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Resumo

Esta pesquisa tratou de modelos de Credit Score desenvolvidos pela metodolo-

gia de Regressão Logística e de Análise de Sobrevivência, com destaque para a
determinação do modelo mais adequado, baseando-se em medidas de avaliação

de desempenho conhecidas, como a estatística de Kolmogorov-Smirnov, a área

sob a curva de Lorentz (ROC), o coeficiente de Gim, uma medida pouco uti-
lizada como a distância de Mahalanobis e ainda, duas novas propostas: uma
envolvendo a área entre as curvas de distribuição acumulada dos encores e ou-

tra considerando a diferença entre as taxas de inadimplência nos intervalos do

encore definidos pelos decis, com destaque para os intervalos extremos.

Palavras-chave: Credit Score, Regressão Logística, Analise de Sobrevi
vência, medidas de avaliação de desempenho de modelos.



Abstract

Tais research considered the modeling of Credit Score data, developed by

two metllodologies: Logistic Regression and Survival Analysis. The main is-
sue assessed was the comparison of the modela, based on well known perfor
mance measures, namely, the Kolmogorov-Sminov statistics, the Área under

the Lorentz Curve (ROC), the Gim coemcient, and the rarely used Maha-
lanobis distance. Two new approaches were algo considered: one is the área
between cumulative distribution curves of the scores and otber is the diBerence

among the delinquency rate in the score buckets based on deciles, specialy the
extremes buckets.

Keywords: Credit Score, Logistic Regression, Surviva] Analysis, and per
formance measures.
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Capítulo l

Introdução

O processo de concessão de crédito exige que o fornecedor faça uma análise
criteriosa do solicitante visando minimizar suas perdas com o não pagamento
da dívida contratada. Este evento é conhecido como inadimplência. Há al-
guns anos atrás, as instituições financeiras contavam com um grande número
de especialistas em crédito para a realização dessas análises. Estas pessoas
avaliavam inúmeras informações e forneciam um relatório dando um parecer
sobre o solicitante do crédito. O resultado era subjetivo e dependia do es-

pecialista que realizava a análise, determinando sob que condições o negócio
poderia ou não ser realizado IThomas et al, 20021.

Com o crescimento e a popularização da concessão de crédito nas últimas
décadas, tornou-se inevitável o desenvolvimento e aperfeiçoamento de ferra-
mentas que garantissem maior objetividade à análise e aumentassem a rapidez
no momento da concessão do crédito. 'lindo isso, não deixando de lado o as-

pecto de rentabilidade do negócio e mantendo sob controle a inadimplência.

Para ajudar a identificar e diferenciar os bons dos maus clientes e ordena-los

em relação ao risco do não pagamento da dívida, desenvolveram-se ferramentas

conhecidas como Sistemas de Credit Scoring ISicsu, 19081.

O primeiro a utilizar a estatística para identificar grupos com peras dife-
rentes numa população foi Fisher IFisher, 19361 em um trabalho com plantas.
Em 1941, Durand IDurand, 19411 utilizou a mesma técnica para diferenciar

bons e maus empréstimos, dando assim, início ao processo de separação dos

bons e maus clientes. Altman IAltman, 19681 foi um dos primeiros a utilizar
metodologias de Credit Score para prever falências de empresas

A idéia básica do Credit Score consiste em selecionar uma amostra de cli-

entes onde o histórico de pagamentos já é conhecido, podendo assim separar

l
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os bons dos maus pagadores. Cada instituição adora um conceito de inadim-

plência de acordo com suas políticas internas. Baseado nos dados históricos
dos clientes amostrados, pode-se determinar quais características servem para
discrimina-los em relação a esse conceito previamente definido. Desta forma

é possível inferir quais as chances de um cliente pagar ou não uma dívida em
um determinado período de tempo, dada suas características no momento da

consulta de crédito. Para um modelo de Credit Score adora-se, normalmente,
a convenção de que quanto maior o escore, maiores são as chances deste cliente

ser um bom pagador.

Existem diversas metodologias estatísticas utilizadas para obter essa dis-
criminação. Entre as mais conhecidas estão a Regressão Logística, a Análise
Discriminante, a Árvore de Decisão e a Análise de Sobrevivência. Além disso,
existem também alguns métodos numéricos como a Programação Linear, as
Redes Neurais e os Algoritmos Genéticos IThomas et al, 20021.

1.1 Centrais de Informação de Crédito

Considerando que os modelos são desenvolvidos baseando-se somente no his-

tórico dos clientes já existentes na própria base da instituição que concedeu o
crédito, temos um problema em prever qual o comportamento de um novo cli-

ente. Com o objetivo de resolver este e outros problemas comuns ao mercado

de crédito brasileiro, algumas instituições se uniram e criaram empresas que
centralizam os dados necessários ao sistema de análise de crédito. Internaci-

onalmente estas empresas são conhecidas como "Credit Bureaus" e no Brasil
como "Centrais de Informações de Crédito".

Estas empresas cometam, armazenam e transformam os dados em informa-
ções importantes para a tomada de decisão de crédito. Esses registros com-
preendem o cadastro de pessoas físicas e jurídicas com sua devida autorização.

Também possuem informações públicas, denominadas restritivas ou negativas,

disponíveis nos cartórios brasileiros e juntas comerciais, tais como: protestos,
falências, concordatas e ações judiciais ou executivas de busca e apreensão,

além da base de CCF (Cadastro de Cheque sem Ihndo) disponibilizado pelo
Banco Central e mais algumas informações de dívidas com o comércio em geral

e com instituições financeiras.

A Serasa, uma das empresas que centralizam informações de crédito no
mercado brasileiro, gentilmente disponibilizou um conjunto de dados para a
realização desta pesquisa. São dados de pequenas empresas brasileiras, que
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foram codiâcadas para preservar o seu sigilo. Este trabalho tratou de avaliar
o desempenho de modelos de Credit Score utilizando medidas de desempenho

comuns ao mercado de crédito, considerando para isso os ajustes por Regressão

Logística e Análise de Sobrevivência, avaliados em três diferentes cenários com

relação a quantidade de adimplentes (censurados).

1.2 Estrutura da dissertação

No Capítulo 2, apresenta-se o problema prático, a descrição da amostra e a
metodologia utilizada na análise descritiva, bem como os métodos de seleção
das covariáveis utilizadas.

As metodologias utilizadas para a avaliação do Credit Score deste traba-

lho foram a Regressão Logística IHosmer & Lemeshow, 19891 e a Análise de
Sobrevivência IKlein & Moeschberger, 19971, descritas no Capítulo 3.

Uma questão tão importante quanto discriminar o bom e o mau cliente é a
decisão de qual modelo produz melhor resultado IOliveira & Andrade, 20021.
Como a quantidade de metodologias para desenvolvimento de modelos de Cre-

dit Score disponíveis no mercado é muito grande, a análise das medidas de
avaliação de desempenho dos modelos tornou-se fundamental em um Sistema

de Credit Score. O Capítulo 4 descreve as medidas de desempenho conside-

radas nesta pesquisa: a estatística de Kolmogorov-Smirnov (KS), a área sob
a curva de Lorentz ou ROC (Receiving Operational Characteristic), o coe-
âciente de Gim e a distância de Mahalanobis (MAH) IThomas et al, 20021.

O KS é a medida mais utMzada, enquanto a distância de Mahalanobis é a
menos empregada no mercado brasileiro IPereira, 20041. Duas novas medidas

são também estudadas: uma abordando a área entre as curvas de distribuição

acumulada utilizadas para o cálculo do KS, que recebeu o nome de Área entre

as curvas (AEC), e outra baseada na diferença entre as taxas de inadimplên-
cia nas diferentes faixas de encore separadas em decis, com destaque para os

intervalos extremos. Essa medida recebeu o nome de diferença entre taxa de
inadimplência (DTI).

Com o intuito de comparar as medidas de avaliação de desempenho entre

as diferentes metodologias, foi aplicada a técnica de reamostragem por Boots-

trap IEfron & Tibshirani, 1993j de modo que, para cada nova amostra, fosse
ajustado o modelo e calculadas todas as estatísticas. Assim, foi possível de--
terminar numericamente a variância das medidas de avaliação possibilitando
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a comparação de desempenho entre os modelos ajustados por Regressão Lo-

gística e Análise de Sobrevivência.

Ainda por simulação, variou-se a quantidade de casos de inadimplência

(falha) e adimplência (censura) para veriâcar se as medidas em estudo sofriam
influência da censura. A descrição do método, sua aplicação e os resultados

são apresentados no Capítulo 5.

Por fim, as conclusões e sugestões para pesquisas futuras são apresentadas

no Capítulo 6.



Capítulo 2

Uma À.plicação Prática

Em uma central de crédito, encontram-se os dados de empresas atuantes no
mercado como um todo. Com isso é possível alnliar o comportamento daquelas

que começam a apresentar problemas de crédito. De posse das informações
registradas, pode-se criar políticas mais ou menos agressivas considerando a
risco de inadimplência de cada empresa.

Dentro deste contexto, quanto maior a informação disponível para a to-
mada de decisão, maior vantagem competitiva uma instituição credora terá
para oferecer, pois conseguirá oferecer melhores produtos com prazos e preços

melhores definidos de acordo com o perfil de cada cliente. Sendo assim, con-
siderando os mesmos aspectos dos modelos tradicionais, os modelos ajustados

por Análise de Sobrevivência fornecem como diferencial a probabilidade de
uma unidade experimental superar um determinado instante sem apresentar o

evento (nesta pesquisa as unidades experimentais são as empresas e o evento

foi definido como a inadimplência) .

2.1 Descrição da Amostra

Foi utilizada uma amostra de 15.973 empresas brasileiras de pequeno porte que

possuíam Credit Rating®Serasa, calculado no período entre janeiro de 1998

a junho de 2003, e que foram acompanhadas por até 18 meses subsequentes à

data da primeira consulta. A definição de pequeno porte fornecida pela Serasa

refere-se a empresas com faturamento e ativo anual de até R$ 1.200.000,00.

Essas empresas foram divididas em uma amostra para estimação dos modelos

(amostra de desenvolvimento), com 10.000 empresas, e uma amostra parca

validação (verificação da consistência das estimativas), com 5.973 empresas

5
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As covariáveis utilizadas nesta pesquisa foram: idade da empresa, quanti-

dade de dívidas com empresas, quantidade de cheques devolvidos, quantidade

de ações judiciais, quantidade de protestos, setor de atividade da empresa,
número de sócios, estado onde está estabelecida a sede da empresa, número
de funcionários, percentuais de participação dos sócios, capital social e tipo de
controle acionário. As análises descritivas para essas quantidades encontram-

se nos Apêndices A e B.

O primeiro modelo foi baseado na metodologia tradicionalmente utilizada,

a Regressão Logística e os demais modelos na metodologia de Análise de Sobre-

vivência, considerando um enfoque paramétrico (baseado na família Weibull)
e um enfoque gemi-paramétrico, baseado no modelo de Cox.

Utilizando a definição fornecida pela Serasa, chamou-se inadimplência à
ocorrência de pelo menos um dos seguintes eventos, considerados negativos:
falência, concordata, dívidas com instituições financeiras ou com o comércio
em geral, cheques devolvidos com registro no Banco Central e anões judiciais
ou executivas de busca e apreensão, que ocorreram no mercado brasileiro até

18 meses subseqüentes à nota atribuída na primeira consulta de cada empresa

analisada. O Credit Rating®Serasa é um modelo de escoragem das empresas

que fornece como resposta uma nota variando de l a 17, sendo que quanto
maior a nota, maior o risco da empresa se tornar inadimplente. As notas 15,
16 e 17 indicam a ocorrência de algumas das restrições acima mencionadas no

momento do cálculo do Rating

Para a construção dos modelos avaliados neste trabalho, foram conside-
radas duas notas para cada empresa, a primeira marcava o estado inicial da

empresa no instante (Zo). Todas as empresas selecionadas nesta amostra não
apresentavam inadimplência no início da análise, isto é, não tinham notas su-

periores a 14 como primeira nota. A segunda nota foi relacionada ao instante

que a empresa apresentou alguma restrição (notas 15, 16 ou 17) e foi deno-
minada como inadimplência (falha ou mau). Para o caso em que a empresa
não apresentou a inadimplência ao anal do acompanhamento, deâniu-se como

adimplente uma observação censurada (censura ou bom). Assim, o indicador

de falha ó{ recebeu l (um) quando houve alguma informação negativa e 0
(zero) quando houve censura. A diferença em meses entre o instante da pri-

meira nota (6xado como o mês zero) e o instante da segunda nota considerada,

determinou o tempo de acompanhamento.

O encore adotado neste projeto foi o normalmente utilizado no mercado,

uma pontuação variando de 0 a 1000, sendo que quanto maior o encore, menor
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o risco da empresa avaliada. Para esta pesquisa, o reescalonamento adorado
para o cálculo do encore para o modelo ajustado por Regressão Logística foi
dado por:

S it - P«b(M-s)l x 1000,

e para os modelos ajustados por Análise de Sobevivência

Ss = IProb(7' > t)j x 1000,

em que T é uma variável aleatória representando o tempo entre a primeira
consulta e a instante da inadimplência ou final do período e t é o instante

fixado que deseja-se avaliar o escore.

A Tabela 2.1 mostra que as amostras de validação e de desenvolvimento
são homogênem com relação à adimplência.

Tabela 2.1 Distribuição da inadimplência e adimplência nas amostras

Desenvolvimento

N %
4.286 43%
5.714 57%
lO.ooo 100%

Vàbda ü
N %

2.547 43%

3.426 57%

5.973 100%

Empresas

Inadimplentes (maus)

Adimplentes (bons)

Total

2.2 Análise Descritiva

As covariáveis categorizadas e numéricas foram analisadas individualmente,

observando-se a distribuição da freqiiência e percentis. Para as covariáveis

do tipo categorizada, foram considerados critérios de agrupamento baseados
na natureza da variável e aplicação prática do negócio. Por exemplo, neste
trabalho a localização das empresas foi categorizada segundo a proximidade

geográ6ca, entretanto isso não constitui uma regra. As variáveis numéricas
foram ordenadas sequencialmente e agrupadas em percentis com o mínimo de
5% de freqüência total.

Depois, cada covariável foi avaliada em relação à variável resposta, em
que foram comparados os percentuais de adimplentes e inadimplentes de cada

categoria em relação ao total observado na amostra.
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Calculou-se a razão entre os percentuais de inadimplência (À/) e adimplên

cia (B) da seguinte forma:

«(Ç)
Jt' "',.*"'.
:t. ",*w.' (2.1)

sendo que:

r é a categoria em questão da covariável,

ÀÍr é a quantidade de maus clientes na categoria r,

1?, é a quantidade de bons clientes na categoria r,

À4í.., é a quantidade de Maus clientes no total da amostra e

Bta é a quantidade de Bons clientes no total da amostra.

Este critério não considera o tempo em relação a ocorrência do evento, o
que pode trazer desvantagem aos modelos utilizando a análise de sobrevivência.

A Tabela 2.2 apresenta a distribuição das empresas segundo a idade e observa-
se que razão vai diminuindo com aumento da idade da empresa. As tabelas
das demais covariáveis encontram-se no Apêndice A.

