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Resumo

O mercadode cartõesde crédito brasileiro encontra-seem um período de
extrema expansão. Há uma forte concorrência entre as instituições finaceiras
nas quais o cartão de crédito é uni de seus principais produtos de crédito. Isso
ocasiona a necessidadede identificar o risco de cancelamento dos clientes anuais

para tomar açõespreventivas. Modelos estatísticos,denominadosafthÉãomscore
são utilizados para esta finalidade. Neste tuba.Iho, apresentatnos uma alterna.uva.

aos modelos usuais, utilizando a Análise de Sobrevivência com fração de cura,
cuja aplicação ten) aumentado nos últimos anos. Ena nosso contexto, denominamos essesmodelos como modelos de Análise de Sobrevivência com fração de
fidelizados. A partir de uilaa base de dados fornecida por uma grande instituição
financeira

brasileira, aplicamos e comparamos

as seguintes técnicas: Regressão

Logística, Análise de SobrevivênciaParamétrica e Semiparailaétricaambas com
fração de fidelizados. A primeira técnica já é muito utilizada por profissionais do
mercado e as demais são novas alternativas para serem aplicadas nessetipo de
estudo.

Abstract
The Brazilian market of credit ca.rdsis in a period of extremegrowth,
with heavy competition among financiaminstitutions where credit cards are the

most important product. This environlnent denlandsthe developmentof tools
apropriated to evaluate the attrition risk of customers. Some usual statistical
models (e.g. Logistic Regression)have already been used for t,his purpose. In
this study, we consider the use of survival analysis with cure rat;e inodels to study

the history of credit card cancelations.In our context, we called this teclinique
"survival a.nalysis with fidelity rate" . The new approach is compared with logisbic
regression modems,considering a real dataset.
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Capítulo l
Introdução
As instituições financeiras na entrada do novo século estão se conscientizando da

necessidadede intensificar o foco no Marketing de Relacionamentose quiserem
manter e ampliar seu mercado. Apesar dos orçamentosdas instituições financeiras

ainda estaremdirecionadospala o marketing de massae progra-masde conquista
de nox,osclientes, os bancos estão aprendendoque podem reduzir as taxas. de
cancelamento voluntário e nlelltorar a rent.abilidade vendendo mais produtos e
serviços para os clientes atuais, através de técnicas conhecidas como h/larketing

de Relacionamento, que pode ser definido como uln conjunto de estratégias de
negócio pelas quais a empresa ob.jetiva construir uin relacionamento com seus
clientes de maneira personalizada e duradoura. Para isso é essencial que a mesma

dedique-sea uma constantemelhora nesserelacionamento,pala que ambas as
partes sejam beneficiadas.
A gestão do relacionamento

com o cliente ou C'usfomzer -ReZaíãorzsÃip.A/anage-

ment (CRM) está totalmente ligada à filosofia do lvlarketing de Relaciollamento
aliado à utilização constantede informação.
A utilização dessetipo de gestãojá era praticada no passado. Uin pequeno
comércio atelldia às pessoasde forma personalizada e quase sempre o próprio dono
do negócio conllecia seusclientes pelo nome, bem como seushábitos e preferências

l

]. Introdução
de compras.
O conceito de CRM parte da premissa de que é de cinco até dez vezesmais caro
obter um novo cliente do que reter os existentes, e que o importante não é ter uma
imensa carteira de clientes, Dias mina boa base de clientes fiéis (Oliveira, 2000)
Cada vez mais as empresas estão se conscientizando de que nada adianta gastar
com campanhas publicitárias e de marketing, se não for possível manter os clientes

fiéis a seusprodutos/serviços.
Em mercados altamente competitivos, a fidelização e retenção de clientes tem
papel fundamental nas empresas. Identificar, antecipadamente, clientes com alto

potencial de ruptura de relacionamentopermitindo açõespreventivas,se tornou
imprescindível pala a manutenção ou acréscimo da lucratividade das empresas.
Este trabalho considera o uso de técnicas de Análise de Sobrevivência na mo.-.

delageindo tempo até o cancelamentode cartõesde crédito de uma grande instituição financeira brasileira. Un)a vez que a maioria dos clientesdessainstituição
já possui um grande período de relacionamento, não é difícil inferir à presença
de clientes fidelizados ao cat\celainento do cartão de crédito. Entende-sepor
fidelizados, os clientes que apresentam baixo risco de cancelar o cartão.
Além disso, estaremoscomparando os modelos usualmente utilizados para dis-

criminar os bons e maus clientescom os lliodelos apresentadosnesta dissertação
que podem também ser vistos como modelos cole poder discriminatório.
O trabalho é desenvolvido na seguinte sequência: no Capítulo 2, são apresenta-

das as técnicas de Análise de Sobrevivência com oraçãode fidelizadosl no Capítulo
3, são descritos os dados utilizados, as variáveis consideradas e as aplicações dos

modelos descritos no Capítulo 2; além disso, é apresentadauma proposta pala
seleçãode variáveis para obtenção de um modelo final. Avaliação da perfortnance
e comparação com modelo usualmente utilizado no tratamento dos dados considerados são apresentados no Capítulo 4. E, por fim, as conclusões finais e sugestões
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pala novos estudos estão no Capítulo 5

Capítulo 2
A.nálise de Sobrevivência com
oração de fídelizados
2.1

Defi ni rã
Y-' n

Os modelos de Análise de Sobrevivênciaincorporando o fat.o de existirem indivíduos imunes ao evento de interesse possuem a vantageiai em relação aos mo-

delos de sobrevivência usuais de incorporarem a heterogeneidade de duas subpopulações (susceptíveis e imunes) .

Algumas aplicações dessesmodelos são apresentados em Boas (1949), Yama-

guchi(1992), Berkson and Game(1952) e Pocock,Gore and Keir (1982) com
aplicação a dados de câncer de mama. Farewel1 (1977; 1982; 1986) apresentaalgumas generalizaçõesdo modelo proposto por Boas (1949). Ein h'laller and Zhou
(1996) também são descritas aplicaçõesnas áreas de epidemiologia, criminologia,

educação,entre outras. Abreu (2005) en] sua dissertação de mestrado utilizou
essetipo de nlodelagein numa aplicação a dados de credit scoring.

Essesillodelos sãoconllecidoscomo modelosde Análise de Sobrevivênciacona
fração de imunes (cure rate modems)
e neste trabalho, são denominadosmode-
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2. Análise de Sobrevivênciaconafiação de fidelizados
los com oraçãode fidelizados. Dentre esses,o tipo mais comum é o i)modelode
mistura (mízfure made!)no qual se consideraquea populaçãoé dividida eni duas
subpopulações: imunes (no nosso caso,fidelizados) e susceptíveis(não fidelizados)
ao evento de interesse.

Admitimos que os indivíduos podem ser classificadoscomo fidelizados (sem
possibilidadede apresentaro evento de interesse)com probabilidade q ou serem
não fidelizados com probabilidade p = 1 -- q.
Assim, como introduzido em Berkson and Game(1952), a cada indivíduo as-

sociamosuma variável aleatória T representandoo tempo até a ocorrência do
evento de interesseou até a censura, caiactetizado por unia função de sobrevivência imprópria que pode ser escrita colho
$i(f)

>t)

xS*(t)

(2.1)

enl que $*(.) é a função de sobrevivênciapara indivíduos não fidelizados,de:tal
forma que pala t '-, +oo, S*(t) --, 0 e assim, limo--

Si(t) = q(> 0).

Nos modelosde Análise de Sobrevivênciacom fiação de fidelizados,os indivíduos fiéis não são identificados a priori, Dias a presença dos mesmos pode ser

inferida se a quantidade de indivíduos censuradosno estudo for suficientemente
grande. Então para a utilização dessetipo de modelo é necessáriotestar:
e a presença de indivíduos fidelizadosl

e se o horizonte de telllpo considerado no estudo é suficiente para vei'ificar a
ocorrência de Êdelizados.
Note que é recomendável antes do ajuste do modelo com fração de fidelizados a

realizaçãodessestestes, pois assin) é possível detectamse realmente há evidêllcias
de indivíduos fidelizados na base de dados e se o horizonte de tempo considerado
pala o acompanhamento de cada indivíduo

foi suficiente pala se inferir a presença

desses indivíduos, com uln certo grau de confiança.
5
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2.2

O modelo de mistura Weibull

Em (2.1) pode-seadorar que a distribuição dos tempos de cancelamentodos
indivíduos não fidelizados ao evento de interesse segue uma distribuição Weibu]].

Suponhaque ti, . . . , f. sejam os tempos até a ocorrênciado cancelamentodo
cartão de crédito para n clientes do estudo e seja cí o indicador de cancelamento

dado por
1 1,

c{ :: 'ç

se o {-ésimo cliente cancela o cartão

l o, caso contrário.
Considere uma variável aleatória binária b{, á=1,. . . ,n indicando se o i-ésimo

indivídito está em risco ou não em relação ao evento de interesseno final do
período de acompanhamento

bí

1 1, se o i-ésimo cliente é não íidelizado

1 0,

caso contrário.

Assume-se que os bí's são independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.)

coi-nPjói = ll = pi indicando a probabilidade do indivíduo á ser não fidelizado ao
evento e Pjóí = 01= 1 p{, a probabilidade do indivíduo ser fidelizado.
Associado ao {-ésimo indivíduo, há tun vetou de r* covariáveis dado por }V'i =
(Woí = 1, 1,rlí, . . . , W,.:) C R''+:.

Como proposto em Farewel1 (1982) pode-se

escrever
eP }'

p; - plz,: em que o vetor yí
do vetou Wi, {

tl - it;iã::Z' -

ol,

(2.2)

5; r2 $

r* é unl subvetor

1 - plz': -

= (yoí = 1,hi, . . . , }Ç,.) C R':+', l

= 1, . . . , n e ©T=(0o,#i,. . . ,©,,) C IR"+: é um vedor de parâmetros

desconhecidos.

Os bi's não são observados mas a presença dos clientes fiéis é inferida se a
qua.ntidade de indivíduos censurados no estudo for suficientemente arande
6
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Para os clientes não fidelizados bí = 1, os tempos até a ocorrência do evento
são considerados independentes e distribuídos segundo um modelo Weibull cona
função densidade dada por

/:(ti,alba = 1) = ÕÀ?(tí)ó 'e(x'':)',

(2.3)

em que ti ? 0, Àí > 0, õ > 0.
O parâmetro

Àí está relacionado

ao vedor de covariáveis Xi

= (Xoí = 1, Xii

X,:.) C R"+: através da seguinte relação

(2.4)

com aT=(cvo,ai,-- ,cv,:) C IR''+i sendoo vetor de parâmetrosdesconhecidos
e
Xí subvetor de Wí, l $ ri $ r*, ã = 1, . . . ,n.

Observe que (2.4) representa.o parâmetro de escala(to modelo Weiblill escrito

r-a forma de ITlodeloslineares generalizados(McCullaghand Nelder, 1989). A
função log-linear é Convenientemente utilizada para escrever a relação entre ÀÍ e

o vedorde covariáveisXi.
Note que a contribuição para a verossimilhançade um indivíduo que falha en]
IÍ é dada por

PIÓ: ll.f(t:,a"lb:

1)

pí(iÀ?(ti)õ'ie (À'':)',

á-

l,

,n

l2.5)

e a contribuição de um indivíduo ein risco em tí pode ser escrita como
PJZ > t:; al''l

PIÓ{

PIZ > ti; alrlZ,:. 01+

+ PIZ,: IPIZ > t.;al''lb:
l --pijl

e-(Xítiyl.

(2.6)

Logo, utilizando (2.5) e (2.6), calcula-se a contribuição do ã-ésimoindivíduo
para a verossimilhança do modelo de mistura Weibull, dada por

/.(t:; a, #)

- lp:õÀ?(t:)'':e'O''D'j''jl - P:(l .'n''i')l:-''

(2.7)
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Z

1,

, 7Z

Então, utilizando os resultados apresentadosacima, dada uma amostra aleatória

de n indivíduos com os respectivostempos até a ocorrêllcia do eventoou censura
Ti , . . . , Tn e os indicadores de cancelamento cl , . . . , c., a função de verossimilhan

ça de OT = (aT, PT, õ) pode sei escrita como

L«(a)- lllp:õ.à?(t:y':e O''O'l';li p:(l - e O''0')l:''.
l

l

(2.8)

Vale ressaltar que o mecanismo de censura é suposto não informativo, uma vez
que a distribuição dos tempos de censura não envolve os parâmetros de interesse
(,à{ , Pí , Õ) .

2.2.1 Estimação dos parâmetros
Nessaseção será considerado o uso do método de estimação de Jítáxillia. -/eros-

similhança. Tomando o logaritmo da função de -/erossimilhançadada em (2.8)
tem-se cl'ue

z«(o)

}:
{Qli«(p:) + i«(õ) + õi«(À:) + (õ - i)i«(t:) - (,x:t:);l+
á-l

+ (i-':)i"li-P:(i
Desta fot

''n:'i')l}

(2.9)

escore é dado pelo vetou

az«(o)

s«(o)

az«(o)

az«(o)

az«(o)

aõ J ,;.:

l2.io)

2. Análise de Sobrevivência com fiação de fidelizados

com r = (ri + r2 + 3) e a matriz

Ui dada por

Xi

0

O Y'i
0

(2.11)

0

coll] z := 1, . . . , n,.

