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Resumo

Muitos modelos de gerenciatnento e precificação das carteiras de crédito são baseados nas mi-
grações dos ratings de crédito dos clientes. Esses modelos assumem que as migrações seguem um
processo markoviano simples, conta'arfando evidências de diversos estudos. Este trabalho apresenta
uma alternativa a essa prática, propondo a aplicação de um modelo que combina dois processos
markovianos, sendo que o resultado dessa combinação não mantém a propriedade maikoviana. A
estimação foi baseada na máxima verossimilhança e estimada pelo algolitmo EM e também lrJaxi-
mizada utilizando a I'atina FMINCON do MatLab. Para fins ilustrativos, o modelo foi ajustado
pal'a dados simulados, assim como ratings de crédito da economia brasileira.

Palavras-chave: Modelo mat'koviano misto, ratings de crédito, risco de crédito
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Abstract

Many portfolio ciedit risk and pricing modela are based on ciedít rating migrations. Despite
evidente to the contiary from severas lesealches, these models assume that these migrations aie

generated by a simple Markov piocess. This work piesents an alternative method to this, by pic»
posing a model that is a mixture of two Markov process, as the result of this mixture does not
have the Markov property. The estimation was maximum likelihood based, and estimated by the
EM algorithm and algo maximized utilizing the routine FMINCON of MatLab. For illustration,
the model was applied for a simulated data and credit ratings from the Biazilian economy.

Keywords: Mixtuies of Markov Chains, credit ratings, credit risk
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Capítulo l

Introdução

1.1 Considerações Preliminares
Atualnlente os processos de concessão e acompanhamento do crédito utilizam diferentes formas

de classificação de clientes. No caso de grandes empresas, essa classificação é feita predominante-
mente de forma julgamental, sendo que uma equipe de especialistas avalia a capacidade creditícia

da empresa em questão. Já no caso de empresas de melhor porte e pessoas físicas, estas classificações
são costumeiiamente feitas de forma massificada por modelos de regressão logística. Enl ambos
casos o resultado é dado na forma de um "rating"atribuído a cada indivíduo em questão. Esse

"rating"resume a capacidade que este cliente tem de honrar suas dívidas no futuro.

Ao loi)go do tempo, devido a mudanças no cenário económico, à saúde financeira do indivíduo e
a diversos outros favores, os "ratings" atribllídos aos clientes podem ser alterados. Diversos modelos
foram desenvolvidos ao longo do tempo, fazendo uso das migrações desses "ratings" , pala gestão da
carteira de crédito e precificação. Como exeulplo do uso de matrizes de migração, temos os mode-
los consagrados como CreditMetrics, conforme JP Morgan (1997), Credit Portfolio View, conforme
McKinsey Company (1998) e Risk Frontier, segundo Tsaig, Y., Levy, A. e Wang, Y. (2009), as-
sim como o modelo de provisiona.mento proposto pelo USGAAP (normas contábeis americanas),
conforme FASB: Financial Accounting Standards Board (1999), e diversos modelos internos das

instituições financeiras.

Em geid, esses modelos assumem que as migrações dos "ratings"de crédito seguem um prc'"
cesso de Markov simples. Dessa forma, apenas o "rating" anual do indivíduo é o suficiente pai'a gerar

previsões a respeito de seu desempenho futuro. Porém, diversos estudos contestam a propriedade
markoviana pala esse processo. Altman e Kao (1992), Carty and Fins (1993), Altman (1998), Ni-
ckell, Perraudin and Vaiotto (2000), Bangia et al. (2002), Lande and Skgdeberg (2002), DuHie and

Wang (2003), Hamilton and Cantor (2004) e outros demonstraram a presença de diversos efeitos
não-markovianos como mudanças nos padrões de classificação e influência direta do ciclo económico.

Neste trabalho apresentamos uin modelo nã(>malkoviano pata as migrações de "ratings" . O
modelo proposto é unia iTiistura de dois processos markovianos utilizalldo uma evolução da metodo-

l



2 CAPITULOU INTROOUÇAO

[ogia apresentada por ]#ydman (2004). A propriedade não-markoviana implica que o desempenho
de um indivíduo no futuro depende de todo histórico de "ratings"atribuídos a este. Dessa forma,
dois indivíduos aos quais foi atribuído o mesmo "rating"podem ter probabilidades de transição
sensivelmente diferentes.

Apesar das conhecidas limitações do modelo markoviano, diversas empresas e órgãos regula-
dores mantém o uso dessa técnica por sua facilidade de entendimento do modelo e principalmente

da evolução ao longo do tempo. O grande ganho no uso de modelos baseados na migração de "ra-
tings"está na evolução mais detalhada, onde os clientes são avaliados de forma dicotâmica, sendo
separados entre clientes com atraso e sem atraso, além de não ser necessário utilizar modelos pa-
ramétricos com complexidade elevada para modelar as perdas da carteira.

Em geral as instituições utilizam modelos que utilizam técnicas de valoração da carteira de
crédito, onde à carteira é comparado o valor de mercado da calteirca lias condições anuais e suas

condições futuras conforme migrações de "rating" , assumindo a propriedade markoviana.

Acreditamos que o modelo proposto seja capaz de tratar parte das limitações do modelo mar-
koviano e manter a facilidade de interpretação das matrizes de migração de "rating'

1.2 0bjetivos
O objetivo desse trabalho é ajustar e avaliar o modelo proposto por Frydman (2004) por meio

da obtenção de estimadores de tnáxima verossimilhança direta e usando o algoritmo EM, além de
avaliar a aplicação desse ntodelo a grandes empresas brasileiras e também sua aplicação a uma car-
teira de varejo pessoa física. Os dados das grandes empresas é um histórico de "ratings"atribuídos

pela agência Moody's, enquanto o de varejo pessoa física é um histórico, devidamente tratado para
manter confidencialidade, de uma amostra de carteira de um grande banco.

1.3 Organização do 'l-Yabalho

No Capítulo 2 mostramos o illodelo mm'koviano nisto, sua parametrização, função de verossi-
milhallça e obtenção dos estiilaadores de forma direta e pelo algoritmo El\4, conforme Dempster,
A. P., Laird, N. M., e Rubin, D. B. (1977). Para avaliar a aplicação de duas formas de estimação,
será apresentado no Capítulo 3 um exercício a partir de uma amostra siutulada.

No Capítulo 4, apresentamos informações a respeito dos conjuntos de dados que serão avaliados
nesse trabalho. No Capítulo 5 será avaliado o ajuste do modelo aos dados.

Finalmente, no Capítulo 6 discutimos algumas conclusões obtidas neste trabalho



Clapítulo 2

O modelo markoviano misto

2.1 Processos estocásticos e cadeias de Mlarkov

Conforme Rosé (1996), uin processo estocástico é uui sequência de variáveis aleatórias {Xt, t C
T}, definidas sobre uln mesmo espaço de probabilidade (Q,-F,P). Assim, para cada w c Q, a
função Xt(m), é chamada um realização do processo {Xtltcr. A sequência {Xtltcr é um processo
a tempo discreto se o conjunto de índices T for enumeiável, e um processo a tempo contínuo caso
contra.rio.

Um processo de Matkov é uin processo estocástico tal que as distribuições de probabilidade pala seu
desenvolvimento futuro depende somente do estado presente, não levando em consideração como o

processo chegou a talestado.
Dessa forma, um processo estocástico {Xt,t :: 0, 1, 2, ...} no espaço de estados 1) :: {1,2, ..., d} é
uma cadeia de Markov se satisfaz a propriedade malkoviana dada poi

P(X. IX.-i - {. 1, ..., Xo - {o) ;: P(X. - {.IX.-l

para todo t C N e pala todo { C Z) = {1, 2, ..., d}

Uma cadeia de Maikov é dita estacionária no tempo se a probabilidade de ir de uin estado a

outro independe do tempo em que o passo é dado. Isto é:

P(Xt IXt-i +k IXt+k-l

para k = --(t 1),-(t - 2), ..., 1,0, 1,2,

Sda pij a probabilidade de transição do estado { pala o estado .j em um passo, ou sela,
p(Xt = .jjXt-i = á),n = 1, 2, .... Essas probabilidades condicionais são denominadas probabili-
dades de transição da cadeia.