Para criar as variáveis dummies INeter et al, 19961 , utilizou-se a codificação
de cadela de referência.

Tabela 2.2: Distribuição das empresas segundo a idade

Dada a categorização de cada covariável, adotou-se uma regra para a de-

terminação da cadela de referência na contrução das variáveis dununies. Nessa

regra, a casela de referência foi adotada para a categoria em que a razão R(F)
era mais próxima de 1, o que indica que esta categoria tem a sua proporção
mais parecida com a proporção de bons e maus da amostra total. A Tabela 2.3

mostra o exemplo das vmiáveis dummies criadas para a covariável idade da
empresa.

Variável BONS(%) MAUS(%) Total Razão M/B
0 a 2 anos 371 (27) 984 (73) 1355 3,54
3 anos 562 (56) 436 (44) 998 1,03
4 a 5 anos 991 (58) 708 (42) 1699 0,95

6 a 10 anos 1724 (62) 1039 (38) 2763 D,80

11 ou + anos 2066 (65) 1119 (35) 3185 0,72         
Total 5714 (57) 4286 (43) 10000  
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Tabela 2.3: Variáveis dummies associadas a covariável idade da empresa

Para avaliar o efeito das covariáveis no tempo até a inadimplência utili-
zou-se gráficos com as curvas de sobrevivência estimadas por Kaplan-Meter
IHosmer & Lemeshow, 19991 considerando-se cada categoria separadamente.

Na Figura 2.1 segue um exemplo do grá6co com a idade da empresa. Os
demais gráficos encontram-se no Apêndice B.

Pode-se notar, no exemplo, que a idade da empresa demonstra um com-
portamento diferente em relação à sobrevivência pua as empresas com até
dois anos. Para as empresas com três ou mais anos as curvas de sobrevivência

apresentam tendência parecida.

Figura 2.1: Curvas de sobrevivência para as categorias da covariável idade da

empresa.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D ll eB«$H?
limpo

Idade ü"'ü"'ü0 a 2 anos õ'"+"+ ll ou + anos n'o'a3 aros
e'"- o 4 8 5 anos '-"'-- 6 a 'D anos

Vuiável Idadel Idade2 Idade3 Idade4

0 a 2 anos l 0 0 0

3 anos 0 0 0 0

4 a 5 anos 0 l 0 0

6 a 10 anos () 0 l 0

11 ou + anos 0 0 0 l



Capítulo 3

Metodologias

Para a estimação dos coeficientes de cada modelo, utilizou-se a Regressão
Logística e a Análise de Sobrevivência. As covariáveis foram as mesmas para
as duas técnicas, sendo que para a regressão logística a resposta considerada
foi 0 (zero) para adimplente e l (um) para inadimplente. Para os Modelos
de Análise de Sobrevivência, a resposta considerada foi o tempo entre a data
da primeira consulta e o instante até a inadimplência (evento) ou anal do
acompanhamento (censura), o que ocorresse primeiro.

3.1 Modelo de Regressão Logística

A Regressão Logística descreve a relação entre uma variável resposta e uma ou

mais covariáveis IHosmer & Lemeshow, 1989j, quando essa variável resposta é
binária. y

R
Considere a quantidade E(yjZ) que descreve a relação entre a va:riável

resposta y (binária) e o vetou de covariáveis Z, em que 0 $ Z(}''jZ) $ 1.

Para um conjunto de valores zi de Z, sqa:

eP'z{

Z(}''l'í) - "('í) - Íi-PÇ- (3.1)

Usando a transformação logit, tem-se que para í 1,

.'-, - :« (=h) - ,',. ';.:,
sendo zí = (1, zíi , . . . , zip) o vetor de covariáveis da empresa {, p o número de

covariáveis e P' = (PO, Pi , . - . , pPy o vedor p + l de parâmetros do modelo.

10
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A importância da transformação logit é que g(zi) possui muitas das pro-
priedades desejáveis do modelo de Regressão Linear. O logit, g(zi) é linear em

seus parâmetros, podendo ser contínuo e ainda variar de --oo a +oo, depen-
dendo da amplitude de Z.

Para o caso de resposta binária, pode-se expressar a variável como: y =
zr(z{) + c, em que a quantidade c pode assumir um de dois possíveis valores:

se Z/ = 1, então € = 1 -- r(zi) com probabilidade r(zi) e se Z/ = 0, então

c = --r(zi) com probabilidade 1 -- r(zi). Portanto, a distribuição condicional

de ylzí segue uma distribuição Bernoulli com parâmetro n(zí).

O método normalmente utilizado para a estimação dos parâmetros do mo-

delo de Regressão Logística é o da máxima verossimilhança, baseado na ve-
rossimilhança:

L(}''l©)
n

llr(.í)"'li
{-1

n' (a)l: 'v' (3.3)

com

«(':) - íj::F;' (3.4)

Derivando-se o logaritmo de (3.3) em relação ao vetor de parâmetro /3 e
igualando-o a 0, não é possível obter uma expressão fechada. Os programas

estatísticos adotam então, métodos numéricos como o processo iterativo de

Fisher-Scoring ou Newton-Raphson ILawless, 20031. A variância assintótica
do estimador de máxima verossilnilhança é obtido pelo inverso da matriz de
informação de Fisher. Uma formulação usual é dada por: /(#) = Z'V'Z, em

que Z é uma matriz n x (p + 1) e y é uma matriz diagonal (n x n), com os
elementos diagonais dados por: {r(zÍ)(l -- r(zi))}.

A interpretação dos parâmetros estimados se dá a partir da razão de chan-

ces IAgresti, 19901, que pode ser definida como:

1«('P{) - in P(!r' - I') . P.,{ . l,...,p-

Neste estudo, eP' expressa a razão entre a chance de uma empresa ser ina-

dimplente em relação a ser adimplente, considerando a presença da covariável

zí = le mantendo as demais covariáveis preditoras constantes.
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3.2 Modelo de Análise de Sobrevivência

Assim como no modelo de Regressão Logística o interesse é estimar a pro-
babilidade do evento ocorrer. Em um modelo de Análise de Sobrevivência

estudam-se as relações entre as covariáveis e o tempo que leva até a ocorrên-
cia do evento de interesse. Considerado este aspecto do tempo, este modelo
pode ter bastante utilidade na área de crédito, já que dado um conjunto de
covariáveis associado a um cliente, a alta probabilidade deste superar o final

do prazo para o financiamento sem apresentar inadimplência, fornece maior

segurança durante a negociação. Por exemplo, um financiamento solicitado

com um prazo de 24 meses, em que a probabilidade deste cliente superar es-
ses meses sem apresentar inadimplência é alta, a instituição 6nanceira poderá
oferecer uma taxa de juros mais competitiva ou ainda aumentar o prazo do
financiamento sem comprometer a rentabilidade.

Definindo T como o tempo de sobrevivência, que neste estudo foi de6-

nido como o tempo até o instante da inadimplência, seja S(t) a função de
sobrevivência associada à inadimplência, dada por:

s(t) (3.5)

com /(a) a função densidade de probabilidade associada a T.

S(t) representa a probabilidade de um cliente superar um dado instante t

IKlein & Moeschberger, i9071 sem se tornar inadimplente dado um conjunto
de covariáveis associadas.

A função de sobrevivência S(t) e a função densidade de probabilidade /(t),

podem ser escritas através da função de taxa de inadimplência A(t), dada por:

de onde podem ser tiradas as relações:

(3.6)

S(t) = e' # h(")du e'H(t) (3.7)

e

/(t) h(t)e #A(")du h(t)e'X(') (3.8)

sendo que
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X(t) h(u)du (3.9)

é a função de risco de inadimplência acumulada.

Neste trabalho considerou-se um modelo em uma abordagem semi-para-

métrica utilizando-se o modelo de Cox ICox, 10721 e modelos paramétricos

considerando a família Weibull (incluindo o caso particular da distribuição
exponencial) IHosmer & Lemeshow, 19991.

Adotou-se como horizonte de previsão o período de até 18 meses sub-
seqüentes à primeira avaliação e, embora essa premissa não seja necessária
na abordagem por análise de sobrevivência, foi mantida para que o modelo
pudesse ter seu desempenho comparado ao modelo estimado por Regressão
Logística sob as mesmas condições.

Para o cálculo dos tempos associados aos instantes de inadimplência ou
adimplência foram consideradas duas notas do Credit Rating®Serasa para
cada empresa, que foram calculados no período de janeiro de 1998 a julho 2003.

Escolhida a primeira nota, foi fixado como limite para acompanhamento o 18'
mês e selecionada a segunda nota. Sendo assim, para cada empresa o tempo
t{ associado foi o número de meses entre as duas notas, sendo que a segunda

correspondeu a inadimplência quando a empresa apresentou uma nota maior

que 14 ou permaneceu adimplente quando a segunda nota foi menor ou igual

a 14. Nesse caso, o tempo até a nota inferior a 15 caracterizou a censura at.

Sendo assim, para cada empresa no estudo tem-se um tempo associado à

inadimplência ou à censura(adimplência) .

t

0

t{ = min(Z, C.)

Considere o vetar (Z,õÍ,z{), { = 1, . . . ,n, em que Z é o tempo observado

para a {-ésima empresa, õÍ é o indicador de que houve inadimplência para a

i-ésima empresa (ou seja 1, se houve inadimplência e 0 se a empresa continuou
adimplente) e zi é o vetor de covariáveis associado a i-ésima empresa no ins-
tante em que foi atribuída a primeira nota. Baseando em (3.6), segue que a
função densidade de probabilidade é dada por:

fÇt . z, É]) h(t, z,p) x s(t, z,p),t a: o,P c WP (3.10)

A estimativa do vedor de parâmetros P é o valor que maximiza o logaritmo

da função de verossimilhança, dado por
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!ogl(©)
n

E
í-l

Õ{Z.g lh(t{, zi,P)l + (l Õí)Zog IS(t{ , ,i,P)j (3.11)

Dependendo do quanto é especificado de h e S temos m abordagens para
métrica e semi-paramétrica, conforme discutido a seguir.

3.2.1 Família Weibull

Quando podemos associar uma distribuição aos dados e eles produzem um bom

ajuste, eles tendem a dar estimativas mais precisas dos parâmetros
IHosmer & Lemeshow, 19991. Para os modelos da Família Weibull, foi con
siderada uma representação por modelo de tempo de vida acelerada, baseada

no logaritmo do tempo (T).

Considere T > 0 um tempo de falha e o vetor Z = (zi , . . . , zp) de covariá-

veis associadas a 7'. O modelo de tempo de vida acelerado é dado por:

S(tjZ) eP'zl (3.12)

para todo t, sendo que So é a função sobrevivência basal e eP'z é um /atar

de aceleração, que fornece a mudança na escala do tempo à medida que a
covariável Z muda. O vetor de covariáveis Z é um conjunto das variáveis

dummies correspondentes às covariáveis categorizadas (sendo que, zi.í = 1 se a
empresa { apresenta a característica .j e zij :: 0 se a empresa i não apresenta a

característica .j, com { = i, . .. ,n e j = 1,... ,p). De(3.12) temos que o efeito

da presença da característica j na sobrevivência é dada por:

S(tl,ij 1) = SlteP'z'j lzij ol,i , 7}. (3.13)

para todo [ e mantidas as demais covariáveis constantes. Pode-se portanto, in-
terpretar que para /7 # 0 ocorre uma aceleração no tempo de sobrevivência da

empresa. Isto é, se P > 0, a presença da característica .j leva a uma diminuição

no tempo de sobrevivência, ao passo que /i < 0 leva a um aumento no tempo

de sobrevivência da empresa, mantidas as demais covariáveis constantes.

No modelo de vida acelerada, a função de risco de inadimplência para
uma empresa com covariáveis Z está também relacionada à função de risco de
inadimplência basal ho dada por:

h(tjZ) jeP'ztl (3.14)
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para todo t.

Uma forma alternativa de representar o modelo de vida acelerada é através

de um modelo log-linear.

y=lnT=O'Z+aW' (3.15)

com O' = (PI , . . . , Op) o vetar de coeficientes na regressão e W o erro aleatório

com distribuição conhecida. Os coe6cientes da regressão têm uma interpreta-
ção similar àquela do modelo de regressão usual IKlein & Moeschberger, 1997j.

Para a família WeibuU, a função de sobrevivência é dada por:

Sr(t) ,t 2 0,a > 0,À > 0 (3.16)

e a função de risco de inadimplência é expressa por

h.(t) (3.17)

Através da transformação logarítmica y = log T, a função de sobrevivência
resulta em:

Sr(3/) = e'x'". (3.18)

Rede6nindo os parâmetros À = e;:5"l e a = :1, considerando o modelo log-
linear e assumindo que T?r segue uma distribuição Valor Extremo
IKlein & Moeschberger, 1997j com parâmetros p'Z e a, a função densidade
de probabilidade é dada por:

/w(w) = e"''' (3.19)

e a função desobrevivência por

Sw(w) (3.20)

Com isso, tem-se que para y a respectiva função densidade de probabili
dade é dada por:

x:ê: 'l a'
/r (3/l e

a' (3.21)
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e afunção desobrevivência por

Sr(y) (3.22)

Quando a :; 1, ou equivalentemente a = 1, tem-se o caso especial da
distribuição Exponencial.

As estimativas de máxima verossimilhança dos pmâmetros P e a, são ob-
tidas maximizando a função de verossimilhança dada por:

Z.(O,a) (vj)I'' ISr(yj)l:';'

em que /r(y) e Sr(y) foram dados em (3.21) e (3.22).

Então:

(3.23)

}.(:«) .('#)I' lL(P,a)- ll (3.24)

Normalmente trabalha-se com Z(O) = logo(O), sendo (O) = (P,a) e os

esticadores de máxima verossimilhança são obtidos resolvendo a equação

q (O) = 0 (j = 1, . . . ,p), sendo que

qp)-%l?,j :,...,p' (32s)

Os HJ(Oys são chamados função escora e esssas estimativas são encon-

tradas iterativamente utilizando métodos numéricos como Newton-Raphson

ILawless, 20031.

A matriz de variância e covariância dos parâmetros log-lineares P e a são

obtidos a partir das matrizes de informação observada (disponíveis nos pacotes

estatísticos), dada por:

'.',, ., - -,(egP) . (3.26)

Em grandes amostras a distribuição conjunta de P e â se aproxima de uma

normal (p+ 1) variada, com vetor de média (/3', a) e matriz de covariância dada

pela informação observada ILawless, 20031:
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:.'.,., - l ;i:lg::l::: :::lg: l::: l (3.27)

sendo que

::-'',., - (-:w),*,
::,'',., - (-q#),*:
:,,'',.,-(-: n):*.

