83.46 4.07
0,22 1.30 2.38 11.24 64,86
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inadimp.
_0___
_0___
0.06
0.18
1.06
5.20
19.79

100.00

Atualmente, as agencias de classificafao publicam tabelas que apresentam nao so 

os indices historicos de inadimplencia por classe, como tambem a probabilidade de 

mudan^a, ou transi^ao, de classe. Esta matriz de transiijao, exemplificada na tabela 

2.3, e utilizada no modelo CREDITMETRICS do JP Morgan e sera detalhada no 

capitulo 3. Nela podemos observar as probabilidades esperadas para a transi^ao das 

classifica^oes atuais para as possiveis classes ao final do horizonte de tempo 

determinado de 1 ano.



2.1.3 Sistema de Pontua^ao de Credito

Formula 2-1Z = f(X\, X2,...,Xn) + s

sobre esses modelos. A pontua<;ao “Z” pode ser

entendida como:
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2. Classifica^ao da qualidade de credito: e definida uma pontua^ao de corte 

para classificar os bons e os mans pagadores, ou seja, aceitar ou nao o pedido 

de emprestimo

milhao de clientes em apenas 10 diferentes comportamentos, reduzindo dessa forma, . 

em 100 mil vezes o numero de variaveis a serem analisadas.

onde Z e o resultado do sistema de pontua^ao de credito; Xj, i=l, 2, n sao 

variaveis explicativas da qualidade de credito; f e a fun^ao de regressao estimada da 

pontua^ao de credito e £ e o erro da regressao.

Outro modelo que surgiu como uma evolu?ao do sistema de especialistas foi o 

Sistema de Pontuatjao de Credito. Este e um modelo de avalia?ao aplicavel a pessoas 

fisicas e juridicas. A ideia fundamental deste modelo e identificar fatores chaves que 

consigam estimar a probabilidade de inadimplencia e combina-los ou pondera-los 

para obter uma pontua^ao. A formula 2.1 exemplifica um modelo generico para 

obten?ao da pontua^ao Z do sistema de credito.

Existem diversas variantes22

1. Probabilidade de inadimplencia: utilizado para adequar o valor da taxa de 

juros do emprestimo ao risco de credito (detalhes no item 2.5)

22 Para uma rcvisao completa dos modelos tradicionais de Pontua^So de Credito consultar CAUOETTE et. al. 

(1998) e SAUNDERS (1997). Para aprofundamento do uso da PontuafSo de Crddito no mundo consultar 
ALTMAN e NARAYANAN (1997).
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Atraves do modelo de regressao calibrado e o questionario respondido, podemos 

calcular a pontua?ao total da fun<?ao Z. Suponha que a fun?ao Z calibrada na 

regressao possua imagem na reta dos Reais com suporte em [0,50]. Suponha que para

A facilidade de entendimento das respostas dos modelos de Pontua?ao de 

Credito, e sua abrangencia de utiliza^ao em diferentes segmentos, fizeram com que 

sua aplica?ao nos bancos se difundisse rapidamente. Segundo MESTER (1997) 97% 

dos bancos utiliza esta ferramenta para aprova?ao de credito nos cartoes e 70% 

utiliza para a concessao de credito no segmento de pequenas empresas.

Como podemos perceber, o modelo de Pontua?ao de Credito nada mais e do que 

um modelo de regressao multivariada, conforme exemplificado de maneira generica 

na formula 2.1. Os modelos de regressao mais utilizados sao (i) Linear, (ii) Logit, 

(iii) Probit e (iv) analise discriminante. Uma vez defmido o modelo de regressao, e 

preciso realizar um teste de hipotese para concluir sobre o pedido de aprova^ao de 

credito. O desafio das areas de aprova^ao de credito e calibrar o modelo de forma a 

otimizar a receita do banco, ou seja, reduzir a aceita^ao de maus pagadores e 

aumentar a aceita^ao de bons pagadores (estimativa de calculo dos erros tipo 1 e tipo 

2 do teste de hipotese).

Em geral, os parametros basicos para a concessao de credito no modelo de 

Pontua?ao de Credito se norteiam nos chamados “Cs” do credito, apresentados no 

item 2.1.1. No caso da avalia£ao para pessoa juridica, os fatores chaves sao 

identificados atraves de indicadores financeiros do balan?o da empresa. Ja na 

avalia^ao para pessoa fisica, os fatores chaves sao definidos com base em 

caracteristicas pessoais, professionals e financeiras, obtidas atraves de entrevista ou 

formularies. A tabela 2.4 relaciona caracteristicas do tomador de emprestimos 

utilizadas em varios sistemas de Pontua^ao de Credito, classificado-as em faixas de 

alta pontua?ao e baixa pontua?ao.

3. Valor maximo das parcclas mensais: com base na renda mensal do devedor 

e defmido o percentual maximo aceitavel do comprometimento de sua renda.



20

A analise historica dos bons e maus pagadores, associada as suas respectivas 

pontua^oes, permite definir a pontua<;ao de corte para aceita^ao do emprestimo. O 

ponto de corte e definido pelo momento em que a rejei?ao de um cliente potencial 

gerar um prejuizo para o banco. A tabela 2.5 e o grafico 2.1 resumem a analise de 

Pontua?ao de Credito.

I

Alta Pontua<;ao 
propria

> 10 anos
> US$100 mil 

alta qualificayao
> 10 anos 
5 ou mais 
nenhum

<5% 
Ambas

Caracteristicas do Devedor_______
Residencia_______________________
Tempo de residencia na regiao______
Nivel de receita anual bruta________
Ocupayao_______________________
Tempo no emprego_______________
Numero de cartdes de credito_______
Emprestimos de empresas financeiras 
Rela<;ao dividas/receita bruta_______
Contas correntes ou contas de 
poupanq:a mantidas_______________
Idade___________________________________< 30 anos__________ > 50 anos

Tabela 2-4 Caracteristicas do tomador nos sistemas de pontua^ao. Transcrita de LANG (1993).

Baixa Pontua^ao 
alugada

< 6 meses
< US$15 mil 

baixa qualifica^ao
< 3 meses

____ nenhum 
_____ varios_____  

> 30% 
nenhuma

cada bom pagador rejeitado perde-se $100 (total do emprestimo) e para cada mal 

pagador rejeitado ganha-se $65 (valor da perda caso ocorra inadimplencia - LGD ).

23 A sigla LGD significa Loss Given Default, ou seja, perda observada caso haja inadimplencia. O conceito de 
LGD sera detalhado no item 2.2.3.

Pontua^ao # Bons # Maus Resultado na rejeitjao do cliente
(Z)______ Pagadores (1) Pagadores (2)_______ -100 x (1) + 65 x (2)

5_____________ 5_____________300___________________ 19,000__________
10____________ 25____________ 600___________________ 36,500_________
15____________ 75____________ 900___________________ 51,000_________
20____________125____________1100__________________ 59,000_________
25___________ 200___________ 1200__________________ 58,000_________
30___________ 400___________ 1300__________________ 44,500_________
35___________ 800___________ 1400__________________ 11,000__________
40___________ 1600___________ 1500_________________ (62,500)_________
45___________3200___________ 1500_________________ (222,500)________
50___________6400___________ 1500_________________ (542,500)________

Tabela 2-5 Exemplo de analise historica de bons e maus pagadores e respectivas pontua^des Z



GrAfico 2.1 Comparand entre resultados de rejei^So de credito x pontua?3o Z
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Outra forma de entender o funcionamento do sistema de pontua?ao de credito e 
estimar as distributes de probabilidade dos bons e maus pagadores. A nota minima 
necessaria pelo modelo para a aprova?ao do credito sera aquela em que a 
probabilidade de bons pagadores for maior do que a probabilidade dos maus 

pagadores (grafico 2.2).

O grafico 2.1 permite observar que o ponto de corte neste exemplo e de 36 
pontos. Isto 6, rejeitar urn emprestimo para um cliente com pontua^Mo acima de 36 
pontos nao e benefico para o banco, uma vez que os custos da rejeitjao de um bom 
pagador sao maiores do que os ganhos da rejei?ao de um mal pagador.

Uma das principais dificuldades do modelo de Pontua^ao de Credito e que seu 
foco e totalmente voltado a analise individual das operates. Essa abordagem 

prejudica a analise da correla^ao entre contrapartes, nao considerando a 
diversifica^So ou concentra?ao de carteira. Um bom modelo deveria exibir um risco 

marginal maior para novas operates de um setor com alta concentra?ao na carteira 
atual, mesmo que a nova opera^So tenha uma pontua^ao melhor do que uma outra 

opera?ao de um setor economic© diferente. Isso faria com que novos ingressos de



Gr£fico 2.2 Ponto de corte para rejeitjSo de clientes (Sistema de Pontua?5o de Credito)

2.2 Perda Esperada
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clientes desse setor fossem penalizados, evitando o efeito domino caso haja alguma 
crise no setor de concentra^ao da carteira.

Na teoria de probabilidade, o conceito do atributo “esperado” esta relacionado 

com uma expectativa ou um valor esperado medio e este conceito tambem pode ser 
estendido para a gestao de risco de uma carteira de credito. Segundo Bluhm et. Al. 
(2003), a gestao de carteiras de credito segue os mesmos principios de uma gestao de 
seguros de vida, ou seja, o custo decorrido dos pacientes doentes e coberto por todo o 
conjunto de segurados da empresa. Cada segurado paga uma quantia (conhecida

Uma aten?ao que deve ser tomada ao utilizar o modelo de Pontua<?ao de Credito e 

realizar um monitoramento continue da qualidade de credito dos ativos em carteira e 
nao se restringir somente a analise no momento de concessao do credito. 

SAUNDERS (2002) alerta que, no caso da utiliza^ao do modelo com empresas, os 
atributos selecionados para a avalia^ao sao, na sua maioria, atualizados 
periodicamente (ex. trimestralmente) e nao continuamente. Isso pode levar a 
conclusoes erradas sobre a saude financeira de uma empresa que tenha apresentado 
um processo de deterioriza?ao acelerado.



com L’ = Id, Prob(D) = DP Formula 2-2L = EAD x LGD x L’
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Uma vez definida a fun?ao de perda podemos obter a perda esperada (EL) para 

um unico emprestimo.

No caso de emprestimos bancarios a rela^ao e a mesma. Sobre cada emprestimo 

deve ser cobrado um premio adequado para suportar os prejuizos advindo dos 

clientes inadimplentes. A forma para se calcular o valor do premio a partir da 

probabilidade de inadimplencia sera detalhada no item 2.5 (Modelo de Precifica^ao 

do Risco de Credito).

como premio) que, baseado na experiencia e expectativa da companhia seguradora, 

sera suficiente para cobrir o custo medio daquele grupo de clientes.

onde D representa o evento de inadimplencia do devedor num certo horizonte de 

tempo, e Prob(D) representa a probabilidade de D. Este modelo e consistente com 

um espa?o de probabilidade (Q, F, P) onde os elementos da o-algebra F sao eventos 

tais como nao pagamento de alguma parcela do emprestimo ou altera^ao na escala de 

credito da contraparte.

Para inferir a perda esperada o banco deve estimar para cada emprestimo qual a 

probabilidade de inadimplencia (PD), a fra^ao do emprestimo concedido que sera 

perdida no caso de inadimplencia (chamado de perda dado inadimplencia - LGD) e o 

montante sujeito a inadimplencia num determinado horizonte de tempo (conhecido 
como exposi^ao na inadimplencia- EAD24). Dado estes parametros, a fun?ao de 

perda (L) de cada devedor pode ser definida como:

24 As siglas PD (probability of default), EAD (exposure at default) e LGD (loss given default) s3o os termos 
oficiais utilizados no acordo da Basildia de 1988 e, portanto, seriJo mantidos neste trabalho.



Formula 2-3EL = EAD x LGD x P(D) = EAD x LGD x DP

Formula 2-4
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Existem duas hipoteses importantes contidas na formula^ao da perda esperada 

(equa?ao 2.3). A primeira e que EAD e LGD sao parametros constantes. A segunda e 

que EAD, LGD e D sao eventos independentes. Estas sao hipoteses simplificadoras e 

nem sempre corretas. Em alguns emprestimos nao e possivel prever de maneira 

confiavel o termo EAD. Devido a incertezas do fluxo de amortiza?ao, uso da linha de 

credit© ou variances na exposi^ao devido a oscila?ao de parametros de mercado, 

como nivel da taxa de juros ou cota^ao dolar/real (risco de mercado afetando o risco 

de credito), nem sempre e possivel determinar o valor exato de EAD.

Podemos dizer que a equa^ao 2.3 e a versao mais simplificada de mensurar o 

valor da perda esperada. A medida que retiramos essas hipoteses simplificadoras, 

mais dificil e a modelagem de solu^oes fechadas para avaliar risco de credito, tanto 

de uma contraparte quanto de uma carteira com diversas contrapartes.

,v
= ^2 SAD, x LGD, x DPt

Devido a propriedade linear do estimador da media, podemos definir tambem a 

perda esperada para uma carteira com N emprestimos (ELcart):

A hipotese de independencia tambem e questionavel e simplista muitas vezes. 

Imagine um cliente do banco que ja tern uma linha de credito aprovada de R$1 

milhao, baseado num estudo de pontua^ao de credito. Atualmente o uso desta linha 

esta em 10% (RS100 mil). Se fossemos prever o risco de credito com um horizonte 

de tempo de 1 dia, seria razoavel dizer que EAD = RSlOOmil e que esta variavel e 

independente do evento D. Entretanto, se utilizassemos um horizonte de tempo 

maior, por exemplo um ano, e natural prever que EAD e D sejam positivamente 

correlacionados, ou seja, a medida que aumenta a dificuldade financeira do cliente do 

banco, aumentam a probabilidade de inadimplencia e o uso de sua linha de credito 

com o banco (uma vez que esta linha ja foi estabelecida), consequentemente 

elevando os valores da exposi^ao no momento da inadimplencia (EAD).

ELlon



Detalharemos agora cada uma dos fatores apresentados na formula 2.1 e 2.2.

Exposi^ao na Inadimplencia — EAD2.2.1

EAD = OUTST + X . COMM Formula 2-5
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A exposi^ao na inadimplencia e a quantia que o banco pode perder junto ao 

devedor no momenta onde e reconhecido o evento de inadimplencia. Esta variavel 

pode ser decomposta ainda em duas partes:

❖ linha de credito comprometida: valor total da linha de credito aberto 

pelo banco para cada cliente (conhecido tambem como limite de 

credito). Este valor ainda se divide em limite sacado e limite nao 

sacado.

❖ montante sacado (ou saldo devedor): valor atual do emprestimo 

feito pelo cliente junto ao banco;

onde OUTST e o montante sacado; COMM e a linha de credito comprometida e 

X e a variavel aleatoria que corresponde a fra?ao da linha comprometida a ser sacada 

anteriormente a inadimplencia. A variavel X varia de 0 a 1.

Esta forma de calcular perda esperada e a ideia basica contida no gerenciamento 

de risco de credito e permeia praticamente todos os modelos que iremos analisar 

neste trabalho. A nomenclature utilizada nas equates 2.1 e 2.2 e uma nomenclature 

conhecida e consagrada da bibliografia atual (ate mesmo no acordo da Basileia), 

sendo este o motivo para permanecer com siglas que representam palavras em ingles 

como EAD (Exposure at default), LGD (loss given default) e DP (default 

probability).

Dados historicos de inadimplencia mostram que existe a tendencia dos clientes 

em dificuldades financeiras sacarem seus limites da linha de credito comprometida. 

Portanto podemos definir a variavel EAD como:



EAD = RS600.000 + 0,75 . RS400.000 = RS900.000
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O Acordo da Basileia define que o EAD dos produtos registrados no balan^o do 

banco devem ser calculados como o valor original da operate25, ou seja, se o cliente 

tomou um emprestimo de R$ 1 milhao o EAD e de R$ 1 milhao.

Para produtos registrados em contas de compensa?ao26, o Acordo preve duas 

formas de apura^ao. A metodologia basica define que X = 0.75, ou seja, se um cliente 

possui uma linha de R$ 1 milhao com um saldo devedor de R$ 600 mil o EAD para 

este cliente deve ser:

Uma dificuldade presente em alguns tipos de instrumentos financeiros e o risco 

das variaveis economicas associadas ao emprestimo, como por exemplo trajetoria de 

juros, infla^ao ou mesmo da paridade entre moedas. A maioria dos emprestimos e 

feita com taxas pre-fixadas, dessa forma podemos dizer com seguran?a HOJE quanto 

sera o saldo devedor do cliente NO FUTURO.

Se um cliente toma um emprestimo de R $1.000 por 1 ano com taxa pre-fixada de 

20%a.a., e possivel dizer hoje com precisao que o saldo devedor do cliente daqui a 1

Na metodologia avan?ada o comite da Basileia permite que as institui^oes 

financeiras utilizem modelos intemos para calcular o EAD.

A complexidade da estimativa do valor do X pode ser tao grande quanto for a 

disponibilidade de dados para se realizar melhores provisoes ou simplesmente ser 

estimada pela media individual de cada devedor. Normalmente existem clausulas 

contratuais que exigem maiores garantias financeiras por parte dos clientes em 

situates que possam antecipar um periodo de dificuldade financeira dos clientes. 

Outra mudan^a que pode ser feita na rela?ao crediticia entre cliente e banco e a 

renegocia^ao do volume da linha de credito comprometida periodicamente.

26 Tambem conhecido como off balance sheet transactions.

25 Tambem conhccido como nominal amount.



Probabilidade da Inadimplencia - DP2.2.2

grupos:
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Existem diversas formas de se calcular a probabilidade de inadimplencia (DP) e 

cada um dos modelos estudados neste trabalho possui especificidades que tomam sua 

modelagem de DP unica. Porem, todos estes modelos podem ser agrupados em 2

A probabilidade de inadimplencia, como o proprio nome diz, mede a incerteza do 

cliente nao honrar seus compromissos financeiros com o banco. Devemos ressaltar 

que esta medida deve estar sempre associada a um determinado horizonte de tempo.

A forma simplificada para calculo do EAD, apresentada na equa?ao 2.3 com 

parametros constantes, pode ser aprimorada atraves de metodos de simula<;ao, nos 

quais tanto a variabilidade do parametro X como a variabilidade dos parametros 

macro-economicos podem ser combinados para se construir uma distribui<?ao de 

valores para o EAD. Esta altemativa sera detalhada no item 3.1.1.

ano sera de RS 1.200. Se o horizonte de previsao utilizado for de 1 ano, o valor 

calculado do saldo devedor e de R$ 1.200.

❖ Calibra^ao da DP via dados de mercado: (i) estima?ao da 

probabilidade de inadimplencia atraves de series histdricas de

Agora, suponha que o mesmo cliente tomou um emprestimo pelo mesmo prazo e 

mesmo montante, so que com uma taxa igual a varia^ao cambial. Neste exemplo, e 

impossivel saber de antemao qual o valor em reais que o cliente devera devolver ao 

banco ao final do periodo de 1 ano pois nao sabemos HOJE qual sera a cota^ao 

USD/BRL DAQU1 A 1 ANO. Esta dificuldade associada a determina<?ao do EAD e 

causada por uma outra fonte de risco, denominada risco de mercado27.

27 Risco de mercado i caracterizado pelas oscila^des de pre?os, taxas de juros e cambiais que alteram os valores 
de determinados instrumcntos financeiros.
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Perda na Inadimplencia - LGD2.2.3
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A perda na inadimplencia e a quantia que o banco realmente perdera caso seu 

cliente nao curnpra sens compromissos financeiros. A LGD pode ser entendida como

dados de premio de credito de produtos negociados no mercado como 

debentures, titulos privados ou derivatives de credito. A forma de se 

calcular a DP via spread de credito sera detalhada no item 2.5;

volatilidades de retomos de a<?des e dados de endividamento no 

balance de empresas como o modelo de EDF (Expected Default 

Frequencies') da companhia KMV28. O modelo de calculo de EDF sera 

detalhado no item 3.2.2. Outra forma de calculo da DP e atraves dos

❖ Calibra^ao da DP via Classifica^oes de Agendas Externas: como 

visto anteriormente no item 2.1.2, as classifica^des sao “notas” que 

indicam a qualidade de credito de uma contraparte. A esta qualidade 

de credito esta associada uma DP, estimada a partir da serie historica 

de taxa de inadimplencia por classe. As classes podem ser definidas 

tanto por agendas externas de classificatjao (como Standard & Poors, 

Moody’s ou Fitch), ou pelo departamento intemo de credito do banco, 

baseado em metodologias proprietarias. A classifica?ao por escalas 

pode ser estruturada na forma de arvore, consolidando informa^oes de 

diferentes contrapartes, e com isso aumentando o tamanho da amostra 

para produzir estatisticas significativas. Esta tecnica tambem permite 

estimar probabilidades para contrapartes sem dados observaveis, via 

estimativas bayesianas.

28 KMV Corporation, fundada em 1990, tern sede em S3o Francisco e desenvolve produtos e presta services de 

gerenciamento de risco de erddito. Posteriormente, foi adquirida pcla agenda de ratings Moodys.
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1. Contato por carta: primeiro contato com o devedor. Ocorre alguns dias apos 

o vencimento do pagamento e serve, muitas vezes, como um lembrete. Outras cartas 

podem ser enviadas a medida que a divida nao e quitada, e seu conteudo muda de um 

simples lembrete para alertas sobre as muitas incidentes ou ate mesmo amea^as de 

inclusao do cliente em lista de Prote?ao ao Credito (SPC e/ou SERASA).

As estrategias de cobran?a, tambem conhecidas como estrategias de recupera^ao, 

sao executadas em ordem crescente de esfbr<?o. Esfor^o significa dinheiro, implica 

maiores investimentos para conseguir reaver um compromisso nao quitado, e reduz a 

taxa de recupera?ao de seu ativo. O processo de cobran<?a segue as seguintes etapas:

o complemento da recupera<;ao financeira, ou em termos percentuais, “1 menos a 

taxa de recupera<?ao”.

E importante salientar que a inadimplencia, na maioria dos casos, nao e total, e 

defini-la em 100%, como uma forma conservadora de avalia<?ao de risco, pode ser 

muito custoso em termos de capital alocado para seguran^a de possiveis perdas. 

Modelar a taxa de recupera<?ao nao e tarefa facil, e existem inumeros fatores que 

influenciam sua eficacia, como o nivel e qualidade das garantias mantidas pelo 

banco, eficiencia do setor de cobran^a e prioridade/senioridade para receber sua 

divida na massa falida do cliente.

2. Telefonema: contato por telefone que visa convencer o cliente a saldar sua 

divida. E comum que nesta etapa seja oferecida uma renegocia^ao da divida ao 

devedor. Esta e uma forma de terminar o processo de cobran?a de forma barata e 

eficiente, evitando despesas maiores para obter o saldo em aberto.

3. Visita pessoal: Estrategia efetuada caso a liquidate da divida nao tenha sido 

possivel com cartas ou telefonemas. Neste caso, o cobrador se dirige ao domicilio do 

cliente para poder compreender melhor suas dificuldades financeiras, 

disponibilidades de caixa e propor uma altemativa que seja interessante para ambas 

as partes.



• Prazo de Vencimento Original igual a T;

• Valor Contratado a ser recebido em T igual a R$ 1000;

• Valor Efetivamente Recebido em T igual a R$ 800;

• Custo Mensal medio da Empresa de Cobran^a x Cliente igual a R$ 15;

• Valores Recuperados no 1 mes atraves de negocia?ao telefonica igual a R$ 50;

• Taxa de Juros igual a 1% a.m.
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O objetivo da estrategia de recupera^ao deve ser maximizar o valor presente dos 

fluxos de caixa relatives a cada cliente. Para isso, deve-se levar em conta todos os 

custos envolvidos no processo (como o custo homem-hora dos funcionarios da 

cobran?a, advogados e ate mesmo o custo de telefonia e grafica das abordagens por 

carta ou telefone) e o tempo levado para reaver o saldo devedor. Quando todas estas 

variaveis sao analisadas, pode haver casos em que a melhor estrategia e nao fazer 

nada e simplesmente assumir como perda o valor inadimplente, pois os gastos 

envolvidos serao maiores do que os valores a serem recuperados.

Para ilustrar melhor os conceitos descritos acima, de estrategias de recupera^ao e 

detennina^ao do LGD, vamos imaginar a seguinte situa^ao:

• Valores Recuperados no 3° mes atraves de renegocia^ao final da divida igual a 
R$ 70;

4. Protesto Judicial: Ultima forma de cobran^a executada, caso nenhuma outra 

estrategia tenha obtido sucesso. E a maneira mais custosa para as institui?oes 

financeiras pois envolve o poder judiciario e a intermedia^ao de advogados.



T
tempo

Valor Original[ 1000

T
tempo

Valor Recebidol 800

15 15 15

T
tempo

Valor Presente Recuperadol 7073.3 50

Figura 2-1 Fluxo de Caixa para determinate do valor presente da recupera^So financeira

J? = 73.3 =

31

Portanto, o valor de perda na inadimplencia (LGD) e de R$ 126,7 (200 — 73,3) ou 

12,7%. No mercado de titulos corporativos/ federativos esta contabiliza?ao e feita 
imediatamente pelos agentes de mercado quando ocorre urn event© de credito. Como, 
em mercados h'quidos, os pre^os desses titulos sao divulgados diariamente, e possivel 
determinar atraves de dados historicos qual a dispersao de LGDs por tipo de emissor. 

Basta comparar a diferen^a entre o pre?o do titulo apos o evento de credito e o pre?o 
no momento imediatamente anterior ao evento. A razao entre esta diferen^a de 

pre?os e o pre?o inicial proporciona o valor de LGD.