3



4 CAPITUL02. O MODELO MARKOVTANO MISTO

A melhor maneira de apresentar os valores das probabilidades de transição de uma cadeia é na

forma de uma matriz P = {Z)ij,{,.j :: 1, 2, ..., d}, os quais representam as probabilidades de ir de
um estado { ao estado .j em um passo-

Pti Pt2
P2t P22

T-

Pat PÜ2 . . Paa

Observe que na nlatiiz de transição todas as entoadas são não-negativas, visto que são probabili-
dades. E a soma de cada unia das linhas é sempre igual a uin.

Este trabalho está centrado na aplicação do modelo markoviano misto discreto em migrações
de iating de crédito. O modelo maikoviano n-Listo é uma generalização do modelo chamado mover-

stayer. O modelo mover-stayer é definido como se a população fosse dividida entre dois tipos de
indivíduos: "moveis"e "stayers" , de modo que os "movers"evoluem de acordo com um processo
markoviano, enquanto os "stayers"permanecem sempre no mesmo estado.

Pa.ia alguns pode parecer natural utilizar o modelo em tempo contínuo na aplicação ein ra-
tings de crédit.o, como elri F#ydman (2005 e 2008). Porém as empresas que concedem crédito não
necessalianiente fazem avaliação de suas carteiras de coima contínua. Muitas empresas atualizam
a avaliação de sua carteira de crédito mensalTilente, sendo que a avaliação contínua é realizada
somente em casos especiais pala empresas de grande porte.

Além disso, os modelos consagrados citados na Introdução deste documento (CrediMetrics, Cre-
dit Portfolio View e Risk n'ontier) utilizam processos de migração de ratings em tempo discreto.
Portanto, pala que o trabalho esteja alinhado com suas potenciais aplicações, será considerado o
modelo em tempo discreto.

2.2 Mover-Stayer
O modelo mover-stayer para tempo discreto foi introduzido por Blumen, Kogan e McCarthy

(1955) e propõe que o processo seja uma mistura de unl processo com matriz de migração M para
"movers" , e outro com matriz de migração identidade para "stayers". Dessa forma, a matriz de
probabilidade de transição pala n passos P("), definida no espaço de estados Z) :: {1,2, ...,w}, é
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dada por

P(") (-r - s)M",n a: o, (2.1)

em que M é a matriz de transição w x w do processo "mover", S = dáag(st,s2, ..., sw), e sd é a
probabilidade desconhecida de indivíduos que iniciam o processo no estado d e são "stayers"

O modelo mover-stayer discreto foi aplicado em diversas áreas por se mostrar mais realista e

lógico que um processo de Markov. Porém, em alguns casos, apesar de apresentar melhor perfor-
mance que o modelo maikoviano, a premissa de que uma parcela da população nunca muda de
estado é muito forte. Colho exemplo há o trabalho de Altman e Kao (1991), que apresenta que

a melhor performance do modelo mover-stayer não justifica a pre'missa de que parte das ações de
uma carteira nunca mudarão de classific?Lção.

Apesar de 65% das empresas avaliadas nesse estudo Jlão mudarem de rating ao longo do período
avaliado, a premissa. de que uma pai'te da carteira lJunca mudará é muito forte e faia da realidade

do negócio, pois elas podem apresentam transição

2.3 Generalização do modelo Mover-Stayer
A fim de fornecer' uma maior abrangência que o modelo nJovei-stayer, scgregando a população

em grupos que se movem entre os estados em velocidades diferentes, foi proposta por n'dman
(2005) a seguinte generalização para o modelo mover-stayer em tempo discreto. Seja ,A = (aij) uma
matriz de transição de um processo markoviano definido no espaço de estados D = {1, 2, ., to}, e
considere a classe de matrizes ç2 obtidas a partir de .A, tal que

Q -A+.&..a:A(x:,.x,,...,.x.),o<À:<Í.+='t<i<«,}. (2.2)

Exemplo: Considerando um processo com quatro estados (lo - 4), segundo (2.2), uma matriz
de transição 7' c Q é dehnida por:

l o o
o l oT- o o l
o o o

ÀI 0 0 0
0 Àu 0 0
0 0 Xs 0
0 0 0 X4

XI 0 0 0
0 À2 0 0
0 0 À3 0
0 0 0 À4

a14

a24

a34

a44

tal que )ll:}.l aÍj :: l e 0 < aij < l

all a12 a]3

a2] a22 a23

a3] a32 a33

a41 a42 a43
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T

:«sim X3.: tij l À + Ài1:3.t aij = i.

Como

] 1

Í-'a ' E;;G
0 :Ç (l ai:)À{ < l

-l < -(1 aü)Ài < 0

0 < 1 (1 - «ü)Ài < l

o < tÍ{ :ç l

O modelo mai koviano misto consiste na mistura de N processos markovianos independentes,

sendo que todos os .V processos são gerados por matrizes de probabilidades em Q, e em especial
o pi'ocesso markoviano gerado por -A, quando A :: -r. Logo, as /V matrizes de probabilidade de
transição TP são definidas por TP ' -r Ap + APÁ, 1 < p :Ç N, onde Ap = dáag(Àt,p, À2,p, '' , À«,p) e

Aw :: -r, pala que Aw.A ;= .A.

Sda sd,P a probabilidade de uma realização que inicie no estado d ser gerado pelo processo TP,
d c /) e 1 < p :ç .ÍV. Logo, pala cada d, sd,P > 0 e },]v l sa,p :: 1. Dessa forma, a matriz de

probabilidade de transição do processo nlarkoviatio iTiisto em m passos é

P(") >l: s.4"' ,
{-1

(2.3)

onde irll") é a matriz de probabilidade em n passos do processo mai'koviano TP e SP = dáag(st,p, s2,p, . -., sw,P)
Repare que este processo, resultante da mistura de processos de Markov, não possui a propriedade
markoviana, uma vez que as probabilidades de transição dependem do estado inicial da realização.

Este trabalho será focado no modelo markoviano misto de ordem dois (composto por dois

processos), sendo que o processo base será identificado pela matriz de probabilidade de transição
Á - (aij) e o processo transformado sela I'epresentado pela matriz de probabilidades -B = (bíj),

pertencente à classe Q. Dessa forma, temos:
bii = 1 -- Ài + Àiaii,

l Ài + Àiali Àlaj2 Àla13 Àla14

À2a2] l X2 + À2a22 À2a23 À2a24

À3a31 À3a32 l À3 + X3a33 À3a34

À4a41 À4a42 À4a43 l À4 + À4aa4
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bij = Xiaij,i # j C D

Conforme Ross (1996), no processo .A, a taxa média de permanência no estado á (tempo esperado
de permanência no estado i) é dada por 1/(1 -- aá{), enquanto no processo B é l/IÀ{(l -- aü)l. O
tempo esperado de permanência em cada estado pode ser calculado considerando o tempo até voltar
ao estado i como uma variável aleatória geométrica.
Logo, segundo a condição (2.2), temos que

t/IÀi(i - «ái)l > l (2.4)

Note que se À{ > 1, }l taxa média de permaiaência do estado { do processo .A será maior que a
do processo B, ou seja, quanto maior o valor de À{, maior a probabilidade de migração do processo
.A, quando comparado com o processo -B. Caso Ài:: 1, as probabilidades dc transição do estado
i serão iguais nos dois processos, e caso Xi < 1, as probabilidades de transição do estado á serão
maiores no processo -B.

Conforme (2.3), a matriz de probabilidades de transição para rz passos é dada por

P(") - S-B" + (.Z s)-A",n a:o, (2.5)

em que S - dáag(st, s2, ..., s.«), e si é a proporção de indivíduos que evoluem segundo um processo
markoviano com a matriz de transição -B, dentre os que iniciam no estado á.