Sob certas condições de regularidade ISen & Singer, 19931, tem-se que

lo(P, a) -=-- /p(/3, a), (3.28)

quando n -----» +(», o que é verificado pela Lei Placa dos Grandes Números

3.2.2 Modelo de Riscos Proporcionais de Cox

Seja À(tjZ) a taxa de risco de inadimplência de uma empresa no instante ü
com vetar de covariáveis Z. O modelo de riscos proporcionais é dado por:

Ü(tjZ) c(#'Z) (3.29)

em que

ho(t) é a função de risco de inadimplência basal (baseline);

P -(P 1 ) , PPy é o vetor de parâmetrosl

Z é o vedor de covariáveis e

c(O'Z) é uma função conhecida IKlein & Moeschberger, 19971

O modelo de riscos proporcionais é um modelo semi-paramétrico porque a

forma paramétrica é assumida somente para a função c(.), cuja função mais
comumente utilizada é a Exponencial. A função basal é estimada de forma

não paramétrica.
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Cox ICox, 19721 foi o primeiro a sugerir usar uma parametrização em fun-
.=n Jn rBnnn.
y aA/ \Av R AÉ)bva

h(tlz) (3.30)

e assim, a razão de riscos é dada por

H'R@, z:, zo) - :lgiãl - .Fb--m). 0.3t)

A interpretação do coeficiente êí representa o acréscimo no logaritmo da

função da taxa de inadimplência, quando zj é acrescida de uma unidade
(zij = 1) e mantidas todas as outras covariáveis constantes.

Usando as relações entre a função de risco de inadimplência e a função de
sobrevivência, sob o modelo de Cox, a função de sobrevivência é dada por:

S(tjZ) = ISo(t)l"'(#z) , (3.32)

sendo So(t) a função de sobrevivência basal. O programa SAS possui o proce-
dimento PHREG que ajusta o modelo de Coxa pode-se solicitar a estimativa da

função basal em suas opções (comando "baseline"), que fornece um arquivo com

a estimativa de So(t), estimada pelo Produto Limite IKaplan & Meier, 19581 .

Como a amostra para este estudo apresenta dados com empate, utilizou-
se a função de verossimilhança parcial sugerida por Efron IEfron, 19771 que
tende a apresentar estimativas menos viciadas IKlein & Moeschberger, 1997j
e é dada por;

l,M - ll 0.3

Em (3.33), assume-se tt < t2 < . . . < to, em que 1) é o número de eventos

de tempos distintos e ordenados; 4 é o número de inadimplentes em ti e Z);
o conjunto de todos os casos de inadimplência até ti. Também s{ é a soma do

vedor zj, para todos os clientes que se tornam inadimplentes até t{ e R{ é o
conjunto de todos os clientes em risco (sem apresentar inadimplência ou ter
deixado o estudo) até o instante ti IKlein & Moeschberger, 19971.

Quando não ocorrem empates, esta função de verossimilhança parcial se
reduz à verossimilhança parcial de Cox ICox, 19751, dada por:

=.'" çà.''"
D
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'w) - ll -l?!:11:Eg;Ü-' o.«)
jeR(tm)

Maximizando-se Z(P) e utilizando-se o método numérico de Newton-Raph-
son, obtém-se P, o estimador de máxima verossimilhança parcial ICox, 19751.

As propriedades assintóticas destes estimadores são bem determinadas,
sendo as principais a consistência e a normalidade assintótica sob certas con-

dições de regularidade. Estes resultados são obtidos utilizando-se a teoria de
processos de contagem IAndersen et al, 19931. Para se ter uma idéia do que é

feito, considere a função de log-verossimilhança baseada em (3.34),

o o l l
l(P) = >1,/3'z({) ' )l,log 1 >, ea''j l

i=1 i=i Laca(tu) J
(3.35)

Os estimadores de máxima verossimilhança de P, denotados por P, sãa
obtidos através da solução das equações normais

uk(p) - qllP,A - :, -. . ,p.(3.36)
As quantidades em (3.36) são os encores que podem ser organizados no

vedor encores

t/'(P) ,[ (P)) (3.37)

Usando a teoria de martingais, pode ser mostrado que

n-lU(Po) (3.38)

é assintoticamente normal com média O e de variância consistentemente está

made por

.r(Õ) l r a'i(p)l
;'' ' i ['õó@J ],.õ'

Logo, usando a expansão de Taylor de I' ordem, temos que

(3.39)

0 u(Po) /(Po)(P - Po) (3.40)

ou seja
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«ii(Ó -- Po) q# * [ü] ; (3.41)

IAndersen et a1, 19931 mostram que .r(P)//(Po) converge para l em probabi-
lidade, e assim,

vã(Õ -- Po) (3.42)

converge para uma distribuição normal com média zero e matriz de variância

que pode ser consistentemente estimada por n.í t(P).



Capítulo 4

Medidas de Avaliação de
])esempenho em Modelos de
Credit Score

Conforme mencionado no Capítulo 1, várias metodologias podem ser empre-

gadas na discriminação de clientes inadimplentes e adimplentes.

Foram abordadas as medidas de avaliação conhecidas e largamente utiliza-

das no mercado de crédito, como a estatística de Kolmogorv-Smirnov r.KS9, a
Curva de Lorentz e o Coeficiente de Gim, além da distância de Mahalanobis
(pouco utilizada na prática). Também foram propostas e avaliadas duas novas

medidas: a área entre as curvas de distribuição acumulada utilizadas para o
cálculo do ÃS (AEC) e a diferença entre as taxas de inadimplência nas faixas
extremas do escore de6nidas pelos decis (DTI).

Os programas utilizados para o cálculo de todas as medidas sugeridas foram

desenvolvidos em SAS e encontram-se no Apêndice D.

4.1 Estatística de Kolmogorov-Smirnov

O teste para duas amostras de Kolmogorov-Smirnov IConover, 19991 é utili-
zado para avaliar se essas amostras vêm de uma mesma distribuição. Esse
teste é freqüentemente utilizado em inferência não paramétrica ISiegel, 19S61 .

Soam as funções de distribuição acumulada para clientes adimplentes e

inadimplentes, que são estimadas pelas funções de distribuição empírica dadas
por

21
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&(.) n' clientes adámplenfes com esGoTe $ s
total de clientes adimptentes (4.1)

(4.2)

e

}h(.) - .

sendo s o escore.

A estatística de Kolmogorov-Smirnov é dada por

KS = mm (lJ;h(s) -- ra(.)1) (4.3)

Este valor de Ã'S é usado no teste de signiâcância, que é baseado na esta.
mística

ah - 4 ,'(KS)' "(=::11-==),(4 4)

que segue uma distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade.

Em (4.4), nó e n. são respectivamente o tamanho da amostra de adim-
plentes(Bons) e inadimplentes(Maus).

O programa estatístico SAS (PROC NPARIWAY) calcula, entre outras esta-

tísticas não paramétricas, a estatística de Kolmogorov-Smirnov, representada
pela letra 1) nos resultados apresentados na saída do programa.

Na abordagem mercadológica, utiliza.se somente o valor máximo da distân-

cia entre as distribuições como a grandeza que expressa a qualidade do modelo

e tornou-se popularmente conhecido como .K$ do modelo. Em geral não se
dá muita importância para a significância da estatística, pois m amostras nor-

malmente utilizadas são muito grandes, o que torna até pequenas distâncias
signiâcantes, não implicando, porém numa boa separação entre bons e maus
clientes do ponto de vista do crédito.

Quanto maior o .KS, melhor é a discriminação do modelo, pois signiÊca

que concentra maior quantidade de clientes bons com encores altos, enquanto

os clientes maus possuem escores mais baixos. Tão importante quanto o valor
desta medida é também o seu posicionamento na distribuição. O melhores

modelos apresentam alto .lrS nos primeiros decis da distribuição do escore.

A Figura 4.1 apresenta as curvas da função de distribuição acumulada

empírica para os crentes inadimplentes (maus) e adimplentes (bons) por faixa
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de escore e a máxima distância entre as duas curvas é denominada o /(S do
modelo.

Figura 4.1: Gráfico da medida KS

#' d g d g g / #' f
--+- Mau - »-- Ban Faixa do Escora

Usualmente, adotam-se no mercado de crédito, faixas de referência para a

classificação onde o Ã.S calculado é enquadrado para indicar a qualidade dos

modelos ajustados IOliveira & Andrade, 20021.

4.2 Área Entre as Curvas de Distribuição Acumu-
lada dos Escores

#

A maneira que a estatística de Kolmogorov-Smirnov é utilizada no mercado
de crédito para avaliar o desempenho dos modelos tende a comparar somente

o ponto máximo de distância entre as duas funções de distribuição acumulada
empuicas.

Assim, pensou-se em avaliar inteiramente as duas funções tomando como
medida de avaliação de desempenho de modelos de Credit Score, a área entre

as curvas de distribuição acumulada que definem a medida do Ã'S.

   
   
g ...,    
Ê '" ;/  
i '"    
:    
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Considerando as funções de distribuição acumulada empíricas para clientes

bons e maus, FB(') e .r;h(-), definidas anteriormente em (4.1) e (4.2), respec-
tivamente.

As áreas sob as curva definadas por (4.1) e (4.2) foram estimadas por
aproximação através da soma das áreas de retângulos. A base de cada retân-

gulo foi formada pela diferença entre dois encores consecutivos e a altura pela
função de distribuição acumulada empírica dos clientes bons até cada escora,
analogamente foi tomada a altura para os clientes maus.

Assim, os estimadores da área sob cada uma das curvas de distribuição
acumulada empírica dos escores podem ser descritos como:

A(M)
1000

E''.
{-1

si-l) x Fm(s{), (4.5)

1000

Â(.B) = >:(si -- si-i) x FB(s{). (4.6)

De (4.5) e (4.6), segue que a estimativa da área entre as curvas pode ser
calculada por:

lZ

Áza (w) - À(.B)l (4.7)

A Figura 4.2 ilustra essa área. Nesta 6gura temos as duas curvas da dis-
tribuição acumulada empírica dos clientes inadimplentes e adimplentes por
escore e a área escura representa a diferença entre as áreas estimadas sob cada
uma das curvas utilizadas para o cálculo do Ã'S.

Analogamente ao KS quanto maior a área, melhor seria a discriminação
entre os bons e maus clientes. A macro em SAS utilizada para o cálculo desta
medida está no Apêndice D.

4.3 Curva de Lorentz e Coeficiente de Gim

A curva de Lorentz, mais conhecida como curva ROC (Receiver Operating
Characteristic) surgiu durante a Segunda Guerra mundial com o uso de radares

para detecção de sinais. O nome ROC sugere sua origem em estimar a classi6-

cação errada em transmissões e recebimento de mensagens IThomas et al, 20021



CAPITUL04. MEDIDAS DE A:\üLIAÇAO DE DESEMPENHO 25

Figura 4.2; Gráfico da área entre as curvas

'' f F g d F d d' g /
Fixa cb Escoa

Posteriormente, foi largamente utilizada em epidemiologia e anualmente tem

sido aplicada na área de crédito. A curva descreve como a classificação de
bons e maus clientes varia de acordo com cada ponto de corte.

Para calcular a curva são necessária duas medidas: a Sensitividade (Se)
que é a proporção de clientes maus que foram classificados como maus e a
Especificidade (.Es) que é a proporção de cliente bons que foram classi6cados
como bons.

Supondo um ponto de corte no encore s, todo cliente com estore maior

ou igual a s é classificado como bom pagador. Assim, para cada escore é
possível obter uma matriz 2 x 2 com a quantidade de clientes classi6cada em
cada estado (B/M) observado. Esta tabela 2 x 2 conhecida como matriz de

confusão IJohnson & Wichern, 19981, possibilita o cálculo da Especificidade e
Sensitividade.

Na Tabela 4.1

mÀ/ é o número de clientes classificados como maus corretamentel

m. é o número de clientes classi6cados como maus indevidamente;

bB é o número de clientes classi6cados como bons corretamente;

bó é o número de clientes classificados como bons indevidamentel

nB é o número de cliente bons na amostrar
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Tabela 4.1: Exemplo de matriz de confusão

Observado

Maus Bons

m.À/ mm
bó bB

Previsto

Abaixo do ponto de corte (S): Maus
Maior ou Igual ponto de corte (S); Bons

Total

b

ízÀÍ é o número de clientes maus na amostrar

m é o número de clientes abaixo do ponto de corte e classificados como
maus;

b é o número de clientes maior ou igual ao ponto de corte e classificados
como bonsl

n é o número total de clientes da amostrar

Obtém-se a sensitividade por:

Se - .íl\ R.ilnM (4.8)

e a especificidade por

Es :; bBI'nB (4.9)

variando-se o ponto de corte para todo encore s, obtém-se as medidas para
traçar a curva, sendo que na eixo X considera-se (l .Es) e no eixo y a Se.

Quanto mais distante a curva ROC estiver da rega sç = y, melhor a dis-

criminação do mode]o. Esta curva representa o percentual de classificação

carreta em cada ponto do estore. Com isso, quanto mais distante da diagonal,
maior o número de empresas corretamente classificadas.

A medida que expressa essa discriminação é conhecida como a área sob

a ruiva ROC. Esta medida varia entre 0,5 e 1, sendo que quanto maior o
valor, melhor a discriminação do modelo. A área sob a curva ROC possui
uma importante propriedade estatística que a equivale ao teste de postos de
\Vilcoxon IFawcett, 20041, IHanley & hlcNeil, 19821.

O coeficiente de Gim é calculado a partir da curva ROC ou Lorentz
IHand & Til1, 20011, sendo duas vezes a área entre a neta 1 = 3/ e a curva

ROC. A Figura 4.3 mostra um exemplo da curva ROC onde é possível visuali-

zar a área sob a curva e a distância entre a curva e sua diagonal, utilizada para
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o cálculo do coeâciente de Gim. Como essa medida é função da curva ROC,

segue o mesmo critério: quanto maior o seu valor, melhor a discriminação do
modelo.

A macro em SAS utilizada para estimar a área sob a curva ROC e o
coeficiente de Gim encontram-se no Apêndice D.

Figura 4.3: Exemplo de curva ROC

0% 10% 20% 30% 40% S0% 60% 70% 80% 90% 100%

'l- EspecIfIcIdade

4.4 Distância de Mahalanobis

A distância de Mabalanobis é uma medida muito simples de se calcular e pode
ser utilizada para a avaliação de qualidade dos modelos. Ela mede a distância
entre a média amostrar dos encores dos clientes bons e maus. Assim como o

ÃS, esta medida não depende de um ponto de corte.

Seja SB. o escore atribuído ao {-ésimo cliente bom pagador e SÀ/. o escore
atribuído ao {-ésimo cliente mau pagador. Para o cálculo desta medida, segue
que

(4.10)

   
   
   
   
   
  F /
   
  r
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e

Eà/ - -'L }l: 'À#. (4.ii)
nM:=Í ' ' '

sendo ia e eA/ as médias, em que na e nÀ,r são, respectivamente, o número
de clientes adimplentes(bons) e inadimplentes(maus) .

Seja â o desvio padrão ponderado das duas amostras:

("'; ':""'Í') ; , .'.«'

sendo que â% e õh são, respectivamente, as variâncias para cada grupo de
clientes bons e maus e n o total de clientes.

Então a estatística da distância de Maha]anobis ]14.4.FJ é dada pela dife
rença entre as médias, dividida pela desvio padrão ponderado.

»«« - (&P) . '.:;,

Para a distância de Nlahalanobis, tem-se que quanto maior a medida, me-
lhor a discriminação do modelo.