No exemplo apresentado, a exposi?ao na inadimplencia (EAD) e de R$ 1000 e no 

momento de vencimento do emprestimo existe uma inadimplencia de R$ 200. 
Poderiamos dizer que a perda na inadimplencia deste cliente LGD foi de R$200 num 
primeiro momento, mas devidos as estrategias de recupera?ao o valor presente da 

perda (R) em T e de:

-15
1.012

50 
----- r + 
1.011

70
* 1.013

-15
H----------T

1.013
-15 

----- r +
1.01*



LGD = Fdrmula 2-6

2.3 Perda Inesperada29 e Capital Economico
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A disponibilidade de dados, sejam eles coletados no mercado financeiro sejam 
eles apurados intemamente pelas empresas, e extremamente dificil. Quanto mais 
cedo as empresas estruturarem esta coleta de dados, mais rapida e precisa sera a 
modelagem do LGD e mais rapida a hipotese conservadora de utilizar um LGD de 
100% podera ser descartada. Isso significa menos capital em reserva e mais lucro 
para os acionistas.

No item 2.2, discutimos como calcular a perda esperada de uma carteira de 
credito. A perda esperada esta relacionada com os valores alocados na conta de 
“Provisao de Devedores Duvidosos” (PDD) nos balances dos bancos.

onde Pt = Pre?o do titulo apos o evento de credito e Pt-i = Pre?o do titulo 

imediatamente antes o evento de credito.

Em 2002 o govemo da Argentina decretou moratoria das suas dividas. Esse 

evento de credito causou uma imediata desvaloriza?ao do titulo argentine FRB, 
negociado no mercado intemacional, de US$100 para US$28. Pela formula 2-4 
podemos calcular o LGD do titulo argentine em 72%. Isso quer dizer que, apesar do 

govemo argentine nao cumprir com nenhuma de suas obriga^oes financeiras em 
2002, os agentes financeiros estimavam que poderiam reaver parte de seus creditos 
no futuro, de forma que o valor presente desta expectativa de recupera?ao calculado 

em 2002 resultaria no montante de US$28 / titulo.

(/y-Pr-,)
Pt->

29 O termo perda inesperada 6 a tradu^io de unexpected loss, presente no Acordo da Basildia de 1988. Alguns 
autores se referem a perda inesperada como o valor esperado do desvio, em uma alusSo aos grandes desvios 
potenciais ocoridos em eventos raros.



Formula 2-7

e a perda
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A maneira mais comum de se mensurar a quantidade de capital e atraves do 

conceito do Capital Economico30 (EC). Para calcular o capital economic© e preciso 

definir 3 parametros: i) distribute de perdas de toda a carteira de credito, ii) valor 

da perda esperada e iii) o nivel de confian?a desejado para suportar as perdas 

inesperadas. Dado urn nivel de confian^a a, o capital economico e a diferen?a entre o 

a-quantil da distribui^ao de perda da carteira menos a perda esperada (EL).

/1) ’ j x 

88J<S^

Apesar da perda esperada ser uma reserva para cobrir inadimplementos na 

carteira de credito, ela nao e suficiente para garantir a solvencia dos bancos. As 

perdas inesperadas referentes a eventos de credito devem ser mensuradas e novas 

reservas devem ser feitas para que num cenario adverso o proprio banco detenha 

recursos fmanceiros suficientes para honrar suas dividas com seus credores, frente a 

incertezas raras.

ECa qa EL cart

Onde qtte o a-quantil da distribui^ao de perda da carteira e EL cart 

esperada da carteira, definido na equa^ao 2.3.

A perda esperada, apesar de ser uma medida muito utilizada para o 

gerenciamento de carteiras de credito, dificilmente coincidira com a perda real (ou 

realizada). Isso se deve a incerteza e oscila?ao dos parametros descrito no item 2.2. A 

diferen^a entre o previsto e o realizado e dita perda inesperada ou desvio, e seu valor 

esperado depende da incerteza associada a este evento.

30 Capital Economico tambem 6 conhecido na literature como Capital cm Risco (CaR) ou o Valor em Risco de 

Crddito (VaR de credito).
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Figura 2-2 Ilustra<;ao de Perda Esperada, Perda Inesperada e Capital Economico

2.4 RAROC

31 Sigla para Risk-adjusted Return on Capital
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Portanto, se definirmos um nivel de confian<?a de 99,98%, o capital economico 

calculado sera suficiente para cobrir (em media) perdas inesperadas em 9.998 de 

10.000 anos, utilizando-se um horizonte de previsao de 1 ano. O nivel de confian?a 

adotado e um criterio relacionado com qualidade de credito que a institui^ao deseja 

para si. Por exemplo, se uma institui^ao deseja ser classificada na escala AA pela 

agencia de classifica^ao Moody’s, ela deve escolher um nivel de confian^a adequado 

com os padroes de insolvencia de institui^oes classificadas como AA pela Moody’s.

Podemos observar na figura 2.2 a rela^ao entre a perda esperada (EL) e o capital 

economico.

(Risco ajustado ao retomo do capital) e uma medida de retomo 

ajustado ao risco que permite a compara<?ao do resultado financeiro entre diferentes

RAROC31



no final dos anos 70

RAROC= Formula 2-8

onde NR = Receita liquids; EL = Perda Esperada e EC = Capital Econdmico.

RAROC — CostCapital > 0 ou NR — EL — CostCapital x EC > 0 Formula 2-9

❖ Alocapao de capitais;

*** Avalia?ao de desempenho economico;
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A simplicidade da metodologia e padroniza?ao que ela traz para os diversos 

ativos de uma carteira de credito (ou unidade de negocios), permite que esta 

ferramenta auxilie na tomada de decisao para:

❖ Determina^ao de premios de credito diferenciados, compativeis com 

as perdas esperadas;

Portanto, a receita liquida dos ativos deve superar suas perdas esperadas e 

tambem o custo do capital economico, alocado como margem de seguran^a para 

cobrir eventuais inadimplencias. Dessa forma, um emprestimo so sera considerado 

rentavel se seu RAROC for maior que o custo do capital. Esta rela?ao pode ser 

descrita como:

NR-EL
EC

ativos, ou unidades de negocio, por unidade de risco assumido. As metodologias de 

retomo ajustado ao risco surgiram nas ultimas 3 decadas em resposta as demandas de 

mercado por melhores ferramentas para tomada de decisao de investimentos e 

precifica^ao de ativos.

32 Bankers Trust e uma institui^So financeira norte amcricana que inicialmente se dedicava a todos os segmentos 

de mercado. Durante a decada de 70, o banco focou suas atividades no segmento de atacado, quando entdo foi 

desenvolvida a metodologia de RAROC.

A metodologia foi desenvolvida pelo banco Bankers Trust 32 

e pode ser definida por:



❖ Administrate ativa de carteiras;

❖ Otimiza^ao de carteira de credito (via maximiza^ao do RAROC).

2.5 Modelo de Precificaqao do Risco de Credito

c

36

Como podemos perceber pelas formulas 2.8 e 2.9, para que uma empresa possa 

calcular o RAROC de suas carteiras de forma correta, ela precisara estimar a perda 

esperada (EL) e as perdas inesperadas de suas carteiras (EC). Nada adiantara adotar 

uma estrategia de otimiza^ao de RAROC, por exemplo, se o calculo de capital 

economico nao estiver aproximadamente correto. Por isso, os bancos deverao 

investir cada vez mais em tecnicas sofisticadas de apura^ao do risco de credito.

A teoria de carteiras, em um mercado livre de arbitragens33, afirma que os 

retomos esperados dos ativos de risco devem ser equivalentes ao retomo do ativo 

livre de risco. Em um mercado fmanceiro onde os investidores se comportam de 

maneira neutra ao risco34, os pretjos de todos os ativos podem ser determinados 

simplesmente trazendo a valor presente os fluxos de caixa esperados pela taxa livre 

de risco.

Os modelos de precifica^ao de ativos de risco utilizando calculo ou estimativa de 

probabilidades neutra ao risco sao comuns e recorrentes na literatura. A rela?ao de 

equilibrio, onde o retomo esperado do ativo de risco e igual ao retorno do ativo livre 

de risco pode ser utilizada para estimar a probabilidade de perda implicita do ativo. 

Esta probabilidade e tambem conhecida como medida Martingal e atraves dela

33 Arbitragem e caracterizada pela possibilidade de lucre certo com risco zero, em todos os estados da natureza.

34 Mercado neutro ao risco 6 aquele cm que todos os investidores aceitam receber qualquer ativo fmanceiro de 

risco, desde que este possua uma taxa esperada de retomo equivalente a taxa de retomo do ativo livre de risco. 

Em outras palavras, nSo cxiste diferen^a nas curvas de preferencias dos investidores, todas elas silo neutras ao 
risco.



1 + r = (1 - EE){\ + y) = (\-PD* LGD)(\ + y) Formula 2-10
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A medida neutra ao risco entre as 2 altemativas deve satisfazer a seguinte 

equa^ao:

Para exempliflcar o conceito de medida neutra ao risco vamos supor as seguintes 

altemativas de investimento cujos valores a serem pagos em 1 ano sao iguais a 

RS 1.000:

onde r = taxa livre de risco (20%); EL = perda esperada = PD x LGD (10% x 

100%) e y = taxa neutra ao risco. Resolvendo a equa?ao 2.10 com os parametros das 

altemativas 1 e 2 temos que a taxa neutra ao risco (y) = 33,33%. Desta forma, atraves 

da medida neutra ao risco, podemos dizer que o pre^o justo do emprestimo da 

altemativa 1 e de RS 750 (1000/1,3333 ou 1000x0.9/1,2), enquanto que o pre?o justo 

do titulo publico e de RS 833,33 (1000/1,2). O exemplo apresentado e ilustrado na 

figura 2.3.

podemos definir o pre?o justo de um titulo com risco de credito, bem como sua 

probabilidade de inadimplencia e taxa de recupera^ao.

2) titulos pre-fixados do govemo (assumido com risco de inadimplencia igual a 

zero) e retomo de 20%a.a.

a uma1) emprestimo a uma empresa com classifica?ao BBB, cuja taxa de 

inadimplencia e de 10% e recupera?ao de 0%;



•| $ 1,000.00]1100%$1,000.00 I190%

| $ 833.33
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Portanto, para que o investidor seja indiferente as 2 altemativas, ele estaria 

disposto a pagar R$ 833,33 no titulo do govemo e apenas RS 750 no emprestimo da 

empresa BBB. Esta diferen^a entre os pre?os reflete o risco de inadimplencia 

embutido no emprestimo corporative.

taxa de juro livre de risco = 20%a.a.
Figura 2-3 Precifica^ao neutra ao risco

Altemativa 1 - Emprestimo BBB
Valor Valor em
Atual 1 ano

Alternativa 2 - Titulo do Governo
Valor Valor em
Atual 1 ano

| $ 750.00

E comum decompor a taxa do ativo de risco em taxa livre de risco + premio de 

risco. No exemplo acima, a taxa do emprestimo pode ser dividida em 20% livre de 

risco e 13,33% de premio de risco. Os premios de risco tendem a ser constantes para 

um determinado nivel da escala de credito, mas variam de acordo com o prazo de 

vencimento dos ativos. O grafico 2.3 ilustra as curvas de juros hipoteticas de acordo 

com a qualidade de credito da contraparte.



Curva de Juros por Classe de Risco

AAA
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Grdfico 2.3 Exemplo de curvas de juros por escala de crldito

Calibra^ao da Probabilidade de Perda x Dados de Mercado2.5.1
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Em um mercado liquido, onde os pre?os dos ativos negociados sao divulgados 
para todos os participantes, e possi'vel utilizar a equa?ao 2.9 para determinar a perda 

esperada do ativo com risco de credito.

Pela figura 2.3 e formula 2.10 ilustramos como podemos calcular o pre?o de um 
titulo com risco de crddito dada a estimativa da probabilidade de perda e a perda na 
inadimplencia. Entretanto, e possivel realizar o caminho inverso, ou seja, dado o 

pre?o do titulo com risco de credito calcular a perda esperada. No mesmo exemplo 
utilizado, se um emprestimo paga R$ 1.000 em um ano e seu pre?o atual e de R$750, 
considerando a taxa livre de risco igual a 20%a.a., entao, rearranjando a equa^ao 2.10 

temos:

Ao contrario das agencias de classifica^ao, que se baseiam em dados historicos 
para inferir a probabilidade de perda futura dos ativos com risco de credito, a 
determinapao da probabilidade de perda e feita diretamente atraves dos dados 
dispom'veis no mercado, que implicitamente revelam a expectativa futura de 

inadimplencia atraves dos pre?os dos ativos.

CQ

<u

4 x-
3 I— 

0

■H—BBB



Formula 2-11= 10%
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(1 + 20%) 
pOOO^
I 750 J

Isso ocorre pois o problema proposto e indeterminado, uma equa?ao (formula 
2.10) para duas incognitas (PD e LGD). Uma serie de modelos foi desenvolvida com 
o intuito de resolver essa indetermina?ao atraves da modelagem estatistica, chamados 
“modelos de intensidade”35. Um dos primeiros modelos de intensidade foi 

desenvolvido por Jarrow e Turnbull (1995), assumindo LGD constante e o evento de 
inadimplencia com lei de Poisson.

Um detalhe importante para se notar nesta calibra?ao e que, atraves dos pre?os 
observados no mercado, nao e possivel determinar explicitamente qual a 
probabilidade de perda (PD) e a perda na inadimplencia (LGD), a variavel 
determinada e a perda esperada (PD x LGD). O que significa dizer que o pre?o de 
um ativo com (i) probabilidade de perda de 10% e 100% de perda apos a 

inadimplencia e (ii) o pre?o de um ativo com probabilidade de perda de 20% e 50% 
de perda apos a inadimplencia sao identicos!

Os modelos de intensidade sao altamente dependentes da qualidade da 
informa^ao dos pre?os dos titulos corporativos negociados no mercado. Portanto, os 
parametros estimados da fun^So de perda (PD) podem ser alterados bruscamente no 
tempo de acordo com a base de dados utilizada. Alem disso, os parametros estimados 
sao fortemente correlacionados com o passado utilizado na calibra?ao do modelo.

35 Modelos de intensidade sSo aqueles que se baseiam nos pre^os dos ativos para modelagem de um processo que 
preveja a probabilidade (ou intensidade) da perda de um ativo e consequentcmente consigam decompor as 
varidveis PD e LGD. A maior parte dos modelos de intensidade assume independencia entre PD e LGD, com 
LGD sendo constante ou proporcional ao pre?o do ativo. Para maiores detalhes dos modelos de intensidade ver 
Jarrow e Turnbull (1995), Duffle e Singleton (1999) e Das e Tufano (1996).

(l-££)=£±rl^EL = l- 
(! + >-)



2.5.2
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2. Capital Econdmico: Quantidade de capital definido pelas proprias institutes 

fmanceiras para acomodar perdas inesperadas da carteira de credito, conforme 

descrito no item 2.3.

Segundo CAOUETTE et. al. (1998), a precifica?ao tradicional de risco de credito 

utilizada por diversos bancos segue a metodologia de custo-mais-lucro. A estrategia 

para precifica<;ao de um novo ativo deve compensar seu custo marginal para a 

empresa, medido numa base ajustada ao risco.

A tabela 2.6 foi adaptada da sua versao original de CAOUETTE et. al. (1998) 

para a realidade do mercado brasileiro a fim de exemplificar o processo de 

composi^ao da taxa minima de retorno de ativos com risco de credito.

Uma das formas de ajustar o pre^o ao risco nas institutes financeiras e entender 

risco como a quantidade de capital exigida do acionista para a realiza^ao da 

opera^ao. O capital exigido do acionista pode ser classificado em dois tipos:

Para compor a taxa de retorno minima necessaria de um emprestimo atraves da 

metodologia custo-mais-lucro devemos incluir, alem do custo do capital dos 

acionistas, o custo do capital de terceiros e custos operacionais, para entao, 

descontarmos o fluxo liquid© esperado conforme a metodologia de probabilidades 

neutra ao risco descrita no inicio do item 2.5.

Premios de credito atraves da metodologia custo-mais-lucro36

1. Capital Regulamentar: Quantidade definida pelos orgaos reguladores das 

institutes financeiras. No exterior, foi definido em 1988, pelo Acordo da 

Basileia, um colchao de 8% para as operates de credito. Ja no Brasil, as 

institutes financeiras seguem a determina?ao do Banco Central do Brasil de 

11%.

36 Tambem conhecido cm finan^as como niark-up.
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33.000

990.000 x 20%

1.263.590
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i

t

II

I

26,359% a.a.
6,359%a.a.

198.000
1.000

232.000

Composi^ao da Taxa_________
Volume do Capital dos Acionistas 
Volume do Capital de Terceiros

Custo Anual do Capital dos 
Acionistas
Custo Anual do Capital de Terceiros
Custos Operacionais
Total dos Custos

Dados Utilizados___________
Valor do Emprestimo 
Dura^ao do Emprestimo 
Classifica^ao da Contraparte 
Capital Regulamentar 
Inadimplencia Esperada 
Perda dada inadimplencia 
Custo do Capital de Terceiros 
Custo do Capital dos Acionistas

Tabela 2-6 Dados utilizados para metodologia custo-mais-lucro

Calculo
11% x 1.000.000
(100%- ll%)x 

1.000.000
110.000 x 30%

Valor____
110.000
990.000

33.000+ 198.000 +
1.000_______

Receita minima para cobrir (1.000.000 + 232.000) /
perdas por inadimplencia (1 -5% x 50%)
Taxa Nominal da Operate?__________ 1,263.590 / 1.000.000
Spread de Credito 26,359% - 20%

Tabela 2-7 Calculos realizados na metodologia custo-mais-lucro

$1.000.000
1 ano 

A
11% 

5%a.a.
50% 

20%a.a. 
30%a.a.

A eficacia da precifica^ao pela metodologia custo-mais-lucro esta fbrtemente 

ligada a correta estimate da probabilidade de perda (PD) e perda na inadimplencia 

(LGD), pois estes sao os parametros desconhecidos no momento de concessao do 
emprestimo.



3 Modelos Quantitativos para

Gerenciamento de Risco de Credito de

Carteiras

3.1 Creditmetrics - VaR de Credito
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A descrisao completa do processo e ferramentas analiticas utilizadas no 

CreditMetrics e detalhada em urn Document© Tecnico, divulgado pelo J.P. Morgan 

em 1997. O que este item se propoe e apresentar as principais ideias e conceitos 

contidos no documento tecnico. Segundo o proprio J.P. Morgan, a divulga^ao deste 

documento visa estabelecer um referencial na area de credito , onde a padronizatjao 

e disponibilidade de informa^oes sao pouco confiaveis. A grande inova^ao desse 

documento e sua abordagem consistente e detalhada para pontos criticos do 

gerenciamento de risco de uma carteira de credito, como a probabilidade de 

mudan?as na qualidade do credito (e nao somente do evento de inadimplencia), 

recupera^ao de credito e correlate na qualidade do credito.

O modelo CreditMetrics e um conjunto de ferramentas e bases de dados para 

mensurar o valor e o risco de uma carteira de credito desenvolvido pelo J.P. Morgan 

em Abril de 1997. O CreditMetrics propoe um modelo para estima^ao da 

distribui^ao de probabilidade do valor de qualquer carteira sujeita a mudan<;as na 

qualidade de credito (incluindo a inadimplencia).

37 No intuito de transparencia e padroniza?3o das melhores praticas de mercado na Area de modelagem de risco de 

crddito, o J.P. Morgan convidou 5 grandes bancos (Bank of America, BZW, Deutsche Morgan Grenfell, Swiss 

Bank Corporation e UBS) e 1 empresa lider em modelagem de credito (KMV Corporation) para a elaborate do 

CreditMetrics.



CORRELAQOESEXPOSIQAO VALOR EM RISCO DEVIDO AO CREDITO

Senioridade

TI I

I I

I
Valor em Risco da Carteira devido ao Credito

O processo esquematico de calculo do CreditMetrics pode ser observado na

figura 3.1. Este processo consiste em 4 etapas: (i) apura?ao da exposiijao, (ii)

distribui?ao de perda individual (iii) correla^ao entre empresas

proximos itens.

3.1.1 Estima^ao dos Valores de Exposi^ao

A primeira etapa e a defini?ao dos valores sujeitos a oscila^ao devido a mudan?a

Inadimplencia (EAD), definido no acordo da Basileia. As dificuldades existentes no

calculo desse parametro foram discutidas item 2.2.1. e sao mesmasno as
apresentadas no CreditMetrics.

Para segregar os ativos com diferentes tipos de EAD, o CreditMetrics propdem 5
tipos de instrumentos:

Recebiveis: instrumento sem pagamento de juros onde o valor de face e o1.

proprio EAD. Para instrumentos com vencimento menor do que o horizonte
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Vdatilidades de 
Mercado

Distribui?ao de 
Exposifdes

Carteira 
Analisada

C/asse de
Credito

Recupera?ao na 
Inadimp.

Premios de 
Credito

Serie de Classes, 
Serie de A?oes

Modelos (ex.
Correia? des)

I
Matriz de 

T ransi?ao das
C/asses

.. I

---- 1
Valor Presente 

da
Reprecifica?ao

I I---
Mudangas Conjuntas 

nas Classes de
Credito

Variabilidade da Perda de Credito para uma Unica 
Contraparte

e (iv) estima<?ao da

na qualidade do credito. Esta etapa e correspondente ao calculo da Exposi<?ao na

Figura 3-1 Diagrama do CreditMetrics. Traduzido de J.P. Morgan CreditMetrics Technical
Document

distribui^ao conjunta de perda da carteira. Estas etapas serao detalhadas nos



2.

3.

Volatilidade da Perda devido ao Risco de uma Unica Empresa3.1.2

a) defini^ao da matriz de transi^ao de classes no horizonte de analise;
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O calculo da volatilidade de perda de uma unica contraparte pode ser dividida em 

3 etapas:

Linhas de Credito: equivalente a um emprestimo mais uma op<?ao para sacar 

o restante da linha. O CreditMetrics pennite definir uma fun<?ao da fra^ao 

sacada para cada nivel de classifica^ao, refletindo dessa forma, o risco do 

tomador aumentar o uso da linha de credito caso haja uma deterioriza^ao da 

sua qualidade de credito.

Titulos e Emprestimos: instrumentos com varies fluxos de caixa. O EAD e o 

valor presente dos fluxos remanescentes calculados no horizonte de analise.

b) reprecifica^ao da carteira no horizonte de analise. Estado de inadimplencia e 

calculado pelo valor de recupera^ao e os estados intermediaries utilizando as 

curvas de juros por classes;

4. Carta de Credito ou Fian^a: sao garantias dadas por terceiros para honrar a 

inadimplencia de outras contrapartes. Como os estes instrumentos sao 

utilizados somente no evento de inadimplencia, e considerado o valor total da 

garantia como o EAD.

5. Instrumentos regidos pelo Mercado: Instrumentos cujo risco de credito 

depende da varia^ao de indexadores e/ou taxas de juros expressas nos 

contratos (ex. swaps). Para este tipo de instrumentos e preciso definir a 

proje^ao de mercado no horizonte de analise para estima?ao do EAD.

de analise nao e necessario recaicular o pre?o para as diferentes 
classifica^oes, somente para o estado de inadimplencia.



3.1.2.1 Migrates da qualidade de credito (Matriz de Transi?ao)
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A tabela 3.1 ilustra uma matriz de transi?ao estimada pela Standard&Poor’s em 

abril de 1996. Nela podemos observar, por exemplo, que a probabilidade de um titulo 

BBB terminar o ano como A e de 5.95%. Ou que a probabilidade de um titulo AA se 

manter inalterado ao final de 1 ano e de 90.65%. O CreditMetrics aceita a matriz de

transi?ao como parametro do modelo, nao sendo explicito como estima-la, e cita que 

ja existem provedores dessa informa^ao como S&P, Moody’s e KMV.

c) combina<;ao das etapas a) e b) para estimate da distribute de valor do 

ativo.

CreditMetrics reconhece risco de varia?ao de pre<?o nao so atraves da 
inadimplencia mas tambem atraves de mudan?as na qualidade de credito55. Por isso e 

preciso estimar a probabilidade de migra^ao para todos os possiveis estados. Esta 

metodologia se apoia na teoria de cadeias de Markov, onde o estado de 

inadimplencia e um estado absorvente.

CCC 
0 

0.02 
0.01 
0.12 
1.00 
4.07 

64.86 
0.00

D
____ 0

0 
0.06 
0.18 
1.06
5.20

19.79 
100.00

AAA
90.81

0.70
0.09
0.02
0.03

____0
0.22
0.00

___ A
0.68
7.79

91.05
5.95
0.67
0.24
0.22
0.00

BBB 
0.06 
0.64 
5.52 

86.93 
7.73 
0.43 
1.30 
0.00

___ B 
___ 0 
0.14 
0.26
1.17
8.84

83.46
11.24
0.00

Classe ao Final do Periodo de 1 Ano (%)
AA | A | BBB | BB

8.33 0.68 0.06 0.12
90.65 7.79 0.64 0.06

2.27 91.05 5.52 0.74
0.33 5.95 86.93 5.30
0.14 0.67 7.73 80.53
0.11 0.24 0.43 6.48

0 0.22 1.30 2.38
0.00 0.00 0.00 0.00

Classe
Inicial
AAA
AA
A____
BBB
BB
B____
CCC
D____

Tabela 3-1 Matriz de Migra^ao de Credito. Fonte: Standard & Poor’s Credit Week (15/04/96)

38 Mudanfas na qualidade de credito s3o conhecidas como upgrades ou downgrade. Up(down)grade e quando 

cxiste uma mudan^a positiva(negativa) na classificafSo da empresa ou cmiss3o. Por exemplo sua classe e alterada 
de A para AA (BBB).