O estimador de máxima verossimilhança de O é encontrado maximizando (2.9)
que é obtido resolvendo as equações
n

s«(o)- >: ':(o) - o
{-1
com ':(O) = (s:-(O), s.:(O), .:;(O)y

.«(o)

::

(2.12)

em q«e

az«(o)

'ã='

>:
{c:(Õ {-1

Õ(À:t:y)
ÕÕC'(Àiti)'

o - «)r::ÍI) - -óúq
s:,(0)

az«(o)

(2.13)

}:
{q(l - P:)
í-l

'-o-d
s:;(0) -

az«(o)

l,p.'g

El:(:+z«01 0:fJ'z«0:'M
-'««J

-o -«)e'Pf:llt(1lCrl. p.:q

Para a resolução dessasequações,deve-seutilizei um método nunaéricocomo o

algoritlalo de Newton-Raphson,pois leãoé possível obter uma expressãofechada
para o estimador de O. Esse método necessitadas segundasderivadasdo logaritmo da função de verossimilhança pala sua implementação.

Então, escrevendo
9

na forma matricial, tem-se que

Fn(0)

a'z«(o)

a'z«(o)

a'!.(o)

a:z«
(o)

a'z«(o)

a'l«(o)
aP'

a'J«(o)

a13ac-

a'l«(o)

a'z«(o)

a'/«(o)
r'X r

-

}l:Kaz(o)q

(2.16)

em que .6(0) é uma matriz de dimensão3 x 3 simétrica com componentes
e k=1,.

. . , 3, qué são detalhadas

no .A.pêi)dice

/zlk,

.j

A

Pode-se mostrar que a matriz de informação esperada .D. = E {Fn (O)} necessária

para o desenvolvimento de inferências sobre os parâtnetros de O,satisfaz apelação
L1..3

l--.-

(::

1)« = E {Sn(O)SÍ.(O)}

(Maller

and Zhou, 1996).

:..J

Assim pode-se escrever a esperança de (2.16) como
n

o. - }:
Gp:(o)«
&
l

co-- D:(0)

(o)},

{

(2.17)

l,. . . ,n.

A análise inferencial de Opode ser desenvolvida através da d istribuição assintótica

do vetor O,dada por
U

(U

'D

U) -n /V, IU; J,l

A partir do artigo de Pena, Dear and Denhani (1998), o primeiro autor desenvolveu uln programa no software S-Plus (Venables and Ripley, 1997)denominado

gl/bulepala o ajuste de modelos paramétricos com oraçãode fidelizados. O programa gfcure divide a saída do modelo Weibull com fiação de fidelizadosem
10
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2 partes: a parte do modelo de sobrevivênciaWeibull que modela o tempo de
sobrevivênciados indivíduos não fidelizados e a parte Logística, que modela a
probabilidadepi do á-ésimoindivíduo ser não fidelizado.

2.3

Modelo de Cox com fiação de fídelizados

O modelo de Cox, proposto por Cox (1972), é uni dos mais utilizcadosna análise
de dados de sobrevivência. Este modelo, assim como outros na literatura, modela

os dados de sobrevivência na presençade covariáveis, utilizando a fullção de tax a
de falha.

Considei e ó

uw''u uçõ\,.uuuu ei.turiiieut,qou seja, o{ := u se o individuo é

fidelizado ou b{ = 1 se o indivíduo é leãofidelizado. Kuk and Chen (1992) propuseramescrevero modelo de Cox cola .fiação de fidelizadoscondicional a bí .= l
da seguinte forma
a(tlZ,:

1; X) ::: ao(tlb,

l)e'"x,

(2.18)

con'i:

X: vedor de covariáveis,

ao(tlbi = 1): função de risco basal.
h/leis uma vez, vale ressaltar que os bi's não são observados mas a presença

dos clientes fiéis é inferida se a quantidade de indivíduos censuradosno estudo

for suficientemente
grande.
Pode-setambém obter a função de sobrevivência condicional do modelo de
Cox, que é dada por
s(flb: - i; x)

ISo(tlb: i)I'''*',

(2.19)

em que:

So(tlb{ = 1): função de sobrevivência basal
11
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Suponha que (Z, Q, X{, }'i) são os dados observadospara o i-ésimo indivíduo
{ :: 1, . . . , n, eln que:

7;: tempo até a observação do evento ou raté a censura
Q: indicador de falha,

Xí e yÍ: vetoresde covariáveis,respectivamente,
da parte de Cox e da parte
logística do modelo com fiação de fidelizados.
Portanto, a contribuição para a verossimilhança de um indivíduo que falha em

t{ é dadapor
pló:

/(t:;x:ló:

ló:

(2.20)

''

'',m p:-Plb:-ll-

E a contribuição de um indivíduo que está em risco em ti pode ser escrita como

PJZ > ti; xÍI

(i - p:) + p.s(t:ló:

1; Xí)

(2.21)

Logo, a verossimilhança pode ser escrita .colho
n

L«(©,

'', ao) - llb:/(t:ló:
l

1;

x.)I' li -

p: + p:s(t:lz,: - 1;

x:)I'''', (2.22)

r parte de
0
que depende dos parâilletros: P da parte logísticas e ' e Ao(t)
da
T

sobrevivência do modelo de Cox com fração de fidelizados.

Note que .4o(t) é a função de taxa de falha (cancelamento)basal acumulada
definida por Ao(t) = /oí ao(s)ds.
O objetivo

é obter as estimativas

de P e '

que lnaxilnizenl

(2.22).

No 1)10delo

de Cox tradicional, (2.22) é escrito de tal forma que não dependa de .4o(f) através

de uma veiossimilhançaparcial (Cox, 1975).
Breslow (1972) apresentaa construção de uma função de verossimilhança semi-

paramétrica completana qual .4o(t) é trocada por um estimador de máxima
verossimilhança não paramétrico, dado '.

Breslow mostrou que essa função de

12
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verossimilhança, parcialmente maximizada de 7, é proporcional à verossimilhança
parcial.
No entanto, essailletodologia não funciona para o modelo de Cox conaoraçãode

fidelizados. Diferentementedo modelo de Cox tradiciollal no qual pouco se perde
de informação quando se elimina So(t), não se pode desconsiderarSo(tlbí = 1)
para a estimação dos parâmetros de (2.22) sem perder informação sobre P
Em Pena (2003) é proposto uin método de maximização que utiliza a verossimilhança completa para a estimação dos parâmetros, conforme discutido a seguir

2.3.1

Estimação dos parâmetros

Note que se ci = 1 então bi = 1, ou seja, se o á-ésimoindivíduo falha então ele é
considerado susceptível. No entanto, se cí :;: 0, não se tem informação sobre bi
ou seja, b{ pc.de asslimir o valor 0 ou l.
Nessecaso, bi é parcialmente observado e será utilizado pala compor a veros-

similhança completa, que pode ser escrita a partir de (2.22) como
n

Z.a(P, "y, .4o; b:)

ll {b:/(t:lx11': }' {0
Z

Ú
Observe que a(tilXÍ)

p:):'': lp:s«:lx:)I': }''''

b:/(t:lx:)I':
(i - p:): '' b:s(t:lx:)I''

q

(l - p:): '' lp:s(t:lx:)I':

- 3(i;ÍX= e portanto, tem-se que
cí

r .frq

,-,

}

z] . h \

Ü

la(t: IX:)I':

llPI'(t
ã-l

(i - p:):'': b:s(t:lx:)I''

(l - P:):-':

P:):'': ll la(t:jX.)I''' IS(t:jX:)I':
{-l

n

11
Z,: (#;
Z,:)-L,(7, .Ao; Ó:) .
l

(2.23)

Z

Pala realizei a estimação dos vetores de parâmetros /3 e 7, Peng (2003) sugere

a utilização do algoritmo ENI da seguinte maneira:
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Passo E: Calcula-se a esperança condicional de bí dados os valores atuais de O, '

e S.(tijXi)

(função de sobrevivência dos indivíduos não fidelizados) de tal modo

que

p IÓ. IP, -r, S«.(t)j

p ló:
(l

PJZ,:

+PIZ,:

p: is.. (f:lx:)I''

(i

PIis..(t:lx:)I'' '*
ISa.(t.IX:)I''""

'*

(2.24)

- p:) + p: is..(t:lx:)I''""

para osindivíduos cellsurados.
Então, tem-se (lue

:gí

ElbálP,'',Su.(t)l

+(l-Q)

}'ilSu.(tÍjXí)I''

* :n.

(i - p:) + p: is..(t:lx.)I''

(2.25)

Logo, o passo E do algoritnlo EM atualiza, a cada iteração a probabilidade

do {-ésimo indivíduo ser não fidelizado, dado os valores dos parâmetros P, 7 e

su.(t:lx:) .
Passo Ml: Maximiza-seLi com relação aos parâmetros/3 e L2 conarelação aos
parâmetros -y e .4o para uin dado gí fixado, Zi e L2 dadosem (2.23).

A vantagens
de seutilizar o algoritmo EM é que os estimadores
de máxima
verossimilhançapodem ser obtidos separadamente,uma vez que em (2.23), 1,i
depende apenas do parâmetro /3 e L2 apenas da distribuição dos tempos de falha
dosindivíduos não íidelizados.

Observe que Li é a função de verossinlilhança de um modelo de regressão
logística usual e pode ser maximizada utilizando Newton-Raphson (Hosmer and
Lemeshow, 1989). Com relação a L2, note que é a função de verossimilhança
do illodelo de Cox usual com a.inclusão de uin termo b{. Vale ressaltar que, por
conta da presençado componente não-para-métrico .4o(t), não é possível utilizar o
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método de máxima verossimilhança diretamente. PEDE(2003) utiliza neste passo
a verossinlilhança parcial de Cox (1975).
ReescrevendoL2 segundoo modelo de Cox, assumindoa aproximação de Efron
(1977), ou seja, utilizando uma. aproximação para o caso de ocorrência de muitos
7; 's empatados, tem-se que
k

I'2

.4'l

lln

'':n

gí

Z'R'.j

)

(2.26)

>l' .x;''' - ,ã(-r, tj)
.Ze.R'j

em que

8-Ex,
á-l

e 7('y,tJ)

- d;: }:

.x.,'

[eo(tj)

dj é o número de falhas no instante tj,

/?tj é o conjunto de índicesde todas as unidades em risco enl fj,
l)t, é o conjunto de índices das unidades que falhei)} en] tj.

Note que (2.26) é a função de verossimilhançado modelo de taxas de cancelamento proporcionais (Cox, 1975) com a inclusão de unia covaiiável adicional g:
com coeficiente fixo e igual a 1. Essa é a aproximação de Efron com a inclusão de
um termo gí. Essa aproximação foi utilizada neste trabalho pois a base de dados
utilizada pala aplicação dos modelos contém muitos indivíduos com tempos de
falha (ou de censura) empatados.

or]
ecess
r
Para completar o passoE do al goiitmo
EM, é necessário
calcular
Suo (ti)

r
para

Lll l dado '.
r
r por um método simi
A função de veiossimilhança
basal pode ser estimada
S

lar àqueleutilizado no modelo de Cox. Kalbfieisch and Prentice (1980) notam
que a contribuição pala a verossimilhança de um indivíduo que falha em tj é
IS.(tj)I''
tj é is.(tj)I''

*' -- IS«.(tj + 0)I'' *' e a contribuição de um indivíduo censuradoelll
'*

A maximização é encontrada tomando-se S.(t + 0) = S.(tj

+ 0) para t C
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ltj, tj+i), o que torna a função basal discreta com probabilidade apenasnos tem
pos de falha.

Sda

.

s«.(tj+-)

"''l=ÜF
.j

.., k,

então:
.j-i

H

ao - 1, S.(t) -

.j

H a.

a.Í, S. (tj)

.j:t.í<t

, S. (tj + 0)

z=1

H
z=l

A partir dessesresultados, pode-se reescrever L2 como

'

iil.tio-«'''','il,i'?''''l,

p.")

e o estinlador de máxima verossimilh:onça. de aj dados os valores de .a e ' pode

ser
e escrito
C
como

a.j

e

XP

l

ój l

(2.28)

>l: g:.," '':

Sob (2.28), a função de sobrevivência basal estimada g.(t)

S. (t)

é dada por:

«.1

(2.29)

l ,e.E.:.,"*
\

{e.Rj

Vale ressaltar que essa é a abordagem sugerida poi Peng (2003). Com base
nesse artigo,

o autor desenvolveu uln programa denominado

semãc'ure, desen-

volvido no softwareS-Plus (Venablesand Ripley, 1997)para ajuste do modelo
de Cox com fração de fidelizados. Esse programa divide a saída do modelo de
Cox com fiação de ficlelizadosein duas partes: a pa-rtedo modelo de Cox que
modela os tempos de sobrevivência dos indivíduos não fiéis, e a paire Logística,

que modelaa probabilidade p{ do ã-ésimoindivíduo sei não fidelizado
16
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2.4

Modelo de Cox ponderado

U modelo de Cox ponderado é comumente utilizado em estudos nos quais se
observa a presença de variáveis com valores faltantes ("missing values"). Em
Binder (1992) e Pugh, Robbins and Harrington (1992) são apresentadas aplicações
desse tipo de modelo na área médica.