4.5 Diferença Entre as Ihxas de Inadimplência

Uma característica importante em um modelo de Credit Score é a capacidade
de ordenação da taxa de inadimplência que o modelo proporciona com a va-
riação do escore. Ou seja, quanto maior o encore, menor deve ser a proporção
de observações classi6cadas como maus e vice+versa, o que indica que, quanto

maior o escore menor é a chance do cliente se tornar inadimplente. Com
isso, pode-se criar indicadores baseados nesta capacidade de ordenação de um
modelo.

Tomando a taxa de inadimplência em cada intervalo definido pelos decis

do escore, a diferença entre essa taxa no intervalo do primeiro decil em relação

ao do último decil, fornece uma dimensão da separação entre bons e maus
proporcionada pelo modelo.

Para calcular a diferença entre as taxas de inadimplência, primeiro tem-

se que encontrar os decis do escore, depois construir os intervalos, calcular
a frequência total de observações e também calcular a freqüência de clientes
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classificados como bons e maus para cada intervalo. A taxa de inadimplência
em cada intervalo é dada pelo total de clientes classi6cados como maus dividido

pelo total de clientes em cada faixa do estore, conforme dado na Tabela 4.2.

Tabela 4.2: Cálculo da taxa de inadimplência em cada intervalo

Em que:

tÉ é o total de casos no k-ésimo intervalo;

mk é o total de maus no k-ésimo intervalo;

bk é o total de bons no k-ésimo intervalos

ímk é a taxa de maus em relação ao total para o k-ésimo intervalo;

com k :: l, . . . , IO.

A diferença entre as taxas de inadimplência nos intervalos extremos é dada
por

OT](l; lO) = [mi tmío. (4.14)

Essa medida expressa em quantos pontos percentuais o encore consegue
reduzir a inadimplência; quanto maior o valor, melhor a separação proporci-
onada pelo modelo. Essa diferença pode ser avaliada em todos os intervalos,
mas para este trabalho foram escolhidos somente os intervalos extremos. Numa

outra abordagem, poderia ser considerada a diferença entre as taxas de ina-

dimplência dos intervalos extremos, dividida pela taxa de inadimplência do
primeiro intervalo.

Decis Total Maus Bons :lma Maus

I' intervalo   lnl bi tmt = mt/tt'k100
2o intervalo   7n2   tm.2 :: m2/t2'k100

3o intervalo   7n3 b3 em3 = m3/t31'100

4' intervalo   7n4 b4 tm4 :: m4/t4'K100

5o intervalo   rn5 bs tms = m5/t5'K100
6' intervalo É6 7n6   tn716 :; m6/t6'k100
7' intervalo   m7   tm7 :: m7/f7'K100
8' intervalo   7n8 b8 tnzz8 :: m8/t8'k100

9o intervalo t9 Tn9 b9 tn7}0 = m9/t9'k100
10o intervalo tio ?n10 bio traio = mio/tios'100
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A Figura 4.5 apresenta um exemplo com a taxa de inadimplência em cada
intervalo do escore:

Figura 4.4: Taxa de inadimplentes por intervalo do escore

10% 20% n% .0% 50% 60% 70% 80% n% t00%

A medida para este exemplo foi

Z)T.r(l; 10) = 84% - 11% = 73%,

ou seja, no primeiro intervalo o modelo conseguiu classificar 84% dos clientes
mau pagadores, enquanto que no último intervalo o percentual de clientes
maus pagadores está em torno de 11%o, resultando uma diferença igual a 73%.
Essa distância fornece uma idéia da eíetividade do modelo.

Na prática, o ponto de corte escolhido para um modelo combina a informa-

ção da taxa de inadimplência para cada faixa de encore e a proporção mínima
de clientes que poderão ser aprovados para que o negócio seja rentável.



CJapítulo 5

Modelos Ajustados e

Resultados

Neste capítulo serão descritos os métodos utilizados para a seleção das cova.
dáveis nos ajustes de cada um dos modelos anteriormente descritos e como

foi feito o processo de reamostragem utilizado para estimação das médias e
desvios-padrão das medidas de avalição de desempenho, bem como os resulta-
dos obtidos nesta pesquisa.

5.1 Seleção das Variáveis e Ajuste dos Modelos

Inicialmente, para os ajustes dos modelos tomou-se apenas a amostra original
para a qual foram incluídas todas as cova.dáveis diponíveís para o desenvolvi-
mento dos modelos de Credit Score.

O método conhecido como stepwise INeter et al, 1996], íoi utilizado para
a seleção das variáveis nos ajustes dos modelos de Regressão Logística e Cox,

usando a opção disponível nos respectivos pacotes para ajuste de cada modelo
no programa estatístico SAS.

Para o ajuste dos modelos Exponencial e Weibull, o método backward

INeter et al, 19961 foi aplicado manualmente. Em ambos os métodos, conside..
rou-se como limite 10% de signiâcância para entrada ou saída das covariáveis
do modelo.

O procedimento seguido nesta pesquisa foi o mesmo para todos os modelos

ajustados. Primeiro tomou-se a amostra original com todas as covariáveis,
ajustou-se um modelo inicial utilizando a respectiva metodologia de seleção
de covariáveis disponível para o ajuste de cada modelo.

31
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As Tabelas 5.1 a 5.4 mostram o ajuste inicial e as covariáveis selecionadas.

A função de sobrevivência basal para o modelo de Cox ajustado encontra-se
na Tabela 5.5.

A Tabela 5.1 mostra o ajuste inicial do modelo Logístico considerando a
amostra de desenvolvimento original.

Nas Tabelas 5.2 e 5.3 estão os coeficientes estimados para o modelo Ex-
ponencial e Weibull, respectivamente, considerando a amostra original de de-
senvolvimento. A inversão do sinal dos coeficientes estimados em relação aos
estimados pelo modelo logístico, dá-se por causa da parametrização adotada
pelo SAS.

A Tabela 5.4 contém os coeficientes estimados na amostra original de de-
senvolvimento para o modelo de riscos proporcionais de Cox. A função de
sobrevivência basal (SO) para o modelo de Cox estimada por Produto..Limite
está na Tabela 5.5.

A interpretação dos coeâcientes em cada um dos modelos ajustados de-
pende da parametrização adotada no pacote estatístico. Esta diferença pro-
voca inclusive inversões de sinais para uma mesma covariável. Por exemplo a
covariável idadel representa a categoria onde as empresas possuem de 0 a 2
anos de idade, considerando a data desde sua fundação até a da consulta. A

categoria de referência ou basal é a faixa de idade igual a 3 anos. No modelo
Logístico (Tabela 5.1) pode-se interpretar que um empresa na faixa de idade
0 a 2 anos apresenta 2,64 (ezp(1, 2923) = 3, 64) mais chance de se tornar ina-

dimplente nos próximos 18 meses em relação às empresas que estão na faixa

de 3 anos de idade. Nos modelos Weibull (Tabela 5.3) e Exponencial (Ta-
bela 5.2), a interpretação é a seguinte: uma empresa que está na faixa de 0 a

2 anos de idade tem, respectivamente, cerca de 40% (e=p(--0, 5080) = 0, 60)
e 49% (eap(--0, 6755) = 0, 51) de chance de não apresentar inadimplência nos

próximos 18 meses. Finalmente, para o modelo de Cox (Tabela 5.4) tem-se
que o risco de uma empresa nesta faixa apresentar inadimplência nos próxi-

mos 18 meses é l,l (ezp(0, 7422) = 2, 10) vezes maior que as empresas que se
encontram na categoria basal. A lista das covariáveis utilizadas nos ajustes
destes modelos estão no Capítulo 2.
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Tabela 5.1: Ajuste do Modelo Logístico

Covariável Coeâciente Eno Padrão P-Valor

Intercepto
idadel
idade3

idade4

setor2
setor4

cheguei

protestol
protesto2
somauestrl
regiao2
num.funcl
nuinltmc2
numlunc3
numlunc4

participacaol
participacao2
cap-socia14

cap-sociaIS

.1.1634

1.2923

.0.3440

.0.7162
0.1862

.0.5140

1.5312

0.4385

0.8496

0.5664

0.4761

0.8934

1.0512

1.2128

1.3619

0.3827
0.5454

0.3201

0.2157

0.0573

0.0779

0. (m 12
0.0614

0.0726

0.0531

0.2395

0.1614

0.1619

0.1439

0.1121

0.0719

0.0760
0.0841

0.0801

0.0608

0.0561

0.0590

0.0682

<.o001
<.o001
<.o001
< . o001

0.0103

<.o001

< .o001

0.0066

<.o001

< .o001

<.o001

<.o001

<.o001

<.o001

<.o001

<.o001

< .o001

< .o001

0.0016

Tabela 5.2: Ajuste do Modelo Exponencial

Covuiável Coeficiente Erro Padrão P-Valor
Intercepto 3.3654 0.0436 <.o001
idadel 0.6755 0.0438 <.o001
idade3 0.1709 0.0431 <.o001
idade4 0.3756 0.0435 <.ooo]
setor4 0.3172 0.0358 <.o001
chequel 0.7704 0.1089 <.o001

protestos 0.2384 0.097 0.014
protnto2 o.6159 0.0958 <.o001
somarestrl 0.3734 0.0897 <.o001
num.funcl 0.3581 0.0483 <.ooo]
nunLfunc2 0.4475 0.0486 <.o001
nunLfunc3 0.4944 0.0519 <.o001
nunufunc4 0.5589 0.0461 <.o001
partícipacaol 0.2078 0.0415 <.o001
participacao2 0.3156 0.038 <.o001
cap sociall 0.2106 0.0507 <.o001
cap-socia12 0.1536 0.0414 0.0002
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Tabela 5.3: Ajuste do Modelo Weibull.

34

Tabela 5.4: Ajuste do Modelo de Cox

Covuiável Coeficiente Eno Padrão P-Valor

Intercepta 3.0889 0.0474 <.o001
idadel 0.5080 0.0307 <.o001
idade3 0.1163 0.0299 <.o001
idades 0.2621 0.0302 <.o001
setor4 0.2227 0.0250 <.o001
chequel 0.5934 O.D760 <.ooo]
protestol 0.1866 0.0675 0.0057

protesto2 0.4939 0.0667 <.o001
samarestrl 0.2656 0.0625 <.ooo]
regiaol 0.0835 0.0289 0.0039
num.socl 0.0918 0.0401 0.0220
nuntfuncl 0.2121 0.0338 <.o001
nul)Lfunc2 0.2870 0.0343 <.o001
num.func3 0.3140 0.0366 <.ooo]
nuinJunc4 0.3655 0.0329 <.o001
participacaol 0.2011 0.0415 <.o001
participacao2 0.2824 0.0393 <.o001
caP sociall 0.1613 0.0352 <.ooo]
cap-socia12 0.1121 0.0288 <.o001
escala 0.6901 0.0090  
Forma 1.4491 0.0189  

Covariável Coeficiente Erro Padrão P-VHor
idades 0.7422 0.0440 <.o001
idade3 0.1745 0.0432 <.o001
idade4 0.3877 0.0435 <.o001
setor2 0.0954 0.0456 0.0363
setor4 0.3078 0.0373 <.o001
chequel 0.8585 0.1095 <.o001
protestol 0.2596 0.0974 0.0077
protesto2 0.7429 0.0963 <.o001
soma.restrl 0.3846 0.090] <.o001
regiaol 0.1303 0.0423 0.0021
nuns.soca 0.1620 0.0580 0.0052
num.funil 0.3144 0.0487 <.o001
num.func2 0.4245 0.0492 <.o001
nuntfunc3 0.4658 0.0525 <.o001
num.func4 0.5360 0.0480 <.o001

participacaol 0.3255 D.0601 <.o001
participacao2 0.4260 0.0567 <.o001
cap-sociall 0.2440 0.0510 <.o001
cap-socia12 0.1583 0.0417 o.o001
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Tabela 5.5: Função de sobrevivência basal para o Modelo de Cox

Tempo
0

l

2
3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

So

l.oooo
0.9618

0.9245

0.8892

0.8549

0.8237
0.7932
0.7619

0.7310

0.6987

0.6663

0.6320
0.5957
0.5525

0.5018

0.4429

0.3693
0.2274

5.2 Reamostragem por Bootstrap

O método de reamostragem por Bootstrap foi utilizado para estimar a média

e o desvio-padrão de cada medida de avalição de desempenho utilizada nesta

pesquisa, possibilitando a comparação dos modelos de Credit Score ajustados.

Foi escolhida a metodologia Bootstrap pois ela é indicada para situações
em que deseja.se avaliar a acurácia dos coeficientes dos modelos ajustados e
as medidas de avaliação, bem como o erro-padrão associado a cada estimativa

IEfron & Tibshirani, 19931.

Foram construídos três diferentes cenários para as amostras de desenvolvi-

mento e validação, variando-se a quantidade de casos censurados.

A primeira comparação foi baseada na reamostragem da base original de
desenvolvimento com as 10.000 empresas de pequeno porte, onde haviam 5.714

empresas classificadas como adimplentes (boas) e 4.286 classificadas como ina.
dimpientes (más) conforme Tabela 2.1 no Capítulo 2. Utilizando a metodolo-

gia de Bootstrap, foram realizadas 300 novas subamostras com repetição da
amostra de desenvolvimento mantendo o mesmo tamanho da amostra original
e as mesmas proporções. Para cada repetição da amostra foram estimados
os parâmetros de todos os modelos testados e calculadas todas as medidas
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de avaliação de desempenho. Para avaliar se os coe6cientes estimados eram

consistentes e também se os indicadores de desempenho apresentavam estabi-
lidade, repetiu-se todo processo para a amostra de validação.

Figura 5.1: Esquema da reamostragem por Bootstrap

A]
A2

[)eserN.:
lO.ooo

empresa

A29(
A300

De6nindo-se as medidas de avaliação de desempenho : KSí, ..'l.Ea], RO(J.,
G/.N'lt, .A/..4.1i'. e l)TÉ, que foram calculadas para cada modelo de Credit
Score ajustado respectivamente por Regressão Logística (L), Cox (C), Weibull

(W) e Exponencial (E), em cada amostra { gerada por Bootstrap, sendo que
á - 1, . . . , 300.

Para simpli6car a notação, adorou-se O{ genérico para indicar a medida
de avaliação de desempenho, pois todas as estimativas da média e desvio..
padrão foram calculadas da mesma maneira para todas as medidas de interesse
tratadas neste trabalho.

Por exemplo: seja a média amostrar para a medida de avaliação de derem

penho (KS) do ajuste por Regressão Logística (Z,) dada por:

;&,, - g: eP{-1

E o desvie-padrão amostral dado por:

IÉÍ .e

Com { = 1, . . . , .B e Z? o número de reamostragens realizadas.

De maneira genérica pode-se deânir como a média amostrar para cada
medida de avaliação de desempenho ( ) e cada tipo de modelo ajustado +,
dada por:

É 'ó:.,., - õ8...,I'
{

LS(KS)
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;í, -É9{-1
E o desvio-padrão amostral dado por:

(5.1)

r . r . l21 ã

Com a intenção de veriÊcar se as medidas de avalíção de desempenho de
modelos sofriam influência do número de casos censurados na amostra, adotou-
se duas abordagens aumentando e e diminuindo o número de censuras nas

amostras, da seguinte maneira:

Na abordagem onde aumentou-se a proporção de falhas, foram excluídos

aleatoriamente 1.000 dos casos de adimplência (censura) da amostra de desen-
volvimento e acrescentando-se a mesma quantidade de casos de falhas retirados

da amostra de validação, desta forma foi possível manter o tamanho da amos-

tra de desenvolvimento e evitar algum possível efeito decorrente da variação
do tamanho da amostra. Depois de feita a substituição realizou-se novamente
300 reamostragens, estimando-se os parâmetros de cada modelo, bem como
todas as medidas de interesse em cada iteração.