3.1.2.2 Reprecificacao devido a migra<?ao da qualidade de credito
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Dada a probabilidade de cada transi?ao entre estados, o proximo passo e 

recalcular o valor a mercado de cada instrumento em todos os posslveis estados no 

horizonte de analise. No estado de inadimplencia, a reprecifica^ao e feita com base 

nos dados de taxas de recupera^ao. Ja nos estados nao absorventes, a reprecifica?ao e 

feita com base nas curvas de juros a termo definidas por classe.

Categoria da Senioridade_______ Media (%)_________ Desvio Padrao (%)
Senior Secured 53.80 26.86
Senior Unsecured__________________51.13__________________ 25.45_________
Senior Subordinated_______________ 38.52__________________ 23.81_________
Subordinated______________________32.74__________________ 20.18_________
Junior Subordinated________________17.09__________________ 10.90_________

Tabcla 3-2 Estimativas de LGD por tipo de garantia. Fonte: Carty & Lieberman |96a| —

Moody's Investors Service

A taxa de recupera^ao, ou seja, o complemento da perda na inadimplencia 

(LGD), foi detalhada no item 2.2.3. O CreditMetrics disponibiliza tabelas com as 

taxas medias e desvio padrao da recupera£ao de ativos com base na sua senioridade. 

Estas tabelas foram produzidas com base em estudos realizados pelo J.P. Morgan e 

se concentram fortemente em dados do setor bancario americano (tabela 3.2). 

Portanto sua aplicabilidade para o mercado brasileiro deve ser ajustada.

A reprecifica^ao dos titulos para estados nao absorventes e feita com base na 

curva de juros por classe. Como descrito no item 2.1.2, as classes atribuidas pelas 

agencias classificadoras expressam uma probabilidade de inadimplencia, e para cada 

probabilidade de inadimplencia e possivel determinar o premio de credito (item 2.5).



= 108,66+

Formula 3-1 Extraida do CreditMetrics
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|
i

A tabela 3.3 apresenta um exemplo de curvas de juros com termo de 1 ano por 

classe. Suponha um titulo com vencimento em 5 anos, que paga juros anuais de 6%. 

Se ao final de 1 ano este titulo tiver uma classifica^ao “A” seu pre?o sera dado pela 

formula:

O uso da curva a termo de 1 ano e necessario pois, decorrido 1 ano (horizonte da 

analise), esta e a estimativa neutra ao risco da curva futura a ser utilizada para o 

calculo do valor presente do fluxo de caixa remanescente. Repetindo a formula 3.1 

para as diferentes classifica^oes finais teremos:

106 
(1.0532)4

Curva das Taxas de Juros a termo de 1 ano
__________classificadas por Classe (%)
Classi fica^ao
AAA______
AA________
A_________
BBB
BB________
B_________
CCC

3 anos
4.73
4.78
4.93
5.25
6.78 
8.03 
14.03

1 ano 
3.60 
3.65 
3.72
4.10 
5.55 
6.05 
15.05

4 anos
5.12
5.17
5.32
5.63
7.27
8.52
13.52

Tabela 3-3 Curvas de Taxas de Juros por classe de credito. Fonte: CreditMetrics

2 anos
4.17
4.22
4.32
4.67
6.02
7.02
15.02

6 
(1.0432)2

ValorRa.inSA
6 

(1.0493)’

Classe Final Novo Valor do Titulo ($)
AAA_______________________ 109.37_________
AA________________________ 109.19_________
A_________________________ 108.66_________

BBB________________________107.55_________
BB________________________ 102.02_________
B__________________________98.10__________

CCC________________________ 83.64__________
Tabela 3-4 Pre^os Simulados do titulo A. Fonte: CreditMetrics

= 6 + 6 ,+
(1.0372)'



3.1.2.3 Estimativa da distribui?ao de valores do titulo de credito

Formula 3-2

Formula 3-3a
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Classe
Final

AAA 
AA 
A 
BBB 
BB 
B 
CCC 
D

Prob, do 
Estado 

(%) (P i) 
0.02 
0.33 
5.95 
86.93 
5.30 
1.17 
0.12 
0.18

Novo Valor 
do Titulo 
($) (P i) 
109.37 
109.19 
108.66 
107.55 
102.02 
98.10 
83.64 
51.13

Media (p.) =

Valor 
Ponderado 

pela Prob. ($) 
0.02 
0.36 
6.47 

93.49 
5.41 
1.15 
1.10 
0.09 

$ 107.09

Diferenpa 
Quadrada 
Ponderada 

0.0010 
0.0146 
0.1474 
0.1853 
1.3592 
0.9446 
0.6598 
5.6358 
8.9477 

$2.9913

Diferen?a de 
Valor para 
Media ($) 

2.28 
2.10 
1.57 
0.46 
-5.06 
-8.99 
-23.45 
-55.96 
Var (o2) = 

Desv-Pad(o)=
Tabela 3-5 Parametros da distribute de Valores do titulo BBB. Fonte: CreditMetrics Technical

Document

I 8

1 '=1

8
Media = fJ. = p, x Pi 

i=i

A tabela 3.5 nos apresenta a distribui^ao final dos valores do titulo, bem como 

sua media ($107.09) e desvio padrao ($2.99). Se aceitarmos que a distribui?ao de 
valores final do titulo de credito 6 normal, podemos calcular o Valor em Risco 
(VaR)39 de Credito multiplicand© o desvio padrao pelo mimero de desvios (fator 

“Z”) da normal padrao correspondent© ao percentil desejado. Portanto, o VaR com 
99% de confian^a seria 2.99 x 2.33 = 6.97. Entretanto, como podemos observar pelo 

grafico 3.1, a distribui?ao de valores final do titulo esta longe de ser aproximada por 

uma distribui?ao normal.

Calculada a matriz de transi^ao e todos os possiveis pre?os, podemos combinar 
as informa?oes para calcular a volatilidade do valor final da carteira.

39 Conhecido como Value-at-Risk



Gr&fico 3.1 Distribute final dos valores do titulo BBB exemplificado na tabela 3.5
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Segundo o CreditMetrics, o risco de credito e significativamente diferente do 
risco de mercado. Para risco de mercado, os valores da distribui?ao sao relativamente 
simetricos e bem aproximados pela distribui?ao normal. Nas carteiras de credito, as 
variances decorrentes do evento de inadimplencia tomam a cauda esquerda (das 
perdas) mais pesada, tomando a distribute assimetrica e com formato diferente da 
distribute dos valores decorrentes do risco de mercado.

Para melhor estimar o Valor em Risco de credito, 6 preciso calcular o percentil 
real da distribute empirica obtida. No exemplo da tabela 3.5 podemos observar que 
para um nivel de confian^a de 99%, o VaR do titulo seria de $8.99. Para obter este 
valor basta verificar o valor do titulo cuja probabilidade acumulada seja maior ou 
igual a 1% (0.18% + 0.12% + 1.17% = 1.47%), que corresponde a classe B, e 
subtrai-lo da media da distribute ($107.09 - $98.10 = $8.99).



3.1.3 Calculo das Correlates da Qualidade de Credito entre Empresas

empresas.
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• Correlate do preq-o das a^oes: a expectativa de gera^ao de caixa futura das 

empresas, e consequentemente sua qualidade de credito, e refletida nos 

pre?os vigentes de cada a^ao. Portanto, as series historicas dos retomos das 

a?6es podem ser uma boa base para a estima?ao da correla^ao entre a 

qualidade de credito das empresas. Sua deficiencia e a complexidade dos

• Correlate constante: sua simplicidade de calculo e implementa^ao e sua 

grande vantagem. Porem peca pela precisao.

• Dados historicos de inadimplencia e migra^ao: calculado a partir dos dados 

das agendas de classifica^ao. Sua deficiencia e a pouca quantidade de dados 

disponiveis.

• Correlate do premio de credito de titulos: permite uma analise objetiva 

da correlate da qualidade de credito entre empresas. Sua principal 

deficiencia e a qualidade dos dados de premio de credito, principalmente para 

titulos com baixa classifica^ao.

Segundo o Credit Metrics (1997), experiencia empirica e a intuifao contradizem a 

independencia na mudan?a da qualidade de credito entre as empresas. Isso ocorre, 

em parte, pois as mudan^as na qualidade do credito das empresas sao dependentes 

dos mesmos fatores econdmicos. O calculo de correlate de credito e o elemento 

mais complexo e controverso na modelagem do risco de credito. Isso ocorre pois os 

dados sao raros e de baixa qualidade. Portanto, o CreditMetrics sugere algumas 

altemativas para modelagem da correlate de credito:

A maneira mais ingenua para calcular o risco da carteira seria supor 

independencia entre os eventos de credito das diferentes empresas contidas na 

carteira. Dessa forma a probabilidade conjunta de distribuito seria somente a 

multiplicato das probabilidades marginais. Todavia, essa nao e a realidade entre as



Formula 3-4

Pr {inadimplencia} = Pr {R < Zinadimp} = \|/ (,Zinadimp);

Pr {CCC} - Pr {Zinadimp < R < Zccc} - V (Z-inadimp) ‘ V (Zccc)i ••• J

Pr {AAA} = 1 - Pr {R<ZAA}
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calculos necessaries ate o numero final da correla^ao, baixa liquidez de 

algumas a^oes e a falta de dados para empresas de capital fechado.

t
E

I

O evento de inadimplencia ocorre quando o valor do ativo da empresa e menor 

do que o valor de suas obriga<?des (Zinadimp)- CreditMetrics ampliou essa ideia para 
determinar niveis do valor do ativo para cada estado da matriz de transi<;ao no 

horizonte de tempo desejado (Zccc, Zee, — , ZAA, ZAAA). Por exemplo, para um titulo 
ter classifica^ao final igual a BB, o nivel do seu ativo deve estar compreendido entre 

Zb e Zbb- Se a hipotese de normalidade dos retomos do valor do ativo for 

confirmada, podemos determinar a probabilidade de cada estado da matriz pelas 

formulas:

Vale ressaltar que o modelo de correla^ao nao deve somente capturar a 

probabilidade conjunta de inadimplencia. Como o modelo CreditMetrics e baseado 

numa matriz de transi<;ao de classes, e preciso estimar a correla^ao entre todas as 

mudan^as de estado da matriz de transi?ao.

O modelo utilizado pelo CreditMetrics e baseado na hipotese de que a 

probabilidade de transi?ao conjunta e melhor capturada atraves da correla^ao entre o 

valor dos ativos das empresas. Esse abordagem segue a teoria de op?6es aplicada a 

titulos corporativos desenvolvida por Robert Merton (1974), que e utilizada no 

modelo KMV detalhado no item 3.2. Segundo MERTON (1974), o valor do ativo de 

uma empresa pode ser modelado por um movimento browniano (media p e desvio 

padrao o) e portanto sua distribuiijao de valores num determinado horizonte de tempo 

pode ser aproximado por uma normal.
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Onde Re o retomo do ativo, Zj (i=inadimp, CCC,..., AA, AAA) s2o os m'veis do 
valor do ativo padronizado de cada classe no horizonte de tempo desejado e y e a 

fun?ao de distribui<?ao acumulada de probabilidade normal com media p e desvio 
padrao a.

Titulo 1 (BBB)
Prob. Z<cia$seClasse

Final
AAA__________0.02________________ 0.09_____________
AA___________0.33_______3.54 2.27 3.12
A____________ 5.95_______2.70 91.05 1.98
BBB__________86.93 1.53 5.52 -1.51
BB___________ 5.30______ -1.49 0.74 -2,30
B____________ 1.17 -2.18 0.26 -2.72
CCC__________0.12 -2.75 0.01 -3.19
Inadimp._______ 0.18______ -2.91______ 0.06_____ -3.24

Tabela 3-6 Mapeamento de Crldito pela distribute Normal PadrSo. Fonte CHAIA (2003).

Tomando como exemplo um titulo com classifica^So atual BBB e um outro titulo 
com classifica?ao atual A, podemos obter as probabilidades finais individuals de 
cada titulo a partir da tabela 3.1. Com base nessas probabilidades e na formula 3.4 
podemos definir todos os valores de Z, conforme ilustrado na tabela 3.6. O grafico 

3.2 ilustra o exemplo do processo de nivel do valor do ativo de classe BBB para 
determinada classe ao final do horizonte de tempo desejado.

A partir das probabilidades de cada classifica^ao contidas na matriz de transi?ao 
e da formula 3.4 podemos calcular todos os m'veis Zj do valor do ativo. Vale notar 
que os valores da media p e desvio padrao a sao irrelevantes para o calculo da 
correla<?ao Isso ocorre pois, assumida a hipotese de normalidade dos retomos, a 
informatpao da media e desvio padrao ja estao implicitas na informatjao de 
probabilidade de transi^ao observada na matriz. Dessa forma a fun?ao y passa a ser a 
fun^ao de distribui?ao acumulada de probabilidade normal padrao e Zj o valor 

normalizado do ativo.

Titulo 2 (A)
Prob. Zc|asse

Onde Zciasse = V 1 (probabilidade) e e a fun?ao inversa da Normal Acumulada 

Padrao.



F6rmula 3-5

RA'P} = exp
2
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RA’ HBB

1
2^1 - pf (Rbbb »

dA

(r2 V'-BBB

Dada a hipotese de normalidade do retomo dos ativos das empresas, o que pode 
ser testado, para calcular a probabilidade conjunta de transi?ao de duas empresas 
correlacionadas basta integrar a fun?ao normal bivariada com limites inferior e 

superior iguais aos niveis do valor do ativo padronizado de cada empresa. No 
exemplo dos titulos BBB e A, para calcular a probabilidade deles se manterem nas 

mesmas classes e preciso resolver a equa^ao 3.5:

^■PRbbb

Se repetirmos a formula 3.5 para todas as demais 63 mudan^as da matriz de 
transi?ao entre os titulos BBB e A teremos a matriz demonstrada na tabela 3.7.

Gr&fico 3.2 Distribute Normal de migra^So de cr€dito. Fonte: CHAIA (2003). Adaptado do 
CreditMetrics (1997).

*<+^)

1.53 1.98
Pr(-1.49<BBB<1.53;-1.51< J < 1.98)= j J/(/? 

-149-1.51

-1
v2(1-p2)
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41 Para maiores detalhes sobre andlise a multi-fatorial o document© t^cnico do CreditMetrics (1997) c/ou Bluhm 

et. al. (2003) podcm ser uteis.

Para reduzir o numero de correla^oes a serem estimadas, o CreditMetrics utiliza 

um modelo multi-fatorial41, mapeando cada empresa via regressao linear num grupo 

limitado de indices setoriais e de paises.

Como podemos ver pela formula 3.5, a probabilidade de transi(?ao conjunta de 2 

empresas depende da correlafao entre seus ativos. O CreditMetrics utiliza como 

aproxima?ao da correla^ao dos ativos a correla^ao entre o patrimonio liquido 

(diferen^a entre valor dos ativos e passives = valor total das a?6es no mercado) das 

duas empresas analisadas. Numa carteira com 1.000 empresas diferentes teriamos 
que calcular 499.500 pares de correlates40.

Titulo 1 
(BBB)

0.02
0.33
5.95

86.93
5.30
1.17
0.12
0.18

0.09 
0.00 
0.00 
0.02 
0.07 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00

0.74
0.00
0.00
0.01
0.57
0.11
0.04
0.00
0.01

0.26
0.00
0.00
0.00
0.19
0.04
0.02
0.00
0.00

0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00

0.06
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00

AAA 
AA 
A___
BBB 
BB 
B___
CCC 
D

2.27 
0.00 
0.04 
0.39 
1.81
0.02 
0.00 
0.00 
0.00

Titulo 2 (A)
BBB

5.52 
0.00 
0.00 
0.08 
4.55 
0.64 
0.18 
0.02 
0.04

D 
empresa

N

i + & cmpma

Onde Rcmprcsa e o retomo individual da empresa, Wj e o peso atribuido a empresa 

ao fator <I>j e £cmprcsa e o erro residual da regressao. O termo ecmprcsa tambem e 

conhecido como risco especifico ou idiossincratico pois nao e diversificavel. Ja o

40 Numero de correla? 3es = (N2 - N) / 2 , onde N 6 o numero de empresas.

91.05
0.02
0.29
5.44

79.69
4.47
0.92
0.09
0.13

Tabela 3-7 Matriz de transi^ao conjunta. Fonte: CHAIA (2003). Adaptado de CreditMetrics 

(1997)



Formula 3-7tx

e

p (X, Y) = 0,9.0,74 p(seguro, quimica) + 0,9.0,15 p(banco, quimica)

Volatilidade da Perda devido ao Risco de uma Carteira de Credito3.1.4
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Onde p(X,Y) e a correla?ao entre as empresas X e Y, (Djx e o peso da empresa X 

no fator <I>j, (OiY e o peso da empresa Y no fator <I>j e p(i, j) e a correla^ao linear entre 

os fatores <l>i e <l>j.

Para exemplificar o processo do calculo da correla^ao entre duas empresas, 

utilizaremos o exemplo apresentado no documento tecnico do CreditMetrics. 

Considere uma empresa quimica X com uma sensibilidade de 0,9 ao indice do setor 

quimico e uma empresa de seguros Y com sensibilidade de 0,74 ao setor de seguros e 

0,15 ao setor bancario. Logo:

Portanto, aplicando a formula 3.7, a correla^ao entre as empresas X e Y 

dependera somente da correla^ao entre os setores (quimico, seguro) e (quimico, 

banco), logo:

R-X 0>9 ^quimica + Ex + 0,15 (I>baneo

N N

Ry 0,74 OSCgUro

O calculo da volatilidade de perda de uma carteira de credito e uma extensao dos 

calculos realizados nos itens 3.1.2 e 3.1.3. Com base na tabela 3.7 da matriz de 

transi?ao correlacionada, podemos calcular a distribui^ao de perda conjunta dos 

titulos BBB e A. A forma de calculo e analoga ao processo descrito no item 3.1.2

+ ey

x<Z)>yxp(z,j)

termo \vi x <I>i e chamado de risco sistemico. Apos definir os pesos Wj de todas as 

empresas, a correla<?ao pode ser calculado pela formula 3.7. Podemos perceber que o 

termo ecmprcSa nao esta presente nesta formula, pois pela defini<?ao o termo ecmprcsa nao 
e diversificavel, o que equivale dizer que sua correla<;ao com qualquer um dos 

fatores <I>j e zero.



Formula 3-8
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1. Gera<?ao de Cenarios correlacionados: gera aleatoriamente possiveis estados 

correlacionados de classes entre os diversos ativos da carteira, avaliados no horizonte 

de tempo desejado. A gera?ao de numeros aleatorios correlacionados pode ser feita

estendido para um universo de 64 estados ao inves de 8 estados. O valor da carteira 

em cada estado e a soma simples do valor individual de cada um dos titulos naquele 

estado.

onde Neo numero de ativos na carteira e V, sao os valores de cada ativo no 

horizonte de previsao.

Existem pelo menos 2 problemas associados a este metodo. O primeiro e que 

para avaliafoes de VaR, onde o objetivo e determinar o percentil da distribui<?ao, as 

medidas de media e desvio padrao da distribui<?ao nao sao suficientes para identifica- 

la. O segundo e que este modelo e dificil computacionalmente para carteiras muito 

grandes. O numero de possiveis estados avaliados por uma matriz de transi?ao com 8 
tipos diferentes de classifica^oes e N ativos na carteira e de 8N. Logo, uma carteira 

oncom 100 ativos necessitaria de uma reavalia^ao da carteira em 2x10 cenarios!!

Para solucionar os problemas do modelo analitico, o CreditMetrics sugere o 

modelo de simula^ao de Monte Carlo para calcular o risco de credito de uma carteira 

de credito. O roteiro para a simula^ao de Monte Carlo pode ser resumido em 3 

etapas:

De acordo com o CreditMetrics, a volatilidade de uma carteira com N ativos 

pode ser calculada a partir da variancia dos ativos combinados 2 a 2 (formula 3.8). 

Este metodo e chamado pelo CreditMetrics de modelo analitico para avalia^ao de 

risco de carteira. A demonstra^ao matematica do modelo analitico pode ser 

encontrada no apendice A do documento tecnico do CreditMetrics.

N-\ N N

°2?=Y E^^ + ^P-^-^E0-2^) 
i=l y=i+l i



3.2 KMV - Teoria de Opqoes para Risco de Credito
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3. Resumo dos Resultados e Parametros de Risco: a seqiiencia de valores final da 

carteira representa sua distribui^ao de valores. Com essa distribui^ao e possivel 

calcular medidas como media, mementos da distribui^ao (desvio padrao, assimetria, 

etc) e seus percentis que caracterizam o VaR de credito.

. Com base nos niveis 
tabela

O modelo KMV43 para gerenciamento de risco de credito faz parte dos modelos 

chamados estruturais. A ideia basica dessa familia de modelos e que o evento de 

inadimplencia ocorrera caso o valor dos ativos da empresa atinja determinado nivel. 

Por esse motivo, esses modelos tambem sao chamados de modelos de valor da 
44 empresa .

■

2. Reprecifica^ao da Carteira nos Cenarios Gerados: a partir das classes definidas 

em cada cenarios da etapa 1, novos valores da carteira sao calculados. O resultado 

dessa etapa e um grande conjunto de valores totais da carteira (processo analogo ao 

descrito no item 3.1.2.2)

O primeiro modelo de credito a utilizar o conceit© de apretjamento de op^des foi 

o modelo de Black-Scholes-Merton (BSM). Na ultima se?ao do artigo "The pricing 

of options and corporate liabilities" publicado em 1973, Black e Scholes

via matriz de Cholesky ou decomposi<?ao singular de valores42 

padronizados do valor do ativo (Zj), descritos no item 3.1.3 (sumarizados na 
3.6) e nos numeros gerados aleatoriamente e possivel determinar as classificaijoes 

finais de cada ativo.

42 Detalhes da matriz de Cholesky e dccomposi?3o singular de valor podem ser encontrados em STRANG (1988).

43 KMV e marca registrada da KMV Corporation (fundada em 1989). As inicias KMV sSo as iniciais dos 

sobrenomes dos 3 fundadorcs da empresa: Stephen Kealhofer, John McQuown e Oldrich Vasicek.

44 Tambem conhecidos como firm value models



3.2.1 Instrumentos com Risco de Credito entendidos como Opfoes

a) Capital da empresa marcado a mercado no tempo t = E(t);
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Com essa abordagem, BSM consegue relational o risco de inadimplencia do 
credor atraves de uma carteira replicante de op?6es e a?oes (op<?ao de compra 

coberta). Portanto o balance da empresa pode ser compreendido por:

Para urn exemplo simples, suponha que uma empresa possui uma unica divida 

(com pagamento de juros e principal somente no vencimento) com vencimento em 1 
ano. No vencimento da divida existem 2 estados possiveis:

1. A empresa paga o valor total da sua divida ao seu credor: a posse da empresa 

permanece com seus acionistas.

explicitamente afirmavam que dividas corporativas podiam ser vistas como uma 
op?ao de compra coberta45 pelo ativo objeto: comprado no ativo objeto e vendido 

numa op?ao de compra.

O arcabou?o teorico do modelo KMV e baseado na teoria de op?6es de Black- 
Scholes-Merton publicada em artigos na decada de 7046. Portanto, abordaremos 

inicialmente a rela?ao entre a teoria de op?oes com o mercado de dividas 

corporativas para posteriormente detalharmos o modelo KMV.

2. A empresa nao consegue honrar sua obriga^ao: os acionistas entregam a 
posse da empresa para o credor de sua divida.

45 Op?ao de compra coberta 6 a combina^So da venda de uma op^flo de compra mais a posse da mesma 

quantidade em a^des que devem ser entregues caso o direito de compra seja exercido no vencimento.

46 Fisher Black e Myron Scholes, “The pricing of options and corporate liabilities" (1973); Robert C. Merton, 
“On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates" (1974)



c) Ativos da empresa no tempo t = A(t).

Formula 3-9E(T) = max {A(T) - K, 0}

Figura 3-2 Payoff do Capital, Divida com e sem risco de cridito
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b) Passive da empresa: divida no valor de K com vencimento em T. O valor a 

mercado da divida em t = D(t,T);

No vencimento da divida (tempo T), o valor a mercado do capital da empresa e o 

valor residual dos ativos apos o pagamento da divida - formula 3.9.

Podemos perceber que o perfil de pagamento em T e identico ao de uma op<?ao de 
compra sobre os ativos da empresa (A(T)) com pre?o de exercicio igual ao valor total 
da divida em T. No caso dos credores (detentores de uma divida com risco de 
credit©), ou eles recebem o valor integral da divida, ou, no evento de inadimplencia, 
assumem a empresa de valor A, onde A < K. No caso de inadimplencia o valor da 
empresa A(T) recebida pelos credores pode ser entendido como recupera^ao de 
credito, pois assumindo liquidez dos mercados, os credores poderiam imediatamente 

vender as a^oes da empresa e receber em dinheiro o montante A(T).



Portanto o valor da divida em T pode ser definido como:

Formula 3-10D(T,T) = min (A(T), K.} = A(T) - max {A(T) - K, 0} =

Formula 3-11= K - max {K - A(T), 0}

Formula 3-12A(t) = E(t) + D(t,T)

E(T) + D(T,T) = max { A(T) - K, 0 } + min { A(T), K } = A(T)

Formula 3-13
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A(D

Onde re a taxa instantanea livre de risco, o e o desvio padrao do Ativo e W(t) e o 

processo de Wiener na medida neutra ao risco. Esse e o mesmo processo usado para

No vencimento da divida podemos verificar a identidade apresentada em 3.12 

pelas formulas 3.10 e 3.11.