Ui)la das alternativas quando se verifica indivíduos para os quais há presença
de covariáveis com valoresfaltantes na basede dados é desconsidere-losda análise.
No entanto, com isso pode-seestar reduzindo a eficiência da técnica adotada e/ ou
viesando a inferência.

Pugh, Robbins and Harrington (1992) propuseramuma correçãoponderando
cadaindivíduo no modelo de Cox pelo inverso da probabilidade de possuir valores
falta,ntes,ou sctju,,indivíduos colll baixa probabilidade de possitir valor-esfaltantes

entram dom um peso niaicr no ajuste do modelo. Usualtnente, modela-seessa
probabi[idade através do modelo de ]].egressãoLogística.

Em Binder (1992) e Therneau and Grainbsch (2000) é descrita a teoria para
estimaçãodos parâmetros do modelo de Cox ponderado, bem como a metodologia
para obtenção das variâncias dessasestimativas utilizando o método de sanduícl e
modificado.

Este método consiste na utilização do estimador da variância dos coeficientes

dado por A'jl

B(B'B)':B'jA,

em que l é a matriz identidade, B a matriz

dfbeta do modelo logístico e A é a matriz dfbeta do modelo de Cox ponderado,
ao invés do estimados usualmente utilizado para o modelo de Cox dado por A'A
(Pugh, Robbins aiid Hairington, 1992). Isso porque no modelo de Cox ponderado

deve-selevar em conta a informação do modelo logístico utilizado para obter a
probabilidade de cada indivíduo possuir valores faltantes

Nessetuba.lho, o uso da polldeiação no modelo de Cox será utilizado como
alternativa ao procedimento utilizado em PEDEand Deai (2000). No programa
17
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semácwre
desenvolvidopelo autor para o ajuste do ilaodelode Cox com fiação
de fidelizados, na pa-rte de estimação do modelo de Cox, os indivíduos com alta
probabilidade de serem fiéis são excluídos do ajuste. Na nova proposta, ao invés
da exclusão dos indivíduos, utiliza-se unia ponderação 1/(1

gá), en] que gí é

considerado como em (2.25). Observe que com essaponderação, um peso naaior é

atribuído pala indivíduos com baixa probabilidade de seremfidelizadosein cada
unia das iterações do algoritmo EM descrito anteriotinente.

2.5

Testando a presença de fidelizados

Ghitany and Maller (1995) e Mallei and Zhou (1996)descrevemum teste para
verificar a presençaou ausênciade indivíduos fidelizadosna amostra, ou seja

l Ho: 7i'= 1.

'l

(2.30)

l H] : n-< 1.

ein que a-é a oraçãode indivíduos não fidelizados.
Pala testamessas hipóteses, pode-se considerar o teste da Razão de Verossimi-

lllallças, que pode ser descrito como

d. -

2 {Z.@.)

-

Z.@«.)}

,

(2.31)

em que:

Z.(O«)é a log verossimilhança.
do modelo aplicadana estimativade máxima
verossimilhança sob //i.

Z«(On.) é a log verossimilltança do modelo aplicada na estimativa de máxima
veiossimilhança

sob Xo.

Observeque valoresde d. próximosde 0 indicam que a hipótesesob .Hoé
plausível e quando o valor de d. é alto indica que .17onão é plausível.
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Segundo Pellg, Deat and Carriere (2001), pode-se mostrei que, sob o modelo

Weibull, a distribuição assintótica de d. é uilla mistura 50%-50%da distribuição
qui-quadrado com l grau de liberdade e uin ponto de massaem 0, de tal modo
que

p(ost)-;+:lxp(x?st),«--,«,,

(2.32)

em que X? denota uma variável aleatória qui-quadrado com l grau de liberdade.

No entanto, note que a hipótesedada en] (2.30) envolvetestar na fronteira do
espaçopaiamétrico 10,11de n-. Isso nos leva a um teste da Razãode Verossimi
Ihançascuja distribuição assintótica não é qui-quadrado.
A idéia da construção desseteste é que se r = 1, então Õ. = f9H.e logo d. = 0.

Observe que se .17oé de fato verdadeira, então, espera-seque assintoticamente
d« - 0 ocorrerá enl aproximadamente 50% daisamostras (h'rali(:i and Zhou, 1996).

E para as outras 50%o,o valor de d. será maior que 0 e portanto a distribuição
será qui-quadrado.

Logo, tem-se que a distribuição de d« é uma mistura 50%-50% da distribuição

qui-quadrado com l grau de liberdade e un] ponto de massaeill 0 comovisto em
(2.32).

A regra de decisão do teste é a seguinte: compara-se o valor da estatística

d. com o valor do pelcentil da distribuição de Z) correspondenteao nível de
significância fixado, rejeitando a hipótese sob -Hose d. exceder essevelor

2.6

Testando a suficiência do horizonte de tempo

Para a utilização dos modelosconafiação de fidelizadosdeve-severificar tainbénl
se o horizonte de tempo no qual os individuos foram acompanhadosfoi suficiente
para inferir sobre a presença de fidelizados na população em estudo.
Em Maller

and Zhou (1996) é descrito

um teste para verificam se o t enlpo
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de observaçãoconsideradono estudo é suficiente para constatar a presençade
indivíduos fidelizados. Se a hipótese dada eln (2.30) não for rejeitada, pode-se
concluir que não há evidências da presença de indivíduos fidelizados no estudo e
ajustar um modelo usual de Análise de Sobrevivência.

No entanto, sua rejeição pode gerar uma indecisão,pois deve-severificar se
o horizonte de tempo é suficiente pra observar a presençadessesindivíduos, ou
seja, deve-se testar as seguintes hipóteses

l : O horizonte de tempo é suficiente.
.leio

(2.33)

l ,flui: O horizonte de tempo não é suficiente.

A estatística q. utilizada pata o teste é dada por
(2.34)

ein que:
.ÍVn: número de observações não censuradas eln l2t?.) -- t(n), t(«)l com

t(n): maior tempo de falha ou de censurae
[(«) é o maior tempo de fa]ha dentre os não censurados
n: número de indivíduos na amostra

Note que intuitivamente, se a distância t(n) -- t(n) for "grande" , é um indicativo
que no final do período de acompanhamento há unia precloininânciade indivíduos

censurados.E daí, vem a evidênciada presençade indivíduosâdelizadosna
população em estudo.
A partir

dessa idéia, Maller and Zhou (1996) criaram

esse teste pata verificam

se o horizonte de tempo é suficiente pala inferir a presençade íidelizados na
população en] estudo. Os autores realizara.m simulações e construíram valores
tabelados pa-ia a estatística q., dependendo dos valores de p (proporção de cen
suras), n (tamanho da amostra) e B (supõe-se que a distribuição dos tempos de

falha é C/lO,BI)
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A regra de decisão do teste é a seguinte: se o valor da estatística q. for inferior

ao valor tabelado (Maller and Zhou, 1996) então, rejeita-se Ho a um determinado
nível de significância.

2.7

Medidas de avaliação dos modelos

A performance dos modelos apresentados neste capítulo será comparado à performance do modelo de RegressãoLogística.

Existem várias medidaspara-a avaliaçãodos modeloscujo objetivo é discriminar entre duas populações. Pala avaliação e comparação dos modelos ajustados
nesta dissertaçãoserão utilizadas duas das medidas mais populares: a estatística

de Kolmogorov-Smirnov
(Comover,
1999)e o coeficientede Gim(ou cuida de
Lorenz) (Thomas, Edelrna.n. and Crook, 2002)

2.7.1 Estatística de Kolmogorov-Smirnov
A estatística de Kolmogorov-Snlirnov (l(S) é uma estatística não paramétrica que
temi como objetivo testar se as funções de distribuição de dois grupos são iguais

(Conover, 1999). Logo, essaestatística é utilizada para verificar se a distribuição
dos escoresé semelhante entre bons e maus clientes. Entende-se por escora,por
exemplo, o valor da probabilidade predito de um determinado cliente sei bom

Note que nos modelos em que se têm o objetivo de discriminar duas populações (bons e ]baus), espera-se que, por exemplo, os escores dos clientes bons

estejam concentrados em valores altos enquanto para os maus clientes haja uma
predominância ein baixos escores.Usualmente, os escorestêm uma alta amplitude
de variação e para facilitar a interpretação e a construção de /(S são criadas fa I'Ynq
de escores.

Seja S o total de faixas de esgarese FB (s) e -F'M(s)as distribuições acumuladas
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de bons e maus clientes. Tem-se que a estatística .l(S é dada por

KS

-«axIFn(s)
S

/h (')l ,

,,zemquel $ s $ S.
Observeque .ffS pode variamentre 0 e 100%e quanto lllaior o seu valor, melhor o poder discriminatório do modelo ajustado. Vale ressaltam
que os principais
softwares estatísticos já possuem rotinas próprias para o cálculo de .f(S

Gráfico 2.1: Exemplo de cálculo do valor da estatística .líS

? $' $' .Ê © .# .Ê € $' .$4'

.#&ê:,+&#: &:#:g

Faixas de Score(s)

O Gráfico 2.1 apresenta um exemplo de cálculo do valor da estatística .f(S

Note que o valor do .f(S para o modelo analisadoé igual a 37%.,

2.7.2

A Curva de Lorenz e o Coeficiente de Gim

A curva de Lorenz (1905) é uma representaçãográfica muito utilizada pala vi
sualizaçãode distribuição de renda e foi criada em 1905 pelo estatístico norte.
anieiicano lvl.C. Lorenz (Lorenz, 1905)
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Basicamente, a curva de Lorenz consiste nulll gráfico no plano cartesiano, onde
o eixo das abscissas(eixo z) representa o percentual acumulado do total da população, e no eixo das ordenadas (eixo g/), o percentual acumulado da renda. Vale
destacar que quando todos os indivíduos ganham a mesma parte do total, no caso
de perfeita igualdade, o gráfico será representado pela rega de 45 graus.
Assim,

"a curva pode ser interpretada

da seguinte maneira: z% das pessoas

mais pobres recebem y% de renda, ou, ao contrário, Z/%das rendas mais baixas
correspondem a z% de pessoas. Essa curva serve, portanto, para medir o grau
de desigualdade entre os limites opostos de renda"(Sandioni, 1994).

O coeficientede Gim(1912) foi proposto por CobradoGim e tem direta associaçãocom a curva de Lorenz. Este coeficiente é representadopor duas vezes
a.área entre a curva de Lorenz traçada e a reta de 45 graus que representatotal
igualdade de renda. O intervalo de variação do coeficiente está entre 0 e l.

Note que quanto maior essevalor, maior a desigualdadeenfie pobres e bicos
presente na população em estudo. No contexto de modelos que têm como ob-

jetivo discriminar duas populações(bons e maus clientes), a curva de Lorenz e

o coeficientede Gim são comumenteutilizados para medir a performancedos
modelos ajustados.
Observe que a construção da curva de Lorenz é realizada da seguinte malleira:
1. a partir dos valores de escore calculados para cada cliente, criam-se faixas
de escores (de 10 a 20 faixas);

.. 2. para cada faixa. obtêm-seo número de clientes bons, maus e total. Além
disso, o percentual acumulado de bons, maus e total também são calculados;
3. desenha-se o gráfico:

eixo z: % acumuladototal ou % acumulado bons ou % cacuinuladomaus
eixo Z/:% acumuladobons ou % acumulado maus.
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Gráfico 2.2: Curva de Lorenz hipotética

73%

F

l

Pode-seinterpretar a curva de Lorenz.da seguintemaneira: allalisandoo
Gráfi.co 2.2, tem-se que, caIU a utilização da mo(leio, considerando-se 40% do total

da. amostra nos escoresmais baixos é possível identificam7:i% dos maus clientes.
Observe que caso não fosse utilizado o i)modelo(curva de referência) seria esperado

que ao invés de 73%o,apenas 40% dos maus clientes fossem identificados.

Portanto, conclui-seque quanto mais distante a curva de Lorenz para um
determinado modelo estiver da curva de referência, melhor será a discriminação
desse modelo.

Também a partir do gráfico, utilizando métodos numéricos, calcula-se o coefi-

ciente de Gim, no qual se observa que quanto maior o seu valor, melhor o poder

discriminatório do modelo.
Os principais pacotes estatísticos já fornecem o valor do coeficiente de Gim,

no entanto, a construção da curva de Lorenz deve ser feita seguindo os passos
descritos anteriormente
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Capítulo 3
Aplicação
Neste capítulo, é apresentada uma breve descrição do estudo e as técnicas apõe

sentadas no Capítulo 2 são aplicadas aos dados. Além disso, uin modelo de

RegressãoLogística usual foi aplicado aosmesillosdados de tal itlodo a coilap\rar
com os result?\dosdas três técnicas descritas no trabalho: modelo de mistura
Weibull, de Cox e de Cox ponderado.
Inicialmente, é apresentado como as variáveis preditoras foram preparadas
antes dos ajustes dos modelos como também uma proposta de seleção de variáveis

para reduzir o número de variáveis e considerar no modelo apenas as mais relevantes.