Note que o modelo mover-stayer é um caso particular desse processo, onde a transformação é
dada por Ài - À2 = ... = À. = 0, pois B = -r e obtemos (2.1).

Neste capítulo serão obtidos estimadoics de máxima verossimilhança pala os parâmetros consi-
derando informação completa, maximizando ?i. função de vetossimilhança definida considerando que
o regime é conhecido, ou seja, a verossimilhança é baseada na suposição de que sabe-se se cada
realização é gerada pelo processo -A ou B. O desenvolvimento desses estimados'es baseado no algo-
ritmo EM, conforme proposto por Fuchs e Greenhouse (1988) e desenvolvido por F'rydman (2005),
será detalhado na seção 2.1. A seção 2.2 discorre sobre a obtenção dos estimadores de forma direta,
onde os estimadores são obtidos a partir da verossimilhança condicional.

2.4 Estimação com informação completa - Algoritmo EM.

Considere n observações independentes do processo estocástico X definido ]]o espaço de estados
1) para tempos em {0, 1, ...,T}, de modo que Xk representa a k-ésiiila realização de X, com l <
k :Ç n. No caso de informação completa, é conhecido se a realização foi gerada pelo processo .A ou
B. Sda Yi ::: l se Xk for gelado por B e Yk = 0 se for gerado por .A
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Seja rzh o número de transições que Xk realiza de ã para .j. Dessa forma, a. função log-
verossimilhança de Xk, baseada nos valores observados de (nk , Yk, {,.j C Z)) é dada por

I' 10 1 1 to l

z.g * - Ykz.g lll(.:yf-Lfl + (i Yk)z'g IH(t - .:yfLÍI
Li-t J Li-t J

(2.6)

em que # l se Xn = á, e .rf = 0 caso contrário, ou seja, /{h é o indicador do estado inicial da
k-ésima realização. Confonne Anderson and Goodman (1957) ,

z,íl - ll(«:j)"8 ('*)"b ll(«:j)"8H (2.7)
t,.7

Analogamente, temos 1,* = H.(bíi)"h lli#j(óej)"!' . Como bij = Àíaij, temos

(Z'ei)"5 ll(.XÍ«Íj)"$ - TI(Z,{i)"S ll(aij)"8 TI(.X{)"} ,H (2.8)

onde nl; é o número de transições saindo do estado {. Substituindo (2.7) e (2.8) na log-veiossimilhança

de (2.6), temos

l w to to l

z.gz,* - YAz.g l ll(.:rf ll(ó«)": ll(«:j)"E' ll(.x:)"f l +
li=1 i i#j {

l to 'w . l

+(i Yk)z.g lll(i s,yf TI('«)"E ll(«:.j)"$ 1
li=1 {

;:) + ): "Ez.g(z,*) + )ll: "$z.g(«:j) + >: "fz.g(À:) l +
á

Yk) 1 }: 4z.s(t ..) + >: "5z.p(««) + >1:"%z.g(«:j) l
l i

+(1

:#z.g(1 ;:)
á-l

+ Yk >' -dZogls.
á-l

/(1 E
{-1

s{)l + yk «5z.g(ó«) +

E
á-l

nfZog(.X:) + (l E
á-l

u) nâZog(«*) + Yk + (i - Yk) l >1:n8z.g(.:j) l -



2.4. ESTIMAÇÃO CORA INFORÀ4AÇAO COMPLETA ALGORITMO EM 9

E
á-l {-l {-l

E
i-li-ti#j

}:-dZ.g(i s.)+Yk :#Zogls:/(1 '.)l+Yk nEZog(Z,«) +

+yk l:nfZog(.X:)+(l-Yk) «l;z.g(««) + }l: "$z.g(«:j) (2.9)

Pata todas as observações, temos

;'~«. - $ 1;'1 '«'« - *, *$ 1;«'1 '«'*«, - *" *
* $ 1 »«') '«''«, * $ 1;««;1 '«'*:, *

\o { \ { \

+E l Eo VD«5 1 z.g(«) + >ll: l E«$z.s(.:D l-
i-i\k / {#.j\k /

Logl

to'to'w

- >1: QZog(1 - .:) + >1: 'fZ.gls:/(1 - '')l + }: "#Zog(Z,«) +
á-l {-l {-l

+ )i: nfZog(.Xi) + >1: "áZog(aii) + >: "ijZog(aíj),
i-ií-tÍ#j

(2.10)

em que:

ci :: },k /f - # observações que iniciam em ã

cf :: )l.,h Yh/zk - # observações que iniciam em á e seguem o pi'ocesso B

nf - >1.k Yknf - # transições saindo de ã no processo B

ri# " >,h yi;nã - # transições á --} á no processo B

rzij - >,À;n$ - # transições { -, .j

Resolvendo aZogl/as{ = 0, obtemos

:l=' - $1 = -- $1 '' (: -- .\) - ' « $1 '' l-ü -- { -- úl - . *
.:) [-.: + f .:.f +.:.f] (2.11)

Resolvendo aZogl/aÀi 0, após substituir bi{ pol l Ài + Àiaíi temos

w -$f *$ .'n#(-1+«*)
1 -- Ài + Àiaü



10 CAPITUL02. O MODELO MARKO'VIANO MISTO

E
B

lZ
t:3f"ã""lÀá(l - .X:

:: 0 H.

mf:' nf aíi + "# -- ,'#aii

. n,B

- *: - ã:ã;i;F;;© (2.12)

Sabemos que bii = l Ài + Àiai{, substituindo (2.12) nessa expressão, temos

bíi l Ài =: 1
,«f".

(l ã«)(nf +n#)
Z

ã«)(nf' + ,«#)

«f «fa*+«# n#ã« nf +«f: Z «#(l
(l-ã«)(nf «#) (1 ã«)(nf + m#)

«#
mf+«#

(2.13)

y
Substituindo os estimadores (obtidos em (2.11), (2.12) e (2.13)) itã log-verossimilhança (2.10),

obtemos

logl $ -,.. (« e)*$'''..[{.« - !)] * :«:,'..'«:., *
'to 'to r

--x«;'.,o«) --x«f''' lõ-
«f l

«)(nf + m#)J + )l: náZ.g(««)
á-l

$ -'., (« e)*ê'''.,[{,« e)]*:«:.'..'«.»*
+ :n#Z.g(Z,*)+>.: nfZ.g(nf) nfZog(1 ««)

á-l {-1 {-1

nf'Zog(nfE + m#) + >ll: "#Z.g(«*) (2.14)

Resolvendo aZogl/aaij = 0, temos

dlogl
dai.j

n'í.jE @ - o '*
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o ei:il+ «ffl(aü) - "fa ja i- '!:eÊiÍ1+::?4 - 0+
«i:j(l -- «ii)'ii

'»n::Í(1 ««)«« - «:j (nf««+n:(1 ««)) $

$ ;:. - .f":.l: ;á'::Lõ (2.15)

pata cada {, temos ai{ + >'i#j aij 1,logo

i.j = l
nf"« +n:(1 ««)E nÍj(l -- 'ü)a« ++ 1 -- ai{

«ü)'ii Ei#j "ij

,'f"ii+ n= --m=aÍ{

-- ",;"á{ «i{ (ná +«á)

«á
nf+": (2.16)

Substituirldo(2.16) em(2.12), temos

«/ «:(nf +«á}
;fiÊ;ã)(«r +«#)6

(2.17)

Finalmente, substituindo (2.16) em (2.15), temos

«. («-#Ê )Rh ãe$
«f4h --«:li-;üh) W

Md$ * . * ;:. - («f+«:)«.
(2.18)

Dessa forma, obtemos os seguintes estimadores de máxima verossimilhallça para informação
completa

B
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. «:
'" ' ;f;:@

. «ujnf
":j ' {;f:1-;;15'a

Ài- n# (nr + «:)

&j - li.a:j «uj«f
(nf +«#)«ü

Como (t , nf e n# não são conhecidos, podemos aplicam' o algoritmo EM utilizado em n'yd-
man(2005), em detalhe no Apêndice A, para obter os estimadoles. Os pal'âmetros obtidos pelo
algoritmo EM são (s{, aii, À{, { C D), sendo que as probabilidades de transição aÍj são obtidos dire-
tamente poi (2.18).