Podemos perceber que o valor do capital mais o valor da divida deve ser igual ao 

valor dos ativos da empresa em qualquer tempo, ou seja,

A dinamica do valor dos ativos corporativos pode ser assumida como um 

processo estocastico lognormal da forma:

= r • dt + a • dW(t)

As formulas 3.10 e 3.11 apresentam pelo menos 2 interpreta<?des (ou carteiras 

replicantes) diferentes sobre o valor de uma divida com risco de credito. Na formula 

3.10 a divida e decomposta nos ativos da empresa mais a venda de uma op?ao de 

compra. Esta foi a defini^ao dada primeiramente por BSM, ou seja, os acionistas 

detem uma op?ao de compra da empresa. Se a empresa obtiver bons resultados, os 

acionistas reconhecem o lucro, caso contrario entregam a empresa aos seus credores. 

A formula 3.11 decompoe a divida com risco de credito numa divida sem risco mais 

a venda de uma op<?ao de venda. Neste caso o risco de credito e representado por 

uma op?ao de venda. As formulas 3.9, 3.10 e 3.11 sao apresentadas graficamente na 

figura 3.2.



O pre?o de uma op^ao de compra sobre a<;ao47 pode ser definido como:

C = S ■ N(d\) - e

Formula 3-14

d\ = d2 + cjjT-t

47 Para detalhamento e dcmonstra^io da f6rmula de apre^amento de opfdes ver HULL (2002).
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Onde S = pre?o atual da a?ao; K = pre^o de exercicio; r = taxa livre de risco; 

oaQao= volatilidade dos retomos da a?ao e T = vencimento da op?ao.

A tradu^ao da teoria de op<?6es no mercado de a?6es para o mercado de divida 

corporativa pode ser feito com a seguinte mudantja de variavel:

Teoria de Op^bes de Ayoes Teoria de Opyoes de Divida Corporativa
S (valor da a<?ao) A (valor dos ativos) , 
K (pre^o de exercicio da a<?ao) K (valor da divida a ser honrado)  
Qayao(volatilidade dos retomos da ayao) Qativo (volatilidade dos retomos dos ativos)  
T (vencimento da op<?ao) T (vencimento da divida)

Tabela 3-8 RelafjSo entre os parametros de op^Ses sobre a;oes e divida corporativa

(r") • K ■ N(d2)

descrever o movimento de a<?des, pois garante que o valor dos ativos nao pode ser 

negative e que o incremento aleatorio ou erratico do processo e proporcional ao 

proprio valor dos ativos. Como essa mesma dinamica de pre?os foi utilizada no 

desenvolvimento da teoria de precifica^ao de op^oes, os resultados obtidos por BSM 

tambem podem ser utilizados para precifica^ao de passivos corporativos. Faremos 

agora um resumo sobre a teoria de op^bes e sua tradu^ao para os modelos de risco de 

credito.

 In S - In K + (r - cr2 / 2)(T - /) 
(Ty/T-t



Formula 3-15

Formula 3-16
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Sabemos que uma empresa nao conseguira cumprir suas obriga^oes com seus 

credores caso o valor de seus ativos seja menor do que o montante de sua divida, 

neste caso a empresa sera considerada como inadimplente. Portanto, utilizando os 

resultados de BSM48, a probabilidade de inadimplencia de uma empresa com uma 

unica divida a veneer em T e:

Portanto, o valor a mercado da divida em t pode ser calculado a partir da formula 

3.12, substituindo o valor do capital (E(t)) pela formula de apre<?amento de uma 

op^ao de compra (formula 3.14 de BSM) com as mudan^as de variaveis descritas na 

tabela 3.8.

Onde \|/(.) representa a fiin^ao densidade de probabilidade lognormal, N(.) 

representa a fun?ao normal acumulada ed2eo parametro definido na formula 3.14.

- K ■ N(d2) =

• K-N(d2)

p= ^[A(T)]dA(T) = l- W2)

= A(t)-A(j)N(di)-e-r<T-')
= A(t) [l- N(d\)]~ e~r (T~'>

Para detalhes e demonstrate ver artigo "The pricing of options and corporate liabilities", publicado em 1973 

por Black e Scholes.

In A - In K + (r - cr2 /2)(T-/)



Formula 3-17

ano. A volatilidade do ativo e de 30%a.a. e a taxa livre de risco e de 5%a.a..

Utilizando a formula 3.16 temos:

d2 =

•100^(1.1382)

= 6.7%

p = 1 -N(d2)= 1 -N(1.1382)= 12.75%
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Considere o exemplo (adaptado de FABOZZI et. al. (2004)) de uma empresa cujo 

valor dos ativos e de $140 milhoes com uma divida de $100 milhoes vencendo em 1

que e maior do que a taxa livre de risco de 5%a.a. (premio de credito de 1.7%a.a.) 

pois reflete o risco de inadimplencia da divida previsto pela formula 3.15.

O taxa de retomo (y) da divida pode ser obtida a partir do valor encontrado 
D(t,T).

Portanto o valor a mercado atual da divida da empresa e de $93.52milh6es e 

consequentemente sua taxa de retomo e de:

D(/,T) = J(/)-E(/) 
D{t,T) = 140 -46.48 
£>(/,?) = $93.52

In 100-In93.52 
—i—

_ InK-lnD(tJ)
y T^t

D(t,T) = K e-y{r-°

In 140-In 100 +(0.05-0.32 /2)x(l) ---------------------------------------- — 1.1382 
0.371 

d\ = 1.4382 + 0.371 =1.4382 

£(/) = 140-N(l .4382)-e’005 
£(/) = $46.48MAf



3.2.2 Modelo KMV Credit Monitor

em

3.2.2.1 Estimativa dos Parametros de Entrada
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A segunda dificuldade e a apura^ao da volatilidade dos ativos. Pelos mesmos 

motivos argumentados no paragrafo anterior, a unica altemativa viavel para a 

estimativa da volatilidade dos ativos seria com base nos valores a mercado. Como a

A primeira dificuldade e a apura?ao do valor dos ativos. Se todas as obriga^oes 

das empresas fossem negociadas diariamente, a apura^ao do volume de ativos e sua 

volatilidade seriam muito simples. O valor dos ativos seria composto da soma dos 

valores das ©brigades mais suas a0es e a volatilidade do ativo poderia ser obtida 

atraves dessa mesma serie historica. Uma altemativa seria utilizar o valor contabil

A primeira etapa do modelo KMV e calcular estimativas dos parametros de 

entrada definidos na tabela 3.8 utilizados no modelo de op^oes. Essa etapa, que no 

contexto do mercado de a?oes e extremamente simples pois todas as informa^oes sao 

disponiveis, quando aplicada para dividas corporativas apresenta algumas 

dificuldades.

distancia para a 

modelo para agrega^ao das diversas contrapartes 

qualidade do credit© e/ou expectativa de inadimplencia.

publicado periodicamente nos balances das empresas. Porem, segundo a KMV, 

somente o valor a mercado dos ativos reflete com precisao a expectativa futura da 

empresa enquanto o valor contabil pode ser muitas vezes altered© para melhorar o 

perfil fiscal da empresa. A altemativa utilizada pela KMV e baseada no indice de 

alavancagem da empresa na sua estrutura de capital e o valor a mercado de suas 

a$oes.

O modelo KMV utiliza a teoria de op?des apresentada no item anterior para 

calcular a freqiiencia esperada para inadimplencia, conhecido como EDF (Frequencia 

esperada de inadimplencia). Para calcular a EDF, a KMV introduz o conceito de 

inadimplencia (DD). Esta metrica e a variavel chave definida no 

grupos semelhantes de



Vcapital = f (Va, K, r, Oa, T)

Formula 3-18& capital
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unica volatilidade observavel no mercado se refere a volatilidade do capital da 

empresa (a?oes das empresas de capital aberto), e preciso realizar uma transfonnacjao 

para converter a volatilidade das a?bes em volatilidade dos ativos.

v. N(d\).aA 
apilal

A terceira dificuldade e a defini^ao do valor da divida corporativa a ser utilizado. 

A teoria de op<;bes apresentada no item anterior tinha como fundamento base que o 

evento de inadimplencia ocorreria se o volume dos ativos fosse menor do que o 

volume das dividas em determinado moment©. Porem, o evento de inadimplencia e 

definido quando uma empresa nao cumpre um pagamento de uma parcela de juros 

e/ou principal de sua divida. A K.MV analisou centenas de empresas e concluiu que o 

evento de inadimplencia ocorre quando o volume dos ativos atinge um patamar entre 

a divida de curto prazo e o total de sua divida. Dessa forma a utiliza?ao do valor total 

das dividas de uma empresa resultaria numa probabilidade de inadimplencia 

incorreta pela formula 3.15. Somando-se o fato da imprecisao na determina^ao do 

valor dos ativos da empresa, a KMV substituiu o valor total da divida (K) por um 

novo valor chamado de “ponto de inadimplencia” (PI). O ponto de inadimplencia e 

composto do total da divida de curto prazo (DCP), incluindo os pagamentos das 

parcelas de juros da divida de longo prazo, mais a metade do valor da divida de 
Ion go prazo (DLP).

A partir da formula 3.14 aplicada para o capital da empresa, temos como 

variaveis nao observaveis o valor do ativo (Va) e a volatilidade do ativo (oa). O valor 

do capital e observado diretamente pelo produto do pre^o das a?oes e sua quantidade 

emitida no mercado.

E preciso entao, encontrar uma segunda equa?ao relacionando Va e oa para 

resolver o sistema. CROSBIE (1999), apresenta esta segunda rela^ao, a qual 

possibilita encontrar o valor da volatilidade do ativo (formula 3.18).



PI = DCP + 0.5 . DLP Formula 3-19

3.2.2.2 Calculo da metrica Distancia para a Inadimplencia (DD)

DD = Formula 3-20

GrAfico 3.3 Ilustra^So da metodologia de cAlculo da distancia para a inadimplencia
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Uma vez definido (i) o valor dos ativos, (ii) ponto de inadimplencia e (iii) 
volatilidade dos retomos dos ativos e possivel estimar a probabilidade esperada para 

a inadimplencia atraves da formula 3.15. A KMV convencionou chamar esta 
probabilidade de EDF teorica, pois e a baseada no modelo BSM.

Devido as hipoteses de log-normalidade dos retomos dos ativos, imprecisao na 

defini^ao do valor dos ativos e imprecisao do ponto de inadimplencia, a KMV 
adotou uma etapa intermediaria ao calculo da EDF. Esta fase intermediaria consiste 
na apura^ao do indice de “distancia para a inadimplencia” (DD), que mede o numero 
de desvios-padroes entre a media do valor dos ativos (E[A]) e o ponto de 
inadimplencia (PI) no horizonte T da analise.

E[ J] - PI



Formula 3-21

3.2.2.3 Calculo da EDF

EDF empirica =
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Se aceitarmos a hipdtese de log-normalidade dos retomos dos ativos, a distancia 
para a inadimplencia pode ser calculada para qualquer horizonte de tempo (T), 

crescimento esperado dos ativos (p), ponto de inadimplencia (PI) e desvio padrao dos 

ativos (oA)

Podemos perceber a similaridade com o parametro d2 utilizado na formula 3.14 
para calculo de inadimplencia esperada. Como as hipoteses utilizadas no processo de 

dinamica dos ativos sao as mesmas, o passo intermediario de apura?ao da DD e o 
mesmo em ambas as formulas.

Uma vez estimada a distancia para a inadimplencia, a KMV sintetiza as series de 
inadimplencia historica agrupadas por intervalos de DD no horizonte (T) desejado, 
obtendo uma EDF empirica. Por exemplo, se 50 empresas com DD entre 1.5 e 1.6 
entraram em inadimplencia em urn ano, do total de 1.000 empresas com DD entre 1.5 
e 1.6, entao a EDF para este grupo de DD e de 5% (50/1000).

Fdrmula 3-22
# empresas com DD = [xl, x2] inadimplentes apos periodo T

# total de empresas com DD = [x 1, x2] no inicio de T

Segundo SAUDERS (2002), a vantagem competitiva da KMV e ter construido 
um enorme banco de dados de empresas e eventos de inadimplencia de todo o 
mundo. Sao mais de 40.000 eventos de inadimplencia de empresas privadas e 3.400 
eventos de empresas publicas, que podem ser segmentados por setor ou pais. Dessa 
forma, uma vez calculada a DD, sua EDF correspondente pode ser encontrada 
diretamente no banco de dados proprietario da empresa KMV.

DDJnA-\nPI + ^-a2/2)(T) 
a^T



3.2.2.4 Agregapao do Risco da Carteira de Credito

1.

Segundo Nivel: fatores de pais e fatores setoriais.2.

Terceiro Nivel: fatores globais, regionais e setoriais.3.
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Assim como as agendas de classifica^ao, a KMV estima sua matriz de transi^ao 

com base nos dados de EDF do seu banco de dados e da relaijao entre EDF e classes, 

vista na tabela 3.9.

Primeiro Nivel: Fator composto especifico da empresa, que e 
construido individualmente a partir da exposi?ao da empresa a cada 
pais e setor industrial.

S & P
> AA

AA e A
A e BBB+

BBB+ e BBB-
BBB- e BB~
BB e BB-
BB- e B+

B+ e B

EDF (%)_____ S & P_______ Moody’s
0,02 a 0,04_______> AA________ > Aa2
0,04 a 0,10_____ AA e A_________ Al
0,10 a 0,19 AeBBB+ Baal
0,19 a 0,40 BBB+eBBB- Baa3
0,40 a 0,72 BBB- e BB_______ Bal
0,72 a 1,01 BB e BB-________ Ba3
1,01 a 1,42 BB-e B+________ Bl
1,42 a 2,02 B+eB_________ B2
2,02 a 3,45 B e B-__________ B3

Tabela 3-9 Compara^ao entre EDF e Classes

E possivel estabelecer uma relatjao entre as faixas de EDF com as classes 

publicadas pelas agendas de classifica?ao atraves das taxas de inadimplencia 

historica divulgada pelas agendas de classifica^ao.

Neste momento, a metodologia de apura<;ao de risco da carteira e extremamente 

semelhante ao modelo CreditMetrics. A matriz de transi^ao determina a 

probabilidade dos estados futures. A marca^ao a mercado de cada estado da matriz e 

feita utilizando-se a teoria de precifica^ao neutra ao risco (abordada no item 2.5) com 

o EDF indicando a probabilidade de perda. As correlates entre as empresas sao 

calculadas com base no mesmo modelo multi-fatorial utilizado no CreditMetrics para 

redu^ao da dimensao da matriz de correla^ao. O modelo multi-fatorial da KMV para 

a constru^ao das correlates dos ativos e feito em 3 niveis (figura 3.3).



Primeiro Nivel

Risco PaisSegundo Nivel

Risco RegionalTerceiro Nivel

Figura 3-3 Estrutura de Fatores para calculo de correlates. Fonte: KMV Corporation

A similaridade dos modelos da KMV e CreditMetrics e creditada ao trabalho em

3.3 CreditRisk+ - Modelo Atuarial

modelos ditos “estruturais” como o KMV e CreditMetrics. Nos modelos estruturais o

evento de credito esta diretamente relacionado ao nivel dos ativos da empresa “vis-a-

49

50

70

O model© CreditRisk* foi criado em 1997 pelo Credit Suisse Financial Products 
(CSFP)50. Este modelo foi desenvolvido com uma fundamental© diferente dos

conjunto da KMV Corporation e JP Morgan para o desenvolvimento de modelos 
para gerenciamento de risco de credito49.

O modelo CreditMetrics foi desenvolvido pelo JP Morgan com a colabora<;3o de diversos participantes, entre 

eles a KMV Corporation. A KMV Corporation publicou cm 1997 o artigo “KMV c CreditMetrics" mostrando as 
similaridades entre os modelos.

Kisco Industrial
Especlfico

Risco
Industrial

kisco 
SistSmico

Empresa

Kisco tspecitico da 
Empresa

Kisco Hais 
Especifico

Kisco Economico
Global

Kisco de setor
Industrial

CreditRisk' t uma marca registrada do Credit Suisse Financial Products (CSFP), hoje reestruturado como 

CSFB. O dctalhamento desse modelo 6 descrito no documento tdcnico publicado pelo CSFP em 1997.



As hipoteses do modelo CreditRisk* sao:
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Dadas as hipoteses acima, o CSFP considera que a distribui^ao de probabilidades 

do numero de inadimplencias de uma carteira de emprestimos em um determinado 

periodo (por exemplo, 1 ano), pode ser aproximada pela distribui<?ao de Poisson.

vis” o montante de suas obriga<?oes assumidas. Ja no modelo Credit Risk', o evento 

de inadimplencia e process© exogeno (sem rela^ao com a estrutura de capital da 

empresa) similar aos eventos de “mortes” modelados nas ciencias atuariais.

1. A probabilidade de inadimplencia, de qualquer emprestimo, 

em um dado periodo At, e a mesma em outro periodo At. Ou 

seja, se o periodo At de analise for igual a um mes, a 

probabilidade de inadimplencia em Janeiro e a mesma para o 

mes de Fevereiro, Mar?o, etc.

2. Para um grande numero de emprestimos, a probabilidade de 

inadimplencia de qualquer emprestimo e pequena, e a 

quantidade de eventos de inadimplencia em um periodo e 

independente da quantidade de qualquer outro periodo.

O modelo CreditRisk' nao se dispoe a modelar todas as mudan<?as de 

classifica?ao do emissor, caracterizando-se, portanto, por ser um modelo 

essencialmente de inadimplencia. As migrates entre as diferentes classes sao 

entendidas como parte do risco de mercado, e portanto, no horizonte de tempo 

desejado so existem 2 estados: inadimplente (com probabilidade PD) e adimplente 

(com probabilidade 1 - PD).



Formula 3-23Prob(ri) = para n e {0, 1, 2, 3, ... }

Formula 3-24

Estagio 1

Estagio 2

Figura 3-4 Diagrama do CreditRisk*. Fonte CreditRisk*

51 1 -e
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A intensidade de inadimplencia pode ser aproximada pela probabilidade estimada 

de inadimplencia do emprestimo. Como a probabilidade de nao ocorrer nenhuma 
inadimplencia e P(n=0) = e \ entao a probabilidade de ocorrer alguma inadimplencia 

(PD) e igual a 1 - P(n=0) que aproxima X. quando X e pequeno51.

Entrada de 
Dados

- Probabilidades de Inadimplencia
- Volatilidades da Inadimplencia

Frequencia de 
Inadimplencia

Distribui^ao de perdas 
de Inadimplencia

Severidade das 
Perdas

Uma grande qualidade do modelo Credit Risk* e sua simplicidade dos dados de 

entrada. As unicas informa^oes necessarias para o calculo de perda da carteira sao as 

probabilidades de inadimplencia e sua volatilidade, exposi^oes, taxas de recupera^ao 

e pode ser dividido em 3 etapas. A figura 3.4 apresenta o diagrama esquematico do 

modelo Credit Risk*.

■ ExposiQdes
-Taxas de recupera<;3o

■»

= '-E
K=0 K\

An.e
»!

« A

, r. o— 1 - [1 — A +----- ...1 =A------ -I--------... = A
2 2 6

Chide neo numero de inadimplencias no periodo e X e o parametro de 

intensidade da distribui?ao de Poisson (intensidade de inadimplencia).



3.3.1 Frequencia de Inadimplencia

Classe

3.3.2 Severidade das Perdas
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A severidade das perdas de uma carteira de credit© e representado pelo valor nao 

pago pelo devedor menos a quantia recuperada atraves da cobran^a. As principals 

ideias sobre severidade de perda foram discutidas nos itens 2.2.1 e 2.2.3. Segundo o 

CreditRisk*, o valor da severidade das perdas de cada cliente (i) e dado por:

Pela tabela 3.10, a probabilidade de inadimplencia dos titulos Bede 7,62%. Se a 

relapao entre media e variancia fosse obedecida, o desvio padrao de PDb seria 2,76% 

(raiz quadrada de 7,62%). Porem, pela tabela vemos que o desvio padrao observado e 

5,1%, quase duas vezes maior do que o esperado.

Taxa de Inadimplencia de 1 ano entre 1970 e
1995 (%)

__________________ Media _____ Desvio Padrao_____
Aaa____________0,00______________________________0,00__________
Aa____________ 0,03______________________________ 0,01__________
A_____________ 0,01______________________________ 0,00__________

Baa____________ 0,13______________________________ 0,03__________
Ba____________ 1,42______________________________ 1,30__________
B_____________ 7,62______________________________5,10__________

Tabela 3-10 Distribute* da taxa de inadimplencia. Fonte: Carty e Lieberman (1996)

Para corrigir essa distor^ao, o CSFP (1997) alerta que a distribute de Poisson 

somente podera ser utilizada para modelagem de inadimplencia caso seja 

acrescentada que a hipotese da intensidade de inadimplencia seja uma variavel 

aleatoria com media X e desvio padrao o.

Uma das caracteristicas da distribute de Poisson e que sua media e igual a 

variancia da distribute (p = o2). Entretanto, segundo estudo de Carty e Lieberman 

(1996) apresentados no documento tecnico do proprio CSFP (1997), a distribute 

observada (empirica) da inadimplencia nao obedece esta rela<?ao entre media e 

variancia da distribute de Poisson. Essa distor^ao e claramente evidenciada em 

titulos de classifica^ao de pior qualidade.



Formula 3-25Ej = EADj x LGDj

3.3.3 Distribui^ao de Perdas para uma Carteira

Formula 3-26

Banda (j)

Pelas formulas 2.3 e 2.4, como a perda esperada de cada cliente (EL,) e dada por:

ELj = EADj x LGDj x DPj

E a perda esperada de cada banda j sera dada por:
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u.

Tomador 
(cliente)

Exposi^ao 
(em $100 mil)

Exposi^ao 
(Ei)

Exposi^ao 
Arredondada 
na banda (v;)

1 _________ 150.000_________1,5__________ 2___________ 2
2 460.000 4,6 5 5
3 435.000 4,35 4 ~4
4 370.000 3,7 4 4
5 190.000 1,9 2 ~2
6 480.000 4,8 5 5

Tabela 3-11 Exposi^ao em bandas pelo modelo CreditRisk*. Fonte CROUHY et. al. (2000)

Para calcular o risco de uma carteira diversificada, o CreditRisk* consolida as 

exposi?oes de uma mesma empresa e as agrupa em “bandas de exposi^ao”. O valor 

da banda (E) e a unidade de medida da carteira. Ao padronizar as exposi^oes Ei para 

o inteiro mais proximo da banda E, a carteira inicial com valores financeiros e 

transformada numa carteira de quantidades discretas (vj) distribuidas por bandas de 

exposi^ao (j). A tabela 3.11 apresenta exemplo com E = $100 mil.

L>. = ~
' E

O CreditRisk faz algumas simplifica^bes para determina^ao da perda na 

inadimplencia. O modelo assume como constantes as exposi^bes na inadimplencia 

(EAD) e a taxa de perda na inadimplencia (LGD). Isso prejudica a previsao de 

exposi^ao para instrumentos como linhas de credito com recursos ja comprometidos 

e ainda nao sacados.



Formula 3-27

Usaremos a seguinte nota<?ao:

Valor do intervalo das bandas = E;

• Exposi^ao comum na banda j em unidades de E = v,;

• Perda esperada na banda j em unidades de E = 6j;

• Numero esperado de inadimplencias na banda j = X,;

Logo, por defini^ao temos que:

Xj^Vj/Ej Formula 3-286j = Vj . Xj = ELj / E e

LI
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Numero de 
Tomadores

Perda 
Esperada (EL,)

No CreditRisk', cada banda e entendida como uma carteira independente de 

emprestimos. Portanto, pela propriedade da distribui?ao de Poisson sabemos que a 

soma de variaveis Poisson independentes com intensidade Xj e equivalente a 

distribui^ao de Poisson cuja intensidade e a soma das intensidades individuais.

ELj = E EAD> x LGDi xDP<=T, EL> 
iej iej

Banda: 
j

30
40
50
70 
100 
60
50
40
40
20

1,5
8
6 

25,2 
35
14,4
38,5 
19,2 
25,2
4

Valor Comum 
da Banda 

(E . Vj) 
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
800.000 
900.000 

1.000.000

___ 1_
____2_
____3
____4_
____5_
____6_
____7_
____ 8_
____9_

10___________________________________________________________
Tabela 3-12 Inadimplencia por banda no modelo CreditRisk*. Adaptado de CROUHY et. al.

(2000)

Numero de 
Inadimp. 

Esperado (Xj)
1,5 ~
4 
2

6,3 
7

2,4

2,4
2,8 
0,4

Poisson(Xi); L2 ~ Poisson(X2);...; Ln ~ Poisson(Xn) entao
LI + L2 + ... + Ln = S Poison (Xj) = Poisson (S Xj)



Formula 3-29 I

=

la Etapa - Fungao de Gerayao de Probabilidade para Cada Banda

Formula 3-30

EL)

2* Etapa - Fum,ao de Gerayao de Probabilidade para Toda a Carteira

Formula 3-31

3a Etapa — Fun^ao de Distribuiyao de Perda para Toda a Carteira
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Logo a convolu^ao das variaveis do numero de inadimplencias de cada banda, 

para determina<;ao da distribute de inadimplencias total da carteira (Lcari) e:

Como cada banda e modelada como uma carteira separada de emprestimos de 

distribui?ao Poisson, sua funcjao geradora de probabilidade e dada por:

Como no CreditRisk+ e feita a hipotese de independencia entre cada banda, a 

fun<?ao de gera?ao de probabilidade da carteira e simplesmente o produto das fun<;oes 

de gera?ao de cada banda j.

m G(Z)=ne

« Poisson(AJ) = Poisson(/A.)