Ein seguida, são apresentados os 3 modelos ajustados con-l estas variáveis
(Modelo Weibull, de Cox e Cox ponderado, todos cona fiação de fidelizados)

E por último, são apresentadosos resultados dos modelos finais nos quais as

variáveisexplicativas foram selecionadasatravés do método forwaid realizado
manualmente.
As análises foratn realizadas nos pacotes SPSS for Windows v 13.0 (Regressão

Logística) e R 2.1.0 for Windoxx,sno qual foram utilizados os pacotes gl/curee
semãcare(desenvolvidospelo professorPeng

Universidade Memorial de New-

foundland). Para o ajuste do modelo de Cox ponderado foram necessáriasalgu.
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Rias modificações no programa semãcwrepara a inclusão do ponderados

3.1

l)escrição do estudo

Num modelo no qual se deseja estimar a probabilidade de um determinado cliente
cancelar o cartão de crédito, as variáveis históricas são essenciais, pois descrevem

o comportamento dos clientes com relação a pagamentose utilização ao longo do
tempo.

Os dados históricos são construídos com base nas variáveis de relacionamento

tais colmo:quantidadede comprasnos últimos 6 meses,utilizaçãomédianos
últimos 12 meses entre outras.

Um particular ponto no tempo é escolhido comoo ponto de observação(HO) e
as variáveis históricas são construídas com informações dos clientes num período
anterior a essepoiJto, por exemplo, 6 ou 12 meses(Thoinas, Edelman and Crook,

2002). Para a aplicaçãonesta dissertação, decidiu-seadota) uin ponto ]lo tempo
e selecionai unia amostra aleatória de clientes coill o cartão de crédito ativo.

Além disso, uin outro período, por exemplo, 18 mesesapós o ponto de observação, é considerado para o acompanhamento da "performance" dos clientes

com relaçãoao cancelamentodo cartão de crédito.

Sea Regressão
Logísticafor utilizada pala a modelagem
dosdados,ao final
do período de perfonnance, os clientes são classificadoscomo "bons" ou "maus"

dependendo
se a conta está avivaou não no final do período. Já no casoda
utilização da Análise de Sobrevivência, os clientes são acompanllados ao longo

do períodode performancee o tei)apoaté o cancelamento
é marcadopara os
clientes que cancelam o cartão. Para os que não cancelam ou cancelam por outro
motivo (por exemplo, não pagamento da conter do cartão), considera-seo tempo
de censura. Na RegressãoLogística, essesclientes são consideradoscolllo "bons"
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Neste trabalho foi utilizada. unia base com 44.502 clientes observados em 12 diferentes pontos de observação, pala evitar a influência da sazonalidade no modelo.
Os pontos de observação compreendem os ]neses de junho de 2002 a maio de 2003.

Essa amostra foi divida em duas bases: uma para o desenvolvimentodo modelo
(20.387 clientes) e outra pa-la validação (24.115 clientes) . O Apêndice B apresenta

os mesesque compõemo período histórico (H) e performance (P) para cada ponto
de observação.
As amostras de validação são utilizadas para detectar se o modelo ajustado

mantém seupoder de discriminação para outras amostrasda mesmapopulação.
Seessepoder de discriminaçãomudar muito de uilla amostrapara a outra, pode
significar que o modelo não apresentaestabilidade ou pode estar ocorrendo unia
superestimação( "overfitting").
A maioria das variáveis preditoi as collsideràdas no estudo se referetn ao com-

portamento do cliente na utilização do cartão de crédito. As variáveiscomportamentais foram construídasa partir de infolniitções do período histórico para os
seguintes horizontes de tempo: 1, 3, 6, 9 e 12 meses.
a
Outras variáveis preditoras tais como sexo e idade foram observadas
no mês

que representa o ponto de observação.

A base de dados contém 171 variáveis preditoras, sendo que destas, 8 são
variáveis cadastrais e 163 são variáveis comportamentais
S
C
Nas Tabelas C.l e C.2 do Apêndice C são apresentadas,i espectivamente,
as

variáveis de utilização e as variáveis cadastrais.
Para o período de performance, a partir do qual seconstrói a variável resposta,
foi utilizado o seguinte conceito dependelldo do modelo a ser ajustado:
+

: observando os 18 mesesde performance,
classificou-se como M.AU os clientes que cancelaialn o cartão de crédito

nesseperíodo. Casocontrário, o cliente foi classificadocomo BOMI.
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e h/modelo
de Análise de Sobrevivência: observandoos 18 mesesde performance, constroem-seduas variáveis que serão utilizadas para o ajuste do
modelo, tempo até o cancelamentodo cartão e indicador de falha. Por aspectos computacionais, para os clientes que canceladao cartão no 18' mês,

o tempo até o cancelamtento(T) deve ser aproximado pala T = 17,99.

3.2

Tratamento das variáveis preditoras

As variáveis contínuas presentes no estudo não foram categorizados da forma
como usualmente é realizado nos modelos utilizados no mercado como a técnica
WOE (Weights of Evidence) introduzida

por Good (1950) ou CHAID (Kass,

1980). Isso porque essastécnicas não levam em consideraçãoo tempo até a
ocorrência

do evento em estudo,

informação

fun(]amcntal

nos modelos de .4.ná.lisa

de Soba-evivência.

Usando algumas dessas técnicas, poderia haver uin favorecimento ao mode-

lo de regressãologística que será ajustado para a comparaçãocomios modelos
propostos neste trabalho.
Preferiu-se utilizar a categorização das variáveis de lliodo que fizesse sentido
para a instituição, ou sela, as variáveis foram categoiizadas como usualmente são

utilizadas nas estratégiasdo negócio.
A partir das variáveis categorizados foram criadas variáveis dicotõmicas ( "dum-

máes") para representar as categoriasdessasvariáveis (Hosmer and Lenleshow
1989)

Por exemplo, pala a variável sexo, com 3 categorias: masculino, feminino e selli

informação, a criação de duas novasvariáveis "dummães" (h'IASC e FEh'l) seria
suficiente para representar a variável original: À/IASC::l, se o cliente é do sexo

masculino e MASC=0, casocontrários FEh'l=1, se o cliente é do sexofeminino e
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FEÀ'1=0, caso contrário. Não existe a necessidade de criar outra "duminy" para
a variável Sem Informação, mas essa categoria pode ser caracterizada da seguinte

forma: MASC=0 e FEM=0.
referência.

Denomina-se essacategoria como categoria de

Na Tabela 3.1 é apresentado um exemplo da construção das variáveis

dicotõmicas a partir de variáveis categorizadas.
Tabela 3.1: Exemplo de criação de variáveis "d mm es" a partir de variáveis
categorizadas.

Sexo

MASC FEM

Masculino

l

Feminino

o l l
o l o

Sem Informação

l o

As variáveis a parir das quais foram criadas inicialmente "dummáes" foram:
sexo (masculino, feminino e sem informação) , estado civil (solteiro, casado, divor-

ciado e outros), bandeira (mastercard, visa, redeshope diners), produto (local,
internacional, gold e platinum) e variante (emergente,local, internacional e premiou'n ) .

3.3

Método de seleçãode variáveis

A base de dados contém 171 variáveis que a partir da criação das variáveis
:'dummies" geraram 180 variáveis. Usualmente, quando se tem muitas variáveis
utilizam-se algoritnlos de seleçãode variáveis (backwatd, forwald, stepxx'ise,entre

outros) para identificar as variáveis que mais explicam a variável resposta.
Neste trabalho foiain utilizados os procedimentos PROC LIFETEST do soft
ware SAS e o Binary Logistic Regressiondo SPSS13.0com o objetivo de reduzir
o número de variáveispreditoras.
29
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Como não existe na literatura nenhum tipo de algoritmo de seleçãode variáveis
pala os modelos de Análise de Sobrevivência conafração de fidelizados, decidiu-se

fazer a seleçãoda seguinte nlalleira:

l

utilizando o procedimento PROC LTFETEST coil] a opção tesado software

SAS, pode-severificar a associaçãode cada variável coill o tempo até o
cancelamento do cartão de crédito através do output

"Forward Stepwise

Sequence
of Chi-Squaresfor the WilcoxonTesa". Adotandoum nível de
significância de 10%, selecionam-seas variáveis que apresentam um p-valor

de incremento no qui-quadrado inferior ao valor adotado, de tal modo que
esse increilaento seja significativos

2. a partir da informação
do indicadorde falha,ajusta-seum modelode
RegressãoLogística usual, utilizando o inétodc,stepwisepara a seleçãnde
variaveisl
3. juntar

as variáveis selecionadas nos passos anteriores

A Tabela 3.2 apresentaas variáveis selecionadaspelos dois primeiros passos
da n)etodologia proposta.
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Tabela 3.2: Variáveis selecionadas pela metodologia.proposta

Pata

facilitar

Número

Variável

Método

l

BLMAX9

Wilcoxon e Logístico

2

FEM

Wilcoxon

3

FREVOL3

Wilcoxon

4

IDADE

Wilcoxon

5

MOB

Wilcoxon e Logístico

6

NDECBL9

Wilcoxon

7

PARCPENI

Wilcoxon

8

PURBAL9

Wilcoxon

9

QTDCCF9

Wilcoxon

10

QTDNICC3

Wilcoxon

11

PREMIUM

Logístico

a interpretação

dos

coeficientes

e evitar

instabilidade

no

n-mo-

delo final, decidiu-se categorizar as seguintes variáveis contínuas selecionadas:

BLMAX9 e PURBAL9. Depois de categorizar essasvariáveis foral-nconstruídas
variáveis "dummáes" a partir das mesmas como foi descrito anteriorn)ente antes
dos ajustes dos modelos.

3.4

Resultados

Considerando as variáveis apresentadas na Tabela 3.2 descrita na seção anterior,

foram ajustados 3 modelos de mistura (ou modeloscom oraçãode fidelizados)
Weibull, de Cox e de Cox poladerado. Nesta seção, tambéna serão apresentados

os modelosfinais (obtidos utilizando o método forwaid).
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O programa gfcurefoi utilizado para o ajuste do modelo de nüstura pala-métrico
Weibull. Por aspectoscomputacionais, decidiu-se coletar unia amostra aleatória
a partir da basede desenvolvimento original, isso porque o programa apresentou

se muito lento para amostras maiores. A amostra aleatória selecionadapara o
desenvolvimento foi uma sub-amostra aleatória de tainanlio 1.500 da base inicial
de desenvolvimento que possuía como visto anteriormente 20.387 clientes.

Para o ajustedo modelode mistura semiparamétrico
de Cox foi utilizado o
programa semãc'ure.Esseprograma ajusta o modelo utilizando o algoritino EM
como visto no Clapítulo 2.

O modelo de Cox ponderado com fração de fidelizadosfoi ajustado utilizando
o programa semàcure,com uma modificação para incorporar o ponderados
A amostra pala o ajuste dos 3 modelos foi a ]nesina,com um total de 1.500
clientes

3.4.1

Testando a presença de c:l:lentesfidelizados

Antes de aplicamo modelo de Análise de Sobrevivência deve-setestama presença
de clientes fidelizados na população, como descrito na Seção2.3. Para a base de
dados, considerando o percentil 95% da distribuição qui-quadrado, tem-se que

i *-$*p(*-:$'.,«)
- ',".
De (3.1),

tem-se que t0,9s satisfaz

P(X?

$ f0.9s) = 0,90.

(3.1)
Da tabela

qui-

quadrado conal grau de liberdade, obtém)-set0,9õ-2,71

Logo, como
d.

2 x (-734, 78 + 1149,93)

830,30

e 830, 30 > 2, 71, rejeita-se Ho a u]]] nível de significância de 5%o,ou seja, há forte
evidência de que existam clientes fidelizados na basede dados.
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3.4.2

Testando a suficiência do horizonte de tempo

Nesta seção,será realizado o teste para verificamse o horizonte de tempo considerado no estudo é suficiente pala a identificação de indivíduos fidelizados.

Como descrito na Seção2.4 do Capítulo 2, a estatística q. é utilizada para
realizar o teste (2.33).

Para a amostra de desenvolvimento dos modelos, com n = 1.500 clientes, temse que:

Arn = 16 que representa o número de indivíduos não censuradosem (161171e
rz = 1500 que é o tamanho da atnostra.

Portanto

g.-

t -ã - ','::.

(3.2)

Da tabela apresentada ÜHI h']a.]ler êtnd Zliotl (1996) considerando p = 0, 90

(note que o valor original de p na a.lllostra é igual a 0,866), /3 - 10 e n. = 1.000,
e fixando um nível de significância de 10%o,o valor crítico do teste é dado por

0,652. Observeque, os valoresde -B e n na amostrade desenvolvimento
são,
respectivamente, iguais a 18 e 1.500. No entanto, os valores máximos tabelados
são B = 10 e n :: 1.000.

Portanto, como o valor da estatística q.=0,01 1 é menor que 0, 652, há evidências

para rejeitamHo, ou seja, o horizonte de tempo não é suficiente.
Observe que o teste para verificar a presença de clientes fidelizados, nos leva a
uma forte evidência da presençadessetipo de clientes na população en] estudo.
No entanto, o teste para verificar se o horizonte de tempo consideradofoi suficiente

pala inferir dos nleslllos,nos mostra que os 18 mesesde acompanhamentonão
foi suficiente.
l
levam
r
ra resultados
]
contraditórios no entanto,analisam
l
]
Os testes apõe: entados

do a basede dadosé bastante viável assumir que existam clientes fidelizadosna
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população em estudo, unia vez que grande parte dos clientes já possui ulll grande
tempo de relacionamento com o banco. Por isso, decidiu-se ajustar os modelos
conafração de fidelizados aos dados do estudo.