O processo foi repetido para a amostra de validação, onde para manter a

mesma proporção de inadimplentes/adimplentes (falhas/censuras) utilizadas
na abordagem anterior para a amostra de desenvolvimento, foram seleciona-
dos aleatoriamente 610 casos de empresas adimplentes da amostra de desen-

volvimento e substituídas pelas mesma quantidade de empresas inadimplentes

selecionadas aleatoriamente da amostra de validação. Observe a distribuição
na Tabela 5.6

Ê 0;.,
B llZ

(5.2)

Tabela 5.6: Distribuição dos adimplentes e inadimplentes nas amostras com
menos casos censurados

Indicador Desenvolvimento Validação
Empresas N % N %

Inadimplentes (À'maus) 5.286 53% 3.157 53%

Adimplentes (Bons) 4.714 47% 2.816 47%
Total lO.ooo 100% 5.973 100%



CAPÍTULOS. MODELOS AJUSTADOS E RESUIJIADOS 38

Na terceira abordagem aumentou-se a proporção de censura, excluindo-se
aleatoriamente 1.000 dos casos de inadimplência da amostra de desenvolvi-
mento e acrescentando-se a mesma quantidade de adimplentes retirados da

amostra de validação. Depois de feita a substituição realizou novamente 300
reamostragens, repetindo o processo de estimação.

Observando o critério de manter a mesma proporção de falha/censura da
amostra de desenvolvimento, foram selecionados aleatoriamente 584 casos de

empresas inadimplentes da amostra de desenvolvimento e substituídas pelas

mesma quantidade de empresas adimplentes da amostra de validação. A nova
distribuição desta amostra está na Tabela 5.7.

Tabela 5.7; Distribuição dos adimplentes e inadimplentes nas amostra com
mais amos censurados

Indicador Desenvolvimento Validação

Através da metodologia Bootstrap foi possível calcular a média e o desvio..

padrão de todas as medidas de avaliação de desempenho de modelos de Credit

Score calculadas para cada tipo de técnica apresentada, bem como os coe6ci-
entes estimados para todos os modelos ajustados.

5.3 Resultados

A utilização da Análise de Sobrevivência no desenvolvimento de modelos de

Credit Score produziu resultados semelhantes aos modelos estimados por de

Regressão Logística, segundo as medidas de avaliação de desempenho de mo..

delas de Credit Score que foram testadas e sugeridas neste trabalho.

5.3.1 Coeficientes Estimados

As Tabelas 5.8 a 5.11 apresentam os coe6cientes médios estimados e respec-
tivos desvios-padrão para a amostra de desenvolvimento após o processo de

Empresas N % N %

Inadimplentes (Maus) 3.286 33% 1.963 33%

Adimplentes (Bons) 6.714 67% 4.010 67%
:l'otan lO.ooo 100% 5.973 100%
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reamostragem, mostrando ainda as abordagens variando-se o número de casos
censurados.

Os coeficientes estimados após a reamostagem para as amostras de valida-
ção estão dispostos no Apêndice C.

A Tabela 5.8 mostra a consistência dos coe6cientes estimados pelo ajuste
do modelo Logístico para os três tipos de amostras. Observa-se que, com
exceção do intercepto, os demais coe6cientes apresentaram pouca diferença
nos valores estimados e não houve alteração nos sinais. O intercepto sofre
influência da proporção de casos inadimplentes e adimplentes da amostra em
questão.

Tabela 5.8: Coe6cientes estimados pela Regressão Logística - amostra de de-
senvolvimento.

Amostra Original Mais censura Menos Censura

As Tabelas 5.9 e 5.10 apresentam as estimativas da média e desvio-padrão
para os coeficientes estimados pelo ajuste dos modelos Weibull e Exponencial,
respectivamente. Nota-se uma maior variação no valor médio do intercepto.
Não houve alteração nos sinais dos coeficientes.

Covariável Média desvio-padrão Média dwvio-padrão Média desvio-padrão
Intercepta 1,1626 0,0555 1,5612 0,0559 [).7761 0,0525
idadel 1.2897 0.0785 1,2997 0,0770 1,2721 0.0729
idade3 0,3474 0,0570 0.3943 0.0640 0,3245 C).0580
Idade4 0.7208 0,0604 0,75(B 0.0635 0.7099 0.0354
setor2 0.1895 0.0683 0,2108 0,0702 D,1654 0.0724
setor4 0,5206 0,0549 0.4798 0,0522 0,4806 0.0543
cllequel 1,5335 0,2543 1,6321 0.2798 1,6949 0,2735
protesto] 0,4479 0,1705 0,4491 0.1653 0.4880 0,1794
protesto2 D.8550 0.1736 0,9122 0,1676 0.896] 0.1672
sanha.restrl 0,5689 0,1532 0,5352 0.1485 0.5236 0,1525
regiao2 0,4796 0,1122 0,4781 0,1162 0,5187 0,1167
ntmt.funcl 0.8898 0,0704 0.9207 0.0757 0.8879 0.0699
nunuftmc2 1,0444 0,0714 1,0849 0.0813 1.0601 0.0676
num.ftmc3 1,2091 0,0837 1.2498 0,0983 1,2047 0.0950
num..func4 1,3601 0.0791 1,3730 0.0921 1,3327 0,0849
participacaol 0,3821 0,0605 0.3183 0.0668 0.3834 0.0628
participacao2 o,5501 0.0569 0.5252 0.0597 0.5348 0,0554
cap-socitl14 0,3229 0,0547 0.2765 0.0634 0,3216 0,06(D
cap-sociaIS 0,2196 0.0686 0,1972 0.0744 0.2379 0.0694
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Tabela 5.9: Coeficientes estimados pelo Modelo Weibull - amostra de desen-
volvimento.

Amostra Original Mais censura Menos Censura
Covariável Média desvio-padrão Média dwvinpadrão Média desvio-padrão
Intercepto 3,0857 0,0458 3,3132 0.0556 2,9099 0.0424
idades 0,5062 0,0303 0,5726 0.0348 0.4499 0,0256
idade3 0,1175 0,0273 0,1751 0,0347 0.0842 0,0256
idade4 0,2630 0.0289 o.3204 0,0356 0,2286 0,0241
setor4 0,2255 [),0246 0,2439 0.0281 0,1690 0,0234
chequel 0,5902 0.0930 [),6841 0,1140 0.5758 0.0886
pratestol 0,1895 0.0760 0,2145 0,0824 0,1873 0,0703
pratesto2 0.4946 0,0750 0,5486 0,0835 0.4706 0.0666
somauestr] 0,2670 0,0675 0,2588 0,0754 0.2348 0,0630
regiaol 0.0834 0.0293 0,0619 0.0292 0,0985 0,0253
mim.social 0.0907 0.0420 0.0670 0,0476 0,1234 0.0369
num.func] 0.2089 0,0315 0,2842 0,0379 0,1503 0,0305
nuiiLfunc2 0.2833 0.0322 0.3680 0,0391 0,2330 0,0273
r)uin.ftmc3 0,3085 0.0348 0,4150 0,0424 0,2410 0.0348
num.func4 0,3641 0,0305 0,4691 0.0384 0,2747 0,0305
participacaol 0,1995 0,0417 0,1878 0.0509 0,1931 0.0369
participacao2 0,2841 0.0426 0.2942 0,0467 0,2576 0,0361
cap-sociall 0,1597 0,0337 0,1443 0,0428 0,1521 0,0305
cap-socia12 0,1130 0,0255 D,1115 D.0300 0,1035 0.0247
escala [),6889 0.0083 0.6977 0.0098 0.6898 0.0067
forma 1,4488 0.0190 1,4329 0.0217 1.4462 [).0169
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Tabela 5.10: Coe6cientes estimados pelo Modelo Exponencial - amostra de
desenvolvimento.

Amostra Original À4ais censura Menos Censura

Na Tabela 5.11 estão as estimativas da média e desvio-padrão para os
coeâcientes estimados pelo modelo de Riscos Proporcionais de Cox. Diferen-

temente dos modelos anteriores, este modelo não apresenta intercepto. Os
coeficientes estimados apresentaram consistência.

Covuiável Média desvio-padrão R4édia dwvio-padrão Média desvio-padrão

Intercepta 3,3636 0.0386 3,6947 0,0435 3.0788 0.0347
idadel 0,6734 0,0379 0.7696 0.0439 0,5857 0,0312
idade3 0,1727 0.0366 0,2447 0.0465 0,1284 D.0329
idade4 0,3773 0,0388 0,4529 0.0477 0,3274 0,0312
setor4 0.3213 0.0330 0,3410 0,0368 0.2469 0.0302
chequel 0,7647 0,1139 0.8886 0,1464 0,7424 0,1038
protestol 0,2'127 0,0969 0,2742 0.1066 0.2464 0.0865
protesto2 0,6179 0.0955 0.6898 0,1078 0.5962 0,0816
sonlauestrl 0.3746 0,0873 0.3766 0.0980 0,3132 0,0778
Ruiu.funcl 0,3546 0,0412 0.4532 0.0505 0.2736 0,0384
nunLfunc2 0,4427 0,0405 o,5554 0.0521 0.3686 0,0334
num..func3 o.4882 0,0446 0,6274 0.0560 0.3867 0,0439
num.func4 0,5577 0.0391 0.6984 0,0498 0,4263 0,0377
participacaol 0.2070 0,0362 0,2070 0,0453 0,1661 0,0319
llarticipacao2 0.3191 0.0359 0,3524 0,0407 0,2549 0,0304
cap sociall 0.2085 0,0452 0,1911 0.0576 [),1922 0.0406
cap-socia12 0,1550 0,0334 0.1589 0,0402 0,1371 0.0320
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Tabela 5.11: Coeficientes estimados pelo Modelo de Cox - amostra de desen
volvimento.

Amostra Original Níais censura N4enos Censura

Na Tabela 5.12 estão as estimativas da média e desvio-padrão para a fun-
ção de sobrevivência basal estimada por Produto-Limite. Observa-se que,
quanto menor a proporção de censuras, mais acentuada é a probabilidade de
sobrevivência, conforme Figura 5.2.

Covnriável Média desvio-padrão Média desvio-padrão Média desço padrão
idadel 0,7414 0,0445 0.8289 0.0507 0.6580 0.0385
idade3 0,1759 0,0408 0.2552 0,0509 0.1282 0,0386
idade4 [).3899 0,0429 0,4654 0,0524 0,3444 0.0359
setor2 0.1002 0.0432 0.1175 0,0473 0.0565 0.0390
setor4 0,3105 0.0382 0,3340 0.0430 0,2332 0.0365
chequel 0,8340 0,1337 0,9924 0,1612 0.8366 0,1267
protestos 0.2629 n,1158 0.3026 0,1236 0,2612 0,1061
protesto2 0,7439 0.1140 0,8244 0,1241 0,7042 0,1002
soma.restrl 0.3890 0.1030 0,3587 0,1140 0.3378 0.0962
regiaol 0,1299 0.0436 0.0967 0.0436 0,1517 0.0378
num.social 0,1605 0,0621 0.1268 0.0688 0,2071 0,0547
num.funcl 0,3108 0,0479 0,4135 0,0552 0,2273 0.0463
mtm.func2 0.4200 0,0466 0.5360 0,0569 0.3466 0.0416
numJunc3 0,4578 0,0515 o.5996 0.0623 0,3618 0,0521
nunLfunc4 0,5340 0.0440 0,6713 0,0575 0,4138 0,0447
participacaol 0,3234 0,0625 0.3060 0.0734 0,3138 0.0556
participacao2 0,4292 0.0631 0,4404 0,0671 0,3907 0,0539
cap-sociall 0,2428 0,0504 0,2154 0,0629 0.2308 0,0454
cap-socia12 0,1604 0.0385 0,1545 0.0440 0.1485 0,0379
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Tabela 5.12: Estimativas da função de sobrevivência basal (SO) - amostra de
desenvolvimento.

Amostra Original falais censura b'ledos Censura

Figura 5.2: Curvas de sobrevivência basal

Curvas de Sobrevivência Basal
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instante de tempo Média desvio-padrão Média dnvio-padrão Média desvio-padrão
0 l,oooo o.oooo l.oooo o.oooo l.oooo o.oooo
l 0.9620 0,0018 0,9721 0.0014 0,9495 o.0019
2 0.9249 0.0026 0,9447 0,0021 0.9012 0,0027
3 0.8896 0.0032 0.9198 0.0026 0.8541 0.0035
4 0.8554 0,0036 0.8944 0,(D31 0,8099 0.004]
5 0,8241 0.0039 0,8715 0.0034 0,7708 0,0044
6 0,7935 0,0043 0,8505 0.0W7 0,7300 0.0049
7 0,7622 0.00i6 0.8275 0.0039 0.6922 0,0049
8 0,7314 0,0051 0,8049 0.0M3 0.6542 0,0052
9 0.6989 0.0056 0,7791 0.0M7 0,6155 0.0053
10 0,6663 0.0059 0.7538 0.0053 0,5759 0,0058
1 1 o,6318 0.0064 0,7265 0.0(B7 0,5361 0.0061
12 0,5954 0,0066 o,6991 0.0(H4 0,4943 0.0063
13 0,5522 0,0073 0.6629 0.0070 0,4474 0,007]
14 D,5011 0,0078 0.6188 0,0079 0.3956 0,0075
15 0.4425 0,0091 0,5672 0.0088 0.3341 0,0078
16 0.3696 0.0098 0,5014 0.0100 0.2635 0,0084
17 0,2270 0,0127 0.3654 0.0144 0,1312 0.0075
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5.3.2 Resultados das Medidas de Avaliação de Desempenho

Os modelos ajustados por Análise de Sobreviência e Regressão Logística apre-

sentaram semelhantes desempenhos quanto a discriminação de empresas ina-
dimplentes e adimplentes.

O KS médio apresentou valores prólcimos para todos os modelos como
mostra a Tabela 5.13. As amostras com mais casos de censura obtiveram os

maiores desvios-padrão das estimativas das medidas de avaliação pma todos
tipos de modelos ajustados.

Observando-se a Figura 5.3 não é possível determinar qual o melhor mo-

delo, pois todos os modelos ajustados proporcionaram curvas semelhantes,

o que era esperado, dada a proximidade das estimativas observadas na Ta-
bela 5.13

Tabela 5.13: Média e desvio-padrão para medida KS - amostra desenvolvi
mento.

KS Amostra Original Mais Censura Menos Censura
Modelo média desv. pad. média desv. pad. média desv. pad.
Logística 0,4071 0,0087 0,4141 0,0095 0,4031 0,0086
Cox 0.3940 0.0089 0,4025 0,0098 0,3860 0,0090
Weibull 0,3924 0,0090 0,4010 0,0099 0,3854 0,0092
Exponencial 0,3968 0.0091 0.4049 0,0097 0,3901 0,0089
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Figura 5.3: Gráficos da medida: KS amostra de desenvolvimento
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Nas amostras de validação, o KS continuou com valores próximos. A esti-

mativas tanto para desenvolvimento e quanto para validação, sugerem consis-
tência das medidas e dos modelos ajustados.