Pela propriedade de fun^oes geradoras de probabilidade, temos que suas 

derivadas n-esimas em z=0 fomecem as probabilidades p(n). Como cada coeficiente 

da fun^ao geradora e a perda esperada para um dado numero “n” de inadimplencias,

n.ELj

Al 
n\

=

n=0

ELj

n.Lj
XZ J

m p~Xi=z
n=0

n" inadp)x z

Existem 3 etapas para derivar a distribute de perdas para toda a carteira de 

creditor



Formula 3-32

maiores detalhes da demonstra^ao podem ser encontrados no anexo 11.

3.3.4 Extensao do Modelo Basico

3.4 Credit Portfolio View

de caixa das ea

77

Alem disso, no modelo multisetores, o CreditRisk* assume a variavel de 

inadimplencia como uma distribuifao Gamma (e nao mais Poisson) acrescentando o 

parametro da volatilidade da taxa de inadimplencia no modelo. Isso possivelmente 

faz com que o modelo tenha aderencia maior com os dados coletados.

Segundo CROUHY et. al. (2000), o Credit Risk* propoe diversas formas de 

extensao do modelo univariavel apresentado no item 3.3.3. Primeiramente, o modelo 

pode ser facilmente estendido para uma estrutura multiperiodo. Segundo, a taxa de 

inadimplencia pode ser explicada por fatores setoriais de atividade econdmica. No 

modelo CreditRisk* multisetores, a taxa de inadimplencia de cada tomador e suposta 

uma fun?ao linear dos setores base analisados. Os setores base, por sua vez, sao 

supostos independentes. Dessa forma, a correla^ao dos eventos de inadimplencia 

entre clientes da carteira de credito e implicitamente utilizada atraves da regressao 

linear utilizada para compor a taxa de inadimplencia de cada cliente.

d- G^-\z = 0 para n = 1,2,3,... 
dz" 1Pr ob{ perda = nE) = — x 

w!

No item 2.1.1, quando apresentamos o modelo qualitative de avalia?ao de 

credito, mostramos que um dos 5 “Cs” analisados no momento de concessao do 

credito sao as condigoes econdmicas. Os ciclos economicos influenciam 

significativamente a capacidade de gera^ao de caixa das empresas 

consequentemente, afetam a probabilidade de inadimplencia das empresas e pessoas 

fisicas.



Figura 3-5 Sazonatidade da qualidade de credito das empresas. Fonte CHA1A (2003)

caso

78

O modelo Credit Portfolio View (CPV) foi desenvolvido pela Mckinsey & 

Company baseado nos artigos publicados por WILSON em 1997. O CPV foi criado 

como uma ferramenta para auxilio em projetos de consultoria de gerenciamento de 

risco de credito, e e um modelo usado para simular a distribui^ao conjunta de

Diversos estudos indicam a forte correla<;ao entre ciclos economicos e taxas de 

inadimplencia. Entre eles podemos citar SHARJPE et. al. (1998), WILSON (1997 a, 

b) e NICKELL et. al. (1998a). Estes estudos sugerem que as probabilidades de 

transi^ao da matriz de classes depende significativamente do ciclo economico vivido.

Nos modelos estruturais apresentados anteriormente neste capftulo 

(CreditMetrics, KMV), existe a hipotese de que as probabilidades de transi^ao e 

inadimplencia sao estaveis ao longo do tempo. No modelo CreditMetrics e KMV a 

matriz de transi^ao e criada a partir de dados historicos de longos periodos (no 

da matriz criada pela S&P sao aproximadamente 30 anos), envolvendo portanto 

varios ciclos economicos.

A figura 3.5 ilustra de maneira simplificada a rela^ao entre taxas de 

inadimplencia e ciclos economicos. Considere dois emprestimos sendo concedidos 

(emprestimo 1 e 11) por um banco. No momento da concessao a taxa de 

inadimplencia de ambos os emprestimos e igual. Porem, devido ao momento 

favoravel do ciclo economico do emprestimo II, sua taxa de inadimplencia no 

vencimento de suas obrigardes e menor do que no emprestimo 1.



Simulate dos Fatores Macroeconomicos (CPV — Macro)3.4.1

em
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As probabilidades de inadimplencia sao modeladas como uma fun?ao logit, onde 

a variavel independente e um indice especifico ao pais que depende de variaveis 

macroeconomicas correntes e defasadas, conforme a equa?ao 3.33.

A primeira altemativa e utilizada nas versoes mais avan<?adas do modelo 

Credit Metrics e foi denominado pela McKinsey de CPV - Direto. A altemativa 2 foi 

denominada de CPV- Macro e sera detalhada no proximo item.

Segundo SAUDERS (2002), existem pelo menos duas formas de lidar com os 

efeitos de fatores ciclicos:

probabilidades de migra^ao e inadimplencia para varios gmpos de paises e setores, 

condicionada aos valores de fatores macroeconomicos.

2. Modelar diretamente a rela^ao entre a matriz de transi<?ao e os fatores 

macroeconomicos. Simulando a evolu^ao das probabilidades de transi?ao 

no tempo atraves de choques macroeconomicos no modelo.

1. Dividir a amostra passada em momentos de recessao e momentos de nao 

recessao da economia. Dessa forma, duas matrizes de transi^ao serao 

construidas para calculo do VaR de Credito.

O estado da economia e, em grande parte, determinado por fatores 

macroeconomicos, e e possivel estabelecer uma rela^ao entre as probabilidades de 

transi<?ao de classes com fatores como indice de desemprego, crescimento do produto 

intemo bruto (P1B), nivel das taxas de juros de longo prazo, taxas de cambio, nivel 

das despesas govemamentais e valor agregado da poupan^a.



Formula 3-33

O modelo multifatorial Yjj( segue:

Formula 3-34
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Onde Pr jt e a probabilidade condicional de inadimplencia no periodo t, para 
tomadores de recurso de ciassifica^ao especulativa no pai's/setor “j” e Yj>t e o valor do 

indice do referido pais & setor j derivado do modelo multifator descrito abaixo.

As variaveis macroeconomicas, por sua vez, podem ser estimadas segundo um 

modelo de auto-regressivo de ordem 2 (AR2), logo:

___ 1
1 + e~r-

O modelo CPV calcula a probabilidade condicional de inadimplencia para 
tomadores de recurso especulativo. Na matriz de transi^ao, esse valor e representado 

pela probabilidade de transi<;ao da classe C para o estado de inadimplencia. Essa 
medida e justificada pois os tomadores de classifica^ao especulativa sao mais 

sensiveis as mudan^as na economia do que tomadores com classifica^ao nivel 

investimento (acima de BBB), que tendem a ter classifica<;6es mais estaveis.

Onde Yj, t e o valor do indice no periodo t para o j-esimo setor/pais; P j ,m 

(m=0,l,2,..,m) devem ser estimados para as “m” variaveis economicas do j-esimo 

setor/pais; X j rrnt sao os valores das “m” variaveis economicas para o j-esimo 
setor/pais no periodo t;e Vj,teo termo de erro que se supoe ser nao correlacionado 

de X para todo jet.

Yj,t=Pj,O + Pj.l Xjj.t'l- Pj.2 Xj^.t+ PjjXj.3,t+ ... +

Pr = ri j.'



X j ,i.t - Yj, i. o + Yj. i, I Xj, i, t-1 + Yj, i, 2 Xj, i, t-2 + ej, j, t Formula 3-35
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Apos calcular o coeficiente de ajuste da probabilidade de transi?ao “rs” (ajuste da 
probabilidade incondicional de migra^ao da classe C para classe inadimplencia), 
deve-se escalar todos os valores da matriz de transi?ao incondicional. O ajuste e 
necessario para que a soma dos valores nas linhas se mantenha igual a 100%.

Indicapao de cenario economic© de expansao do setor j.
Probabilidade de inadimplencia maior do que a media historica.

Indica?ao de cenario economic© de recessao do setor j.
Probabilidade de inadimplencia maior do que a media historica.

Por exemplo, se o valor calculado de “rs” for 1,2 isso indica um ciclo economic© 
recessivo, logo a probabilidade de rebaixamentos nas classifica^oes sera maior do 
que a media. O aumento nas probabilidades de rebaixamento (matriz triangular 

superior) devera ser compensado por uma diminui?ao das probabilidades de elevasao 
das classifica^des (matriz triangular inferior), de forma que a soma das 

probabilidades de cada linha mantenha-se igual a 
maneiras de realizar esta equaliza^So, entre elas

Uma vez calibradas as equates 3.34 e 3.35 e possivel determinar via simula?ao 

das variaveis de erro “ej, j, t” e “v j ,t “ a probabilidade de inadimplencia da classe 
especulativa condicionada ao ciclo economic© utilizando a formula 3.33. Se 
compararmos os valores da probabilidade condicionada de cada setor/pais com o 
valor da probabilidade nao condicionada podemos classificar o ciclo economic© 
vivido em cada setor/pais. Seja SDP o valor da probabilidade simulada de 

inadimplencia do setor j no tempo t condicionada ao ciclo economic© e <|>SDP o valor 

da probabilidade nao condicionada, logo se:

onde yj, j, t sao parametros a serem estimados, Xj, j, t-i e Xj, j, t-2 sao os valores 

defasados da variavel economica X e ej, j, t sao os erros supostamente nao 

correlacionados do modelo.

SDPJt 
rs =----- —

(/SDP

a soma

1 (figura 3.6). Existem diversas 

a regressao linear e nao linear de

rs =----- —
(/SDP



e tambem por um coeficiente de difusao

AAA AA A

Figura 3-6 Matriz de Transi^ao CPV
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ccc

Diagonal da matriz. Ratings inalterados 
Matriz Triangular Inferior. Ratings Elevados 
Matriz Triangular Superior. Ratings Rebaixados 
Probabilidade de TransigSo estimada no CPV

cada elemento da matriz em funijao de “rs” 

X especificado em WILSON (1997 a, b).

RATING FINAL 
31 BB B IC



4 COMPARACAO De Modelos de Credito
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SAUNDERS (2002), comparou os modelos de credito segundo 10 diferentes 

caracteristicas. A seguir, detalharemos as diferen^as apresentadas na tabela 4.1. Este 

resumo foi baseado na compara^ao feita por SAUNDERS (2002).

Nao sera o objetivo deste trabalho recalcular os valores de risco segundo diversos 

modelos, mas sim, apontar quais as dificuldades operacionais existentes para 

implanta^ao dos modelos descritos no capitulo 3 e propor possiveis solu^oes que 

viabilizem a utiliza^ao desses modelos no mercado brasileiro.

Diversos autores ja publicaram trabalhos comparando analiticamente e 

empiricamente a eficacia dos modeios apresentados. Dentre estes trabalhos 

publicados destacam-se GORDY (2000), KOYLUOGLU e HICKMAN (1999), 

CROUHY et. aL (2000) e Institute of Intemacional Finance (IIF) e International 

Swaps and Derivatives Association (1SDA) (2000). Apesar das visiveis diferen^as 

entre modelos estudados, os resultados numericos simulados pelos autores nao 

mostram uma grande distancia entre os resultados de VaR (1%), media e desvio 

padrao da perda de credito.

No capitulo 3 apresentamos quatro dos mais conhecidos modelos quantitativos de 

credito existentes na literatura, a saber, CreditMetrics, Credit Risk', KMV e Credit 

Portfolio View. Agora, apresentaremos suas diferen^as, principals vantagens, 

desvantagens e dificuldades enfrentadas para sua implementa<?ao no mercado de 

credito brasileiro.



Defini^ao de Risco

Valor do AtivoValor do Ativo

Dados Necessaries

Variavel

Aleatdria

Simula^ao

84

Constantes 
EDF empirico

KMV__________
A Valor de Mercado

CPV_____________
A Valor de Mercado

Defini^ao do Risco: principal diferen^a conceitual entre os modelos. E precise 

saber se o modelo estima o risco de credito baseado na varia^ao do valor dos ativos 

(modelos do tipo MTM) ou se o modelo estima o risco de credito diretamente da 

inadimplencia esperada (modelos do tipo DM - modo de inadimplencia). Modelos 

do tipo DM consideram apenas 2 estados para o ativo (inadimplente ou adimplente), 

enquanto os modelos do tipo MTM permitem estados intermediaries caracterizados

por melhora ou piora na classiftca^ao de credito. Dos modelos analisados, somente o 

CreditRisk' e do tipo DM.

Determinantes do Risco: aparentemente cada modelo possui um determinante 

diferente do risco. No CreditMetrics e KMV e o valor do ativo, que segundo a teoria

de op<?oes Black, Scholes & Merton, que determina o potencial risco. No CPV sao as 

variaveis macroecondmicas que indicam o ciclo economico vivido e a intensidade de

Determinantes de 
Risco

Macrofatorcs 
ccondmicos

Fatores 
macroecondmicos 
para probabilidade 
condicional

Constantes ou 
Aleatorias 
Analitico

Caracteriza<;ao dos 
Eventos de Crddito

Distribui<;ao
Normal 
Multivariada do 
retomo dos ativos

Pre^os de a?6es, 
macrofatores para 
correla^des, 
exposifdes, perfil 
do passivo das 
empresas________
DD - distancia para 
o inadimplencia 
estrutural e empirics 
Variavel

CreditMetrics_____
A Valor de Mercado

Matriz de transiejao 
de classes, premios 
de credito, 
exposi<;6es, 
macrofatores para 
correla<?oes e LGD 
Migra^ao de credito

Indcpcndentes ou 
taxas de 
inadimplencia 
correlacionadas por 
macrofatores______
Constante dentro de 
cada banda_______
Analitico

Volatilidade dos 
Eventos de Credito 
Correla^ao dos 
Eventos de Credito

Taxas de 
Recuperayao 
Abordagem 
Numerica_____
Taxas de Juros 
Classifica^ao do 
Risco______ i__________________ ____________________________________________

Tabela 4-1 Compara^ao de diferentes modelos de risco de credito. Fonte: SAUNDERS 

(2002)

Constante ou 
variavel________
Distribute 
Normal 
Multivariada do 
retomo dos ativos

Constantes ou 
Aleatorias 
Simula^ao ou 
analitico 
Constantes 
Classes

Matriz de transi<?ao 
de classes, variaveis 
macroecondmicas, 
premios de credito, 
exposi<;6es, 
correlayoes e LGD 
Migra<;ao de credito 
condicional aos 
macrofatores_____

I Variavel

Constantes 
Classes

CreditRisk*______
Perdas por 
Inadimplencia____
Taxa de 
inadimplencia 
esperada_________
Media e desvio das 
taxas de 
inadimplencia, 
LGD, exposiijoes e 
macrofatores para 
correlayao_______
Inadimplencia

Constantes 
Bandas de 
Exposto
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Volatilidade dos eventos de creditor uma caracteristica importante dos modelos 

e se eles estimam a probabilidade de inadimplencia ou se estimam a distribui^ao da 

probabilidade de inadimplencia. No CreditMetrics, a matriz de transi^ao e composta 

de probabilidades discretas e bastante suaves ao longo do tempo. No KMV, a matriz 

de transi?ao muda a medida que novas informa^oes sao incorporadas do mercado 

acionario e no CPV a medida que mudam os fatores macroecondmicos. Ja o 

CreditRisk' estima o probabilidade de inadimplencia por uma distribute de 

Poisson.

Dados Necessaries: podemos perceber que todos os modelos necessitam de uma 

quantidade grande de dados de entrada. O CreditRisk' (principalmente na sua versao 

com hipotese de independencia entre ativos) aparece como o mais simples para uma 

rapida implanta^ao, basicamente e necessario as taxas de inadimplencia para cada 

empresa. No CreditMetrics e no CPV, a matriz de transi<;ao e a chave do modelo, 

com o agravante no CPV de requerer dados macroecondmicos para condicionar a 

probabilidade de transi^ao ao ciclo economic©. Ja no modelo KMV e precise deter a 

serie historica de pre<?os das a^bes das empresas na carteira.

Eventos de Credito: evento de credito e quando ocorre alguma mudan<?a 

significativa na qualidade de credito da empresa. Nos modelos de MTM isso e 

verificado quando ocorre uma transi^ao na matriz de classes (seja para uma classe 

pior ou para uma classe melhor de credito). Nos modelos do tipo DM o evento e 

caracterizado pela inadimplencia. No KMV, por ser um modelo estrutural, o evento 

de credito ocorre quando o valor dos passives ultrapassa o valor dos ativos. Essa 

probabilidade e estimada atraves da distancia para a inadimplencia - DD.

inadimplencia esperada. Ja no CreditRisk' a media e desvio padrao da taxa de 

inadimplencia sao os determinantes de risco. Porem se analisarmos os modelos sob a 

otica de modelagem por fatores, veremos que todos os modelos utilizam a mesma 

tecnica (regressao multifatorial) para estimar correlapoes (CreditMetrics, KMV e 

CPV) e probabilidades de inadimplencia (CreditRisk').
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Correla^ao dos Eventos de Credito: um fato relevante para mencionar e que a 

correla^ao calculada em cada modelo deve estar em linha com a sua definifao de 

evento de credito. Portanto no modelo Credit Metrics, KMV e CPV, a correla<?ao 
medida e da mudan^a conjunta entre classificaijbes. Ja no modelo CreditRisk* (forma 

avan^ada) e a correla^ao de inadimplencia conjunta de 2 ou mais empresas. Em 

todos os modelos a abordagem proposta e via regressao linear multivariada.

para a
uma solu?ao fechada para

Taxas de Juros: uma caracteristica comum aos 4 modelos e manter a taxa de 

juros constantes. No modelo do CreditMetrics e ainda assumido que a propria curva 

de premio de credito e constante. Essa hipotese simplificadora e creditada ao fato dos 

gestores de risco assumirem essa varia?ao como parte do risco de mercado, e nao do 

risco de credito. Entretanto, como visto no item 2.2.1, existem produtos que a 

exposi^ao na inadimplencia (EAD) depende da trajetoria de juros e esse risco nao 

pode ser descartado da analise de risco de credito.

Taxas de Recupera^ao: de uma forma generica, podemos dizer que os modelos 

com abordagem numerica via simulaijao permitem ajustar uma distribui^ao para o 

taxa de recupera<;ao (CreditMetrics e CPV). Os modelos analiticos sao mais 
restritivos quanto a variabilidade do LGD. No caso do KMV52 e CreditRisk' o LGD 

e assumido constante.

Abordagem Numerica: apesar de permitir uma resolu^ao analitica no 

CreditMetrics, esta altemativa toma-se inviavel a medida que cresce o numero de 

contrapartes na carteira. A abordagem via simula^ao e portanto a maneira mais 

eficiente para aproximar a distribui^ao verdadeira. A exce^ao parece ser o modelo 

CreditRisk , que segundo hipoteses convenientes para a distribui^ao de 

inadimplencia e LGD constantes nas bandas permitem uma soiucao fechada para a 

distribuicjao total de perdas.

52 Existe uma vers3o avantjada do KMV feita via simulate, onde o LGD i modelado como uma distribuifiio 

Beta.
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Em fevereiro de 2000, o Institute of Internacional Finance (1IF) e a International 
Swaps and Derivatives Association (1SDA) realizaram um estudo53 entre os modelos 

intemos de credito, o CreditMetrics, KMV e CreditRisk* para carteiras compostas 

por emprestimos (varejo, atacado e pessoa juridica), titulos corporativos e credito 

imobiliario. Foram utilizadas 2 carteiras para simula^ao, uma pequena (com 588 

contrapartes e valor $ 12bi) e uma grande (com 2.352 contrapartes e valor $50bi). Os 

resultados podem ser visualizados na tabela 4.2.

Classifica^ao de Risco: um ponto critico na implcmenta<?ao dos modelos e como 

agrupar as diversas empresas da carteira. Esse processo funciona como simplificador 

da modelagem, evitando a necessidade de dados individuals para cada ativo da 

carteira. Nos modelos CreditMetrics e CPV, as empresas sao agrupadas por classes 

de credito. No modelo CreditRisk' as empresas sao agrupadas por exposifao. E no 

modelo KMV as empresas sao agrupadas por EDF (ou DD). Vale ressaltar que a 

classifica^ao por classes de credito nao precisa seguir os criterios de agendas 

classificadoras (como S&P ou Moody’s}, podendo seguir modelos intemos de 

classifica^ao definidos nas institui?bes.

53 O estudo complete pode ser acessado no enderefo www.iif.org

http://www.iif.org


1% VaR

2.20.812.543 1.7

7.92.750.173 5.6

0.530.712 0.10.4

8.52.719.466 4.5

Algumas conclusbes do estudo comparative sao:

Os resultados dos modelos sao numericamente consistentes, dada uma1.
entrada similar de parametros. Para alguns modelos os resultados sao

praticamente identicos.

2.

3.

88

12.439
12.484
12.439
11.654
12.412

1.7
1.7
1.7
1.0
1.7

1.9
1.9
1.5
2.0
1.3

Carteira Pequena
Mediana________
CreditRisk*______
Credit Metrics
kmv________
Modelos Intemos

formas de precifica<?ao, calculo das correlates, tratamento 

caixa, varia^ao nos premios e taxas de juros.

Os maiores determinantes do risco da carteira sao qualidade de credito 

(testado usando cenarios de transit© para classes piores nas simulates), 

correlate dos ativos e perda na inadimplencia (LGD).

Exposito 
(S MM)

Perda 
Esperada 

(%)

Perda 
Inesperada 

(%)

Carteira Grande
Mediana_______
Cred it Risk*_____
CreditMetrics
KMV__________
Modelos Intemos

49.730
49.786
49.726
48.834
49.845

1.7
1.7
1.7
1.1
1.9

1.5
1.8
1.4
1.6
1.7

4.4
6.9
4.4
3.6
4.7

4.1
6.4
4.0
3.3
4.9

Diferen<?as significativas entre os modelos podem ser atribuidas a diferentes 
os flux os de

Analise de
Sensibilidade________
Correlates=0;
Credit Risk*__________
Downgrade (2 niveis);
KMV_______________
Todos as classes >
BBB; CreditMetrics
Todos as classes <
BBB; CreditMetrics _____________ ___________ ___________________

Tabela 4-2 Resumo do estudo IIF & ISDA para carteira de titulos corporativos. Fonte: IIF &
1SDA (2000)
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Mais do que oferecer uma maneira de calcular risco de credito, o CreditMetrics 

apresenta altemativas para os problemas enfrentados na mensura?ao do risco de 

credito. Essas solu^oes abrangem desde os modelos mais simples (como atribuir uma 

matriz de correlate constante ou ignorar dependencia da taxa de juros no calculo de 

exposi<?ao na inadimplencia) ate as formas mais elaboradas (como aleatoriedade do 

LGD ou calculo do VaR via simulate correlacionada).

A grande contribui?ao do CreditMetrics e sua transparencia e esquematiza^ao 

dos diversos conceitos envolvidos para gerenciar o risco de uma carteira de credito. 

Seu documento tecnico expoe de maneira detalhada (com demonstrates e exemplos 

numericos) como mensurar parametros como exposi^ao na inadimplencia, correla<?ao 

entre eventos de credito e finalmente o VaR de Credito.

CROUHY et. al. (2000), alerta que a capacidade de explicate* dos modelos e boa 

para instrumentos convencionais, sem opcionalidades ou exposi^bes contingentes as 

taxas de juros como swaps, derivatives de credito ou linhas de credito. Para 

aprimorar essa deficiencia dos modelos seria necessario incorporar um modelo 

estocastico de taxas de juros.

A seguir, apresentaremos as vantagens, desvantagens e dificuldades de 

implementa^ao dos modelos no mercado brasileiro.

A analise de sensibilidade na tabela 4.2 mostra, por exemplo, que se 

utilizassemos uma matriz de correlate igual a zero, o VaR (1%) do modelo 

CreditRisk' diminuiria de 6.9% para 2.2% 1 Se todos as classes das contrapartes 

fossem classificados como “nao investimento” (<BBB), o VaR (1%) do 

CreditMetrics saltaria de 4.0 para 8.5! Isso evidencia como os modelos de credito sao 

sensiveis ao estado inicial da carteira e suas correlates entre ativos.
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Alem disso, a apropria^ao do valor dos emprestimos e, em sua maioria, linear no 

tempo54, diferentemente dos pre?os dos titulos que sao marcados a mercado, que 

dependem da lei de oferta e demanda do mercado para sua defini<?ao do pre?o. Isso 

descaracteriza o conceito de reprecifica^ao pelas curvas de premios de credito no

A abordagem do CreditMetrics e intuitiva, no sentido de representar a evolu<;ao 

da qualidade do credito atraves de uma matriz de transi^ao de classes. Com isso o 

modelo estima nao so as perdas pelo inadimplemento, mas tambem possiveis perdas 
para estados intermediaries ao de inadimplencia. Como calcular essa matriz de 

transi<?ao e a grande chave para o sucesso do modelo. Quando o document© tecnico 

CreditMetrics foi publicado pelo J.P. Morgan em 1997, era sugerido utilizar as 

matrizes calculadas pelas agencias de classifica^ao com base no passado de mais de 

20 anos de acompanhamento das migrates. Em 1999, na segunda edi?ao do 

documento tecnico, e sugerido introduzir um ajuste na matriz devido aos ciclos 

econdmicos (utilizando a mesma conceitua<;ao do modelo CreditPortfolioView - 

CPV). Entretanto, essas sao apenas sugestdes de calculo da matriz de transi<;ao. O 

piloto do modelo pode utilizar qualquer matriz que considere mais adequada. Essa 

flexibilidade do CreditMetrics permite que o analista de risco “personalize” o 

modelo, ajustando os parametros da maneira que julgar mais adequada.