3.4.3

Modelo de mistura XVeibull

Nesta seção,o modelo de mistura Weibull foi ajustado com as ll variáveis préselecionadasna Seção 3.3. As variáveis foram consideradastanto na parte de
Sobrevivência como na parte Logística do modelo de mistura.

As variáveis, as respectivas estimativas dos parâmetros, os riscos relativos
(RR), os erros padrões, as estatísticas Z e os níveis descritivos (ou p-valores)
encontratn-se dispostos nas Tabelas 3.3 e 3.4. As categorias com estimativa igual
a zero representam as categorias das variáveis que não ísãorepresentadas pot uma,

única variável "ríu,7n7n3/" (categoria de rezei'ência). Of valores for&Hi acresc-õutados pa.rafacilitama visualização:da variável por inteiro.
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:tabela 3.3: h/modelode mistura Weibull - parte Sobrevivência

Coeficiente RR ErroPadrão

Z

p-valor

Log(escala)

0,503

0,074

6,846 < o,001

Intercepto

1,888

0,370

5,090

< o, 001

0,282

2,502

0,012

0,289

1,761

0,078

BLMAX9
l,ooo

<

De 0% a 50%

0,311

Acima de 50%

FEM

0,066

1,116

0,143

0,466

0,642

FREVOL3

-0,273

1,572

0,175

1,565

0,117

IDADE

o,001

1,002

0,008

0,143

De 0% a 50%

0,225

-0,574

Acima de 50%

0,286

1,948

IWOB

NDECBL9

PARCPENI
PURBAL9

l

l,001
0,959

0,917

<

QTDCCF9

0,030

1,051

0,116

0,261

0,794

QTDMCC3

0,050

1,086

0,116

0,433

0,665

PREMIUM

0,306

0,603

0,338

0,907

0,364
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Tabela 3.4: Modelo de mistura Weibul!

parte Logística

Coeficiente Erro Padrão

Z

p-valor

0,519

0,999

0,318

De 0% a 50%

0,420

0,312

0,755

Acima de 50%

0,380

1,286

0,198

Intercepto

0,519

BLMAX9

<=o%

FEM

0,322

0,207

1,554

0,120

FREVOL3

0,263

0,281

-0.936

0,349

IDADE

-0,010

0,010

1,039

0,299

MOB

-0,002

o,o02

NDECBL9

l -1,317 F o,188

' =t=h=

PAR,CPEN]

PURBAL9
<

De 0% a 50%

0,345

l -2,673

Acima de 50%

0,418

l -1,527 l o,127

0,008

QTDCCF9

-0,318

0,189

1,686

0,092

QTDMCC3

D,199

0,137

-1,455

0,146

PREMIUM

0,211

0,450

0,470

0.639

Note que fixando-se um nível de significância de 5%, verifica-se que apenas

as variáveisBLÀ'IAX9da parte Logística(Tabela3.3) e PURBAL9 da parte
de Sobrevivência(Tabela 3.4) são significativas para o modelo ajustado. Como
algumas variáveis desse modelo são correlacionadas, decidiu-se ajustar uin mo-

delo com menos variáveis, cllegando a um modelo final. Na Seção3.4.6 senão
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apresentados os resultados do i)modelofinal Weibull com fração de fidelizados e as
interpretações dos parâmetros dessetnodelo.

3.4.4

Modelo de mistura de Cox

(.) modelo de mistura de Cox, utilizando a proposta de Pena (2003) foi ajustado
cona as 11 variáveis pré-selecionadas na Seção 3.3. As variáveis foram novamente

consideradas tanto na parte de Sobrevivência colho na parte Logística do modelo
de mistura.

As variáveis, suas respectivasestimativas dos parâmetros, os erros padrões,
as estatísticas Z e os níveis descritivos (ou p-valores) encontram-se dispostos nas

Tabelas 3.5 e 3.6. Alé]]] disso, ]la Tabela 3.5 são apresentados os valores exponenciais das estimativas dos parâmetros (riscos relativos) para a parte do modelo
de Cox
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Tabela 3.5: Modelo de lalistura de Cox - paire Sobrevivência

Coeficiente RR

EP

Z l p-valor

BLMAX9

<=o%
De 0% a 50%

0,252

-1,691

0,091

Acima de 50%

0,252

-1,466

0.140

FEM

0,058

1,060

0,150

0,390

0,700

FREVOL3

0,191

1,211

0,163

1,173

0,240

IDADE

0,014

1,014 0,007

1.909

0,056

MOB

o,ooo

l.ooo

0,108

0,910

NDECBL9

-0,060

0,942 0,056

-1,076

0,280

QTDCCF9

-0,177

0,838 0,130 -1,367

0,170

QTDMCC3

0,014

1,014 0,092

0,153

0,880

PREMIUM

0,024

1,024

0.090

0,930

o,001

PARCPE:N']

PtJRBAI.9

<=o%
De 0% a 50%
Acima de 50%

0,266
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Tabela 3.6: Modelo de mistura de Cox - parte Logística

Coeficiente Erro Padrão Z l p-valor
Intercepto

0,590

0,376

1,570

0,116

BLMAX9
o,ooo

<

De 0% a 50%

-0,613

0,263

-2,334

0,020

Acima de 50%

-0,809

0,256

-3,164

0,002

FEM

-0,277

0,156

1,779

0,075

FREVOL3

-0,004

0,179

-0,022

0,982

IDADE

-o,Oll

0,007

1,533

0,125

MOB

.0,002

o,001

1,401

0,161

NDECBL9

0,064

0.055

1,153

0,249

PARCPENI

-0,033

0,026

.1,253

0,210

PURBAL9
<

o,ooo

De 0% a 50%

.0,852

0,280

-3,047

0,002

Acima de 50%

-1,009

0,269

-3,750

< o, 001

QTDCCF9

-0,261

0,142

1,836

0,066

QTDMCC3

.0,152

0,079

-1,931

0,053

PREMIUM

-0,472

0,259

.1,822

0,069

Observeque diferentemente do tnodelo de mistura Weibull, fixando-se um nível

de significância de 5%o,a variável BLlvIAX9 da parte de Sobrevivência(Tabela
3.5) não é significativa.e da parte Logística (Tabela 3.6) é significativa.
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3.4.5

Modelo de mistura de Cox ponderado

Nesta seçãoserá ajustado o modelo de mistura de Cox ponderado, utilizando
uma modificação realizada na proposta inicial de PEDE(2003). As variáveis foram

novamenteconsideradastanto na parte de Sobrevivênciacomo na parte Logística
do modelo de mistura.
As variáveis, suas respectivas estimativas dos parâmetros, os erros padrões,
as estatísticas Z e os níveis descritivos (ou p-valores) encontram-se dispostos nas

Tabelas 3.7 e 3.8. Além disso, na Tabela 3.7 são apresentadosos valores exponenciais das estimativas dos parâmetros (riscos relativos) para. a parte do modelo
de Cox.
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Tabela

3.7: h'modelode inistuia de Cox ponderado

Coeficiente RR

parte Sobrevivência

EP l EP Robusto

Z

p-valor

BLMAX9
<

De 0% a 50%

0,079

0,231

-1,963

0,050

Acima de 50%

0,080

0,238

-1,485

0,140

FEM

0.067

1,069

0,047

0,139

0,482

0.630

FREVOL3

0,213

1,237

0,051

0,153

1,393

0,160

IDADE

0,012

1,012

0,002

0.007

1,755

0,079

MOB

o,ooo

l,ooo

o,ooo

o,001

0,239

0,810

NDECBL9

1,193

PARCPENI
PURBAL9
<

De 0% a 50%

Acima de 50%

QTDCCF9

0,147

0,863 0,040

0,040

-3,661 < o, 001

QTDMCC3

0,004

1,004

0,029

0,088

0,043

0,970

PREMIUM

0,032

0.968

0,085

0,216

0,148

0,880

Vale destacar que cona a inclusão do ponderador, deve-seconsiderar uma
correção nas estimativas dos erros padrões dos parâmetros, que pode ser vista
em Pugh, Robbins and Harrington (1992). Logo, para a análise do modelo de
Cox ponderado, considera-seo erro padrão robusto pala o qual essacorreçãojá
é realizada.
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Tabela

3.8: À/rodeio de illistura

de Cox ponderado

Coeficiente Erro Padião

parte Logística

Z

p-valor

0,388

0,845

0,398

De 0% a 50%

0,272

-2,133

0,033

Acima de 50%

0,265

-2,947

0,003

Intercepto

0,328

BLMAX9
<

.:

FEM

0,272

0,163

1.670

0,095

FREVOL3

0,009

0,187

0,050

0,960

IDADE

0,010

0,007

1,387

0,166

MOB

0,002

o,001

1,274

0,203

NDECBL9

]=:=J ==]
PAR.CPEN]

1=' t=lr

..::

PURBAL9
<

De 0% a 50%
Acima de 50%

QTDCCF9

-0,263

0,152

1,724

0,085

QTDMCC3

0,148

0,082

1,804

0,071

PREMIUM

0,451

0,270

1,671

0,095

Fixandc-se uln nível de significância de 5%o,tem-se que as variáveis BLb/IAX9 e
QTDCICF9 na parte de Sobrevivência (Tabela 3.7) e BLNIAX9 E PURBAL9 na

parte Logística (Tabela 3.8) são significativas.
Observeque na parte de Sobrevivênciados t)modelos
de mistura ajustados, os
riscos relativos das variáveis produzem as nieslllas conclusõescom relação às categorias das mesmas, no entanto, para algumas variáveis obseivaln-se valores bas42
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tante distintos. Por exemplo, a variável PREMIUM na parte do modelo Weibull,

mostra que o risco de cancelamentodo cartão por um cliente classificadocomo
PREMIUh/l é 0,603 vezes o risco de clientes com outras classificações. No entanto

no modelo de mistura de Cox, na parte de Sobrevivência,esserisco é igual 1,024
vezes.

Na parte Logística dos modelos, verifica-se que a variabilidade das estimativas

dos parâmetros do modelo de mistura Weibull (Tabela 3.4) é maior que as dos
modelosde mistura de Cox (Tabela 3.6) e Cox ponderado (Tabela 3.8).
Comparando os modelos de Cox e Cox ponderado ajustados pode-severificar
que os valores estimados dos coeficientes são bem próximos. Note também que o
modelo de Cox ponderado produz erros padrões menores (erro padrão robusto)

3.4.6

Mlodelo final de mistura Weibull

Após os modelos ajustados anteiioiinente, foi utilizado um méto(lo de seleçãoforward (manual)

no qual se testoit a significância

de cada variável para os inodelots

de misturas. A entrada das variáveis foi testada tanto na parte Logísticcacomo
na parte de Sobrevivência.
Adotandc-se um nível de significância de 5%, as variáveis foram testadas uma

a uma e as que apresentaramp-valor superior a essevalor foram retiradas do
modelo en} cada passo.

Nas Tabelas 3.9 e 3.10 são apresentadasas estimativas dos parâmetros das
variáveis selecionadas pala o modelo final, respectivamente, da parte de Análise

de Sobrevivência e da parte Logística. As mesmas, também contêm os riscos
relativos, os erros padrõesdas estimativas, valor da estatística Z e o respectivos
p..valores do teste Z.
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:tabela

3.9

h/modelo
final de mistura Weibull parte Sobrevivência

Coeficiente RR

Erro Padrão

Z

p-valor

Log(escala)

0,431

0,073

-5,937 < o, 001

Intercepta

2.057

0,097

21,149

< o, 001

PURBAL9
<=50%

o,ooo

l,ooo

Acima de 50%

0,379

0,558

0,199

1,906

0,057

QTDMCC3

0,232

0,699

0,083

2,813

0,005

Tabela 3.10 Modelo final de mistura Weibull parte Logística
Coeficiente l Erro Padrão

Inteicepto

Z

p-valor

l

.0,217

0,227

o,ooo

l,ooo

De 0% a 50%

1,047

0,266

-3,9351< o, ool

Acima de 50%

1,319

0,258

5,106 < 0, 001

PREMIUM

-0,576

0,269

-2,144

-0,958

0,338

BLMAX9
<

0,032

A variável PURBAL9 (Tabela 3.9) foi recategorizada,juntando-seas duas
primeiras categoriasda variável (<= 0% e De 0% a 50%).
Pode-seobservar através da Tabela 3.9 que quanto maior o valor assumido
pela variável

PURBAL9,

que representa a utilização

do cartão de crédito,

i)maior

o tempo até o cancelamento
no cartão. Do mesmomodo, issoocorrepara a
variável QTDMCC3 (quantidade de meses conacompras nos últimos 3 llleses)
quando desconsidere-sea variação das demais variáveis.
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Para facilitar a interpretação dos coeficientes do modelo de naistura Weibull,
pode-se escrevero modelo na forma de riscos proporcionais de tal modo que comi

a pa-rametrizaçãoadorada, o risco de unha determinada categoria ei]] relação a
categoria de referência é dado por e Ç. Desse modo, o risco de cancelar o cartão
pa-ia um cliente com PURBAL9 acima de 50% é 0,558 vezes o risco de um cliente

com PURBAL9 abaixo de 50% (grupo de referência). Note que apesardessa
categoria da variável ser marginalmente não significativa, foi decidido deixa-la no
modelo final. Da mesma forma, que o risco de cancelalalentopala uln cliente com

QTDMCC3 igual a l é 0,699 vezeso risco de unl cliente que não possuicompras
nosúltimos 3 meses. Logo, a cada incremento de unia unidade eln QTDMCC3,
tem-se que o risco de cancelamento é multiplicado por 0,699.