2.5 Estimação de forma direta
A obtenção dos ermos-padrão das estimativas obtidas pelo algoritmo EM são de colíiplexa ob"

tenção. Por essa razão, propotnos a estimação através da títaximização da verossimilhallça condi-
cional, que pet'tTlite a obtenção da matriz de va.tiância-covariância assintótica mais facilmente.

Assim como na. estimação com informação completa, definimos Yh = 1 caso Xk siga o processo

B, e YA = 0, caso Xk siga o processo A, assim como, .íf = 1 caso Xo = ã, e /ík = 0 caso contrário.

Logo, a probabi]idade de seguir o processo ]3, dado que o processo se iniciou no estado á é
tu . 'to

H
á-l {-l
nP(Yk 1) oP(Xk slf $ P(Xk = 0) (1 (2.19)

Conforme Hamilton (1994), simplesmente utilizando a regra da pobabilidade total, a função de
verossimilhança pala a k-ésima realização é dada por

Lk -l)Lf + P(yk

Utilizaíido as verossimilhanças dos processos A e B expressadas em (2.7) e (2.8) e as probabili-

dades obtidas em (2.19), temos

Z,. . Ü ;!f ll(i - À. + À.«.:)"h ll(«:j)"i' ll(.X:)"f + ll(t - s:yf ll(««)"h ll(.:j)"b $
;-l í-l {#j {-] {-l i-l i#j
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r 'to 'to 'l

i#.j Lá=t i=i .l
L. - ll(«:j)"b H ,!f (i - À: + .x:«::)"EÀ:f (l 'Íyfa E

Sendo a função de log-verossimilhança pala a k-ésima realização

'.,". - E«8'..(«:a -- '., líl l.!fo * -' *:«a«h*:fl -* ll loi#j ki-t i-l J

pala todas as observações, temos Zog-L = >ll:À: ZogLk =

ázÍk k Li-l i-l /- EE«&z..(«:a--Ez.. lil l.!fo À --À:.a«:*::l --ll lo :l lÍ#jk k Li-t á-l J

r'w . 'to . 'l

í#j k ki=t {=i .l
':» z.gl - }: «:jz.g(«.,) + >ll:z.s l ll l !f(i .x: + À:««)"5Àrtl + ll l(i - .:yf« :l (2.20)

Os estimadores de máxima verossimilhança são obtidos maximizando a função de log-verossimilhança
de (2.20) utilizando uma rotina de maximização do software À'latLab (Apêncice B). A princípio sa-
bemos que as rotinas de maximização podem retornam os valores da primeira e segunda derivadas,
o que nos permite obter estimativas da matriz de variância-covariância assintótica dos estimadores
de máxima verossimilhança a partir da matriz hessiana (segunda derivada) .

Porém, pala utilizei a matriz hessiama para obter a matriz de variância-covas iância assintótica
dos estilnador(:s de ináxinJa verossimilhança, seria dais intelessttnte trallsfori ria.i os parâmetros
para eliminar as restrições existentes. Além disso, a rotina de maximização do MatLab gera uma
matriz hessiana obtida numericamente por Quase-Newton, cujo resultado não é indicado para esse
fim

Logo, obtemos a matriz de variância-covariância assintótica dos estimadores de máxima veros-
similhança através da matriz hessiana obtida de forma analítica, com os valores estimados.
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Capítulo 3

Simulação

A proposta dessa simulação é procurar avaliar as duas metodologias propostas e compara-las.
Para tal, foi gelada uma amostra de 200 realizações por um período de 36 meses. Cada realização
poderia ser classificada em 4 ratings distintos: A, B, C e D, sendo que o último i'epresenta o
estado absorvente de Default (evento que representa que há indícios de que o devedor não tenham
capacidade de honrar suas dívidas). Os valores reais da probabilidade de seguir o processo B (vetor
s) utilizados pala geração dos dados falam:

s..l = 0, 4, SB :: 0, 6, sc = 0, 9,

sendo que o estado D tem um comport.cimento particular, onde nenhuiiia realização iniciará ]lesse
estado e este seta um estado absorvente. Logo, pião será necessário estimar o pal'âmctro se e as
transições desse estado pala os demais.

A tabela 3.1 representa a verdadeira matriz de transição utilizada como matriz A do processo.
Para geração da matriz B, foi utilizado o vedor de tiailsfolmação A, onde À.4 = ÀB :: Àc :: 1,5,
resultmldo na matriz de transição da tabela 3.2.

A

A /0,970

t
B C D

0,020

0,950

0,060

0,005 0,005

. B l O,030

.&

c l o,020

0,010 0,010

0,900 0,020

D l,ooo

Tabela 3.1 : Nlatiiz de probabilidade de transição A utilizada na simulação

A geração da amostra foi feita no sohware R, segundo os passos

15
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t
A B C D

0,008

0,015

0,030

A /0,955 0,030 0,008

. B l O,045 0,925 0,015

C \ 0,030 0,090 0,850

D l,ooo

Tabela 3.2: Matriz de probabilidade de transição B utilizada na simulação

e Pala cada realização foi avocado um iating inicial, segundo o seguinte vetou de probabilidades
(0,4, 0,4, 0,2, 0);

e Seguindo o rating inicial, define-se se a realização seguirá o processo B, de acordo com as
probabilidades definidas eln s = (s.4, sB, SC, 0);

e Clom o processo definido, cada realização percorreu somente um dos processos, A ou B, ao
longo de 36 períodos, gerando a amostra desejada.

Agora é possível obter as estimativas dos parâmetros pelas duas formas propostas e compara-las
com os valores reais.

3.1 Estimação utilizando o algoritmo EM.
O algoritmo EM foi avaliado com diversos valores iniciais, sendo que a rotina sempre convergiu,

col-n baixo número de iterações, pala o mesmo valor estimado. As estimativas das probabilidades

de seguir o processo B, dado pelo vedor s foram:

i; - o, 428, i; - o, 620, iã - o, 901,

enquanto as matrizes de transição estimadas estão nas tabelas 3.3 e 3.4
Sendo que a matriz de migração B foi obtida à pat-tir da transformação A

À..i = 4, 117, ÀB = 0, 796, Àc = 1, 233,

os valores estimados para o vedor A estão muito distantes dos valores verdadeiros (em especial o

valor estimado de À.,l). Esse erro pode estai associado à geração da amostra, porém llote que os
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t
B C D

0,013 0,004 0,002

0,930 0,016 0,012

0,072 0,886 0,018

l,ooo

Tabela 3.3: h'matriz de migração A estimada pelo algotitmo EM

A

0.925

0,033

0,030

t
B C D

0,053 0,014 0,008

0,944 0,013 0,010

0,089 0,860 0,022

l,ooo

Tabela 3.4: Matriz de migração B estimada pelo algoritmo EM

valores estimados das matrizes A e B são muito próximos dos valores reais

Isso é um indício de que pelo fato de que há valores muito altos na diagonal, podemos obter

valores de ordena grande como estimativas de A pala que os valores da matriz B sejam coerentes.

Levando-se em conta a existência de um erro associado à geração da amostra, e a proximidade
dos valores das matrizes A e B, podemos considerar que a convergência utilizand(Fse o algoritmo
EM satisfatória.