Apesar da conceitua?ao intuitiva do CreditMetrics, utilizando uma matriz de 

transi^ao de classes e reprecificando a carteira com a curva de premio de credito por 

classe, a abordagem e baseada totalmente na dinamica de pre<;os de uma carteira de 

titulos que e marcada a mercado (MTM). A utiliza^ao de uma matriz de transi^ao de 

classes de titulos pode introduzir vies indesejado na valora<;ao de emprestimos, isso 

porque as garantias e colaterais existentes nos emprestimos sao diferentes das 
garantias oferecidas nos titulos e portanto, a dinamica dos pre^os entre esses dois 

tipos de instrumentos (titulos e emprestimos) nao e exatamente a mesma.

54 Na terminologia contabil, a apropria;3o linear do valor de um alivo e dita acruada.
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Outro problema quanto a matriz de transi^ao e sua estabilidade. Utilizar uma 

unica matriz de transi^ao para diferentes paises e setores da economia nao parece ser 

aceitavel. Existem inumeras evidencias que sugerem que a matriz de transi^ao muda 

de acordo com indices de paises, setores e ciclos economicos [Nickell et. al. (1998a) 

e Bangia et. al. (2000)]. A segunda edi^ao do CreditMetrics (1999) e uma tentativa 

para minimizar o problema dos ciclos economicos.

caso dos emprestimos, ou seja, a previsao de perda do modelo por piora da qualidade 

do credito, mesmo que o evento ocorra, nao e refletido no valor do balance do banco, 

pois o emprestimo e apropriado linearmente todos os dias. Outra diferen^a entre 

titulos e emprestimos, e que os emprestimos nao possuem classifica^ao externa de 

escalas de credito e, portanto, se faz necessario o desenvolvimento de um sistema 

intemo de classifica^ao para monitoramento da sua escala.

Um problema adicional ao se utilizar matrizes de transi^ao baseada nas classes 

divulgadas por agendas classificadoras e que existe uma defasagem entre a mudan^a 

de classe pela agenda e o pre?o do titulo corporative no mercado. Muitas vezes, 

primeiro o pre?o do titulo cai no mercado secundario para somente apos alguns 

meses ocorrer seu rebaixamento. Um dos motives para esse comportamento e que as

A principal critica entre os autores quanto ao modelo do CreditMetrics e quanto 

as condi^des markovianas desejadas da matriz de transi^ao. Como hipotese para a 

utiliza^ao da matriz de transifao, assume-se que as probabilidades de transi^ao 

seguem um processo de markov, ou seja, as transi^oes dependem do estado presente 

para estimar o futuro, e nao de todo o passado. Isso significa que a probabilidade de 

inadimplencia atual nao depende de nenhum resultado observado no passado. 

Entretanto, existem evidencias empiricas que a probabilidade atual de piora da 

classifica<?ao de credito de um titulo aumenta caso ele tenham sido rebaixado no 

periodo anterior (Nickell et. al. 1998a). Isso indica que o processo subjacente de 

Markov pode ter ordens maiores. Um processo de Markov de ordem “n” significa 

que a probabilidade de um estado 1 passo no futuro, depende dos estados observados 

em todos os “n” passos anteriores.
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I

O KMV desenvolve sua teoria de risco de credito com base na teoria de op<;6es 

criada por Black, Scholes e Merton (BSM). Com uma abordagem microeconomica, 

relacionando o evento da inadimplencia com o nivel dos ativos e a estrutura de

L

A principal dificuldade de implementa^ao do modelo CreditMetrics no Brasil e a 

inexistencia de uma matriz de transi?ao publicada para titulos corporativos no 

mercado local. Diferentemente dos mercados norte americano e europeu, onde 

agencias de classifica^ao como S&P e Moody's publicam as matrizes de transi^ao, 

no mercado brasileiro ainda nao existem publica<;bes oficiais das agencias.

avalia^des das empresas sao feitas periodicamente (frequencia minima de 3 meses), 

enquanto os pre?os dos titulos estao sob avalia^ao diaria no mercado financeiro.

Outra caracteristica importante para o modelo CreditMetrics ser bem sucedido, e 

a liquidez dos mercados secundarios de titulos corporativos. A liquidez do mercado 

secundario e necessaria para a defini^ao das curvas de premios de credito para cada 

classifica^ao de credito. Sem um mercado liquido, nao ha como obter uma 

informa^ao correta de premios de credito, sem os quais nao e possivel fazer a 

reprecifica?ao da carteira prevista pelo modelo. Contudo, o mercado de debentures 

brasileiro, maior mercado de titulos corporativos local, vem crescendo rapidamente 
desde a estabiliza^ao da economia com o piano real (1994). Um dos resultados mais 

concretos desse crescimento e a publica^ao pelo Sistema Nacional de Debentures, 

desde manpo de 2004, de pre^os de mercado referenciais para alguns dos titulos 

corporativos mais liquidos. Esta iniciativa e administrada pela AND1MA e CET1P, e 

conta com a colabora<;ao de 20 agentes financeiros (dados auferidos em Janeiro de 

2005).
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A grande vantagem do modelo KMV e adotar uma abordagem dinamica para 

mensura^ao da probabilidade de inadimplencia das empresas (EDF). Como esse 

parametro e calculado com base na volatilidade e pre^os observados no mercado 

acionario, o modelo se ajusta rapidamente as mudan^as de expectativas futuras 

refletidas no mercado acionario. Isso quer dizer que a media das expectativas futuras 

de uma empresa e refletida hoje no valor da aQao (hipotese de eficiencia e nao 

arbitragem dos mercados). Devido a essa caracteristica do modelo KMV, a matriz de 

transi?ao criada por esse modelo (tabela 4.3) mostra que as transi<?oes de classes sao 

muito mais frequentes do que indicado nas matrizes construidas e publicadas pelas 

agencias de classifica<;ao (tabela 3.1).

capital da empresa, a KMV Corporation consegue traduzir os mesmos conceitos 

utilizados para precifica<;ao de op^bes de a?oes para titulos com risco de credito. A 

grande aceita?ao do modelo BSM facilita por consequencia a aceita<?ao do modelo 

desenvolvido pela KMV.

AAA 
66,26 
21,66 
2,76 
0,30 
0,08 
0,01 
0,00

AA
22,22 
43,04 
20,34 
2,80 
0,24
0,05 
0,01

BBB
2,45
6,56

22,94
42,54
22,93 
3,48 
0,26

BB 
0,86 
1,99 
7,42 

23,52 
44,41 
20,47 
1,79

ccc 
0,14 
0,20 
0,28 
1,00 
3,41 

20,58 
69,94

D 
0,02 
0,04 
0,10 
0,26 
0,71 
2,01 
10,13

A
7,37 

25,83 
44,19 
22,63 
3,69 
0,39 
0,09

Classifica^ao 
Inicial

AAA_______
AA________
A__________
BBB_______
BB_________
B__________
CCC

Classifica<;ao ao Final de 1 ano (%)
B 

0,67 
0,68 
1,97 
6,95

24,53
53,00 
17,77

Tabela 4-3 Matriz de transi^ao KMV de uni ano em faixas de EDF. Fonte: KMV Corporation

da abordagem dinamica de estima^ao da probabilidade de 

inadimplencia, o modelo KMV nao apresenta problemas de defasagem encontrada 

entre as classificafoes e os pre^os dos titulos corporativos no mercado secundario 

(problema apresentado e discutido para o modelo Credit Metrics). A figura 4.1 mostra 

a eficacia e antecipa^ao do modelo KMV versus as classifica^oes publicadas pelas 

agencias classificadoras. Segundo CROUHY et. al. (2000), mudan?as no EDF 

tendem a prever, com pelo menos urn ano de antecedencia, o rebaixamento do 

emitente pelas agencias classificadoras como Moody's e S&P.
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Outra vantagem do modelo KMV e que ele pode ser utilizado como ferramenta 

de precifica^ao dos titulos de divida corporativos. A forma individual para estimar a 

probabilidade de inadimplencia de cada empresa, associada a metodologia de 

precifica^ao neutra ao risco (discutido no item 2.5), permite que seja avaliado para 

cada empresa o premio de credito justo para valorar sua divida. Nenhum dos outros 

quatro modelos apresentados permite tai precificafao.

As desvantagens do modelo KMV decorrem das dificuldades de implanta<?ao do 

modelo. 0 valor dos ativos e sua volatilidade nao sao diretamente observados, 

entretanto a KMV apresenta uma solu?ao possivel para deriva?ao dos valores 

implicitos dos ativos atraves dos pretjos das a?oes.

--------- 2 0

.10

A defini^ao da estrutura do passive da empresa, atraves somente de dividas de 

curto e longo prazo, e demasiadamente simplista e nao corresponde a realidade de 

mercado. Segundo CROUHY et. al. (2000), para estruturas de capital complexa, a 

valora^ao de urn titulo corporative com risco de credito depende do valor da divida 

preferencial da empresa. Existem opcionalidades na divida das empresas que afetam 

sensivelmente o resultado do modelo [ver Sarig e Warga (1989)]. Alem disso, titulos 

com pagamento de cupom seriam melhor modelados como opQoes compostas, pois o

Inadimplencia I

T- 15 < C
Hi <CC
7
5

|----------ffxff.------------.J- .02 AAA

n't J msoj ai,vic ort/vt, oi.'vr ansa?

Figura 4-1 EDF de uma empresa que ficou inadimplente x Classifica^ao S&P. Fonte: KMV 
Corporation

A

-]-----05
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Uma das vantagens do modelo KMV e seu dinamismo para recalibrar as 

probabilidades de inadimplencia. Contudo, caso uma empresa seja iliquida no 

mercado acionario, menos negocios sao realizados com a a?ao da empresa, logo 

menos mudansas no seu pre?o sao observadas. Esse efeito compromete a correta 

estima?ao da volatilidade do ativo da empresa, subestimando-a.

A grande dificuldade do modelo KMV no Brasil e a liquidez do mercado 
acionario. A base para toda a modelagem do KMV se inicia com a coleta de dados no 

mercado acionario. Sem urn mercado liquido nao e razoavel determinar com precisao 

o real valor a mercado do capital da empresa e consequentemente dos seus ativos.

A complexidade para precifica^ao correta do passivo de uma empresa poderia ser 

abordada de forma a definir qual o nivel K que deveria ser usado para definir o ponto 

de inadimplencia da empresa [ver Black e Cox (1976)]. Essa abordagem e uma 

forma de aprimorar o nivel de inadimplencia como 100% da divida de curto prazo 

mais 50% da divida de longo prazo.

valor da divida depende se o cupom anterior foi pago corretamente [ver GESKE 
(1977)].

As regras de prioridade observadas na falencia de uma empresa podem ser nao 

ser aplicadas e distorcer o premio de credito de urn titulo de 15 anos em ate 

l,50%a.a. [Frank e Torous (1989)]. Nos Estados Unidos, a maioria dessas diston?oes 

era provocada por decisbes judiciais que favoreciam os acionistas da empresa contra 

direitos existentes dos detentores da divida.

Outra inconsistencia apresentada pelo modelo KMV e a precificaijao de titulos de 

curtissimo prazo. Isso ocorre pois a probabilidade de inadimplencia estimada no 

modelo (evolu^ao normal do valor dos ativos) e muito proximo a zero, enquanto no 

mercado esses titulos ainda mantem um premio de credito.
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O CreditRisk' e o modelo mais simples de ser implementado. O modelo permite 

o calculo de risco de credito de grandes carteiras de emprestimos e titulos atraves de

i

Se observarmos que a carteira dos grandes bancos atuantes no Brasil possui cerca 

de 2.000 empresas sendo financiadas (emprestimos, debentures, linhas de credito, 

etc) e o mercado acionario possui cerca de 300 empresas (das quais apenas 30 

apresentam liquidez diaria!), podemos compreender a dificuldade de se implantar o 

modelo KMV integralmente para as carteiras de credito dos bancos brasileiros. Para 

contomar esse problema, a KMV sugere mapear a empresa-objetivo em outras 

empresas de mesmo perfil (ou com distancia para a inadimplencia proximas) ja 

apuradas pelo modelo. O lado negative dessa simplifica^ao e a perda da informa^ao 

individual das empresas.

Alem da iliquidez do mercado acionario brasileiro, poucas empresas possuem 

capital aberto. Sem capital aberto, nao ha pre?o das a^oes, nao ha volatilidade nem 

valor do ativo a mercado calculado. A analise do KMV poderia ser feita tambem 

somente analisando o balan^o das empresas, porem isso comprometeria todo o 

conceito de marca^ao a mercado do modelo (sem mencionar o esfor?o para conseguir 

levantar o historic© dos balan?os das empresas fechadas para estimar uma matriz de 

transi^ao!). Como dito no item 3.2.2.1, segundo a KMV, somente o valor a mercado 

dos ativos reflete com precisao a expectativa futura da empresa enquanto o valor 

contabil pode ser muitas vezes alterado para melhorar o perfil fiscal da empresa.

Segundo SAUDERS (2002), a KMV Corporation possui um banco de dados de 

inadimplencias corporativas e DD com mais de 40.000 eventos, porem a maioria dos 

registros e referente ao mercado norte americano, dificultando sua utiliza^ao para as 

empresas fechadas brasileiras.
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uma formula fechada. Isso permite sua operacionaliza^ao sem grandes problemas 

coinputacionais.

No CreditRisk* o evento de inadimplencia e uma variavel exogena do modelo. 

Essa abordagem para modelagem da inadimplencia se contrapoe diretamente a 

abordagem microeconomica apresentada no modelo KMV. A inadimplencia e 

modelada atraves de uma distribui?ao de Poisson, com parametro de intensidade 

igual a freqiiencia de inadimplencia esperada. Como no Credit Risk* sao considerados 

somente dois estados para os ativos (inadimplencia e adimplencia), sua base historica 

necessaria e extremamente mais simples comparada ao CreditMetrics, que estima 

mudan^as entre todas as classifica^des de credito.

Na sua forma mais simples, o modelo precisa apenas das estimativas das 

probabilidades de inadimplencia de cada empresa e a exposi?ao de cada instrument. 

A simplicidade dos parametros de entrada, considerando a dificuldade para 

disponibilizar informa^oes crediticias no mercado brasileiro, colocam o modelo 

Credit Risk' como o mais apropriado para implementa^ao em grandes carteiras de 

credito no mercado brasileiro.

Um dos problemas da modelagem utilizada pelo CreditRisk' e a utiliza^ao da 

distribui?ao de Poisson para modelagem das perdas. Em qualquer carteira ha um 

numero finito de contrapartes (n). Portanto, a distribui^ao de Poisson que estima a 

probabilidade de “n” inadimplencias, para n=l, 2, ..., a> e uma aproxima<?ao. Quando 

o numero de contrapartes e muito grande, a soma das probabilidades de n+1, n+2, ..., 

inadimplencias se toma desprezivel. Porem, para carteiras com reduzido numero de 

empresas, o modelo CreditRisk* pode apresentar resultados nao significativos. Um 

trabalho interessante seria apresentar as diferen^as entre as estimativas de perda do 

modelo padrao e um outro modelo assumindo uma distribui^ao de Poisson truncada 

no numero total de empresas da carteira.
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Outro problema ao se modelar a distribui^ao de inadimplencia de uma empresa 

pela distribui<;ao de Poisson e que existe uma probabilidade positiva de que mais de 

um evento de inadimplencia da mesma empresa ocorra no periodo analisado. Na 

pratica, esse cenario nao faz sentido, especialmente para horizontes curtos de 

previsao (menores do 5 anos).

O modelo CreditRisk* assume exposi^oes e taxas de recupera^ao constantes. 

Com isso o modelo nao considera o aumento da exposi<;ao na inadimplencia (EAD) 

com deteriorizatjao do credito da empresa. Este evento ocorre para instrumentos do 

tipo linha de credito com saldo a sacar remanescente e foi detalhado no modelo 

CreditMetrics e no item 2.2.1. Segundo CROUHY et. al (2000), o modelo 

CreditRisk tambem nao trabalha de forma satisfatoria instrumentos nao lineares 

(como opcodes) e dependentes de parametros de mercado (swaps).

Uma das vantagens apresentadas anteriormente, simplicidade dos estados 

possiveis para os ativos, tambem pode ser caracterizada como desvantagem, 

dependendo do perfil da carteira analisada. Segundo SAUNDERS (2002), como o 

modelo nao preve migra^ao entre classifica^oes, carteiras concentradas em titulos 

corporativos marcados a mercado diariamente, podem divergir significativamente do 

valor estimado da perda inesperada. Parte dessas diferen?as se justificam pelo fato 

dos modelos de abordagem MTM (como CreditMetrics e KMV) permitem tanto 

transi?6es positivas quanto negativas para a qualidade do credito, ao passo que 

modelos do tipo somente inadimplencia (como CreditRisk') so permitem transifbes 

negativas (inadimplencia). Com isso, no modelo CreditRisk', a exposi?ao maxima de 

um ativo e seu valor de face (ou apropriado) enquanto em modelos do tipo MTM 

essa exposi?ao pode ser ainda maior, dependendo das expectativas futuras de pre?os 
do mercado. Por isso, SAUNDERS (2002) recomenda o modelo CreditRisk* para 

carteiras cuja contabiliza?ao dos ativos seja linear no tempo ou, caso contrario, 

metodos que utiiizem marca<;ao a mercado.
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O modelo CreditPortfolioView (CPV) e uma evolugao do modelo CreditMetrics 

do J.P. Morgan, e portanto, apresenta as mesmas vantagens apresentadas no item 4.1.

O grande parametro a ser estimado no modelo CreditRisk* sao as freqiiencias de 

inadimplencia para cada empresa. O documento tecnico do CreditRisk* sugere uma 

abordagem historica para definigao desse parametro, entretanto nao ha nenhuma 

restrigao quanto ao uso de qualquer outra forma para calculo desse parametro, 

ficando a cargo do analista de risco.

A coleta e armazenagem de dados de inadimplencia e qualidade de credito esta 

apenas comegando no Brasil, sendo a principal fonte a SERASA. A SERASA foi 

criada em 1968 pelos maiores bancos brasileiros. Porem o aumento da massa de 

dados (e qualidade da informagao) do banco de dados SERASA e recente, pois o 

mercado de credito no Brasil cresceu somente apos o piano Real (1994). Dado o 

elevado nivel da inflagao antes de 1994, a comparagao dos dados armazenados na 

base sao de dificil comparagao. Por esse motivo, apesar do reduzido numero de 

variaveis a serem estimadas, o modelo CreditRisk* tambem apresenta dificuldades de 

implantagao no mercado brasileiro. Uma forma de solucionar esse problema e a 

construgao de bases de dados historica nas instituigoes financeiras, atraves das 

informagbes intemas sobre inadimplencia das empresas (ou perfil de empresas).

O modelo CredilRisk' se apresenta como um modelo simples para 

implementagao no mercado brasileiro. A facilidade do modelo por utilizar uma 

formula fechada para calculo do risco de credito, e o baixo numero de parametros de 

entrada a serem estimados (quando comparado aos demais modelos apresentados) 

garantem sua implementagao sem grandes problemas. De fato, o trabalho de PRADO 

et. al. (2000) apresenta um caso de sucesso da implantagao do modelo CreditRisk+ 

para a carteira de credito do varejo do Unibanco.
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O mesmo conceito de variabilidade das probabilidades de inadimplencia 

apresentadas no modelo KMV e utilizado no CPV, porem, nao de maneira 

microeconomica (estrutura de capital da empresa), mas sim, atraves de variaveis 

macroeconomicas.

Alem disso, e discutivel se no Brasil o conceito de ciclos economicos, utilizados 

no CPV, e valido. A histdria recente do pais, nos ultimos 30 anos, mostra que nossa 

economia vive a base de rupturas de modelos economicos mais do que reviver

A principal desvantagem do modelo CPV e a enorme quantidade de dados 

necessarios para estima^ao dos parametros de entrada. E preciso, alem das series 

historicas dos dados macroecondmicos, estimar os parametros da regressao de todas 

as variaveis macroeconomicas utilizadas no modelo e o indice de todas as

Dada toda a dificuldade em se obter informa<?oes crediticias no Brasil, ja 

discutida nos itens anteriores, a adi?ao de variaveis macroeconomicas so dificulta 

ainda mais a implanta^ao do modelo CPV no Brasil.

e o

Alem das vantagens apresentadas no CreditMetrics, o CPV introduz uma 

altemativa para o problema da incondicionalidade da matriz de transi^ao (medias de 

longo prazo, incluindo diferentes ciclos economicos). A partir de fatores 

macroeconomicos, e possivel escalar as probabilidades de transi^ao de forma a 

ajusta-las ao ciclo economico vivido pela economia.

apresenta uma altemativa ao problema 

incondicionalidade da matriz de transi^ao, as desvantagens associadas a esta 

caracteristica, mencionadas no item 4.1, nao se aplicam ao CPV. Porem as 

desvantagens referentes ao tratamento de titulos e emprestimos, apresentadas no item 

4.1, aparentemente continuam valendo para o modelo CPV.

o modelo CPV
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Por todos esses motivos, muitos economistas no Brasil utilizam periodos muito 

curtos (normalmente apos a desvaloiza^ao do real em 1999) para realizar suas 

regressoes, a fun de apreciar um periodo sem rupturas econdmicas. Como os dados 

macroeconomicos sao divulgados na sua maioria trimestralmente, teriamos uma 

amostra de aproximadamente 24 observances (6 anos x 4 trimestres), relativamente

posicionamento do mercado de credito na econoinia do Brasil antes e depois do 

piano Real. O nivel de inflanao observado nesses dois periodos e extremamente 

diferente, a ponto de muitas vezes inviabilizar uma analise. No periodo anterior ao 

piano Real passamos por inumeros pianos economicos (Bresser, Cruzado, Cruzado 

Novo, etc), taxa^ao de pre^os e mercado livre de pre^os. No periodo pos piano Real 

vivemos mementos cuja politica monetaria adotava o cambio USS/RS fixo, cambio 

livre, politica com metas de inflanao, etc.

Pela tabela 4.1 podemos perceber que existe uma caracteristica comum a todos os 

4 modelos: taxa de juros constantes. Apesar de varios autores ja relaxarem esta 

caracteristica e utilizarem taxas de juros estocasicas [ver, por exemplo, Kim et. al. 

(1993); Shinko et. al. (1993) e Anderson e Sundaresan (1996)], esta caracteristica 

esta presente na maioria dos modelos comerciais.

88-1^^

Nos itens 4.1 a 4.4 apresentamos um resumo de cada modelo estudado com 

comentarios sobre suas respectivas vantagens, desvantagens e dificuldades de 

aplicanao no mercado brasileiro. Contudo, existem algumas caracteristicas 

semelhantes aos modelos que, para evitar sua repeti^ao ou vies do leitor, foram 

agregados em um unico item comum aos modelos.
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Nos modelos tipo MTM, as mudan^as nos valores dos ativos pode ser 

caracterizada por 3 eventos: (i) inadimplencia, (ii) mudan<?a de classificaijao 

(transi?ao na matriz) e (iii) oscila^ao do premio de credito dentro da mesma faixa de 

classifica^ao. Contudo, nos modelos apresentados, a oscila^ao intraclasse dos 

premios de credito nao e considerada. Alguns autores atribuem essa oscila^ao a 

fatores independentes a qualidade de credito das empresas (ruido dos pre?os de 

mercado) e por isso, este risco deveria ser mapeado como risco de mercado e nao 

risco de credito. Para corroborar este argumento, em 1996 o BIS permitiu que fosse 

alocado capital regulatorio de risco de mercado para o risco de oscila^ao dos 

premios.

A taxa de juros e responsavel diretamente pelo risco de credito de alguns 

instnimentos. Por exemplo, um swap com vencimento de 1 ano, ativo numa taxa pre- 

fixada de 20%a.a. e passivo na taxa do CD1 (certificado de deposito interbancario), 

so apresentara risco de credito se o retomo do CD1 em um ano for menor do que 

20%, pois somente nesse cenario, o detentor do swap teria um valor positive a 

receber no vencimento do contrato. A possibilidade da contraparte nao honrar suas 

obriga^bes financeiras e que constitui o risco de credito.

Existem alguns problemas existentes na modelagem da taxa de juros constante. 

Um deles e que a correla<;ao existente com a qualidade do credito nao e incorporada, 

portanto, o fato que quanto maior a taxa de juros, maior a inadimplencia, nao e 

capturado nos modelos. A correla^ao das taxas de juros tambem pode ser estendida 

para os valores dos ativos das empresas. Dessa forma o modelo da KMV, que 

assume normalidade dos retomos dos ativos, poderia ser adaptado para incorporar 

um processo correlacionado entre taxa de juros e valor do ativo na determina^ao do 

EDF [Longstaff e Schwartz (1995)].

Apesar da oscila^ao dos premios de credito poder ser mapeada como risco de 

mercado, e importante salientar o carater do risco sistemico de credito implicito na 

volatilidade dos premios. Em momentos de crise ou recessao economica, a 

capacidade de gera^ao de caixa das empresas diminui, e com isso a qualidade de
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credito das empresas se deteriora conjuntamente. Pior a qualidade, maior o premio de 

credito. Em momentos como esse, os niveis dos premios por classifica^ao 

observados no mercado aumentam de forma conjunta. Com exce^ao do CPV, que 

funciona como um modelo de previsao macroeconomico, o risco sistemico de credito 

nao e tratado nos modelos apresentados, pois todos eles se valem de correlates 

multifatoriais historicas para defmi<?ao da correlate dos eventos de credito.