Analisando a Tabela 3.10 que apresenta os resultados da parte logística do
modelo de mistura paí-amétriCO,tem-se que:

e Bl-.MAX9: quanto maior o valor da variável BLb'IAX9, ou seja, quanto
mais o cliente utiliza o cartão, maior a probabilidade dele ser unl cliente
fidelizado;
e PREMIUNl: clientes classificados como PREj\,llUM tendem a ser mais fiéis

do que os outros tipos de clientesl
Os resultados da performance desselalodelo podem ser vistos no Capítulo 4

3.4.7

Modelo final de mistura de Cox

Nessaseçãosãoapresentadosos resultados do ajuste do modelo final de mistura
de Cox.
Nas Tabelas 3.11 e 3.12 são apresentados, respectivamente, os resultados do

programasemzácwre
para a parte de Sobrevivência
e pala a.parte Logísticado
modelo de mistura de Cox.
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Tabela 3.11 Modelo final de mistura de Cox parte Sobrevivência

Coeficiente RR

EP

Z

p-valor

-2.660

0,008

BLMAX9
<

Acima de 0%

o,ooo

l,ooo

-0,464

0,629 0,174

o,ooo

l,ooo

0,391

0,677

PURBAL9
<=50%
Acima de 50%

0.147

2,660

Tabela 3.12: À'lodelofinal de mistura de Cox parte Logística

Coeficiente Erro Padrão

Z

p-valor

o.001

-2,117

0,034

De 0% a 50%

0,244

-3,920 < o,001

Acima de 50%

0,224

-5,309 < o, 001

0,254

-2,048

Intercepto
BL]WAX9
<

De 0% a 50%
Acima de 50%

MOB

0,003

PURBAL9
<

PREMIUM

-0,519

Observe que as variáveis BLMAX9

0,041

e PURBAL9 foram recategorizadas apenas

para a parte de Sobrevivência(Tabela 3.11) do modelode Cox com oraçãode
fidelizados.
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Pode-se notar que através da parte de Sobrevivência do modelo ajustado, o

risco de cancelamentopara um cliente com valor da variável PURBAL9 acima
de 50% é 0,677 vezeso risco de cancelamentopara um cliente com PURBAL9
menor ou igual a 50%.

Do mesmomodo, analisando a variável BLMAX9 que pode ser interpretada
como a utilização do cartão pelo cliente, observa-seque o risco de cancelar o

cartão pala um cliente com valor positivo (B-LiM.4X9 > O%o)é 0,629vezeso
risco de unl cliente com valor da variável BLMAX9 menorou igual a 0% (Tabela
3.11).

Observetambéill que da Tabela 3.12, tem-se que:

e BLR'IAX9e PURBAL9: quantolliaior osvaloresdasvariáveisBLMAX9 e
PURBAL9, maior a probabilidade dele ser uill cliente fidelizadol
MOB: clientes mais antigos, a.pies-3ntainuma maior probabilidade de selein
fiéisl

e PREivllUlv{: clientes classificados como PRER/{lUM tendem a ser n:taisfiéis

do que os outros tipos de clientes.
Os principais indicadores de performance dessemodelo podem ser vistos no
Capítulo 4.

3.4.8

Modelo final de mistura de Cox ponderado

Utilizando unia modificação no programa semicureoriginal proposto por Peng
(2003), para a-inclusão do pondeiador, foi obtido un] modelo final de Cox com
+;nnã.. H,. n,].li,,,4..

Nas Tabelas 3.13 e 3.14 são apresentados, respectivatnente, os resultados do

programa semãclirepala a parte de Sobrevivênciae para a parte Logística do
modelo de mistura de Cox ponderado
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Tabela 3.13: R/rodeiofinal de mistura de Clox ponderado - parte Sobrevivência

Coeficiente RR

EP l EP Robusto

Z

p-valor

BLMAX9
<

o,ooo

l,ooo

0,458

0,632

o,ooo

l,ooo

0,453

0,636

Acima de 0%

0,168

PURBAL9
<=50%
Acima de 50%

0,0464

Tabela 3.14: b/rodeiofinal de mistura de Cox ponderado- parte Logística

Coeficiente l Erro Padrão
Intercepto

ÓÍ [

BLMAX9
<

l

1
o,ooo l

Z

l p-valoi-

Ti
1

-

l

-

De 0% a 50%

-0,669

0,267

-2,507

Acima de 50%

-0,988

0,249

-3,967

De 0% a 50%

0,254

3,568

< o, 001

Acima de 50%

0,233

4,802

< o, 001

PURBAL9
<

PREMIUM

-0,499

0,264

1,890

0,059

MOB

-0,003

o,001

-1,933

0,053

Novanlente as variáveis BLh/IAX9 e PURBAL9 foiain recategorizadasapenas
para a parte de Sobrevivência (Tabela 3.13) clo modelo de Cox ponderado cona

fiação de fidelizados.
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Observa-seque através da parte de Sobrevivência do modelo ajustado (Tabela

3.13), o fisco de cancelamentopala tml cliente col-nvalor da variável PURBAL9
acima de 50% é 0,636 vezes o risco de cancelamento para un] cliente conaPURBAL9 menor ou igual a 50%.

Do mesmo modo, analisando a variável BLMAX9, pode-se observar que o risco
de cancelar o ca.leão para uill cliente comi valor positivo dessa variável é 0,632 vezes

o risco de um cliente com valor da variável BLMAX9 menor ou igual a 0%.
Note que as variáveis PREMIUÀ/l e MOB são marginalmente não significativas
mas mesmo assim decidiu-se deixa-las no modelo final. As interpretações das

variáveisda parte Logística do modelode mistura de Cox pollderado(Tabela
3.14) são senlelliantes as já descritas na seçãoanterior.
A performance dessemodelo será apresentada no Capítulo 4

3.4.9

1Vloclelo cie H,egt'essao .Logística

Foi gerado uin Modelo de Regressão Logística considerando as 171 variáveis predi-

toras convertidas em variáveis "dttmmães" equivalentesda amostra de desenvolvimento com 1.500 casos. O modelo foi ajustado no Pacote Estatístico SPSS 13.0

utilizando o método "Forward:LR" para a seleçãodas variáveis. A probabilidade
de elltrada e de saída das variáveis foi fixada em 5%o.
Vale ressaltar que o modelo foi ajustado considerando a variável resposta como
sendo o valor do indicador

de cal)celamento, ou seja, os indivíduos

que cance-

laram o cairão até o 18' mêsde acompanhamentoforam consideradosMAUS
CLIENTES e receberamo valor 1, caso contrário, foram considerandoBONS
CLIENTES e a variável respostaassumiu valor 0.
Na Tabela 3.15 são apresentadas as variáveis selecionadaspara o modelo final
com as respectivas estimativas dos coeficientes, dos ermospadrões, das estatísticas
de Wald, os graus de liberdade e os níveis descritivos
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Tabela 3.15: Resultados do modelo final de RegressãoLogística

Coeficiente Erro Padrão Wald

g.l.

p-valor

Intercepto

0,131

0,212

0,381

l

0,537

PREMIUM

-0,593

0,254

5,456

l

0,019

BLMAX9

24,17g

<

De0% a 50%

0,260

Acima de 50%

0,245

0,002

< o, 001

23,542

PURBAL9
<

De0% a 50%

0,259

Acima de 50%

r),233

IT.

A partir da análise de cada vaiiáve} sem considerei a variação das demais
pode-se destacar os seguintes pontos:

e BLMAX9: essavai'lavei diz respeito a utilização do cartão, ou seja, quanto
mais o cliente utiliza o cartão, menor a probabilidade dele cancela-lol
e PURBAL9:

também

representa

uma variável de utilização,

logo, qucanto

maior, menor a probabilidade do cliente cancelamo cartãol
e PREMIUM: novamente como esperado, clientes classificados como PRENllUl\'l apresentam menor risco de cancelalliento do cantão de crédito.

Na Tabela 3.16 são apresentadasas ll variáveis selecionadaspelo método de
seleçãovisto na Seção 3.2 e quais delas são significativas para cada uln dos modelos

finais ajustados. Note que por exemplo,as variáveisBLh'IAX9, PURBAL9 e
PREMIUÀ'l estão presentes em todos os modelos ajustados.
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Tabela 3.16 Variáveis de cada modelo final

#

Varia\-el

BLNIAX9

Descrição
Ultimo saldo sobre o saldo máximo
Elos últimos 9 meses

2

FERI

3

FREVOL3

4

IDADE

5

NIOB

6

NDECBL9

7

PARCPEN]

Quantidade de parcelados pendentes

8

PURBAL9

Valor de compra sobre o saldo nos

9

QTDCCF9

cox

\veibull

cox

1.

SL

SL

L

L

SL

SL

1,

L

L

L

federado

Logístico
1.

Seo indivíduo é do sexofeminino
Financiou pelo menos l xez nos
últimos 3 meses?

Idadedo associado
Idade da conta
Número de vezes que o saldo foi
reduzido nos últimos 9 meses
no último mês

últimos9 meses

S

Quantidade de meses com Cadastro

de Cheque sem Fundo (CCF) nos

últimos9 meses
10

QTDNICC3

Quantidade de meses conacompras

S

11

PRENllIJNI

Indicador de cliente PREFvllUNI

L

Legenda - L: Logístico, S: Sobrevivência, SL: ambos
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Capítulo 4
Comparação dos Modelos
A comparação das performances dos modelos finais ajustados tem colho finalidade

identificam qual das técnicas apresenta o melhor poder discriminatório, ou seja,
melhor discrimina entre bons e maus clientes. Para tal propósi:lo foral)l utilizítdos

a estatísticade Kollnogorov-Smirnov
(KS) e coeficientede Gim, descritosna
qn,.ã,-

''/ G

As bases de desenvolvimento (1.500 clientes) e de validação (24.115 clientes)

foram escoradas,ou seja, aplicou-sea fórmula obtida a cada uin dos modelos
ajustados nessas bases, obtendo-se o escore pala cada cliente. Pala cada um dos

modelos ajustados foram calculadoso valor de .ffS e o coeficientede Gim. Para
uma melhor visualização dos resultados, tainbéin foram construídas as curvas de
Lorenz.

Vale ressaltamque os modelos de Análise de Sobrevivência dependem do valor

de [ para o cá]cu]o do va]or de S(f), que é a probabi]idade de un] c]iente não
cancelar o cartão até o tempo f, representando, nessecaso, escoie. Portanto,
para os modeloscom oraçãode fidelizados Weibull, de Cox e de Cox ponderado,
considerou-se 3 tempos de previsão diferentes para o cálculo de S(t): 6, 12 e 18

No ajuste do modelo logístico considerou-se os maus clientes conao valor da
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variável resposta igual a 1, modelando-seassim a probabilidade do ã-ésinloindivíduo cancelar o cantão (pi). No entanto, o valor do escorea ser considerado
deveser a probabilidade do á-ésimocliente não cancelar o cartão (l

pã).

Para a comparação dos n)odelos ajustados eln mais de um horizonte de tempo
de previsão, decidiu-se identificam os clientes com BONS ou MAUS em 3 diferentes
tempos: 6, 12 e 18 meses.

Na Tabela 4.1 são apresentadosos percentuais de indivíduos censurados,ou
seja, que não cancelam o cartão de crédito pata diferentes tempos de previsão
Tabela 4.1: Percentual de censura para cada tempo de perfornaance

Tempo l Desenvolvimento n = 1500 Desenvolvimento Validação
6

12

l

18

94,5%

95,1%

96,0%

90,2%

91,0%

92,6%,

86,6%

87,3%

90,3%

Observa-sena amostra de Validação uma quantidade un] pouco maior de
clientes que cancelam o cartão quando comparado com as amostras de Desen
volvimento

(Tabela 4.1).

Note que o modelo de RegressãoLogística não possibilita essaflexibilidade
e portanto, o valor do escoreé collsiderado sempreo mesmo para os diferentes
tempos de previsão.
S
a
S
r cada
a
Nas Tabelas 4.2 a 4.4 estão disp oitos
os valores
da estatística
.f(S para
r

lml dos tempos de previsão fixados
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Tabela 4.2: Valores de -KS para cada un] dos modelos (6 meses)

Desenvolvimento

Validação

Regressão Logística

30,2%

29,6%

Modelo de mistura Weibull

35,9%

32,2%

Modelo de mistura de Cox

37,5%

32,3%

Nlodelo de mistura de Cox ponderado

37,8%

32,3%

Comparando-seos valores de /(S para os quatro modelos na Tabela 4.2, notase uma ligeira vantagem dos métodos de Análise de Sobrevivência com oraçãode

íidelizados(ou de mistura) sobre o modelo de RegressãoLogística, tanto na base
de Desenvolvimento quanto na base de Validação.