3.2 Estimação pela verossimilhança direta
Assim como no caso da algoritmo EM, a estimação pela verossimilhança direta foi avaliada

com diversos valores iniciais. Porém como a rotina de maximização utilizada no MatLab procura
por algum valor que maximize a verossimilhança de coima local, existe a possibilidade de obter
valores diferentes dependendo dos valores iniciais utilizados. Dentre os valores iniciais testados,
alguns poucos casos não convergiram, outros poucos convergiram para valores absurdos, sendo que
a grande maioria dos valor'es testados convergiram para os valores expostos a seguir. As estimativas
das probabilidades de seguir o processo B, dado pelo vetor s foram:
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s..{ :: 0, 430, SB = 0, 622, sc = 0, 902,

enquanto as matrizes de transição estimadas estão nas tabelas 3.5 e 3.6

A
0,981
(o,ooo)

B
0,013
(o,001)

t
C

0,004
(o,001)

D
0,002
(o,001)

A

B

.&

C

0,043
(0,004)

0,025
(0,006)

0,926
(o,ooo)

0,074
to,Oll)

0,016
(0,003)

0,882

0,016
(0,003)

0,019
(0,005)

l,oooD

Tabela 3.5: h'latliz de llligração A estimada pela verossimilhança direta

A

A /0,923

B
0,053
(0,012)

t
C

0,016
(0,005)

D

0,008
(0,003)

B
l

C

0,034
(0,004)

0,030
(0,007)

0,940
(0,025)

0,088
(0,012)

0,013
(0,002)

0,859

0,013
(0,002)

0,023
(0,006)

l,oooD

Tabela 3.6: Matriz de migração B estimada pela vetossimilhança direta

Sendo que a matriz de migração B foi obtida à partir da transformação A

À..l = 4, 080, ÀB = 0, 799, Àc- = 1, 199,

é interessante ressaltar que os valores estimados para o vedor A estão muito próximos dos estimados

pelo algoritmo EM.
Note que assim como os resultados obtidos pelo algoritmo EM, os valores estimados são muito

próximos dos valores reais. Porém, é preciso levar em conta que dependendo dos valores iniciais
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utilizados pala maximiza.I' a verossimilhança, podemos chegar a outro valor ou a rotina pode vir
a não convergir. Isso pode gerar certa desconfiança a respeito das estimativas, além de necessitam

uma atenção especial na avaliação dos resultados obtidos.

Podemos estimam a matriz de variância-covariância assintótica dos estimadores, a pai'tir do inverso
da matriz hessiana do processo de maximização. Os valores dos erros-padrão dos esticadores estão
nas próprias tabelas 3.5 e 3.6, logo abaixo de sua respectiva estimativa entre parênteses.

Logo, apesar de termos a favor do algortimo EM a velocidade de processamento e o fato de
que a rotina de maximização utilizada converge pata um máximo local, a estimação pela verossi-
milhança direta nos possibilita uma avaliação da matriz de variância-covatiância dos estimadores.
Talvez precisaríamos realizar a estimação a partir de transformações nos parâmetros, pois próximo
à fronteira do espaço paramétrico, a estimação da variância assintótica dos esticadores de máxima
verossimilhaiiça é mais complexa.

A tabela 3.7 é um comparativo entre as log-verossimilhanças, AIC e BIC de um processo mai
koviano e do processo maikovíano misto obtido no processo de maximização.

Tabela 3.7: Comparação entre o modelo lnai-koviano simples e o modelo matkoviano ntisto

Notamos que o valor da log-verossimilhança maximizada é maior no pi'ocesso markoviano misto,
porém ao consídeiai os critérios AIC e BIC, maiores detalhes em Akaike, H. (1978) e Schwarz, G.
(1978), que levaxn em consideração o número de parâmetros estimados, o modelo proposto tem
performance levemente inferior ao modelo mai'koviano simples.

  Markov iHarKov
Misto

In 1623 -1619
AIC 3263 3268
BIC 3325 3371
# Par 9 15
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Capítulo 4

Análise dos dados avaliados

Ratings de crédito são como uma nota atribuída a uma pessoa (física ou jurídica) que resun:le sua
capacidade creditícia, ou seja, a capacidade de honrar seus débitos futuros. Ao longo da evolução
dos processos de crédito, diversas metodologias de classificação foram criadas, sendo que as técnicas
anualmente consagradas podent ser divididas entre Modelos Estatísticos e Julgamentais.

Os modelos estatísticos mais utilizados são modelos de regressão e t'edes neurais, nos quais,
com base em um conjunto de dados históricos, tnodelos são desenvolvidos com o intuito de predizem

a probabilidade de ocorrência de inadimplência. A aplicação destes modelos evoluiu a partir da
década de 70, quando o ajuste dos modelos passou a ser realizado poi coinputadotes de grande
porte, sendo capazes de sintetizar a capacidade creditícia de um grande volume de indivíduos a
partir de ulnâ base de dados histórica.

Já os modelos julgamentais surgiram na década de 80 e baseia-se no conhecimento a respeito de
análise de crédito. Especialistas traduzem seu conhecimento em regras de negócio que são capazes
de distinguir os potenciais bons e maus pagadores.

Naturalmente os modelos estatísticos são mais aplicados em carteiras de varejo, pois o grande vc}

lume de dados dificulta a análise julgamental, que é mais aplicada em carteiras de grandes empresas

Tanto os modelos estatísticos como os julgamentais têm como resposta um rating de crédito,

sendo que a cada mês cada indivíduo da carteira é reclassificado, podendo manter o mesmo tating
do mês anterior ou sofrer ullia migração de rating, de acordo com alterações nas características do
indivíduo ou alguma mudança de cenário

A princípio os ratings de crédito são utilizados como uma ferramenta de decisão de crédito, pois
permitem identificar de coima resumida os indivíduos com grande potencial de inadimplência no
futuro. Logo, levando em consideração a situação da instituição, seu apetite ao risco, a estrutura
da operação e o risco apresentado pelo indivíduo, é possível decidir em conceder o crédito e o preço
a ser pago pela operação.

21
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As mudanças de ratings que ocorrem mensalmente resultam ein matrizes de migração que em
diversos casos são utilizadas como base pata diversas técnicas de precificação e controle de risco de
carteira. Nesse trabalho serão avaliadas migrações dos tatings de duas massas de dados do mercado
brasileiro. A primeira corresponde a uma carteira de empresas e a segunda a uma carteira de varejo
pessoa física.

Vale ressaltar que o período recente é de grande interesse, pois configura um lílomento de diver-
sas mudanças no cenário económico, causado poi uma crise mundial, além da ocorrência de uma
série de fusões e aquisições entre algumas das maiores empresas brasileiras.

4.1 Análise descritiva: Empresas brasileiras
Existem empresas especializadas em avaliar a capacidade creditícia de empresas, países e fun-

dos de crédito, elas são denominadas agências de ratings. Dentre elas se destacam a Standard and
Pools, Fitch e Moody's. Sua atuação consiste em acompanhar em profundidade o deseinpei:tho

e as ações das maiores empresas do mundo e atribuir uln latina de crédito, que é repassado aos
seus clientes. Devido à crescente participação do Brasil nos diversos mercados, naturalmente essas
multinacionais passaiain a atuai também no mercado brasileiro, avaliando pal'te das principais
empresas brasileiras no cenário nacional e global.

Este trabalho tem como foco a aplicação do modelo markoviano misto em dados brasileiros.
Para fazer a avaliação desse modelo, foi utilizado um conjunto de dados com o histórico de iatings
da agência Moody's para empresas brasileiras, desconsideiando ratings soberanos (atribuídos aos
países), assim colho dos estados, cidades e FIDCs (Fundos de Direitos Creditórios). A A'loody's é
uma das maiores e mais credenciadas agências de rating do mundo, fazendo uso de diversas técnicas
para classificação das empresas, com domínio de modelos julgamentais. F'oram escolhidos os dados
da Moody's por estes serem disponibilizados abertamente no site da empresa.

Vale citar também que de forma geral, as agências atribuem seus tatings relacionados à probabi-
lidade de default. Esta seita a probabilidade de ocorrer um evento indicativo de peida, pala grandes
empresas o evento de default está muito relacionado à falência da empresa. Porém a Moody's leva
em consideração alguma possível i'ecuperação dos créditos após o evento de default (Cantor and
Packer 1995).