Apesar de todos os pontos criticos levantados aqui, existe um parametro que e 

constantemente mencionado, e que talvez seja o de maior dificuldade para apuraijao 

no Brasil. Este parametro chama-se PERDA NA INADIMPLENCIA (LGD). A 

perda na inadimplencia, ou seu complemento: taxa de recupera?ao, e utilizada em 

todos os modelos apresentados. Contudo e um dos dados mais desconhecidos do 

mercado de credito. Nao existem informates publicas sobre recuperate por tipo de 

titulo, nem o mercado secundario, apesar de seu crescimento, apresenta eventos de 

inadimplencia suficientes em titulos com liquidez, para extrair essa informato do 

mercado. Segundo CHAIA (2003), no Brasil, dados sobre recupera^ao sao 

especialmente diflceis de serem obtidos devido a lei de concordata e falencias, que 

posterga ao maximo a liquidate das empresas. A saida para esse impasse e recorrer 

as bases internas de informates das proprias institui^oes financeiras.



5 Alternativas de Implementa^ao de
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Mercado Brasileiro

5.1 Caracteristicas do Mercado Acionario Brasileiro

E DO PERFIL DAS CARTEIRAS DE CREDITO DOS BANCOS DE

Varejos
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O item 4.4 nos mostrou que a implementa<;ao do model© CreditPortfolioView 

(CPV) e a altemativa mais distante da realidade econdmico-financeira no Brasil. A 

estabilidade da politica monetaria e muito recente no pais. Nas decadas de 80 e 90 o 

Brasil passou por inumeros pianos economicos (Bresser, Cruzado, Cruzado Novo, 

Cruzeiro, Collor, Real, etc.) e dois regimes de cambio (fixo e flutuante). Por isso, 

nossos dados macroecondmicos nao indicam ciclos, mas sim, rupturas economicas. 

Com uma amostra tao pequena de dados, a calibra^ao do modelo de regressao 

utilizado no CPV se toma extremamente dificil e, por isso, descartado de nosso 

estudo para a realidade brasileira.

Neste capitulo apresentaremos alternativas e algumas modificafoes nos modelos 

KMV, CreditMetrics e CreditRisk* para implementa-los de maneira adequada as 

peculiaridades do mercado financeiro brasileiro e sua disponibilidade de 

informa^oes. Alem disso, faremos uma breve descri^ao de algumas caracteristicas 

importantes do mercado acionario brasileiro, do perfil da carteira dos grandes bancos 

de varejo e dos fundos de investimento.

As carteiras de credito corporativo dos grandes bancos nacionais pode chegar a 

mais de 6 mil diferentes empresas (considerando-se cada CNPJ como uma empresa
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Dados apurados no endcre?o www.bovespa.com.br com base nas empresas listadas na bolsa e no indice 
Bovespa, database marfo de 2005. Andlise feita por raz3o social e n3o por tipo de a<;3o (preferencial, ordiniria, 
etc).

diferente). Ja no caso dos emprestimos de pessoas fisicas o numero de diferentes 

contrapartes (CPFs) pode ultrapassar 1 milhao. A grande maioria dessas empresas 

(faturamento abaixo de RS 1 bilhao de reais por ano) nao possui avaliatjao de credito 

por agencias de classifica^ao e mantem o capital da empresa fechado.

O modelo do CreditRisk\ pela simplicidade dos parametros de entrada, baixa 

complexidade da base de dados (estados contemplados sao somente inadimplente e 

adimplente), facil adapta^ao para carteiras com grande numero de empresas e pela 

aderencia do modelo a forma contabil dos emprestimos bancarios (apropria^ao linear 

e nao por marca^ao a mercado) e o modelo mais adequado para apura^ao do risco de 
credito das carteiras de emprestimos dos grandes bancos brasileiros56.

CreditRjsk+

As caracteristicas das carteiras de credito dos grandes bancos brasileiros, 

mencionadas no paragrafo acima, ferem hipoteses importantes utilizadas nos 

modelos do KMV e CreditMetrics. No modelo KMV e necessario a utiliza^ao de 

dados das a?oes das empresas para estimar a volatilidade e o valor do ativo da 

empresa. Considerando-se que existem atualmente cerca de 350 empresas listadas na 

Bolsa de Valores de Sao Paulo e que aproximadamente 45 empresas contribuem para 

mais de 80% do volume de negocios na Bolsa, chegamos a conclusao que apenas 

0,75% das empresas presentes nas carteiras bancarias poderiam ser avaliadas mais 
precisainente pelo modelo KMV!55

56 Grandes bancos nacionais, como Unibanco e Real ABN Amro, utilizam atualmente o modelo CreditRisk+ em 
suas analises de risco de credito.

http://www.bovespa.com.br
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Portanto, a carteira de credito pode ser dividida em duas sub carteiras: carteiras 

com risco deterministico (X > PIL) e carteiras com risco nao deterministico (X < P1L). 

O modelo do CreditRisk* e aplicado somente na carteira com risco nao 

deterministico. O valor de perda esperado da carteira com risco deterministico e 

adicionado diretamente nos quantis finais da distribui^ao de perda gerada pelo 

modelo do CreditRisk*.

Segundo o Artigo em desenvolvimento do Banco Central do Brasil n. 91 (2004), 

uma forma de resolu?ao desse impasse entre hipotese do modelo e realidade do 

mercado brasileiro e determinar um valor de probabilidade de inadimplencia limite 

(PIL), de modo que todas as empresas com taxas de inadimplencia (X) acima desse 

valor terao suas perdas supostas como deterministicas e iguais ao seu valor de perda 

medio esperado.

57 A fun?3o geradora de probabilidade de inadimplencia de uma empresa € expressa por uma distribute de 

Bernoulli. FGP(z|x)=(l-p(x)+p(x).z) = (1 +p(x).(z-1)). Usando a aproxima^o log( 1+y) - y para y ~ 0, entSo 

podemos escrever FGP(z|x) = exp(log(l+p(xXz-l)) - exp(p(x)(z-l)). Este passo e conhecido como “aproximafio 

de poisson”. Para maiores detalhes matcmdticos consultar documento tecnico do CreditRisk+ (1997).

Se considerarmos que as empresas com altas taxas de inadimplencia sao, na 

media, invariaveis as mudantjas na economia, podemos considera-las independentes 

das demais empresas na carteira (sub carteira). Alem disso, se considerarmos que 

existem varias empresas nessa situa^ao, entao, pela lei dos grandes niimeros, a perda 

total dessas empresas converge para seu valor esperado de perda. Essa argumenta^ao 

justifica a modelagem proposta no Artigo em desenvolvimento do Banco Central do 

Brasil n. 91 (2004).

Sua aplica^ao no Brasil esbarra, porem, numa hipotese fundamental utilizada 

para a dedu^ao da formula fechada 3.32 para estima<;ao do risco de credito: as taxas 

de inadimplencia devem ser suficientemente pequenas para que a variavel indicativa 

do evento de inadimplencia (que teoricamente segue a distribui<?ao de Bernoulli) 

possa ser aproximada por uma distribute de Poisson57.
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Apesar da defini<?ao do valor da probabilidade de inadimplencia limite ser 

altamente subjetiva, sua utiliza<?ao reflete melhor as hipoteses do modelo A realidade 

da economia brasileira e, portanto, julgamos ser um ajuste positivo no modelo.

O artigo em desenvolvimento do Banco Central do Brasil n. 91 (2004) apresenta 
uma analise de sensibilidade do risco de credito estimado pelo modelo CreditRisk+ e 

pelo modelo IRB (Internal Rating Based - Baseado em Classifica^ao Interna de 

Risco) de 28 bancos nacionais (figura 5.2). Se considerarmos o total de risco (soma 

dos riscos dos 28 bancos) calculado pelo modelo IRB, o nivel de volatilidade minimo

Outro ponto de aten^ao ao utilizar o modelo do CreditRisk+ no Brasil e a 

determina^ao do valor da volatilidade da inadimplencia das empresas. A 

sensibilidade dos vatores caudais do modelo a variavel de volatilidade e muito 
grande (figura 5.1). Entretanto, a disponibilidade de informacoes de eventos de 
credito e muito recente para que sua volatilidade possa ser estimada.

Figura 5-1: Sensibilidade da distribute de perdas ao parametro de volatilidade. Extraido do 
Artigo em desenvolvimento n.91 do Banco Central do Brasil (2004)

i-
§■
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Portanto, na falta de informa?6es necessarias para o calculo da volatilidade da 
inadimplencia, o valor de 90% pode ser considerado como nivel minimo para 
manter-se alinhado com as metodologias de avalia^ao de risco de credito aprovadas 

pelo Banco Central.

Figura 5-2 Compara^o do Modelo Credit Risk* e o modelo IRB proposto no Acordo da Basikia.
Extraido do Artigo em desenvolvimento n.91 do Banco Central do Brasil

a ser utilizado no CreditRisk+, para que o total dos riscos dos 28 bancos seja maior 
ou igual ao capital exigido no modelo IRB, deve ser de 90%.
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Um ponto importante na estima<?ao da matriz de transi?ao (bem como na 

estima^ao de qualquer parametro) e poder estimar o erro das probabilidades de 

transi^ao. O modelo CreditMetrics assume a matriz de transi^ao como parametro de 

entrada, independente do desvio das estimativas das probabilidades de transi?ao Pjj. 
Para estimar a distribui^ao das estimativas das probabilidades de transi?ao da cadeia 

de markov podemos utilizar o metodo de reamostragem uniforme em blocos (RUB). 

Maiores detalhes do modelo RUB podem ser encontrados em PETR1ELLI (2004).

O modelo CreditMetrics se baseia em determinar uma matriz de transi<?ao de 
classes e estabelecer para cada classe qual o premio de risco correspondente. Como 

mencionado anteriormente, a grande maioria das empresas presentes na carteira nao 

possui classifica<?6es de credito independentes (realizadas por agendas 

classificadoras) disponiveis e nao ha nenhuma matriz de transi^ao de credito 
divulgada (ou publicada) para as empresas brasileiras. Dessa forma e necessario 

desenvolver, inicialmente, uma metodologia de classifica^ao padronizada de credito 

para cada empresa (como o sistema de pontua^ao de credito descrito no item 2.1.3) e, 

apos forma^ao de um historico da evolu?ao das classifica^oes, estimar sua matriz de 
transi?ao.

Desde mar?o de 2000, atraves da Resolu^ao 2682, os bancos sao obrigados a 

informar a Central de Risco do Banco Central classifica^oes de risco padronizadas 

das empresas de suas carteiras. Com isso, o universe de informa?6es disponiveis aos 
gerentes de risco aumentou significativamente, e hoje, a Central de Risco se 

apresenta como uma excelente fonte de informaijao para a estima^ao da matriz de 

transi^ao.



Formula 5-1

com 5jj = 1 para i=j, e 0 caso contrario

passos:
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Para um conjunto de dados x, particionado em k blocos, o esquema para estimar 

P{ PijV & -*} atraves da reamostragem uniforme consiste nos seguintes

58 Na analise de credito, uma realizafSo da cadeia de markov corresponde as migrates observadas entre as 

diferentes classificaf&cs de credito das empresas. Os finilos estados corrcspondem as classificafdes prd-definidas 

de credito (porcxemplo: desde AAA aid inadimplente).

na 
Pn^J}=—^ni >0 

”,

Segundo Athreya e Fuh (1992), a realiza^ao de uma cadeia de markov pode ser 

particionada em blocos {xL: L=T“, ... , 7^"+l) -1}, onde 7/e o tempo do oc-esimo 

retomo a um estado recorrente A. A partir de um criterio apropriado de parada temos 

pela Propriedade Forte de Markov que esses blocos sao i.i.d. (independentes e 

identicamente distribuidos). Assim o metodo de reamostragem de bootstrap pode ser 

aplicado nestes blocos. Uma forma de realizar esta amostragem e fixar o tamanho da 

amostra n, assim o numero de blocos k e uma variavel aleatoria, onde o ultimo bloco 

pode ser descartado.

Considere x = {xo, ... , xn} uma realiza^ao de uma cadeia de markov em um 
espaqro fmito de estados'^8 S = {1, ... , s}, com probabilidade de transi?ao P = (p»j). 

Seja njj o numero de transi^bes do estado i para o estado j em x, e n, o numero de 
visitas ao estado i em x. O estimador de maxima verossimilhamja da probabilidade 

de transi?ao P e dado porPM = (/?„(/,»), onde



Formula 5-2

3. A distribui^ao de (p„(j,j)- Pg)!& pode ser aproximada pela distribui^ao

empirica de (pb (j, J) - pn (i, j))/ ab, b = 1,..., B.

Para estimar a distribui$ao F de M = (p„(j,f) ~ Pg)!& > seja X’ = {r)’ i, r]’2, —
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2. Para b = 1, ... , B, com a amostra original fixada, retire uma amostra de 

tamanho k de acordo com F’. Denotando esta amostra por Xb= { i]bi, r|b2, ... , 

rjbk }, definimos as estimativas das probabilidades de transi^ao do estado i 

para j e seu desvio padrao por:

, r|’k} a amostra retirada aleatoriamente e com reposi^ao da amostra original X =

Oil. *12, ... , T)k}-

1. Para a transi^ao (ij) fixa, decomponha a amostra original em k blocos: {r]l, 

t|2, ... , r|k}. Seja F’ a medida de probabilidade uniforme dos blocos {r|a: a=l, 

...,k}

Onde g(r|ba) e o numero de visitas ao estado i do bloco reamostrado r)ba, 

h(T|ba) e o numero de transi^oes (iJ) do bloco reamostrado r|ba, e pba = h(r|ba) / 

g(Hba).

2 E ’ (Pl-a (J J) ~ Pn (j, J)))2

k

E^J
Pbd,j) = ^---------

E^j
fl=l

Seja p\i,j}e. a2', calculados na reamostra X’, para a versao de pn{i,j)&

Metodo de reamostragem. Maiores dctalhes podem ser encontrados em PETR1ELL1 (2004).

a2, respectivamente. Entao a estimativa bootstrap59 de F e dada pela seguinte

1
( k E?OJ



NTprobabilidade condicional F(x) = P(M'<x\X'), com

Formula 5-3

Central de Risco do Banco Central do Brasil e a Resolu^ao 26825.3.1
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A partir da reamostragem uniforme, temos B reamostras independentes, X’), 

X’a,..., X’b, de X’, e seja M’b a versao de M calculada na reamostra X’b- Assim 

a aproxima^ao de F’ pela reamostragem uniforme e dada por:

1 BF.(x) = -Xwt<.r)

Segundo a resolu^ao 2682, as institui^oes financeiras devem classificar seus 

emprestimos em 9 categorias de risco, seguindo a escala: AA (companhias de 

primeira linha), A, B, C (nivel de risco normal — baixa probabilidade de 

inadimplencia), D (nivel 1 de risco), E, F, G (nivel 2 de risco) e H (nivel 3 de risco - 

alta probabilidade de inadimplencia).

A Central de Risco foi estabelecida em 1997 pelo Banco Central do Brasil com o 

objetivo de aprimorar a supervisao das atividades bancarias pelos orgaos reguladores. 

A Central tambem serve como fonte de informa?ao para os bancos, aumentando a 

transparencia do sistema fmanceiro como um todo.

Os bancos sao obrigados a informar, em base mensal, sua exposi^ao em 

emprestimos ativos e vencidos, com seus respectivos vencimentos e classifica<;6es de 

risco. Essas informa^oes devem ser enviadas de forma consolidada por empresa e por 

classifica^ao de risco. Desde manjo de 2000, os bancos informam as classifica^oes 

de risco de forma padronizada, seguindo a resolu?ao 2682.
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A grande vantagem dos dados da Central de Risco e que eles sao padronizados e 
por isso e possfvel estimar uma matriz de transi^ao de classifica^oes com base em 
todas migra^oes de credito do sistema financeiro.

Apesar das classifica?oes informadas pelos diferentes bancos serem as mesmas, a 
metodologia utilizada por cada instituipao para classificar o emprestimo nao e 
necessariamente a mesma. Porem, entendemos que as vantagens de se utilizar uma 
amostra de todo o sistema financeiro sao maiores do que utilizar somente as 
informa^oes provenientes da propria institui?ao financeira. Caso uma empresa, 
presente na carteira de 2 bancos diferentes com emprestimos de diferentes prazos, 
fique inadimplente no emprestimo mais curto, o segundo banco podera estimar 
melhor sua probabilidade de inadimplencia dessa mesma empresa se ele tiver acesso 
aos dados da central de Risco.

Os principals mercados de credito sao os mercados de divida soberana (titulos 
emitidos pelos govemos dos paises), emprestimos bancarios e titulos corporativos. 
Os titulos corporativos sao, no Brasil, formados principalmente pelo instrumento 
financeiro denominado debenture. As debentures possuem caracteristicas um pouco

Classifica^ao Provisao (%) 
AA 6
a 63
B 1 15-30
C 3 31-60
D 16 61-90
E 30 91-120
F 50 121-150
G 70 151-180
H 100 >180

Tabela 5-1 Classifica^des de Credito segundo Resolu^So 2682 do Banco Central do Brasil
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distintas dos emprestimos bancarios e se apresentam como uma forma mais barata de 
capta?ao para as empresas.

Outra caracteristica importante das debentures e que por ser um titulo financeiro, 

elas podem ser adquiridas por fundos de investimento e ate mesmo pessoas fisicas. 0 
perfil das carteiras dos fundos de investimento e completamente diferente das 
carteiras de grandes bancos no que se refere a quantidade de empresas presentes. Se 
nas carteiras dos grandes bancos o numero de empresas chega a 6000, nas carteiras 

dos fundos de investimento esse numero raramente ultrapassa 10 empresas.

Alem disso, devido as exigencias regulatorias e ao alto custo fixo incorrido no 
processo de emissSo das debentures, apenas para algumas empresas esse instrumento 
toma-se atrativo. Em abril de 2005, havia apenas 22 empresas com debentures em

Estoque de Debentures regitradas no SND
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Uma das principals diferen^as entre as debentures e os emprestimos bancarios e 
que as debentures sao um titulo de investimento que pode ser negociado no mercado 
secundario. Isso permite que os premios de risco possam ser diretamente obtidos dos 
pre^os das debentures, nao havendo a necessidade de estima-los. O volume 
negociado no mercado secundario de debentures vem aumentando, contribuindo para 

melhores informa?oes sobre premios de credito (grafico 5.1).



• Poucas empresas;

• Grande maioria possui a?6es listadas na Bolsa de Valores de Sao Paulo;

• Maioria possui a?6es liquidas, pertencentes ao Indice BOVESPA;

• Mercado secundario com crescente liquidez nos ultimos 2 anos.

5.4.1 Ajustes do modelo KMV para o mercado de debentures brasileiro
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E por essas caracteristicas, o modelo do KMV pode ser utilizado sem que 

nenhuma de suas hipotese seja quebrada.

• Todas as debentures possuem classifica^bes de credito feitas por agendas 
especializadas;

Ao contrario da empresa KMV, nao possuimos um banco de dados com mais de 

40 mil eventos de inadimplencia para o mercado brasileiro. Portanto, a probabilidade 

media de inadimplencia (EDF) nao pode ser diretamente determinada a partir da 

distancia para a inadimplencia (DD).

Se nao fizermos nenhuma corre^ao da hipotese de normalidade dos retomos do 

valor do ativo da empresa, a probabilidade de inadimplencia apurada pelo modelo 

teorico de BSM (formula 3.15) resultara num premio de risco muito menor do que os 

premios negociados no mercado de debentures (formula 3.17). Dessa forma, o

aberto no mercado. As empresas que possuem emissbes de debentures sao empresas 

com grande faturamento e alta necessidade de capital. Na sua grande maioria, sao 

empresas de capital aberto com a^oes listadas na bolsa de Sao Paulo. Das 22 

empresas com debentures em aberto em abril de 2005, 91% (20 empresas) 

apresentam aqbes listadas na BOVESPA e 64% (14 empresas) transitam entre as 

mais negociadas da bolsa (presentes no indice Ibovespa).

Portanto, resumidamente, o 
caracterizado por:

mercado de debentures brasileiro pode ser



5.4.1.1

Precisamos estimar a seguinte rela<?ao:

Formula 5-4Premio de Risco = f(DD)

Onde DD e calcuiada pela formula 3.20 e f e a fun^ao de rela?ao a ser estimada.
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modelo nao tera uma boa aderencia com as realiza^oes observadas efetivamente no 

mercado.

Estima^ao da Fun^ao de Premio de Risco dada 

Inadimplencia

Uma das formas de corre<;ao da probabilidade de inadimplencia e estimando uni 

novo process© da evolu^ao do valor do ativo da empresa diferente do modelo 

browniano geometric©. Atraves da simula^ao dos valores do ativo, sob esse novo 

processo, seria possivel estimar a distribuifao de valores no tempo future desejado e, 

portanto, sua probabilidade de inadimplencia. Esta probabilidade de inadimplencia 

seria utilizada para a precifica^ao da debenture atraves da abordagem neutra ao risco 

descrita no item 2.5.

Passo 1:
O primeiro passo e calcular as distancias para a inadimplencia de todas as 

empresas com debentures negociadas. Para isso, precisamos coletar no mercado as 

seguintes informafoes:

premio de risco precisara ser estimada na 

inadimplencias historicas.

a Distancia para a

Outra forma de corre^ao e criar um relacionamento entre os premios observados 

no mercado secundario e os parametros de distancia para a inadimplencia calcuiada 

das empresas. No KMV primeiro sao definidos as DDs, que posteriormente sao 

traduzidas (via banco de dados proprietario de inadimplencias historicas) em 

probabilidades de inadimplencia (EDF). Portanto, a fun<?ao que mapeia DD em 
falta de um banco de dados de



1. Valor da divida de longo curto (DCP) e longo prazo (DLP) da empresa;

2. Valor de Mercado Total das A?oes listadas da empresa (VE);

3. Volatilidade do retomo das a^oes da empresa (VolE);

4. Taxa de retomo livre de risco para o horizonte de analise (r);

Resolvendo o sistema temos:

K = PI * exp(rp . t) = (DCP + 0,5 DLP) . exp(15% . 1) = R$ 1.428.817 mil
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Valor Ativo_____
Volatilidade Ativo

Tabela 5-2 Cdlculo do valor e volatilidade do ativo da empresa Lojas Americanas

R$ 904,871 mil
R$ 649.847 mil
R$ 113.113 mil
30,86%a.a.
15% a.a. cc
1 ano

R$ 1.342.903 mil 
2,60% a.a.

DCP
DLP
VE
VolE
r = ra = rp
Horizonte

5. Taxa de retomo medio esperado do valor do ativo (ra) e passive (rp) da 
empresa.

Com
3.14

E importante salientar que o pre?o de exercicio (K) utilizado na formula de Black 
& Scholes deve ser calculado projetando-se o ponto de inadimplencia (PI) para o 
horizonte de analise. Em mercados com altas taxas de juros, se a proje^ao do PI nao 
for feita o resultado do sistema pode levar a DDs negativas! Portanto, no exemplo 

acima, o prepo de exercicio utilizado foi:

os dados coletados, podemos resolver os sistema composto das equasoes 
e 3.18 para encontrar o valor das variaveis Valor a Mercado do Ativo e 

Volatilidade do Ativo da empresa. O exemplo abaixo ilustra o resultado para a 
empresa Lojas Americanas em 31 de dezembro de 2004, supondo que ra e rp sao 
iguais a taxa de retomo livre de risco e o horizonte de analise e de 1 ano.



DD = (1.342.903 - 1.229.795) / (1.342.903 * 0,026) = 3,24

Curvas de Premio porClasse de Risco
2,5%

y_BBB = -0,0002x2 + 0.0024X + 0,0123 ♦ BBS
2,0%

y_A = -4E-05X2 *0,DO'l’4x + 0,0089  ■ A

y_AA = -0,0001 X2 * 0.0022X + 0,003'
A AA

xAAA0.5% X

0.0%
1092 3 7 81
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A figura 5.3 ilustra as curvas de premio por classe de risco do dia 31 de 
dezembro de 2004. Os dados de premio de risco e prazo para vencimento foram 
obtidos atraves do site www.debentures.com.br.

Para cada conjunto de par ordenado (prazo, premio) por classe de risco foi feita 

uma regressao polinomial de grau menor ou igual a 2 para estimar o comportamento 
do premio de risco com o prazo de vencimento. As equates dispostas na figura 5.3 

ilustram os resultados obtidos para o dia 31 de dezembro de 2004.

Por fim, a distancia para a inadimplencia da empresa Lojas Americanas em 31 de 
dezembro de 2004 e:

.................."
y_AAA = 0.0004X + 0.0027

4 5 6

vencimento (anos)

Figura 5-3 Curvas de Premios de Risco por diferentes classifica^des

Passo 2:
O segundo passo e construir as curvas de premio por classe de risco das 

debentures negociadas. Vale ressaltar que todas as debentures negociadas possuem 
classifica?6es de risco fomecidas por agencias de classifica?ao. Portanto, podemos 
relacionar o nivel do premio de credito a classifica^ao da empresa para construir as 

curvas exemplificadas no grafico 2.4.

| 1.5% 

5 
o 
I 1.0%

http://www.debentures.com.br


Formula 5-5

Premio ajustado = Premio Atual - [Premioclasse(vcto) - Premiodas5r(horizonte)]

Premio ajustado = Premio Atual - [PremioAA(5 anos) - PremioAAU ano)] =
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Portanto se um ti'tulo com vencimento em 5 anos, classificado com AA, possui 

premio observado no mercado de l,55%a.a., seu premio de risco ajustado e de:

A tabela 5.3 ilustra o ajuste calculado para as curvas apresentadas na figura 5.3 

para titulos hipoteticos com vencimento de 5 anos e horizonte de analise de 1 ano.