Pala todos os modelos, as estimativas dos desvios-padrão foram maio-
res nas amostras de validação que na amostra de desenvolvimento, conforme
observa-se na Tabela 5.14

Os valores de KS observados, tanto para amostra de desenvolvimento (Ta
bela 5.13) como para de validação (Tabela 5.14), apresentaram bom desempe
nho segundo as práticas de mercado.
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Tabela 5.14: M.édia e desvio-padrão para medida: KS amostra de validação

KS
Modelo

Logística
Cox
Weibull

Exponencial

Amostra Original
média desv. pad.
0,4116 0,0127
0,4010 0,0128
0,4012 0,0129

0,4034 0,0128

Mais Censura

média desv. pad.
0,4091 0,0116
0,4072 0,0124
0,4078 0,0124

0,4084 0,0119

Menos Censura

média desv. pad

0,4080 0,0122
0,3893 0,0128
0,3893 0,0128
0,3965 0,0122

A Tabela 5.15 mostra a medida proposta da área entre as curvas da dis-
tribuição acumulada (AEC) também apresentou valores muito próximos para
todos os modelos ajustados. Essa medida sugere maior estabilidade para todos

os tipos de técnicas e amostras, pois apresentou menores desvios-padrão que
os estimados para o cálculo do KS. Para todos os modelos ajustados a amostra

com mais casos censurados apresentaram os maiores valores médios.

Tabela 5.15: Média e desvio-padrão para a medida: área entre as curvas
amostra de desenvolvimento.

AEC
Modelo

Logística
Cox

\Veibull

Exponencial

Amostra Original
média desv. pad.

0,2676 0,0045
0,2598 0,0047

0,2595 0,0047
0,2631 0,0046

Mais Censura

média desv. pad.
0,2693 0,0050
0,2645 0,0051

0,2644 0,0050
0,2663 0,0050

Menos Censura

média desv. pad
0,2645 0,0044
0,2527 0,0047
0,2525 0,0046
0,2579 0,0044

A Tabela 5.16 mostra que na validação, as reamostragens com mais casos
de censura obtiveram os maiores valores para as medida em relação a amostra
origina! e a amostra com menos casos censurados.
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Tabela 5.16: Média e desvio-padrão para a medida: área entre u curvas
alliostra de validação.

AEC Amostra Original Mais Censura R4enos Censura

A medida área sob a curva ROC também apresentou valores muito pró-
ximos para todos os modelos ajustados, tanto para desenvolvimento (Ta-
bela 5.17) quanto para validação (Tabela 5.18) e para as três abordagens de
amostras.

Nestas mesmas tabelas, quando comparou-se as medida entre todas as

amostras, observou-se que o ajuste pelo modelo de riscos proporcionais de Cox,

apresentou os maiores desvios-padrão tanto no desenvolvimento (Tabela 5.17)
quanto na validação (Tabela 5.18).

A Figura 5.4 mostra a curva ROC para os quatro modelos ajustados. Tam-

bém é possível observar a distância entre a curva ROC e a diagonal, utilizada
para o cálculo da medida coeficiente de Gim.

Tabela 5.17: Média e desvio-padrão para a medida: área sob a curva ROC
amostra de desenvolvimento.

ROC Amostra Original Mais Censura Menos Censura

Modelo média desv. pad. média desv. pad. média desv. pad.

Logística 0,2737 0,0063 0,2739 0,0060 0,2715 0,0060
Cox 0,2628 0.0066 0.2685 0.0064 0.2536 0.0066
Weibull 0,2630 0,0066 0.2686 0.0063 0,2538 0,0066
Exponencial 0,2677 0,0065 0,2710 0,0061 0,2627 0.0063

Modelo média desv. pad. média desv. pad. média desv. pad.
Logística 0,7321 0,0045 0,7304 0,0050 0,7352 0,0044
Cox 0.7268 0,0060 0,7289 0,0058 0,7221 0,0071
Weibull 0,7399 0,0048 0,7353 0.0050 0,7468 0,0047
Exponencial 0,7367 0,0046 0,7335 0,0050 0,7420 0,0044
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Figura 5.4: Gráficos da área sob a curva ROC - amostra de desenvolvimento

original.
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Tabela 5.18: Média e desvio-padrão para a medida: área sob a curva ROC
amostra de validação.

ROC Amostra Original Mais Censura Menos Censura

Como o coeficiente de Gim é calculado a partir da área sob a curva ROC
(ver Figura 5.4) , estes dois indicadores são muito correlacionados. Os coeficien-

tes de Gim calculados apresentaram valores muito próximos para os diferentes
tipos de modelos ajustados, conforme Tabelas 5.19 e 5.20. O modelo de Cox

continuou apresentando o maior desvio-padrão.
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Modelo média desv. pad. média desv. pad. média desv. pad.
Logística 0,7261 0,0063 0,7258 0,0060 0,7283 0,0060
Cox o.7289 0,0080 0,7256 0,0074 0,7279 0,0106
Weibull 0,7365 0,0067 0,7310 0,0064 0,7453 0,0066
Exponencial 0,7322 0,0065 0,7288 0,0062 0,7372 0,0063
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Tabela 5.19: Média e desvio-padrão para a medida; coeficiente de GINI
amostra de desenvolvimento.

GINI
Modelo

Aillostra Original
média desv. pad.
0,4641 0,0089
0,4536 0,0120

0,4797 0,0095
0,4734 0,0091

Mais Censura

média desv. pad.

0,4608 0,0100

0,4578 0,0116

0,4706 0,0101
0,4669 0.0099

Menos Censura

média desv. pad

0,4705 0,0087
0,4441 0,0142

0,4935 0,0094

0,4841 0,0089

Logística
Cox
Weibull

Exponencial

Tabela 5.20: Média e desvio-padrão para a medida: coeficiente de GINI
amostra de validação.

GINI
Modelo

Amostra Original
média desv. pad.
0,4522 0,0126

0,4578 0,0160
0,4730 0,0133
0,4643 0,0131

Mais Censura

média desv. pad.
0,4516 0,0121

0,4512 0,0148

0,4620 0,0128
0,4575 0.0123

Menos Censura

média desv. pad

0,4566 0,0120
0,4558 0,0211
0,4906 0,0132
0,4743 0,0126

Logística
Cox

Weibull

Exponencial

A distância de Mahalanobis também apresentou valores próximos para
todos os modelos. Os maiores valores estimados do indicador foram gerados
pela amostra com mais casos de censura, conforme Tabela 5.21. O mesmo
ocorreu na amostra de validação, conforme Tabela 5.22.

Tabela 5.21: Média e desvi(>padrão para a medida: distância de Mahalanobis
amostra de desenvolvimento.

NIAH Amostra Original Mais Censura h4cnos Censura
Modelo média desv. pad. média desv. pad. média desv. pad.
Logística 1,0513 0.0223 1,0781 0.026] 1,0329 0,0212
Cox 0.9580 0.0237 1,0017 0,0234 0.9164 0,0241
Weibull 1,0071 0.0225 1,0462 0.0249 0,9688 0,0217

Exponencial 1,0204 0,0221 1.0548 0,0252 0.9874 0.0209
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Tabela 5.22: Média e desvio-padrão para a medida: distância de Mahalanobis
amostra de validação.

h4AH Amostra Oi'iginal Mais Censura Menos Censura

A Tabela 5.23 mostra a medida diferença entre as taxas de hadimplência
nos intervalos extremos deânidos pelos decis (Z)T/) na amostra de desenvol-

vimento. Para a amostra original, a diferença entre a taxa de inadimplência
foi de 72% entre os intervalos extremos. No caso da amostra com mais cen-

suras, a diferença foi de 68% e na amostra com menos censura, foi de 71%o.

Nesta abordagem considerou-se a diferença entre as taxas de inadimplência
dos intervalos extremos, provocando menor sensibilidade no indicador quando
aumentou-se a proporção de empresas adimplentes nas amostras.

Tabela 5.23: Média e desvio-padrão para a medida: diferença entre as taxas
de inadimplência - amostra de desenvolvimento.

DTI Amostra Original Mais Censura Menos Censura

A Tabela 5.24 mostra que a amostra de validação apresentou indicadores
com valores superiores aos da amostra de desenvolvimento, como ocorreu com

a maioria dos indicadores aqui estudados.

A Figura 5.5 mostra que a taxa de inadimplência apresenta boa ordena-
ção para todos os modelos ajustados, sendo que para os intervalos dos escores
mais baixos apresentou a maior taxa de inadimplência e essa taxa foi decres-

cente a medida que aumentava o escore, demostrando uma boa discriminação

Modelo média desv. pad. média desv. pad. média desv. pad.

Logística 1,4168 0,0417 1,4426 0,0408 1,3809 0,0384
Cox 1,2479 0,0429 1,3071 0,0406 1,1701 0,0440
Weibull 1,3429 0.0419 1,3982 0,0412 1,2657 0,0392

Exponencial 1,3748 0.0415 1,4185 0,0406 1,3146 0,0381

Modelo média desv. pad. média desv. pad. média desv. pad.

Logística 71,53 1,69 67,97 2,01 71,21 1,73
Cox 70,25 1,86 66,20 1,73 67,37 1,91
Weibull 70,76 1,86 66,34 1,74 68,27 1,97
Exponencial 71,17 1,73 66,51 1,83 70,20 1,82
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Tabela 5.24: Média e desvi(»padrão para a medida: diferença entre as taxas
de hadimplência - amostra de validação.

DTI Amostra Original R'tais Censura Menos Censura

entre adimplentes e inadimplentes. Somente o ajuste do modelo Exponencial

apresentou uma pequena estabilidade na taxa de inadimplência entre as fai-
xas determinadas pelos percentis 50 e 60%o, mas sem grande implicação na
qualidade do modelo ajustado.

Figura 5.5: Grá6cos da taxa de inadimplência nos intervalos definidos pelos
decis - amostra de desenvolvimento original
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Modelo média desv. pad. média desv. pad. média desv. pad.

Logística 76,72 2,13 72,00 2,17 75,16 2,02
Cox 73,53 2,24 71,23 2,29 69,33 2,43
Weibull 73,50 2,27 71,30 2,27 69,63 2,46
Exponencial 75,92 2,00 71,72 2,26 74,07 2,19



Capítulo 6

Considerações Finais

Considerando as medidas de avaliação de desempenho discutidas nesta pes-
quisa, tanto a Regressão Logística quanto a Análise de Sobrevivência apre--
sentaram semelhantes resultados com relação ao desempenho esperado dos
modelos. Os modelos ajustados por Análise de Sobrevivência consideraram
as mesmas condições do modelo Logístico em termos de categorização das
covariáveis e período de acompanhamento.

As medidas KS, área entre u curvas (AEC), distância de Mahalanobis,
diferença entre as taxas de inadimplência (DTI), área sob a curva ROC e
coeficiente de Gim apresentaram desempenho muito semelhante para todos

os modelos ajustados pelas diferentes metodologias, considerando o ponto de

vista do mercadológico. Isto indica que o ajuste por modelos de sobrevivência
apresenta desempenho semelhante aos modelos tradicionalmente utilizados.

Levando-se em conta que os modelos de sobrevivência apresentam informa-
ções relacionadas ao instante de ocorrência do evento, podemos considerar
vantajoso seu estudo para utilização em Credit Score.

As medidas de avaliação de desempenho de modelos apresentaram poucas

alterações quando as proporções de casos censurados variaram nas amostras

de desenvolvimento e validação, demonstrando com isso que não sofrem muita

influência da censura. As medidas RO(;, G/Ar.r e .A-Ea, calculadas a par-
tir de áreas, apresentaram menores desvios-padrão, sugerindo maior estabili-
dade. Uma próxima abordagem da medida .4EC; seria determinar as bandas

de classificação do nível de discriminação dos modelos, analogamente aos usu-

ais considerados para o KS. O indicador baseado na diferença entre as taxas

de inadimplência nos intervalos extremos apresentou maior variabilidade.

Não é recomendável basear a escolha do menor modelo observando so-
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mente uma medida de avaliação de desempenho, o ideal é considerar um con-

junto delas. Anualmente, a medida .KS é a mais popular no mercado de
crédito, sendo por isso a mais discutida e requisitada quando se anuncia um
novo modelo de Credit Score.

Para escolha do ponto de corte em uma aplicação usual do Credit Score,
são observadas a combinação de critérios como o maior KS no intervalo que
apresenta uma taxa de inadimplência aceitável e ainda o percentual de ina-

dimplentes classiâcados corretamente em relação ao total de clientes que serão

rejeitados por apresentar pontuação abaixo do ponto de corte escolhido.

Como os modelos ajustados por Análise de Sobrevivência apresentaram

bom desempenho em relação a discriminação entre as empresas classiâcadas

como adimplentes e inadimplentes, uma aplicação destes modelos traria uma

vantagem competitiva à intituição que considerasse o instante t, onde foi cal-

culado a probabilidade de sobrevivência, como importante informação pma

negociar o prazo de pagamento do crédito. Com essa informação adicional
seria possível definir novas políticas de crédito associadas a diferentes pra-
zos de pagamento, podendo oferecer planos diferenciados a partir do perfil do
solicitante.

Outra vantagem do modelo ajustado por Análise de Sobrevivência é que
não há necessidade de fixar o período de acompanhamento, resultando em ape-

nas um modelo com o qual se obtém a probabilidade de uma empresa superar
6, 12, 18 ou t meses sem apresentar inadimplência (sendo t o período máximo

considerado para definir a censura), enquanto que em um ajuste por Regres-
são Logística seriam necessários tantos modelos, quantos diferentes períodos
de acompanhamento desdados.

Atualmente algumas instituições credoras utilizam a ferramenta Credit
Score somente para uma decisão binária de aprovação ou rejeição de um cLI-

ente. Esta decisão é baseada na pontuação associada à probabilidade de ina-

dimplência. Com a aplicação de um modelo de sobrevivência aumentariam
as possibilidades de utilização do Credit Score, pois os produtos poderiam
contemplar diversas opções de prazos e preços adequados ao perfil de cada cli-

ente, proporcionando uma rentabilidade dos produtos, a partir de uma melhor
seleção de clientes.



Apêndice A

Tabelas Descritivas

Tabela A.l: Quantidade de dívidas com empresa no momento da consulta

Covariável

0

lou +

Total

Bons(%) Maus(%) Total Razão M/B
5560 (57,27) 4148 (42,73) 9708

154 (52,74) 138 (47,26) 292

5714 (57,14) 4286 (42,86) 10000

0,99

1,19

Tabela A.2: Quantidade cheques devolvidos no momento da consulta

Covariável

()

lou +

Total

Bons (%) Maus (%) Total

5682 (57,74) 4158 (42,26) 9840

32 (20,00) 128 (80,00) 160

5714 (57,14) 4286 (42,86) 10000

Raz ão M/B

0,98

5,33

Tabela A.3: Quantidade de ações judiciais ou executivas de busca e apreensão
no momento da consulta.