Para a avaliação foram utilizados ratings na escala global, representando a capacidade das em-
presas classificadas de honrar seus débitos futuros no cenário mundial. Esta escolha foi feita por
haver mais migrações entre ratings do que a escala nacional. Os dados foram tabulados, contem-
plando o período de março de 2006 a agosto de 2009. O número de empresas brasileiras classificadas
pela Moody's ao longo desse período é de somente 113 empresas, pequeno quando comparado aos
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Estados Unidos ou Europa. Pala se ter uma idéia, as agências de ratings costumam classificar
todas as grandes empresas do mundo, totalizando algo na ordem de 11.000 empresas.

A íim de facilitar as avaliações e aplicação do modelo proposto, os ratings foram agrupados,
resultando em 7 classificações. As classificações são ordenadas da que representa melhor crédito
à que representa o pior, como: A, Bal, Ba2, Ba3, BI, B2 e B3. Sendo que ao longo do período
avaliado foi observada apenas uma ocorrência de default, performada pelo Banco Santos. Por se
tratar de uin caso isolado, esta empresa foi retirada da amostra, consequentemente não há estado
referente ao rating default. Também não foi atribuído estado ao caso de empresa sem classificação,
dessa forma roíam consideradas apenas migrações entre os reais ratings atribuídos.

A Moody's segrega as empresas classificadas em 3 grupos

8 Segurador'as: este primeiro grupo é formado por apenas 6 empresas que não apresentam

nenhuma migração de rating ao longo do período observado. Esse comportamento é espe"
Fado devido à natureza da atividade dessas empresas, pois as seguradoras precisam manter
boa saúde financeira e passar segurança aos seus segurados. Devido a esse comportamento
particular, estas empresas serão retiradas do estudo;

e Final:Lceiras: composto por 43 empresas de diversos tamanhos do ramo financeiros

e Corporações: composto por 64 empresas de diversos tamanhos e ramos distintos (exceto fi-
nanceiro).

Os grupos demonstram comportamento bastante distinto ao longo do período observado, por
essa razão cada grupo foi avaliado separadamente.

A Figura 4.1 exibe a distribuição das financeiras segundo os ratings ao longo do período ava-
liado. Note que a distribuição varilt muito ao longo do tempo. Essas variações são causadas por
uma série de efeitos, sendo quc as de maior destaque são a constante inclusão de empresas na
carteira da Moody's e em especial os efeitos da crise a partir de junho de 2008.

Para realizar o estudo foi necessário escolher um período onde a estacionariedade fosse mantida.

Foi escolhido o período destacado, enfie junho de 2008 e agosto de 2009. Este período foi escolhido
por serem os mais atuais, representando melhor a realidade anual.

Ainda avaliando a Figura 4.1, observa-se que no início da crise do "Subprime", iniciada em

2008, a A'loody's aplicou uma série de "downgrades"(rebaixamento do rating) nas financeiras, in-
fluenciada pelo cenário externo negativo. Ao longo do tempo, apesar da crise não ter impactado
muito o mercado brasileiro, as financeiras mantiveram o mesillo padrão na capacidade creditícia,
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Financeiras

/
OA Dual OBa2 0Ba3 BBI DB2 BB3 DC

Figura 4.1: Distribuição das financeiras nos ratings ao longo do período avaliado

exceto por alguns ajustes pontuais

Entende-se que a anual distribuição represente melhor a realidade das empresas financeiras bra-
sileiras, sendo que o cenário anterior à crise era fictício e muito influenciado pelo momento positivo
da economia mundial. Portanto as irligrações que ocorreram após j\anho de 2008 e as próximas que
virão senão ajustes devido ao desempenho de cada empresa.

A Tabela 4.1 é a matriz contendo a taxa de migrações mensais dentre os ratings das fina.nceiras
ao longo do período avaliado. Note que há uma alta concentração na diagonal, indicando um baixo
índice de migrações ao longo do tempo.

Avaliando a Figura 4.1, observa-se que as classificações BI, B2 e B3 possuem pouquíssimas
observações, sendo que na Tabela 4.1 pode se observar um comportamento muito diferente das de-
mais. Com a finalidade de aumentam o número de observações nos estados e viabilizar a estimação
dos parâmetros, estes estados foram agrupados no estado B.

Na Figura 4.1, podemos notar também a presença de observações no rating C. Na realidade
se trata de apenas uma observação corresponde ao Ballco Santos, que recebeu essa classificação
ao longo do seu processo de falência. Por ser um caso isolado, essa observação também não será
considerada nos estudos. Dessa forma passamos a trabalhar com a matriz de migração da Tabela
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t
Ba2 Ba3A Bal BI B2

A 0,960 - 0,040

Bal 0,014 0,903 0,083

0,004 0,985

0,013 0,053

Ba2

& Ba3

BI

o,Oll

0,893 0,040

'':"c':"0,042

0,875

l,ooo

B2

B3

0,125

Tabela 4.1: À'matriz das taxas de migrações mensais de iating das financeiras a partir de junho de 2008

4.2

t

Bal Ba2 Ba3 B

A 0,040

Bal

'w Ba2

0,903 0,083

0,004 0,985 0,011

Ba3

B

0,013 0,053 0,893 0,040

0,024 0,976

Tabela 4.2: Matriz das taxas de migrações mensais de rating das financeiras a partir de junho de 2008

Como esperado a taxa de migração entre ratings é baixa e as migrações ocorrem predominam
temente enfie ratings "vizinhos"com algumas poucas ocorrências de saltos de mais de um estado.

A Figura 4.2 representa a distribuição inicial dos ratings das empresas do ramo financeiro,
ou seja, é a distribuição do primeiro rating atribuído pela Moody's no período avaliado. Nota-se
uma concentração nos iatings A e Ba2, sendo que é observado um padrão aplicado pela agência,
onde as maiores empresas do ramo estão concentradas ila classificação A e as de menor porte na Ba2.
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Distribuição inicial - Financeiras
20

A Bal Ba2 Ba3

Rating inicial

B

Figura 4.2: Distribuição inicial das financeiras no período avaliado

A Figura 4.3 exibe a distribuição das corporações segundo os ratings ao longo do período ava-
liado. Note que a distribuição varia muito ao longo do tempo, porém com um comportamento
muito diferente do observado na carteira de financeiras. Devido à natureza da crise, era esperado
que as 6nanceiras fossem mais impactadas por seus efeitos, porém na figura não é possível obseivat'
claramente um efeito negativo ao longo do último ano. O único movimento que pode sei atribuído à
crise é o aumento das empresas migrando para as piores classificações ao longo do último semestre,
de qualquer forma é um movimento muito tímido quando comparado ao das financeiras.

Ao longo de 2009 pode se notar um movimento de migração pala os ratings extremos. Além
das poucas riiigrações para o tating B3, a distribuição das corporações mudou sensivelmente,
concentrando-se mais nos ratings A e Bal. Pol essa razão foi escolhido o período em destaque
pai'a o estudo, contemplando os anos de 2007 e 2008 completos.

A Tabela 4.3 é a matriz contendo a taxa de migrações mensais dentre os ratings das corporações
ao longo do período avaliado. Apesar de observar grandes valor'es na diagonal, aparentemente os
piores iatings (Ba3-B3) mostram uma taxa considerável de migrações.

De filma geral, assim como no caso das financeiras, o número de migrações é baixo, resultando
em valores altos na diagonal da matriz, e as migrações são concentradas nos ratings "vizinhos"

A Figura 4.4 representa a distribuição inicial dos ratings das corporações. Os ratings iniciais
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Corporações
BlalBTÜ n

[IA OBal [JBa2 0Ba3 BB] OB2 BB3 0C

Figura 4.3: Distribuição das corporações nos ratings ao longo do período aÀ'aliado

t
Ba3 BIA

0,996

0,007

0,010

0,005

Bal Ba2

0,004

0,007

0,958

0,046

0,043

B2 B3
A

Bal

Ba2

Ba3

BI

B2

B3

0,986

0,013

0,005

0,020

0,939 0,005

0,043 0,884

0,007 0,014

l

0,029

0,943 0,036

0,217 0,783

Tabela 4.3: À/matriz das taxas de migrações mensais de rating das corporações ao longo do período observado

estão concentrados nas melhores classificações (A - Ba3), assim como a distribuição ao longo do
tempo, observada na Figura 4.3.