Gráfico 4.1: Curva de Lorenz dos tlik)delasajustados (C meses)
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% Atum. Total
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Tabela 4.3: Valores de ÃS para cada ttn dos modelos (12 meses)

Desenvolvimento

Vn l id n r :i n

Regressão Logística

27,3%

24,3%

Modelo de mistura Weibull

31,9%

24,3%

iK/modelo
de mistura de Cox

31,6%

24,6%

h4odelo de l-nistura de Cox ponderado

32,2%

24,8%

Gráfico 4.2: Curva de Lorenz dos modelosajustados (12 illeses)
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--+-Referência

Tabela

--+-Logístico

--+-Weibull

«--Cox

--+-CoxPonderado

4.4: Valores de KS para cada um dos modelos (18 meses)

Desenvolvimento

Va lida cã o

Regressão Logística

21,6%

21,0%

b/modelode mistura Weibull

22,7%

20,7%

À/modelode lllistura de Cox

26,0%

21,9%

Modelo de mistura de Cox ponderado

26,1%

21,9%
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Gráfico 4.3: Curva de Lorenz dos modelos ajustados (18 lJleses)
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Ana[isando as Tabe]üs 4.3 e 4.4, é possível i.]entificai uma ]igeira «antagern dos

métodos de Análise de Sobrevivênciacom oraçãode fidelizados (ou de nüstuia)
sobre o modelo de Regressão Logística, apenas pala a base de Det;envolvimento.

Além disso, é possível notar que a diferença entre a performance dos modelos
ajustados vai se reduzindo a medida que o período de previsão vai aumentando.

Na Tabela 4.5 são capresentados
os valores dos coeficientesde Gim para os
modelos ajustados para os diferentes tempos de previsão.

Tabela 4.5: Coeficientes de Gim

6 meses 12 meses l 18 meses
Regressão Logística

0,71

0,70

0,66

Modelo de mistura Weibull

0,73

0,70

0.65

Nlodelo de mistura. de Cox

0,74

0.71

0.66

h/lodelo de mistura de Cox ponderado

0,74

0,71

0,66
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Calculando os coeficientes dos modelos ajustados (Tabela 4.5), observa-seque

coillo já notado nas curvas de Lorenz (Gráficos 4.1 a 4.3), os resultadosdas
peifornlances do modelossão belll próximos.
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Capítulo 5
Clonclusão
Neste trabalho foram desenvolvidos modelos denotninados alíüZãon score para
prever o cancelamento voluntário do cartão de crédito de clientes de unia grande
instituição firiüuceira bi'asneira. Os n)odelos fora.tn ajuf;tadof; por meio de quatro técnicas:

ft,egressão Logíst.ica, Modelo Vgeibull, À/lodelo cie C;ox e À/lo(tolo de

Cox ponderado, sendo que essestrês últimos de Análise de Sobrevivência foram
ajustados considerando que existe uma fração de fidelizados na basede dados. O
objetivo principal desta dissertação foi realizar ullia comparação entre a performance desses modelos.

Na aplicação a dados reais, os modelos de Análise de Sobrevivência com
fiação de fidelizados se mostrarana muito competitivos em relação aosmodelos de

RegressãoLogística que são colnunlente utilizados no mercadopala discriminar
os bons e maus clientes.

Uma vantagemdos modelosde Análise de Sobrevivência
é que com um só
modelo, é possível ter uma visão do comportamento dos clientes ao longo do
tempo e não apenas eni um ponto,

como acontece nos modelos de Regressão

Logística. As previsões feitas com base nos modelos de Análise de Sobrevivência
são especiahnente melhores quando feitas para curtos espaçosde tempo.
Entre os laiodelos ajustados com fiação de fidelizados, todos apresentaraill
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resultadosmuito próximos. A proposta de utilização do modelo de mistura de
Cox ponderado feita neste trabalho, apresentou resultados lliuito próximos aos
do proposto por Pena (2003). Vale destacamque a maioria dos erros padrões dos

parâmetros na parte de Sobrevivênciado modelo de mistura de Cox ponderado
foram inferiores ao da parte de Sobrevivência do modelo de mistura de Cox.

Como sugestão pala trabalhos futuros, a inclusão de variáveis dependentes
do tempo

pode ser considerada

no modelo

de mistura

(paramétrico

ou senai-

parainétrico) bem coillo novaspropostas para o teste para verificar se o horizonte
de tempo foi suficiente para inferir a presença de indivíduos fidelizados na popu-

lação em estudo. Além disso, toda a parte de resíduosdos modelos de Análise
de Sobrevivência com oraçãode fidelizados ainda não está muito desenvolvida na

literatura.
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Apêndice A
l)Crivadas de 2a ordem

De (2.16), tem-se (lue a matriz .E(O) é uma matriz de dimensão(3 x 3) simétrica
cona coinponentcs .fiJt, .j e k = 1, . . . , 3, en] que
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A. Delicadas de 2' ordem
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A. Derivadas de 2' ordena

$l', ,l"'ÍVJÕ'ng'

.e;(o)
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Apêndice B
Período Analisado

A pêndice

CI

Variáveis Preditoras
Tabela C.l: Variáveis Cladastrais

Num 1. Variável

t

NIOB

Descrição
l Idade da Cona;a (em anos completos).

IDADE

l Idade do associado (em anos completos).

3

SEXO

l Sexo do associado.

4

ESTCIV

5

Estado Civil do associado.

BANDEIRA Bandeira (Mastercaid,

6

LIM

7

VARIANTE

Visa ou Diners).

Limite de Crédito (en] reais).

Variante do Associado (Emergente, Local, Internacional

ou Prenlium).
8

QTDADIC

Quantidade de cartões adicionais.
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Tabela C.2: Variáveis Históricas
T)nepripã
'Y" n

Num

V.aiiável

l

BLMAX3

Ultimo saldo sobre o saldo máximo nos últimos 3 meses.

2

BLÀ4AX6

Ultimo saldo sobre o saldo máximo nos últimos 6 meses.

3

BLÀ,IAX9

Ultin-to saldo sobre o saldo máximo nos últimos 9 meses.

4

BLMAX12

Ultimo saldo sobre o saldo n:máximonos últimos 12 meses.

5

frevo13

Financiou

pelo menos l vez nos últimos

3 meses?

6

frevo16

Financiou

pelo menos l vez nos últimos

6 meses?

7

frevo19

Financiou

pelo menos l vez nos últimos

9 meses?

8

frevo112

Financiou pelo menos l vez nos últimos 12 meses?

9

NADATRI

Número médio de dias de atraso no último mês.

.10

NADATR3

Número:médio de ditasde atraso nos últimos 3 meses.

11

NADATR6

Número médio de dias de atraso nos últ.in)os6 llieses.

[

NADATR9

Número médio de dias de atraso nos últimos 9 meses.

NADATR12

Número médio de dias de atraso nos últimos 12 meses.

NDECBL3

Núiliero de vezes em que o saldo foi reduzido nos últimos

14

3 n:teses.
15

NDECBL6

Número de vezesem que o saldo foi reduzido nos últimos
6 meses.

16

NDECBL9

Número de vezesein que o saldo foi reduzido nos últimos
9 meses.

17

NDECBL12

Número de vezesem que o saldo foi reduzido nos últimos
12 meses.

18

NINBL3

Número de vezes ein que o saldo foi aumentado nos
últimos 3 meses.

19

NINBL6

Número

de vezes enl que o saldo foi aumentado nos

últimos 6 meses.
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Tabela C.2: Variáveis Históricas

Num
20

(continuação)

Variável l Descrição
NINBL9

Número de vezes ein que o saldo foi aumentado nos
últimos 9 meses.

21

NINBL12

Número de vezes eln que o saldo foi aumentado nos
últimos 12 meses.

22

NINCRE12

Número de vezeseni que o saldo de financiamento foi
aumentado nos últimos 12 meses.

23

NINCRE3

Número de vezesem que o saldo de financiamento foi
aumentado nos últimos

24

NINCR.E6

N.ún]erode vezesen] que o saldo de financiamento fol
aumentadc.

25 1 NINCRE9

nos últimos.

NMCASH3

6 nle.ses.

Número de vezesein que o saldo de financia.mentofoi
aumentado nos últimos

26

3 meses.

9 meses.

Número de meses que efetuou saque enl dinlleiro nos
últimos 3 meses.

27

Nh4CASH6

Número de meses que efetuou saque elll dinheiro nos
últimos 6 meses.

28

NMCASH9

Número de meses que efetuou saque eni dinheiro nos
últimos 9 meses.

29

NMCASH12

Número de meses que efetuou saque enl dinheiro nos
últimos 12 meses.

30

Nh4DATRI

Númeromáximo de dias de atraso no último mês.

31

NMDATR3

Número máximo

32

NMDATR6

Númeromáximo de dias de atraso nos últimos 6 meses.

de dias de atraso nos últimos

3 meses.
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Tabela C.2: Variáveis Históricas (continuação)
33

NMDATR9

34

NMDATR12

35

NMFIN3

Número máximo

de dias de atraso nos últimos

9 meses.

Número máximo de dias de atraso nos últimos 12 meses.
Número de n:teses com Ênanciamento

nos últimos

3

meses.
36

NMFIN6

Númerode mesescom financiamentonos últimos 6
meses.

37

NMFIN9

Númerode mesescom financiamentonos últimos 9
meses.

38

NMFIN12

Númerode mesescom financiamentonos ú]tilllos ]2
meses.

39

NÀ4PAY3

Número

40

NÀ,IPAY6

Número de mesescom pagamento nos tlltimos 6 meses.

41

NMPAY9

Número

42

NMPAY12

Número de mesescom pagamento nos últimos 12 meses.

43

NOVER3

Núnaero de n:Lesemcom utilização

de meses com pagamento

de meses com pagamento

nos Últimos

nos últimos

3 messes.

9 meses.

acima do linaite de

crédito nos últimos 3 meses.
44

NOVER6

Númerode mesescom utilizaçãoacimado limite de
crédito nos últimos 6 meses.

45

NOVER9

Número de meses com utilização

acima do limite

de

acima do limite

de

crédito nos últimos 9 meses.
46

NOVER12

Número de meses com utilização
crédito elos últimos 12 meses.

47

NPARAT[VS.]

Número de planos pa-tceladossem juros ativos no mês
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Tabela C.2: Variáveis Históricas (continuação)
48

NPARFIMSJ

Número de planos parceladossem juros finalizados no
files.

49

NPARINISJI

Número de planos parcelados sem juros iniciados no
último mês.

50

NPARINISJ3

Número de planos parcelados sem juros iniciados elos
últimos 3 meses.

51

NPARINISJ6

Número de planos parceladossem juros iniciados nos
últimos 6 meses.

52

NPARINISJ9

Número de planos parcelados sem .juros iniciados nos
últimos 9 meses.

53,1 NPARINISJ12

Número

de

planos

parcelados

sem

.juros

iniciador

tios

últimos 12 meses.

541 NPURCARD]

Número médio de compras poi cartão no últiii-to mês.

S51 NPURCARD3 Número médio de compraspor cartão nos últimos 3
meses.
56

NPURCARD6

Número médio de compraspor cantãonos últimos 6
meses.

57

NPURCARD9

Número médio de compraspor cartão nos últimos 9
meses.

58

NPURCARD12

Nún)eio médio de contpras por cartão nos últimos 12
meses.

59

PARCPENI

Quantidade de parcelas pendentestotal no último mês.

60

PARCPEN3

Quantidade de parcelas pendentestotal nos últimos 3
meses.

61

PARCPEN6

Quantidade de parcelas pendentestotal nos últimos 6
meses
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Tabela C.2: Variáveis Históricas (continuação)
62

PARCPEN9

Quantidadede parcelaspendentestotal nos últimos 9
meses.

63

PARCPEN12

Quantidade de parcelas pendentes total nos últimos 12
meses.

64

PARCTOTALI

Quantidade de compras paiceladas total no último mês.

65

PARCTOTAL3

Quantidade de compras paiceladas total nos últimos 3
meses.

66

PARCTOTAL6

Quantidade de compras parceladostotal nos últimos 6
meses.

PARCTOTAL9

Quantidade de compras paiceladas total nos últimos 9
iiieses

PARCTOTAL12

Quantidade de compras pa.!cegadastotal nos últimos 12
meses.

69

PURBALI

Valor das compras sobre o saldo no último mês.

70

PURBAL3

Valor das compras sobre o saldo nos últimos 3 meses.

71

PURBAL6

Valor das compras sobre o saldo nos últimos 6 meses.

72

PURBAL9

Valor das compras sobre o saldo nos últimos 9 meses.

73

PURBAL12

Valor das compras sobre o saldo nos últimos 12 meses.

74

QCASHI

Quantidade de saques em dinheiro no último mês.

75

QCASH3

Quantidade

76

QCASH6

Quantidade de saques ein dinheiro nos últimos 6 meses.

77

QCASH9

Quantidade de saques en] dinheiro nos últimos 9 meses.

78

QCASH12

Quantidade de saqueselli dinheiro nos últimos 12 meses.

79

QTDCCF3

Quantidade de mesescom CCF (Cadastro de Cheques

de Cash nos últimos

sem Fundo) nos últimos

3 meses.