Covariável Bons (%)

5701 (57,15)
13 (52,00)

5714 (57,14)

Maus (%) Total Razão M/B

4274 (42,85) 9975

12 (48,00) 25

4286 (42,86) 10000

0

lou +

Total

1,00

1.23
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Tabela A.4: Quantidade de protestos no momento da consulta

Covariáve] Bons (%)

5147 (61,04)

294 (39,52)

273 (33,13)

5714 (57,14)

Maus (%)

3285 (38,96)

450 (60,48)

551 (66,87)

4286 (42,86)

Total

8432

744

824

10000

Razão M/B

0,85

2,04

2,69

0

l

2+
Total

Tabela A.5: Soma das quantidades de restrições no momento da consulta

Covariável Bons(%) Maus(%) Total RazãoM/B
0 7998(61,93) 4916(38,07) 12914 0,82
lou+ 1142(37,33) 1917(62,67) 3059 2,25

Total 5714(57,14) 4286(42,86) 10000

Tabela A.6: Setor de atividade da empresa

Covariável Bons (%)

3137 (55,25)

563 (46,22)

40 (57,97)

1974 (65,04)

5714 (57,14)

Maus (%)

2541 (44,75)

655 (53,78)

29 (42,03)

1061 (34,96)

4286 (42,86)

Total

5678

1218

69

3035

10000

Razão M/B

1,08

1,55

0,97

0,72

Comércio

Indústria
Primário
qprvi.'n

Total

Tabela A.7: Quantidade de sócios pessoa'física da empresa

Covariável Bons (%)

106 (49,07)

2917 (67,49)

2241 (48,24)

450 (55,15)

5714 (57,14)

Maus (%)

110 (50,93)

1405 (32,51)

2405 (51,76)

366 (44,85)

4286 (42,86)

Total

216

4322

4646

816

10000

Razão M/B

1,38

0,64

1,43

1,08

0

l
2

3ou +

Total
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Tabela A.8: Região ou estado da sede da empresa

Covariável Bons (%)

428 (56,17)

1239 (62,32)

204 (47,11)

756 (54,00)

1641 (55,38)

1446 (58,92)

5714 (57,14)

Maus (%)

334 (43,83)

749 (37,68)

229 (52,89)

644 (46,00)

1322 (44,62)

1008 (41,08)

4286 (42,86)

Razão M/B
1,04

0,81

1,50

1,14

1,07

0,93

co
NE
NO
SE
SP
su
Total

762

1988

433

1400

2963

2454

10000

Tabela A.9: Número de funcionários da empresa

Covariável Bons (%)

3784 (68,29)
598 (50,04)
476 (44,11)
365 (41,20)

491

5714 (57,14)

Maus (%)

1757 (31,71)

597 (49,96)

603 (55,89)

521 (58,80)
808

4286 (42,86)

Total Razão M/B

0,62

1,33

1,69

1,90

2,19

0

l a 2

3 a 5
6 a lO

llou +

Total

5541

1195

1079

886

1299

10000

Tabela A.10: Percentual de participação do sócio majoritário da empresa

Covariável Bons (%) Maus (%) Total RmhM/B
<50% 348 (59,28) 239 (40,72) 587 0,92

50% 1121 (50,59) 1095 (49,41) 2216 1,30

50% l- loo% 1432 (46,42) 1653 (53,58) 3085 1,54

100% 2813 (68,41) 1299 (31,59) 4112 0,62

  5714 (57,14) 4286 (42,86) 10000  
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Tabela A.ll; Capital social da empresa

Tabela A.12: Tipo de controle acionário

Covariável Bons (%) Maus (%) Tola Razão M/B
< 3000 1142 (69,34) 505 (30,66) 1647 0,59
3000 1- 8000 1605 (66,05) 825 (33,95) 2430 0,69
8000 l- 15000 1192 (56,49) 918 (43,51) 2110 1,03
15000 1- 50000 967 (46,76) 1101 (53,24) 2068 1,52

50000 ou + 808 (46,30) 937 (53,70) 1745 1,55

Total 5714 (57,14) 4286 (42,86) 10000  

Covariável Bons (%) Maus (%) Total Razão M/B
Outros 74 (52,48) 67 (47,52) 141 1,21

Nacional Privado 5640 (57,21) 4219 (42,79) 9859 1,00
Total 5714 (57,14) 4286 (42,86) 10000  



Apêndice B

Gráficos

Figura B.l: Quantidade de dívidas com empresa no momento da consulta
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Figura B.2: Quantidade cheques devolvidos no momento da consulta

'limpo
0 '''4''6 lCCF

Figura B.3: Quantidade de ações judiciais ou executivas de busca e apreenção
no momento da consulta.
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Figura B.4: Quantidade de protestos no momento da consulta
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Figura B.5: Soma das quantidades de restrições no momento da consulta
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Figura B.6: Setor de atividade da empresa
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Figura B.7: Quantidade de sócios pessoa"física na empresa
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Figura B.8: Região ou estado de sede da empresa
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Figura B.9: Número de funcionários da empresa
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Figura B.10: Percentual de participação do sócio majoritário da empresa
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Figura B.ll: Capital social da empresa
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Figura B.12: Tipo de controle acionário
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Apêndice C

Coeficientes estimados para
amostra de validação após a
reamostragem

Tabela C.l; Coeficientes estimados pela Regressão Logística - amostra de
validação.

Amostra Original Mais censura Níenos Censura

65

Covuiável Média Dwvio Padrão Média Duvio Padrão Média Desvio Padrão

intercepta 1,1804 0,0674 1.6560 0,0761 0,7564 0,0733
idadel 1,4366 0,1046 1.4378 0.1026 1,4052 0,1007
idade3 0,3101 0,0799 0.260] 0.0836 0,2957 0.0780
idade4 0,7626 0.0805 0,7184 0.0822 0,7532 0.0804
setor2 0,1764 0,0829 0.1906 0,0963 0,1340 0.0954
setor4 0.4390 0.0697 0.4245 0.0678 0,4552 0.0696
chequel 2,0754 0.3488 1.9871 0.3660 2,3705 0,4178
protestol 0,3743 0,2199 0.3085 0.2282 0,3216 0,2241
protesto2 1.3542 0,2187 1.2459 0,2194 1,2706 0,2251
somarestrl 0,3520 0,1869 0,4396 0,1960 0,4121 0.1899
regiao2 0,8541 0.1577 0.7240 0,1677 0,7395 0,1633
ntlm.funcl 1 .oo69 0,0984 1.0624 0.0969 0,9946 0,0859
num.func2 L,2073 0,1060 1,2983 0,1053 1,2817 0.1038
num.fuilc3 1.2395 0,1136 1,2635 0,1187 1.2898 0,1107
numJunc4 1,4726 0,1118 1,4792 0,1089 1,4252 0,1059
participacaol 0.3347 0,0734 0,3235 0.0815 0,2876 0.0832
participacao2 0,4418 0,0706 0.4630 0,0809 0.4228 0,0774
cap-socia14 0.2029 0.0792 0.1999 0,0781 0.2107 0,0721
cap-sociaIS 0,1258 0.0913 0,1305 0.0931 0,1716 0,0916
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Tabela C.2: Coe6cientes estimados pela Modelo de Cox - amostra de validação

Amostra Original Nlais censura Menos Censura

Tabela C.3: Estimativas da função basal So - amostra de validação.

Amostra Original Mais censura Menos Censura

Covariáve] Média Desvio Padrão h4édia Desvio Padrão Média Desvio Padrão
idadel 0,7534 0,0593 0,8668 0.0722 0.6436 0.0519
idade3 0,2271 0,0612 0,1993 0.0668 0,1858 0.0526
idade4 0,4528 0,0617 0.4555 0,0671 0,3916 0,0532
setor2 0,0152 0,0596 0,0409 0.0695 0.0236 0.0555
setor4 0,2442 0.0507 0.2530 0,0517 0,2334 0.0460
chequel [),9027 0,1849 0.9799 0,2175 0,9510 0.1603
protestol 0.1249 0.1575 0,0328 0,1786 0,2317 0,1369
protesto2 0.7098 0,1444 r).6647 0,1649 0,7743 0,1346
soma restrl 0,4231 0.1365 0.5354 0,1539 0,3135 0,1245
regiaol 0,2617 0,0542 0.2974 0,0621 0,2537 D,0503
num social 0,2171 0.0828 0.2545 0,0973 0,2242 0.0840
num.funcl 0,4055 0.0605 0.5263 0,0714 0,2768 0.0528
num func2 D,4530 0.0689 0.6322 0,0711 0.3514 0,0589
num func3 0,5366 o.0713 0.6353 0.0817 0.4232 0.0612
num ftmc4 0,5760 0,0654 0,7501 0,0729 0,4226 0,0571
participacaol 0,2460 0.0827 0,2586 0.0964 0,2143 0,0857
participacao2 0,3159 0.0808 0,3705 0,0939 0,3046 0.0840
cap-sociall 0,2857 0,0714 0,3215 0,0728 0,2592 0.0639
cap-socia12 0,1569 0,0534 0,2328 0.0635 0,1336 0,0455

Instante de tempo Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão
0 l.oooo o,oooo l.oooo o.oooo l,oooo o,oooo
l 0,9573 0.0025 0,9691 0.0020 0.9456 0.0030
2 0,9197 0.0033 0.9424 0.0029 0.8969 0.0042
3 0.8804 0,0044 0,9132 0,0038 0,8472 0,0047
4 0,8478 0.005] 0.8891 0.0043 0.8049 0.0052
5 0.8160 0.0056 0.8675 [).0048 0,7653 0.0056
6 0,7880 0.0060 0.8465 0,0050 0,7295 0.0059
7 0.7592 0.0064 0.8250 0.0054 0,6921 0.0063
8 0,7259 0.0069 0.8004 0.0059 0,6514 0.0066
9 0.6954 0,0072 0,7764 0,0062 0.6129 0,0068
10 0.6567 0.0078 0,7454 0,0(»7 0.5696 0.0073
1 1 0,6243 0.0082 0,7229 0.0072 0.5309 0.0078
12 0,5895 0.0090 0.6960 0,0076 D,4895 0,0080
13 0.5533 0.0098 [).6678 0.0088 0,4445 0,0091
14 0,5073 0,0103 0,6287 0.0098 0.3942 0,0095
15 0,4607 o,Ollo 0.5863 0,0107 0,3432 0,0096
16 0,3919 0.0127 0.5246 0,0117 0.2687 0.0101
17 0.2288 0,0161 0,3628 0,0187 0,1223 0,0107
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Tabela C.4; Coeficientes estimados pela Modelo WeibuU - amostra de valida.
çao.

Amostra Original Mais censura plenos Censura
Covuiável Média Dwvio Padrão Média Dnvio Padrão Média Desvio Padrão

[ntercepto 3,0921 0,0666 3.3840 0,0819 2.8700 0.0649
idadel 0.5336 0,0424 0,6176 0.0530 0,4475 0.0365
idade3 0,1592 0.0420 0,1435 0.04M 0,1210 0,0358
idade4 0.3180 0,0426 0,3283 0,0470 0.2661 0.0374
setor4 0,1746 0,0339 0.1874 0,0361 0,1569 0.0302
chequel 0,6637 0,1263 0,7208 0.1507 0,6611 0.1151
protestol 0,0932 0,1070 0,0197 0,1222 0,1569 0,0937
protesto2 0,5153 0,1004 0,4790 0,1159 0,5403 0.0945
somaaestrl 0,305] [).0940 0,3902 0,1066 0.2326 0.0840
regíaol 0,1812 0.0383 0.2084 0,0438 0.1669 0,0346
num.social D,1494 0,0605 [),1776 0,0712 0,1485 0,0593
ntml.funcl 0,2779 0.0424 0.3759 0.0496 0.1814 0.0360
num.func2 0,3256 0.0479 0,4601 0,0509 0.2446 0.0396
numltmc3 0,3628 0,0510 0,4459 0,0576 0,2678 0.0428
num func4 0.4066 0.0454 0.5402 0.0530 0,2812 0.0376
participacaol 0,1752 0.0600 0,1882 0.0690 0.1459 0,0588
participacao2 0,2196 0,0583 0.2628 0,0677 0.2029 0,0585
cap-sociall 0.2000 0.0501 0.2224 0,0519 0,1757 0.0436
cap-socia12 0,1141 0,0374 0.1701 0.0446 0.0968 0,0310
escala 0.7179 0.0109 0,7235 0,0137 0.7029 0,0103
forma 1,3889 0.0235 1,3797 0.0268 1,4179 0,0215
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Tabela C.5: Coeficientes estimados pela Modelo Exponencial - amostra de
validação.

Amostra Original Mais censura Menos Censura
Covniável Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão

Intercepta 3,3135 0.0490 3.6806 0,0601 3,0224 0.0453
idades C).6908 0,0512 0.8070 0,06M 0.5802 0.0440
idade3 0,2119 0.0538 0,1978 0,0602 0,1594 0,0463
idade4 0,4275 0.0538 0.4464 0.0607 0,3621 [),0474
setor4 0,2479 0,0432 C).2695 0,0453 0,2259 0.0380
chequel 0.8690 0,1463 0,9315 0,1772 0.8564 0,1287
protesto] 0,1350 0,1311 0.0530 0.1499 0.1960 0,1143
protesto2 D,6726 0,1232 0.6355 0,1419 0.6841 0,1137
somaaestrl 0.3686 0,1156 0,4784 0,1308 0,2911 0,1031
num.funcl 0.4251 0,0537 0.5608 0.0632 0,3102 0.0445
num.func2 0,4974 0.0594 0.6648 0.0639 0,4010 0,0486
numJunc3 0.5221 0.0624 0,6311 0,0723 0,4091 0,0513
num.func4 o,5820 0,0552 0,7411 0.0640 0,4291 0.0456
participacaol 0,1287 0.0446 0,1325 0,0574 0.0902 0,0435
participacao2 0,1944 0,0441 0.2338 0,0534 0,1677 0.0418
cap-sociall 0,2656 0,(B51 0,2886 0,0680 0,2330 0.0558
capiocia12 0,1429 0.0466 0.2100 0.0582 0,1202 0.0395



Apêndice D

Macros SAS para cálculo das
medidas de desempenho.

Para a construção das macros e programas para o cálculo das medidas de
avaliação de desempenho utilizadas nesta pesquisa, foi utilizado o programa
SAS versão 8.1 IAllison, 1995j e asas helpl.

Macro ROC.GINI

%lAat0 ROC-GINS(z\ROEM'. ARQSAI. NUM) ;

ESTA NI/\(}K) SERÁ/E PARA CALCULAR AS MEDIDAS DE DllSEh4PElqHO CONHECIDAS
C(»K) ÁREA SOB A CURA/A ROC E COEFICIENTE DE MINI.