Avaliar dados de empresas brasileiras é unha tarefa um tanto complexa, por se tratar de uma
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Distribuição inicial - Corporações

A Bal Ba2 Ba3 BI
Rating inicial

B2 B3

Figura 4.4: Distribuição inicial das corporações no período avaliado

prática relativamente recente. Por isso, as agências ainda estão constantemente ajustalldo e evo-
luindo seus processos de classificação. Além disso, nota-se que os ratings estão mais sucetíveis a
variações no cenário económico, uma vez que ainda há dúvidas quanto à robustez da saúde finan-
ceira da economia brasileira e consequentemente de suas empresas.

Apesar dessas peculiaridades, é de extremo interesse avaliar o comportamento das empresas
brasileiras, que vem ganhalldo espaço no cenário mundial.

4.2 Análise descritiva: Varejo pessoa física

O segundo conjunto de dados avaliado trata de uma amostra da carteira de clientes de um
barJco de varejo brasileiro. Os dados foram devidamente tratados a fim de montei confidenciali-
dade. Esta carteira de clientes foi classificada segundo modelos internos de regressão logística e os
dados disponíveis contemplam o período de maio de 2007 a março de 2009.

Por se tratar dc uma carteira de varejo, a massa de clientes classificados é muito grande, sendo

que para o estudo foi disponibilizada unia amostra aleatória de 30.000 observações, que se dis-
tribuem nos cinco ratings segundo a Figura 4.5. Vale ressaltar que além desses ratings, também
existem os ratings referentes aos clientes sem classificação (NR) e os que apresentaram evento

de inadimplência ao longo do período avaliado (D). Nas carteiras de varejo (tanto pessoa física,
quanto jurídica), os eventos de default estão diretamente relacionados com ocorrências de atraso em
alguma operação de crédito ou apontamentos em cadasttos copio Serasa, Associação Comercial, etc.



4.2. ANÁLISE DESCRITIVA VAREJOPESSOAFISICA 29

Vareio PF

Flauta 4.5: Distribuição dos ratings ao longo do período avaliado

Note que ao longo do período observado há um leve aumento do número de clientes nas melhores
classificações. Ao contrário do observado na carteira de grandes empresas, o efeito da crise não
teve relação direta na distribuição dos ratings. Esse efeito é natural, dado que os efeitos do ciclo
económico costumitm afetai- o varejo com ceia.a defasagem em relação às empresas

A Tabela 4.4 apresenta a matriz contendo a taxa de migrações mensais dentre os ratings ao
longo do período avaliado. Note que apesar da alta concentração na diagonal, há uma considerável
migração entre os ratings, incluindo casos de default. Essa. maior probabilidade de migração se dá
pelo fato de se tratar de um processo de classificação diferente do de grandes empresas No caso do
varejo, a modelagem massificada acaba incorrendo em menos acertividade do que o processo jul-
gamental, que avalia minuciosamente os detalhes da empresa, além de fazer um acompanhamento
próximo e tempestivo.

A Figura 4.6 representa a distribuição inicial dos ratíngs da carteira. Assim como no caso das
grandes empresas, observamos uma concentração nas boas classificações. Tal comportamento não
é muito intuitivo pelo fato de se tratar de uma carteira de varejo, porém a escala para classificação
nos dois casos não é necessariamente a illesma. Além disso, a composição de uma carteira de varejo

depende muito das políticas de crédito aplicadas no processo de concessão.

Um ponto mlüto interessante é o considerável volume de realizações que iniciam ilo estado de
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t

A

0,004

0,066

0,730

0,137

0,051

AAA

0,940

0,097

0,010

0,004

o,001

AA

0,048

0,797

0,112

0,042

o,Oll

B

0,002

0,022

0,084

0,690

0,138

C

o,ooo

0,003

0,020

0,061

0,653

D

0,006

0,016

0,044

0,066

0,146

l,ooo

AA

. A

B

C

D

Tabela 4.4: Matriz das taxas de migrações mensais de ratíng dos clientes 't'brejo PF

Distribuição inicial - Varejo PF

A B

Rating inicial

C D

Figura 4.6: Distribuição inicial dos ratings do vaiqo PF no período avaliado.

default. Essa nJassa é composta por cliente que estavam em default no início do período avaliado

(maio/07), ou casos em que a empresa concedeu crédito para um cliente mesmo com a presença de
evento de default no passado recente.



Capítulo 5

Aplicação

Conforme a análise descritiva do Capítulo 4, o modelo markoviano misto será aplicado a três
conjuntos de dados. O primeiro é o histórico de ratings da R'loody's para empresas do gamo finan-
ceiro. O segundo também é um conjunto de i'atinge da Moody's, porém para empresas dos demais
ramos de atuação. O terceiro conjunto é de uma carteira varejo pessoa física.

Assim como na simulação do Capítulo 3, faremos estimações pelos dois métodos apresentados,

o que elos permitirá comparar os iTlétodos, velocidade de convergência, facilidade de implementação
e resultados.

5.1 Empresas financeiras

5.1.1 Estimação pelo algoritmo EM
Conforme o espetado, na aplicação do algortilno EM para a carteira de financeiras, a convergência

se deu muito rapidamente, comi um baixo número de item'ações. Sendo que os resultados foram muito
interessantes. As Tabelas 5.1 e 5.2 contém as matrizes A e B estimadas.

t
Ba2 Ba3Bal

A 0,007

Bal

+'' Ba2

0,909 0,078

0,001 0,995 0,003

Ba3

B

0,005 0,019 0,962 0,014

0,023 0,977

Tabela 5.1: Matriz de iniciação A estimada para a carteira de Financeiras

A Tabela 5.3 contém o vedor S, das probabilidades da realização seguir o processo B

31
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t
Bal Ba2 Ba3 B

A 0,224

Bal

'L Ba2

0,897 0,088

0,005 0,980 0,015

Ba3 0,068 0,271 0,459 0,203

B 0,025 0,975

Tabela 5.2: N'matriz de migração B estimada para a carteira de Financeiras

Ratingjtp,. o g...l Lambda
processo B)

A

Bal

Ba2

o,xz71 31,763

0,5461 1,135

0,709 4,229

Ba3

B

o,xz91 14,281

0,6651 l,069

Tabela 5.3: Vetor S e vetor A estimados para a carteira de Financeiras

Comparando as Tabelas 5.1 e 5.2, oberva-se que matrizes .A e -B são sensivelmente diferentes,
indicando que há diferença enfie a aplicação do modelo misto e um processo de R'larkov sinlples-
Além disso podemos notar que a matriz A gera um processo com menos migrações, mais estável.
Sendo que as realizações iniciadas nos ratings A e Ba3 tem grande probabilidade de seguir este
processo

Enquanto as realizações iniciadas Ba2 e B tem maior probabilidade de seguir o processo mais
agressivo, com mais migrações. Era esperado que as empresas que iniciam nos melhores ratings
tenham mais chances de evoluir segundo um processo com menos migrações. Mas não é isso que
observamos no caso do iating Ba3.
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Isso ocorre porque conjuntamente a esse movimento, a matriz B tem um comportamento muito
particular pala este rating. Onde os poucos casos do rating Ba3 que seguiram o processo B, tem
probabilidade de migração maior que 50%o. Uln comportamente muito diferente do observado pala
os demais ratings.

5.1.2 Estimação pela verossimilhança direta
Assim como observado na simulação descrita no Capítulo 3, quando comparado com o algortimo

EM, a rotina do Matlab precisou de mais tentpo de máquina pala chegar ao valor que maximiza a
função de log-verossimilhança.