Com base nas (undoes de regressao calculadas para cada classe de risco, o ajuste 

do premio e calculado pela diferen^a dos premios calculados com o prazo de 

vencimento do titulo e pelo prazo do horizonte de analise (formula 5.5).

Passo 3:
O terceiro passo e calcular o premio de risco das empresas ajustado ao horizonte 

de analise (o mesmo horizonte utilizado no calculo da DD). Como podemos observar 

na figura 5.3, normalmente os premios de risco dentro da mesma classifica^ao 

variam positivamente a medida que o prazo de vencimento do titulo aumenta. 

Portanto, esta etapa e necessaria para unifonnizar a informa^ao de premio de risco de 

diversos prazos de vencimento para um unico horizonte.

Premio 
Vencimento 

0,47% 
1,22% 
1,49% 
1,93%

Premio 
Horizonte 

0,31% 
0,58% 
1,03% 
1,45%

Onde PremioC|assc(vcto) e PremioC|a5SC(horizonte) sao os valores da regressao da 

curva de premio (estimadas no passo 2) nos pontos do prazo do vencimento do titulo 

e no ponto do horizonte de analise, respectivamente.

Vencimento Premio Horizonte Premio Diferen^a 
Classe____ (anos) Vencimento Analise__________ Horizonte Premios
AAA________ 5_________ 0,47%_________ 1__________ 0,31%_______ 0,16%
AA__________5_________ 1,22%__________ 1__________ 0,58%_______ 0,64%
A___________ 5_________ 1,49%__________1__________ 1,03%_______ 0,46%
BBB________ 5_________ 1,93%__________1__________ 1,45%_______ 0,48%

Tabela 5-3 Exemplo do ajuste do premio de risco para titulos com vencimento em 5 anos



= Premio ajustado = 1,55% - (1,22% - 0,58%) = 0,91 %

Caracteristicas esperadas da fun^ao de regressao:

a) Quanto maior a distancia para a inadimplencia menor o premio de risco.
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A partir dos dados calculados no dia 31 de dezembro de 2004 de DD e 

premio de risco ajustado, pode-se chegar ao grafico 5.2 ilustrado abaixo.

Passo 4:
O quarto passo e estimar uma regressao entre as distancias para a inadimplencias 

das empresas (calculadas no passo 1) e seus respectivos premios de risco ajustados 

(calculados no passo 3). A fun?ao de regressao estimada e a resposta para o problema 

inicial enunciado na formula 5.4.

um sentido

intervalo

Pelas caracteristicas acima mencionadas, duas fun?6es que se aproximam das 

caracteristicas necessarias sao a fun^ao inversa (1/a.X) e a fun^ao exponencial 

(a.exp(b.X)).

b) Evidencias empiricas [Crosbie (1999)] mostram que 

de risco e DD nao e linear.

c) O valor limite do premio de risco quando DD tende ao infinite e igual a zero. 

Pela teoria de pre$o neutro ao risco, se uma contraparte nao tern risco de 

inadimplencia o premio a ser cobrado deve ser zero.

a rela<?ao entre premio

d) O valor limite do premio de risco quando DD tende a zero e igual a um 

premio de risco tai que o valor do titulo seja igual a 1 menos seu LGD. No 

caso extreme onde LGD e igual a 100%, o premio de risco e igual a infinito.

E fundamental que a fun^ao utilizada para a regressao tenha 

economico, e nao seja simplesmente uma fun?ao com boa aderencia no 

calibrado. Como a fiin^ao estimada sera utilizada para dados simulados que nao 

necessariamente pertencem ao intervalo calibrado, ela devera apresentar resultados 

coerentes economicamente para dados extrapolados da amostra.



Prdmio de Risco x DistSncia para Inadimpldncia (DD)

■

I.

■ I

5 6421

Premio
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3 
DD

Pelo grafico 5.2 percebemos alguns outliers (tabela 5.4) da distribute, pontos 
que nao seguem o comportamento esperado descrito neste item. Dois dos tres 

outliers pertencem a mesma empresa - Copel - o que refor^a a hipotese de ma 
avalia<?ao dessa empresa. Portanto para estima^ao da fiin^ao de regressao estes 
pontos foram retirados da amostra.

o

c 
a> 

T3 
o 
E 

■2 
a.

Empresa________________________ DD
TELE NORTE LESTE_____________ 5,08 0,96%
COPEL (DI + 1.75%a.a.)____________1,96 1,46%
COPEL (IGPM + I3.25%a.a.)________1,96 0,63%

Tabela 5-4 Outliers da distribute de premio x DD

Retirando-se os outliers da amostra, foram feitas duas regressbes, uma utilizando- 
se a fun<?ao inversa e outra utilizando-se a fun?ao exponencial. A fun?ao inversa nao 

apresentou bons resultados de aderencia, com urn coeficiente R2 menor do que 50%. 
Ja a regressao exponencial apresentou melhores resultados, com R2 proximo a 65% 
(grafico 5.3).

1.8% -r-

1,6% --
1,4% ■

1,2% -

1,0%
0,8%

0,6% •-
0,4%

0,2%

0,0% -
0

Grafico 5.2 Relate entre premio de risco e distancia para a inadimplencia das debentures em 
31/12/2004



Pr&mio de Risco x DD (sem Outliers)

y = 0,1859e’°'9378x
R2 = 0,6412

I

2,5 3 54 4,5
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O primeiro ponto a ser introduzido e o valor do premio de risco quando DD e 
zero. Neste caso sabemos que o premio converge para 1 — seu LGD. Assumindo 
arbitrariamente um valor de LGD de 50% para as debentures e taxa de juros para o 
horizonte de 1 ano de 20%a.a., o valor do premio de risco em DD = 0 e dado por:

o o
C 

■S 
o 
E 
•fi ex

1 - LGD = 1 / (1 + taxa de juros + premio)
1 - 50% = 1 / (1 + 20% + premio)

logo, premio ~ 80%a.a.
O segundo ponto a ser acrescentado indica a velocidade de convergencia do 

premio de risco para zero a medida que DD aumenta. Teoricamente, somente quando 
DD e igual a infinite que o premio de risco vale zero. Contudo, se discretizarmos 

esse conceito, podemos assumir que existe um ponto de DD no qual o premio

1,8% -r-

1,6% --
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
0.6%
0,4% -
0,2%
0,0% --

2

Uma dificuldade encontrada para a regressao do premio e DD e que o intervalo 
de valores de DD e pequeno, variando somente entre 2,94 e 4,38. Os outliers 

retirados da amostra sao justamente os pontos com maior dispersao do valor de 
distancia para a inadimplencia (em tomo de 2,0 e 5,0), prejudicando a estimativa do 

modelo. Para refinar a estimativa da fun?ao de regressao e garantir seu sentido 
economic© (discutido nos itens c) e d) das caracteristicas da fun?ao de regressao), 

introduziremos na amostra dois novos pontos que funcionarao como condi?6es de 
contomo.

3.5 
DD

GrAfico 5.3 Regressao exponential para a rela^So premio x DD sem outliers da amostra



observado

Grifico 5.4 Regressdo exponencial sem outliers da amostra e com condi^3o de contorno

Formula 5-6

5.4.1.2 Passo a Passo para Calcular o Risco da Carteira de Debentures
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Incluindo-se os pares ordenados {(0;80%) ; (8;0,01%)} na amostra do dia 
31/12/2004 e estimando-se novamente a regressao exponencial dos dados, obtemos 
uma fun<?ao com coeficiente de explica?ao R2 igual a 92,4%, muito melhor do que o 
coeficiente anterior sem os pontos extrapolados.

Portanto, com base nos dados coletados das debentures do dia 31/12/2004 e nas 
hipoteses feitas no item 5.4.1.1, pode-se dizer que uma possivel curva que explica a 
rela<?ao entre premio de risco e distancia para a inadimplencia e dada pela formula 
5.6 abaixo:

2. Estimar curvas de premio de credito por Classifica^ao de Risco (passo 2 do item 
5.4.1.1);

no mercado financeiro e proximo a zero. Por isso, adicionaremos 
arbitrariamente o par ordenado (8; 0,01%) na amostra.

1. Calcular o Valor do Ativo a Mercado, Volatilidade do Ativo e a distancia para a 

inadimplencia das empresas (passo 1 do item 5.4.1.1);

Premio de Risco = 0,3152 . e ('1’0753 DD)



5. Calcular a Matriz de Correla^ao dos Retomos dos Ativos das Empresas;

6.

9.
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11. Repetir os passos 6 a 10 N vezes e calcular o percentil desejado da distribui^ao 

de Retomos da Carteira no horizonte de tempo desejado.

Simular o Movimento Correlacionado do Valor dos Ativos das Empresas ate o 
horizonte de tempo desejado;

Calcular o novo valor da debenture com base no novo premio de risco da 
empresa;

4. Calcular a fun?ao de regressao entre o premio de risco ajustado e a distancia para 
a inadimplencia das empresas (passo 4 do item 5.4.1.1);

7. Apurar a Distancia para a inadimplencia, de cada empresa simulada, no horizonte 
de tempo desejado;

10. Apurar a diferen?a de valores entre o novo pre?o da debenture e seu pre?o com o 
premio de risco iniciai (calculada pela regressao estimada no item 1);

8. Avaliar o novo premio de risco de cada empresa com base na regressao estimada 
no item 1;

3. Calcular valor ajustado do premio de risco das debentures (passo 3 do item 
5.4.1.1);



6 CONCLUSOES
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A falta de transparencia e infonna?ao do mercado de credito brasileiro alimenta 

um circulo vicioso de aumento das taxas dos emprestimos e consequente redufao do 

volume de negocios. O menor volume de negocios resulta na escassez de informal ao 

e baixo conhecimento sobre o proprio mercado de credito. Neste trabalho buscou-se 

auxiliar a quebra desse ciclo, explorando-se os pontos principals para a gestao 

integrada do risco de credito em uma instituifao financeira. Dentre esses pontos, 

podemos citar: (i) aprofundamento na conceituafao de variaveis importantes nos 

modelos de credito, (ii) teoria de aprefamento neutra ao risco de credito, (iii) 

indicadores para uniformizar risco x retomo de operafoes, (iv) apresentafao e 

comparafao dos principals modelos de credito existentes na literatura e, finalmente, 

(v) como adapta-los a realidade e restrifbes do mercado brasileiro de credito.

Alem disso, o Novo Acordo da Basileia, aprovado em 2001, permite que cada 

instituifao financeira utilize seus proprios modelos para quantificar o risco 

decorrente de perdas por inadimplencia ou alterafao da qualidade de credito de suas 

contrapartes. A flexibilidade para sofisticafao e aperfeifoamento dos modelos 

intemos de credito permitira aos bancos estimar com maior precisao sua reserva de 

capital e dessa forma otimizar o recurso de seus acionistas.

para o 

e desenvolvimento do mercado de credito brasileiro. O cenario 

economico nacional, desde a implantafao do piano Real em 1994, proporcionou 

estabilidade de prefos e menores taxas de juros. As taxas de juros americanas estao 

nos seus niveis mais baixos historicamente, aumentando o fluxo de investimentos 

para mercados emergentes. A transparencia do mercado de credito vem crescendo 

devido a iniciativas privadas (portal de debentures para informafao e prefos do 

mercado secundario) e piiblicas (Central de Risco do Banco Central do Brasil e 

resolufao 2682).

Diversos eventos vem ocorrendo nos ultimos anos contribuindo 

crescimento



Por fim, pode-se concluir 2 pontos fundamentals:
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Para determinar o nivel de inadimplencia das empresas, o modelo KMV assume 

100% das dividas de curto prazo mais 50% das dividas de longo prazo. Esta hipotese

2) Nenhuin dos quatro modelos apresentados possui implementa^ao imediata no 

mercado brasileiro de credito. Porem, existem altemativas possiveis de adapta^ao 

e/ou restri^ao dos instrumentos analisados em carteira que viabilizam a utiliza?ao 

desses modelos no Brasil.

Como os modelos analisados neste trabalho foram todos desenvolvidos e focados 

para o mercado financeiro americano, algumas das hipoteses utilizadas nao sao 

pertinentes, e algumas informa^oes necessarias para a modelagem nao estao 

disponiveis. Portanto, a implanta?ao de qualquer um dos modelos deve ser 

cuidadosamente analisada antes de ser replicada para a realidade do mercado 

brasileiro.

1) Todos os quatro modelos de quantifica^ao de risco de credito apresentados 

(CreditMetrics, KMV, CreditRisk' e Credit Portfolio View} possuem grandes 

semelhan^as entre si, e

Os modelos CreditMetrics, Credit Portfolio View e KMV sao modelos de 

simula<?ao da distribui?ao do valor future da carteira baseados em probabilidades de 

estados e premios de risco para cada estado simulado. A unicidade de cada modelo 

esta na forma de calcular as probabilidades de cada estado. No modelo 

CreditMetrics, a probabilidade de transifao entre estados e parametro de entrada do 

modelo. Ja no modelo Credit Portfolio View as probabilidades sao estimadas 

condicionadas a fatores macroecondmicos. Por fim, no modelo KMV, as 

probabilidades sao estimadas atraves de variaveis microecondmicas da empresa 

(rela?ao ativo x passivo). O modelo CreditRisk*, apesar de apresentar uma formula 

fechada de resolu^ao, pode ser adaptado na sua forma multi-fatorial para o modelo 

CreditMetrics, conforme o artigo “J Comparative Anatomy of Credit Risk Models" 

publicado por Gordy em 2000.
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Nos modelos que dependem explicitamente de uma matriz de transi^ao 

{CreditMetrics e Credit Portfolio View), foi proposto um metodo de reamostragem 

uniforme em blocos (via bootstrap) para estimar a distribui?ao das estimativas das 

probabilidades de transifao da cadeia de Markov. Atraves do metodo de 

reamostragem proposto, e possivel estimar a matriz de transi^ao com uma amostra 

reduzida, bem como o desvio padrao de cada estimativa de probabilidade de 

transi<?ao de estado. Cabe ressaltar que nenhum dos modelos estudados menciona a 

variabilidade das estimativas da matriz de transi^ao, supondo-as deterministica.

A hipotese de valores baixos para a taxa media de inadimplencia (hipotese chave 

do modelo CreditRisC) nao e satisfeita para a totalidade de contrapartes no mercado 

brasileiro e, portanto, este modelo nao deve ser utilizado de forma irrestrita.

foi testada para empresas americanas [Crosbie (1999)] e esta fortemente ligada ao 

ambiente juridico do pais estudado. A Lei de Falencias no Brasil e diferente da Lei 

de Falencias nos EUA e, portanto, esta hipotese deveria ser melhor estudada para o 

caso de empresas brasileiras.

Para a implementa^ao dos modelos estudados no mercado nacional foram 

propostas algumas mudan?as a firn de melhor adequar suas estruturas. No modelo 

CreditRisk* foi proposto segregar a carteira original em contrapartes de alta e baixa 

taxa media de inadimplencia, criando assim 2 sub-carteiras. A sub-carteira de baixas 

taxas medias de inadimplencia seria tratada normalmente pelo modelo CreditRisk* 

enquanto a sub-carteira de altas taxas de inadimplencia seria tratada de forma 

deterministica.

No modelo KMV, ha uma forte dependencia da liquidez dos mercados 

acionarios, portanto, sua utiliza^ao foi proposta a uma carteira restrita por 

debentures. Grande parte das empresas emissoras de debentures possui a<?6es com 

alta liquidez no mercado acionario brasileiro, viabilizando assim, a calibra^ao dos 

parametros necessaries na utiliza<?ao do modelo KMV. O grande desafio para a 

implementa^ao do modelo KMV foi ajustar a fun^ao que relaciona a variavel 

Distancia para a Inadimplencia (DD) e o premio de risco. A empresa KMV possui de
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urn banco de dados com mais de 40 mil eventos de inadimplencias observadas para 

criar uma fungao empirica entre DD e premio de risco. Como nao dispomos de um 

banco de dados tao complete, uma nova fungao precisou ser estimada.

Gerenciar de forma eficaz as informagoes relevantes a atividade de credito e o 

ponto de partida para um bom gerenciamento do risco de credito. Eventos de credito 

sao raros, principalmente no segmento de grandes empresas e, portanto, leva tempo 

para construir uma base de dados com observances de inadimplencia e taxas de 

recuperagao. A estimada© dos parametros de perda na inadimplencia (LGD) para a 

realidade brasileira ainda e um desafio, com quase inexistentes referencias e amplo 

espago para aprofundamento. A falta de informagao dificulta tambem a validagao dos 

modelos propostos (tambem chamada de backtesting).

A estimagao da fungao entre DD e premio de risco e fundamental para que nao 

seja assumida normalidade dos retomos de credito (hipotese implicita no modelo de 

Black & Scholes e contestada em diversos artigos). O valor do premio de risco em 

fungao da DD foi estimado atraves da DD calculada e do premio de risco obtido no 

mercado secundario de debentures, ajustado pelo horizonte da analise. Para 

extrapolagao da fungao estimada, foram acrescentados na amostra pontos ficticios 

para valores limites da distribuigao (DD=0 e premio = 0). A fungao obtida 

apresentou alto grau de explicagao (R2 = 92,4%).

O aprimoramento da gestao do risco credito leva ao circulo virtuoso de melhora 

da informagao. Mais do que estimar a potencial perda devido a inadimplencias, ao se 

implementar um sistema de risco de credito, a empresa passa por um processo de 

aprendizagem de seu proprio negocio e clientes, auxiliando nas decisoes de 

concessao de credito, otimizando a alocagao de capital dos acionistas e adequando o 

capital economic© da empresa.
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Classifica^oes de Credito (Rating) das Debentures Listadas no Sistema Nacional de 
Debentures (SND) em 31/12/2004
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TNLP11 
BESA21 
CMIG11 
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Baa1.br


Rating

136

1/7/2009
1/8/2012

1/10/2010
_1/9/2009

1/4/2014

PALF22. 
PETR12 
PETR13 
SBES26 
SUZB13

1,21% 
0,55% 
0,48% 
1,68%
1,39%

A
AAA
AAA 

A 
AA

A
A

Premio de Risco x Rating Apurado para as Debentures Listadas no Sistema National 
de Debentures (SND) cm 31/12/2004

VQTORANTIM FINANQAS
BRASIL TELECOM________
COPEL__________________
LOJAS AMERICANAS
CIA PETROLIFERA MARLIM
NOVAMARLIM____________
SABESP___________________
TELE NORTE LESTE
CEMIG__________________
CEMIG__________________
CEMIG__________________
COPEL__________________
CSN____________________
LOJAS AMERICANAS

1,57% 
0,96% 
1,05% 
0,48% 
0,51% 
1,14% 
1,66% 
1,10% 
0,54% 
0,61% 
1,90% 
1,05% 
2,00% 
1,96% 
2,05% 
0,84% 
1,18% 
1,19% 
-1,96% 
1,11% 
1,11% 
0,04%

_A_ 
,.A__ 

A 
AA 
AA 
AA 

BBB 
_A_
AA 
AA
A 

AA 
BBB 
BBB 
BBB 
BBB 
_A_

A 
AA
A 
A 

AA

Codigo
ALLG13
CSNA12
CSNA13 CSN_________________________

CIA PAULISTA DE FORQA E 
LUZ

Nome_____________________
AMERICA LATINA LOGiSTICA 
CSN

Vencimento
_1/6/2007
__ 1/12/2006

1/12/2006

Premio 
1,35% 
1,05% 
1,04%

_V7/2009 
1/6/2005 
1/6/2006 

1/12/2005 
20/6/2006 

5/7/2009 
_1/3/2007 

1/1/2007 
1/12/2005 
1/12/2006 
_1/9/2007

1/6/2006 
V11/2009 
2/6/2014 

1/11/2011
1/3/2007 

1/12/2008
1/1/2009 

1/1.2/2005 
_l/7/2010 
.J/7/2010 
1/12/2008

PALF12
TMAR14 TELEMAR______________
TMAR24 TELEMAR______________
VTRF13 VQTORANTIM FINANQAS
VTRF23
BRTO14
CPEL22
LAME12
MRLM11
NVMLT2
SBES16
TNLP11
CMIG11_
CMIG13
CMIG21
CPEL32
CSNA23
LAME22
MRLM21 CIA PETROLIFERA MARLIM
NDUT11 CONCESSIONARIA DA DUTRA
NDUT21 CONCESSIONARIA DA DUTRA
NVML22 NOVAMARLIM________________

CIA PAULISTA DE FORQA E 
LUZ_________________________
PETROBRAS_________________
PETROBRAS_________________
SABESP_____________________
SUZANO
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4,50____ 1J,57%_ 2,9399 1,15%1/7/2009

139

Analise Premio de Risco Ajustado pelo Prazo de Vencimento x Distancia para 
Inadimplencia

__4,50 1,21% 
2„4,51_J1,14%2.
__4,67 1,68% 
__ 4,84 ._2,00%_

5,50 1,11%2_
_ 5,50 1,11%_
__ 5,75 __2_ 0,48%. 
__6,84 .__2,05%. 
. 7,59 0,55%_ 
.9,25 1,39%.

9,42___ 1j96%1

1/7/2009 
5/7/2009 
1/9/2009 
1/11/2009 
1/7/2010 
1/7/2010 
1/10/2010 
1/11/2011 
1/8/2012 
1/4/2014 
2/6/2014

DP
3,2635 
4,3844 
3,3340 
3,2635 
5,0798 
4,3844 
3,3824 
3,3824 
-5,5606 
3,2395 
1,9592 
1,9592 
2,7732 
2,9978 
3,3824 
-5,5606 
3,2395

2,9399
3,1532
2,9978
2,9678
3,3329
3,3329
4,1250
2,9678
4,1250
3,5006
2,9678

0,80% 
0,56% 
1,25% 
1,52% 
0,60% 
0,60% 
0,29% 
1,56% 
0,28% 
0,42% 
1,70%

Nome____________________
TELEMAR__________________
VOTORANTIM FINANQAS 
CIA PETROUFERA MARLIM 
TELEMAR__________________
TELE NORTE LESTE_________
VOTORANTIM FINANCES
CSN_______________________

_CSN
NOVAMARLIM______________
LOJAS AMERICANAS_________
COPEL____________________
COPEL____________________
AMERICA LATINA LOGISTICA
SABESP____________________

_CSN_______________________
NOVAMARLIM______________
LOJAS AMERICANAS_________
CIA PAULISTA DE FORQA E 
LUZ_______________________
CIA PAULISTA DE FORQA E 
LUZ_______________________
BRASIL TELECOM___________
SABESP____________________
CEMIG_____________________
CONCESSIONARIA DA DUTRA 
CONCESSIONARIA DA DUTRA 
PETROBRAS________________
CEMIG_____________________
PETROBRAS________________
SUZANO___________________
CEMIG 

Prazo 
Vencimento (Anos) 

1/6/2005 
1/12/2005 
1/12/2005 
1/6/2006 
1/6/2006 

20/6/2006 
1/12/2006 
1/12/2006 
1/12/2006 
1/1/2007 
1/3/2007 
1/3/2007 
1/6/2007 
1/9/2007 
1/12/2008 
1/12/2008 
1/1/2009

Premio 
Ajustado 

1,04% 
0,49% 
0,56% 
1,00% 
0,96% 
0,42% 
0,93% 
0,93% 
0,43% 
0,97% 
1,46% 
0,63% 
0,00% 
1,69% 
0,83% 
-0,45% 
0,83%

Premio 
0,42 . 0,96% 

_ 0,92 2.0/48% 
2 .0,92 0,54% 
_ _l/42* 21,05% 

1,42 1,05% 
__1,47 _0,51% 
_ 1,92 1,05% 
_ .1,92 1,04% 
_ 1,92 0,61% 
2 2,00 1,10%

2,16 2 1,66% 
_ .2,16 . 0,84% 
_ _2,42_ 1,35% 
2.2,67 1,90% 
_ 3,92 1,18% 
_ .3,92 O,O4%2 

4,01 1,19%



Anexo II - Demonstracao da Severidade

das Perdas no Modelo CreditRisk+

Tratando cada banda como uma carteira :

'"'a

'"'u

II -I

140

in in

=cxp 
a— 1 </—1

Como derivadas n-esimas da fun?ao geratriz em z=0 fomecem as probabilidades 
p(n), temos:

Assumindo que as bandas sao independentes (as exposi<?bes sao independentes): 
in

G(z) = Y[G„(z)
cJ=d

Introduzindo uma fun^ao geratriz para as perdas agregadas:

G(z) = ^p(/?L)z"
n=0

Ki_ 
n!

Ga(z) = ^p(n)z 
n=\

G.Sz) = '^2,p(n) z 
//—I

m in

G(z)=nG„(z)=n
<7—1 a— 1

e~l‘„

z""-
>l=\

e "‘'I1''!

fll



i

3

0 L=0

"u

''a
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-W

/>("£) =-L ("-1
,/!a=<> /<

I nt

12 >luz
L=0 <z=l

j m

E/C.Z
t=0 a-J

<7X+I
dzk+[

I m

L=o

Hl

I
n\clz"~\ 

k

__LyV"-

G(z)
dz"-k-'

G(z) = ^/.)dk)z' 
!-o

1 d'‘G(z)\
/?! clzn I

| =('7-A-l)!/;((/Z-A--l)!Z,)
' 2=0

/z<;(^ + 1)!, se Ba : = k 4- 1
0, cc

G(z)±I
L-=o dz\ 
~ J ] d"~k~' I 
’ dz"^

l(» - A- 1)!(A + -k-\)L)

1 <■/"

X0) = expL^/t(/
I a=l

3<i:na =X-+1

/>(nL) = y- y,/'.,,,
p((n — v )L\— s,

,rj'uSll n <l) ) 2^ )L)
•'■‘'a^ll ''