/-

ARQUllNF; E 0 1«)iNIE[X) ARQUIVO SAS QUE DEVE CDNlliR:
OllE$: IDENTIFICADOR DE CADA OISERVAmO ;
RESP: VARIÁVEL RllEPOSTA, (llA,l O= lllh,í E 1= NÍAU;
SCORE: S(:)ORE FINAL ATRIBIDO A CADA OISERVACAO, ENf INTEIROS

PARA UTILIZAR A N,ÍACfK) SERÁ NECESSÁRIO R12qoNEAR AS VARIÁVEIS
SCORE E R]BPOSIA PARA OS NONIES ACnÍA

ARQSAI: E O IKXh,IE IX) ARQUIVO SAS QUE DEVERA(;RAVAR A SALDA JA (IXht AS
N,CEDIDAS CAJ:CULADAS

NUN'f: E A VARIÁVEL INDICADORA DE RIHNK:EIRA(»hl'. SE UTILIZAR APENAS t..®íA
AÀ'l(EIRA CDll)CAR S(A4EIVTE O NUX'lEItO 1 , CASO FACA PAR:lE DE (A,ü RE/U,EXTRA(ZX,í
(X)ll)CAR O NUÀ,lEItO DE RIUXI(FIliA(3Â,l

./

l)A]A APP-h1lxo; sair &a\liQllNr. ; liLlq

PROC b l)ALIA:APP.NllXO IG OtJl;:APP hllXI(IXI(»: .'l'\TE- .PAGO- -TABLE-)

69
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CLASS RE;SP S(X)RE;
TABLE S(X)RE,RESP +N

PROCSORT PP.À'llXI ; BY S(X)RE R.EEP ; RI.I'g

PROC ANSPOSE DA=i=A::App R'nxi OUi;:App Mix2(mKlb-NADE- )
BYSCORE;
VOAR N;
ID RESP

l)ALIA APP-NílX2; SEr APP.N'ílX2
IF .O - . llJEN .O - O

IF .l - . 'lllEN .l - O

RIJO;

PROCSORT )P.MIX2 ; BY DESC:ENDING Sl:X)RE; RIIV

l)A:ll:A. APP.N'ílX3 ; SEF APP.MIX2 ;
RE['A]N'A(].JM.INV.O;
ACIJM INV O - aJM(ACIIM-INV O

RElIAllV A(].JM.INV. l ;

A(IALINV 1 - nJM(A(IJhLINV l

0)

1 )
RI.I'q:

PR(X; SQL;
CREIA:lE TABLE NÍAX®lO AS
SELE(:r m/iKAaiU-lmv- o) AS M4X.o,

MAX(AaJM INV- 1) AS A,M l
lif{oM APP.À'llX3 ;
Qun;

PROA SQL;
CREATE TABIE APP.A41X4 AS SELE(:T
[iRON'] APP-M]X3, NIAX]M0;

Qun'

PROC SOliT )P.NílX4; BY S(:X)RE; RIIV

l)A:l:A APP-b41X4 ; SE;T APP.N,ílX4 ;

i'Cr.AC-0 - A(XnLINV O4\aAX-O

P(;r-AC-l - A(XnLINV iA4AX- l
RI.IV;

l)A=1=A. APP.NllX4 ; SE;T APP.À,llX4 ;

iF .N- tQ l lnní Roci= pcr.Ac-o+(pa'-Ac-i/2);
EI.SE ROCl= (LAGO (PCr.AC-O) -Pm'-AC- O) + ( (P(n'.AC-l+LAG(PC'r.AC- 1 ) ) / 2)
RLIV;

PROC SQL;
CRE:A:lE TABLn 8a.RQSAI. AS
SELE(J]' "R&NUN'l. " AS ROD, aJM(ROCI) AS ROC

(Sg\4(ROCI) --0.5)+2 AS GINS
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l;R(A,l APP. NllX4
Qun';

9&lElqD RoC.GINI ;

Macro MAHALANOBIS
wí/xclto MAnAIANOBIS(ARQENir. ARQSAI, rWM)

LISTA NÍA(:}«) SERÁ/E PARA CAICULl\R AS NIED]DAS DE DESln4PFlq1]0 CONHE(;IDAS
CI»K) DISTANCIA DE R,IAHALANOBB

ARQUIIIqT; E O IK)4E IX) ARQUIVO SAS QUE DB;VE CDNIBR
Ol#3: IDENTIFICADOR DE CADA OEBERVAMO ;
RESP: VARIÁVEL R]!EPOS]'A, C(Ih4 0= H:h/l E 1= NIAU;
S(:;ORE: S(X)RE FINAL ATRIBIDO A CADA OIEERVIACAO, EXI INTEIROS

PARA UTILIZAR A NIA(}«) SERÁ NECESSÁRIO REl\K:hllaR AS VARIÁVEIS
SoORE E RIBPOSIA PARA OS NON,IFS ACIMA

ARQSAI; E O rXA'IE IX) ARQUIVO SAS QUE DEVERA(;13AVAR A SALDA JA CI)Nf AS
MEDIDAS CALCULADAS

NUM: E A VARIÁVEL ]NDICADORA DE REL'\À4(:EIRA(l;llM. SE UTILIZAR APENAS UMA
ANI(SITIA (:DIXX]AR SONIB2VIE O NUNIEltO 1 , CASO FACA Pari:lE DE UMA REHNI(:ElliAGllM
CDll)CAR O NUMEliO DE RllHNI(MIRAGEM .

PROA S)RT l)ALIA - ga4RQl11qT. Otlr - APP.MIX0; BY RESP; lillq;
PRoC N4EAl\6 1)A:lA - APP.MIXO NOPRINT ;

BY RESP
VAR S:DRE;
(XJllXIT O(JT - 'llSIMAH
hall\N - À,lllDIA.S(X)RE
VAR - VAR.SoORE

SID - SID.SopRE;
RIIV;

l)NIA 'llBlb4AH; SBF 'líSlbl/\H ;

IF RESP r)Q l anElv h/CEDIA-S(x)RE:: --]+MED]A-SCORE
RI.lq';

PROC SQt.;
CREA:lZ TABLE 8dRQSAI. AS
SELF:(;T "I«NUl\t. " AS ROD, SJM(b/ÍNDIA.S(X)RE) AS MEDIA.S(X)RE,

s(au'(sina( -niEQ.+VRSOORE/ ioooo)) AS vp
gIBa(bíEOiA.-sconE),6uw(siu( -ntzQ- ioooo)) AS 'mnn
(sixw(hiE]DiA-SUOR:tE) -2)/(nJM(VAR.SCORE/2)) AS Drv

[;R(]h']']tS]NIAH;
Qun;

9h'tWD híAliALANOBB

Macro ÁREA..E}C

WÍACnO ÁREA.-EC(ARDE:M'. ARQSAI , NUN'í)
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ESTA N4AC}K) SERÁ/E PARA CAIEULAR AS NIE:EXDAS DE DESlnPENHO SEGERIDA
C[A,D ÁREA EFi]TiE AS (JURA/AS

AItQUEIW: E O IENE m) ARQUIVO SAS QUE Ij!;VE (:1)NnR:
013S: IDENTIFICADOR DE CADA 0133RVIACAO ;
RESP: VARIÁVEL R.l=;POST'A, C(IAÍ O= HIÀ,l E 1= MAU;
SCORE: S(:)ORE FINAL ATRIBIDO A CADA OIEERvACAO, Ehl INTEIROS

PARA UTILIZAR A N4AC}«) SERÁ NECIBSARIO Relê(A,HAR AS VARIÁVEIS
S(X)RE E RISPOSIU PARA OS NON4ES AChíA

ARQSA[: E o ]«xAlE m) ARQuivo SAS QUE DEVEriA(]RA\rAR A SALDA JA CtxM AS
R4EDn)AS CALCULAI)AS

NUNS: E A VARIÁVEL ]ND]CADORA DE RE]A]\,K:EIRA(glb4. SE UTIL]ZAR APENAS UMA

AÀ'](EIRA(DLÍ)(]AR SONIElqlE O NUNIEliO 1 , CASO FACA PAR:lE DE UMA RlüN'KXIRA(ZNI
(X)l{)CAR O NUNIEliO DE REAL'l(EIRA(BM

l)ARIA APP MEXO ; SEr ÜAnQE:vr. ; Rilq

PR(X; 'ln NllXO

CLASS RESP S(X)RE;
TABI.E S(X)RE,RllSP +N

IG 0Uli:APP MAXI (IX«XL -TAPE PAGO- -TABLE-)

PROC SOliT DA:l=h:APP-À'flXl; BY S(X)RE RESP; Rl:Fq

PROC 'rR.ANSFOSE DÁLIA;M'P.MAXI 0UIL;M'P.bHX2(n:KXU-RAMA- )
BY SCORE;
FIAR N;
ID RESP

Rllq;

l)Aula. APP.NílX2 ; SET APP.NllX2 ;
IF .O - . 'lllnq .O - O

IF .l - . 'llJEN .l - O

RIIV;

PROC «)RT )P.M]X2 ; BY D]!SCEND]NG S(:)ORE; RI.F{

l)AIA APP-N'íD(2; SEF APP.NílX2
REIA]N A(;UM. O
A(X)NLO - SIM(A(lAtO
RElnINA(RALI;
A(lbl 1 - aJM(A(IIM- l

'l(n' = S.JM( O . - l ) ;

0)

1 )

RIJO;

l)A=ln. APP-h,llX2 ; SELF APP.N'llX2 ;
REl:AIN ACX.JM.T;
ACUh(-T ACM4-T,'l(n)
B- LAG(SCORE);
'b LAG(AanL-T) ;



APÊNDICE D. MACROS SAS 73

IF .N. tx2 1 11JilN[X); B= scx)Rn
T= ACIJM.T

RI.IV;

l)A:lA APP.MIX2; SEF APP.NllX2
BASE-S - S(:DRE - B;
BASE.T - AaJM.T - T

lilJV;

PR(X] SQL;
(:liEA'lE T)\BLE N4AXn.IO AS

SELE(Jr MziKAaJM-0) AS M4X.0 ,

IK4el4AaJM- 1) AS MAX. l
MélX(A(IJM T) AS h/a>LT

l;ROb'l APP.MIX2 ;
Quiu;

Proa SQL;
CREATE TIABLE APP.h/llX3 AS SELECT +

FR(Ih,í APP.MIX2, NIAXINIO;
QuíT;

DA:l=A. APP.N41X3 ; SET APP.b.,llX3 ;

pcr Ac-o = (A(nM.OA'HX o)
pcr.AC-i = (ACliM.l4\aâx- l )

FKn'-AC-T = (Af:XIMTAaOLT)
pcr T = (BASE T@aAX T)

RI.IV;

l)A]A TESTI
IF

SELF APP.MIX3
N ]!Q l allEN }

E:LSE AREl®
-N- rQ l linN 7

ELSE ARES

HNE:: PCF-T+ (PCr-AC- 1 / 2 ) ;

pcr.T.(( p(n'-AC- nLAG(pcT.Ac- i))/ 2 )

i:AB- pcr.T+ (PCF-AC-0/2) ;

pc'r.T.(( pcr.AC-o+LAG(PC'r-AC- o))/ 2 )

IF

RLIV;

PROC SQL;
CREA:rE T)\BLE ÁREA AS
SELE(J]' "I«dqUh/l. " AS ROD, SIM(ARFAM) AS ABRAM

SJM(ARE]AB) AS ARl:AB
FR(]R,l TESTI ;
Qun';

l)A=in &A nQSAI . ; snr ÁREA;
DIF = ABS(.AltMb,l - AltEAB)

RIIV;
9ã'alND ÁREA-EC;

Macro l)TI

WÍAaiO DTI(ARQElw, ARQSAI, nuN't) ;
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ESTA MAC}K) SERÁ/E PARA CA]eULAR AS MEDIDAS DE DES]®PE]qF]O SEGERIDA
(]:AK) DIFERENCA l11V'lhE AS TAXAS DE INADINIPLENTEE PARA OS DECIS llD(lliEX4(B

ARQUEI+T: E O r«:)NIE[X) ARQUIVO SAS QUE DEVE CDNIIIR:
Ol#3: IDENTIFICADOR DE CADA OISERVACAO ;
R[!EP: VARIÁVEL R.]!EPOS]'A, C(]h] O= ]311Xh4 E ]= MAU;
SCORE: SCORE FINAL ATRIBIDO A CADA OISERVACAO, Ehl INTEIROS

PARA UTILIZAR A N'IA(}K) SERÁ NECESSÁRIO RE}«»alAR AS VARIÁVEIS
S(X)RE E RESPOSIU PARA OS NONllB ACIMA

ARQSAI: E O I~KA'IE IX) ARQUIVO SAS QUE DEVERIA GRAVLAR A SALDA JA(:rJR4 AS
NÍEDIDAS CALCULADAS

NUM: E A VARIÁVEL ]ND]CA]X)RA DE R]1IANK:EIRA(]llM. SE UTILIZAR APENAS UMA
AM(BTRA(Dll)CHR SONll11V]E O NUMEliO 1 , CAS) FACA PAR:lE DE (Aa
CDlr)CAR O NUMll130 DE RllANKElltA(3ü l

PRoC IJNIVARIA]E l)AIA - ga\RQEIVT .

VAR S(X)RE ;

(IJllXJT O(JT - SALDA PCTLP'lS - 10 TD 100 BY 10 PCllPRE
PR(X; TRANSPOSE l)Aula - SALDA O(Jl!:l)ALIA
PROC PRINT;

POP

RI»{;

l)Aula APP.MIXO; SET

PR(X] IAlIJLA:IE l)A]A:APP.MIXO
CLASS RESP SCORE;
TIABI.E S(X)RE,RESP +N

IG OtllL;APP MAXI(IXKXL -'l'YPE- -PA(;E -TABLE-)

PlioC SORO 'P-N'llXI ; BY S(X)RE RllSP ; llllq

PROC
BYS(X)RE
VAR N;
ID RESP

'p.F«nxi oui;:M'p.MiX2(UKXa:-NOME- )

DA:lH. APP-N.llX2; Sl;T J\PP.À'llX2
IF
IF

RIIV;

O - 'llJEN .0 - 0

1 - '11111N .l - O

PRoc SQL;
CREATE T)\BLE APP.À'ílX3 AS SELECT A. + , B.COLI
FliON'l J\PP-N'ílX2 A, l)ALIA. B;
Qun'

DA:lH. APP.N'llX3 ; SEI' APP.NllX3 ;
IF SoORE GT COLA 'llalN DEllJl:E

RI.ly';
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PROCSORT )P.NllX3; BY COLI ; RllV

PROC l\lEAl\6 1)Alia. = APP.N]]X3 NOPR]NT;
BY COLI

VAR .O .l;
(XJlllJT O(JT - APP.NllX4
S.®l- S.®LO SJl\LI

RI.Fq;

DA:l:A. APP.NlllX4 ; SEI' APP.NllX4 ;

DEE.l= S[AC.] - LAG(S[A4- 1 ) ;

OEX].O= SA'LO - LAG(nJM O) ;
.N E)Q l 'lllEN ln; DEn.0 - aX\C O

DEE.l - S.n4.1
END;

BAD RA'ri} =(Djjxl-i/(aJM(DEC i

IF

RI.Eq;

PROA 'l'R.ANSPOSE DA:l=k:M'P.MIX4 0UILAPP Mlxs(nKIL GAME- )
VAR BAD.RA:lE;

OEC- O) ) ) . 1 00;

RI.IV;
i)xlx XAnQSAI. ; sr;r APP hílxõ

ROD - "li8JqUM.

DIF.Dêle - COLI COPIO

DTI
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