3 meses.
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Tabela C.2: Variáveis Históricas (continuação)
80

QTDCCF6

Quantidade de meses com CCF (Cadastro de Cheques
sem Fundo) nos últimos

81

QTDCCF9

Quantidade

6 meses.

de meses coll] CCF (Cladastro de Cheques

sem Fundo) nos últimos 9 meses.
82

QTDCCF12

Quantidade de illeses comi CCF (Cadastro de Cheques
sem Ftmdo) nos últimos 12 meses.

83

QTDCONII

Quantidade de compras no último mês.

84

QTDCOM3

Quantidade de compras nos últimos 3 meses.

85

QTDCOÀ,16 Quantidade de compras nos últimos 6 meses.

86

QTDCON19

=

Quantidade de compras nos últimos 9 meses.

QTDCOM12 Quantidade de compras nos últimos 12 meses.
QTDjjAT3

Quantidade

de nlesés cóm fiLtuF8meD-uonos Últimos 3

meses.
89

QTDFAT6

Quantidade de mesescom faturamento nos últimos 6
meses.

9()

QTDFAT9

Quantidade de mesescom faturamento nos últimos 9
meses.

91

QTDI;AT12

Quantidade de meses com fatutamento nos últimos 12
meses.

92

QTDh'IAF3

Quantidade de mesescom acordo em futura nos últimos
3 meses.

93

QTDNIAF6

Quantidade de mesescom acordo em natura nos últimos
6 meses.

94

QTDMAF9

Quantidade de mesescom acordo em futura. nos últimos
9 meses.
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Tabela C.2: Variáveis Históricas (continuação)
95

QTDMAF12

Quantidade de mesescom acordo em futura nos últimos
12 meses.

96

QTDÀ'ICC3

Quantidade de mesescom compras (últimos 3 meses).

97

QTDMCC6

Quantidade de mesescom compras (últimos 6 meses).

98

QTDMCC9

Quantidade de mesescom compras (últimos 9 meses).

99

QTDNICC12

Quantidade de mesescom compras (últimos 12 meses).

100

QTDPGTI

Quantidade de Pagamentos no último mês.

101

QTDPGT3

Quantidade de Pagamentos nos últimos 3 meses.

1o2

QTDPGT6

Quantidade de Pagamentos nos últimos 6 meses.

103

QTDPGT9

l Quantidade de Pagamentos nos últimos 9 meses.

=

QTDPGT12 i Quantidade de Pagamentos nos ú]timos ],2 meses.
SALACUI

i Saldo acumtlla(to no último mês.

106

SALACU3

1 Saldo acumulado nos últimos 3 meses.

107

SALACU6

1Saldo acumulado nos últimos 6 meses.

108

SALACU9

Saldo acumulado nos últimos 9 meses.

109

SALACU12

Saldo acumulado nos últimos 12 meses.

110

SDPAR]

Valor do parcelado acumulado no último mês.

111

SDPAR3

Valor

112

SDPAR,6

Valor do parcelado acumuladoúltimos 6 meses.

113

SDPAR9

Valor do parcelado

acumulado últimos

9 meses.

114

SDPAR12

Valor do paicelado

acumulado

12 meses.

115

TPCJI

Total de patcelado cola juros no último lllês.

116

TPCJ3

Total de parceladocom juros nos últimos 3 meses.

117

TPCJ6

Total de patcelado cona .juros nos últimos

118

TPCJ9

Total de patcelado com jugos nos últimos 9 meses.

119

TPC.J12

Total de parcelado com .juros nos últimos 12 meses.

do patcelado

acumulado

últimos

últimos

3 ilaeses.

6 meses.
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Tabela C.2: Variáveis Históricas (continuação)
120

UTMAX3

Saldo máximo sobre o limite nos últimos 3 ]neses.

121

UTMAX6

Saldo máximo

sobre o limite

nos últimos

6 meses.

122

UTMAX9

Saldo máximo

sobre o limite

nos últimos

9 ]neses.

123

UTMAX12

Saldo máximo sobre o limite nos últimos 12 meses.

124

UTMEAN]

Utilização

média no último mês.

125

UTMEAN3

Utilização

média últimos 3 meses.

126

UTÀ4EAN6

Utilização

média últimos 6 meses.

127

UTMEAN9

Utilização média últimos 9 meses.

128

UTMEAN12 Utilização média últimos 12 meses.

129

VLCASHI

130

VLC.ASH3 l Solda do valor de baqueseni dinheiro,i-os últimos 3

l Somado valor de saquesem dinheiro 110último mês.

i illeses.
L31

VLCASH6

. i Soma.do

.valor de saques em dinheiro

nos últimos

6

ilieses.
132

VLCASH9

Soma do valor de saquesem dinheiro nos últimos 9
llieses.

133

VLCASH12

Somado valor de saquesein dinheironos últimos 12
meses.

134

VLCOMPI

Somado valor das colllpras no último mês.

135

VLCOMP3

Son)a do valor das compras nos últimos

3 meses.

136

VLCOMP6

Soma do valor das compras nos últimos

6 meses.

137

VLCOMP9

Soma do valor das compras nos últimos 9 meses.

138

VLCOÀIP12

Soma do valor das compras nos últimos 12 meses.

139

VLJUCOI

Soma dos juros cobrados no último mês

140

VLJUC03

Soma dos .juros cobrados nos últimos

141

VLJUC06

Somadosjuros cobradosnos últimos 6 meses

3 meses.
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Tabela C.2: Variáveis Históricas (continuação)
142

VLJUC09

Soma dos juros cobrados nos últimos 9 meses.

143

VLJUC012

Sollia dos .iuios cobrados nos últinaos 12 meses.

144

VLJUFINI

Soma. dos juros de financiamento

no último mês.

145

VLJUFIN3

Soma dos juros de financiamento

nos últimos 3 meses.

146

VLJUFIN6

Somadosjuros de financiamento nos últimos 6 ]neses.

147

VLJUFIN9

Somados.juros de financiamento nos últimos 9 llleses.

148

VLJUFIN12

Soma dos juros de financiamento nos últimos 12 meses.

149

VLPAG]

Somado valor dos pagamentosno último mês.

150

VLPAG3

Somado valor dos pagamentosnos últimos 3 meses.

151

VLPAG6

Soma do valor dos paganaentos nos últimos 6 meses.

VLPAGÇ)

Somado valor dos pagamentosnos últimos 9 meses.

VLPAG12

Soma do valor dos pagamentos

154

VLSAF[N']

Valor acumulado saldo financiado no último mês.

155

VLSAFIN3

Valor acumuladosaldo financiado nos últimos 3 meses.

156

VLSAFIN6

Valor acumuladosaldo financiado nos últimos 6 meses.

157

VLSAFIN9

Valor acumuladosaldo financiado nos últimos 9 meses.

158

VLSAFIN12

Valor acumulado saldo financiado nos últimos 12 meses.

159

VPAR.CPTI

Nlontante de parcelas pendentes total no último mês.

160

VPARCPT3

À/lontante de parcelas pendentes total nos últimos 3

=

nos últ.imãs

12 meses:.

meses.
161

VPARCPT6

À/lontantede parcelas pendentestotal nos últimos 6
meses.

162

VPARCPT9

i\'montantede parcelas pendentestotal nos últimos 9
meses.

163

VPARCPT12

Montante de parcelaspendentestotal nos últimos 12
meses.
74

Referências Bibliográficas
Abreu, H. (2005), .4plãcaçãoda análise de soZ,reuãuêncãa
em um problema de credát
scohng e comparação com a regressão Zogúfáca, Dissertação de Mestrado.

Universidade Federal de São Carlos.
Berkson,

J. and Game, R. (1952), 'Survival

cure fot cancer patients

following

treatnlent', Jourv&aJ
o/ ZAe4mehcan $talãs áca/.4ssocáafáon
47, 501 515
Binder,

.D. (19921,

'Fittiil:g

Clox's prQportiQnal

:hazards

modais

from

survey

dàttJ,

É?áome#dka.79,
139 147.
Boas,

J. (1949),

'Maximuin

likelihood

estimates

of the proportion

of pacients

curedby cancertheraphy', tour"'real
o/ ZAeRogaiStatàstãcaZ
Socãeíy,
Ser. B
11, 15 44.

Breslow,N. (1972), 'Contribution to the discussionof D.R. Cox', Jo'urzta/o/ fhe
RoZ/aJ StatásíãcaJ Socáeíg/, Ser. B 34, 216 217

Comover, W. (1999), PracfácaJrzanparamethc stalãstács,3 edn, New York: John
Wiley and Sons.

Cox, D. (1972), 'Regression models and life-tables',

JourrzaJ o/ fAe RoZ/a/ SfafÍs

[àcaiSocãeíy,Ser. B 39, 1 38.
Cox, D. (1975), 'Partiamlikelillood', BiomeíhÀ;a62, 269 276

75

REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS

Efron, B. (1977), 'The eHiciencyof Cox 's likelihood function for censoreddata',
JouT.real
of the Ameücan,Statistical Associütion'72, 551 565,
Farewell, V. (1977), 'A motel

foi a binary variable with time censored observa-

tions', BàomelMka64, 43 46.
Faiewell, V. (1982), 'The use of lnixture models for the analysis of survival data

with lona-term survivors', Bãometãcs38, 1041 1046.
Faiewell,V. (1986), 'Tlie use of lnixture modelsin survival analysis: Are they
worth the risk?', (7arzadáazz
Joz&rria/o/ .9íalístàcs
14, 257 262.
Ghitany, M. and Maller, R. (1995), 'Asymptotic results for exponential inixture
nlodels with

lona-term

survivors

and covariates',

Jour7}a/ o/ ]\4u/táuaüate

Ánaíysás49, 218 241.
Gim, C. (1912),Variabilità e mutabilità, Technicalreport, Ronde:Librerla Eredi.
Virgilio Veschi.
Good, 1. (1950), Probability and the weighting of evidence, Manter's thesis,
Charles Grifhn, London.
Hosnler, J. D. and Lenleshow, S. (1989), .4ppZàed
LogàstácRegressàon,Nexo,York:
John Wiley and Sons.

Kalbfleisch,

J. and Prentice,

R. (1980),

The Slalásfàca/ .4rzaZg/sãso/ FaiZure

7'ãme

Data, New York: Wiley.

Kass, G. (1980), 'An explanatory technique for investigating large quantiles of
categorical data', .4pplíed Síafãslács 29, 119 127.

Kuk,

A. and Chen, C. (1992),

'A mixture

modem conlbining

logistic

iegression

with proporcionalhazardsregression',l?ãomefhka79, 531 541.

76

REFERENCIASBIBLIOGRÃFICAS
L orenz, M. O. (1905), 'Methods for measuiing the concentration of wealth', Jour-

na/ o/ tAe .4mzeàcanSfatãstíca/,4ssocãatáorz
1, 209 219.
h,laller, R. and Zliou, X. (1996), Su aval .AnaZZ/sãstoáfA Long- I'emn Suvüuors

London: Wiley Seriesin Probability and Statistics.
McCullagh,

n
P. and Nelder, J. (1989), Generalãzed Linear Modela

2edn,London

Chapman and Hall.
Oliveira, W. (2000), CR.A/ 8 e-business, Florianópolis:

Visual Books, p. 154.

Peng, Y. (2003) , 'Fitting

C'om7)u(atãona Statásfács

semiparametric

cure models',

and l)ata .4nalg/sás41, 481-490.
l
r lllndel
lo(ie fni cure
llaixture
l rate
Pena, Y. and Dear, 1<. (2000), 'A noiJpalanietric

estimation', #íorrzetmcs
56, 237 2'13.
P

eng,Y., Deal, K. aiicl Carriere,K. (2001), 'Testingfoi the presenteof cuted
patients: a simulationstudy', Staf2stács
ãn .A4edicãne
20, 1783 1796.

Pena, Y., Dear, K. bandDenham, J. W. (1998), 'A generalized F naixture model

for cure rate estimation', Statástácsãn À/edácãne
17, 813 830.
Pocock, S., Gore, S. and Kerr, G. (1982), 'Long-teia survival analysis the cui

ability of breast cancer',Statásfács
ãn .A4edácáne
1, 93 104.

Pugh,M., J. Robbins,
S. L. andHarrington,D. (1992),Inference
in the Cox
proporcional hazards model with missing covaiiates, Technical Report 758Z,

Department of Biostatistics, Harvard School of Public Health,Boston.
Sandroni, P. (1994), JVouoDãcãor7.áho
de .Economia,5 edn, São Paulo: Editora
Best Seller

77

REFERENCIASBIBLIOGRAFICAS

Therneau, T. and Grambsch, P. (2000), À/odeZáng
Su aval agia, New York
Springer.
Thonlas, L., Edelman, D. and Crook, N. (2002), OredàtScohng and /ts 4pp/ãca
láozzs, Philadelphia:

Venables,

Sialll.

W. and Ripley,

B. (1997),

.A/odes"r} ..4ppláed

ãfÀ S-Paus, 2 edn, New

York: Springer.
Yamagu chi, K. (1992),'Accelerated failure-time regressionnlodelswith a regres-

sion inodel of survivalfraction: An applicationto the analysisof permanent employment

in Japan',

JoumzaJ o/ làe Àmehcan

StaÍãstãca/ .4ssocííztáon

87, 284 292.

78