As Tabelas 5.4 e 5.5 contém as matrizes A e B estimadas. Assim como na simulação do
capítulo 3, pela rotina de maximização do MatLab é possível obter estimativas da matriz de cc»
varíâllcia assintótica dos estimadores. Os erros-padrão estão logo abaixo de suas respectivas esti-
mativas.

t
Bal Ba2

0,000 0,030
(0,000) (0,012)

A Ba3

0,008
(0,008)

0,952
(o,ooo)

0,040
(0,016)

0,003
(0.003)

o,ooo
(o,ooo)

0,994 0,003
to,o03) (o,o02)

Ba3 0,02
(0,018)

0,04 0,923
(0,021) (0,113)

0,211
(0,211)

0,018
(0,010)

0,789
(0,056)B

Tabela 5.4: Matriz de migração A estimada para a carteira de Financeiras

A Tabela 5.6 contém o vedor S, das probabilidades da realização seguir o processo B.
O resultado da estimação pela verossimilhança direta foi sensivelmente diferente do obtido pelo

algoritmo EM. Pelo vetor S, podemos observar que há uma certa divisão, onde as realizações in-
iciadas nos ratings A, Bal e Ba3 seguem o processo gelado pela matriz A. Enquanto as realizações
iniciadas nos ratings Ba2 e B seguem o processo gerado pela matriz B.
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A

A to,o08

Bal Ba2
0,000 0,992
(0,000) (0,«9)

t
B

S
tprobplocessoB)

Ba3

0,899 0,084
(0,074)

0,986 0,007
(0,179) (0,004)= Ba2 0,006

(0,006)
o,ooo
(o,ooo)

0,23
(0,272)

Ba3 0,53 0,005
(0,377)

0,232
(0.179)

0,887
(0,187)B 0,113

(0,105)

Tabela 5.5: Matriz de migração B estimada pata a carteira de Financeiras

Rating

A

Lambda

o,001
[0,301)

0,050
to,032)

0,998
[0,356)

o,001
t0,408)

0,988
(0,732)

32,633
tiz.3í4)

2,105
li,st6)

2,146
[0,127)

12,938
[5,784)

0,537
[0,145)

Bal

Ba2

Ba3

B

Tabela 5.6: Vetar S e vetou A estimados pala a carteira de Financeiras

Além dessa diferença, também temos naatrizes A e B muito diferentes. Novamente o processo A
tem menos migrações, e possui comportamento relativamente próximo do processo estimado pelo
algortimo EM. Porém o processo B possui comportamento de migrações muito diferente. E possível
notar que os ratings A e Ba3 possuem altíssimas taxas de transição, mas devido o vedor S, apenas
as realizações iniciadas nos ratings Ba2 e B seguirão esse processo. Logo, em uma hipotética si-
mulação, essas altas taxas não se concretizam eln um grande número de migrações-

A Tabela 5.7 é um comparativo enfie as log-verossimilhanças, AIC e BIC de um processo luar
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koviano e do processo matkoviano misto obtido no processo de maximização

Tabela 5.7: Comparação entre o modelo markoviano simples e o modelo markoviano misto pala a carteira
de financeiras.

Note que pai'a a log-verossimilhança, assim conto os critérios AIC e BIC, o modelo maikoviano
misto tem performa.nce superior ao modelo markoviano convencional, mesmo considerando-se o
número de parâmetros.

5.2 Corporações

5.2.1 Estimação pelo algoritmo EMI

No caso da carteira de corporações, o algoritmo Elvl demorou uln pouco pata convergir, levando
20 iterações. Os i'esultados podem ser avaliados nas Tabelas 5.8 e 5.9, que contém as matrizes A e
B estimadas.

t
Bal Ba2 Ba3A

0,995

o,001

o,ooo

o,ooo

BI B2 B3

A 0,005

o,001

l,ooo

0,029

Bal 0,998

o,ooo

o,ooo

Ba2

.& Ba3

o,ooo

0,968

0,375

o,ooo

0,003

0,008

BI

B2

B3

0,375 0,250

0,968 0,024

l,ooo

Tabela 5.8: Matriz de migração A estimada para a carteira de Corporações

  Markov inarKov
Misto

In 116 -85
AIC 250 208
BIC 290 286
# Par 9 19
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t
Bal Ba2 Ba3A

0,999

0,006

0,056

0,006

BI B2 B3
A o,001

0,010

0,943

Bal 0,984

o,ooo

o,001

Ba2

.& Ba3

o,ooo

0,333

0,028

o,ooo

0,604

0,028

0,056

0,924

0,071

BI

B2

B3

0,019

0,716 0,213

0,100 0,900

Tabela 5.9: Matriz de migração B estimada para a carteira de Corporações

A Tabela 5.10 contém o vetou S, das probabilidades da realização seguir o processo B

Rating p..:,.- Lambda

A 0,3õ91 0,213

Bal 0,8271 9,986

Ba2

Ba3

BI

B2

B3

0,9031 642953,9

o,ooo 20,889

l,ooo

0,126

l,ooo

0,076

8,954

o,100

Tabela 5.10: Vetar S c vetar A estimados para a carteira de Clorporações

Avaliando as mau'izes A e B, notamos que elm são muito diferentes entre si. No pt'ocesso
A. há uma alta taxa de migração nos ratings BI e B3. Enquanto no processo B, observa-se uma
alta taxa de migração no rating Ba3 e B2, além de outros ratings com migração na casa de 5 a 10%.
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A Tabela 4.3 na análise descritiva, já indicava uma quantidade considerável de migrações, em
especial no piores ratings. O vetar S indica que grande parte das realizações iniciadas nos ratings
Bal, Ba2, BI e B3 seguem o processo B. Enquanto as realizações iniciadas em Ba3 e B2 seguem
predominantemente o processo A. Já as realizações iniciadas no rating A, são relativamente dis-
tribuídas enfie os dois processos.

5.2.2 Estimação pela verossimilhança direta

Novamente essa rotina demorou mais para convergir, quando comparada com o algoritmo EM
As Tabelas 5.11 e 5.12 contém as matrizes A e B estimadas.

t
Ba3 BIA

« /?;=g,

Bal Ba2

0,004
(0,004)

B2 B3

o,001
{o,001)

0,999
(o,001)

o,001
(o,ool)

o,ooo
(o,ooo)

0,005
(0,004)

0,998
(o,ooo)

o,001
(o,ooo)

: Ba3 0,005
(0.004)

0,056
(0,019)

0,136
(0,079)

0,933
(0,062)

0,002
(0,002)

0,640
(0,274)BI 0,136

(0,079)

0,016
(0,016)

0,087
(0,062)

B2 0,004
(0,003)

0,908
(0,003)

0,965
(0,432)

0,072
(0,032)

0,035
(0,012)B3

Tabela 5.11: Matriz de n:tigração A estimada para a carteira de Corporações

A Tabela 5.13 contém o vetor S, das probabilidades da realização seguir o processo B.
Ao contrário do observado na carteira de Financeiras, o resultado obtido pela verossimilhança

direta é padecido com o do algoritmo EM. Na divisão entre os processos A e B, dado pelo vedor S,
as maiores diferenças observadas são nos latings A e Ba2.

Consequentemente, observa-se uma grande mudança na taxa de migra do rating Ba2 na matriz
B. De forma geral, as estimativas pela máxima verossimilhança direta resultam em uma maior
mistura entre os processos. Enquanto as estimativas do algoritmo EM indicam dois processos mais
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t
Ba3 BIA

A to,099

Bal Ba2

o,001
(0,004)

B2 B3

0,988 0,007
(0,008)

0,5090,087
(0,042)

0,042
(0,062)

0,289
(0,113)

0,372
:l Ba3 0,042

(0,062)
0,524
(0,457)

0,005
(0,004)

0,020
(0,029)

BI 0,005
(0,004)

0,116
(0,112)

0,987
(0,028)

0,030
(0,020)

0,003
(0,003)

0,317B2

B3

0,537
(0,216)

0,436
(0,097)

0,564
(0,272)

Tabela 5.12: h'latiiz de migração B estimada pala a carteira de Corporações

apartados, onde todas as realizações de um determinado rating seguem um dos dois processos

A Tabela 5.14 é um comparativo entre as log-verossimilha.nças, AIC e BIC de um processo
malkoviano e do processo markoviano misto obtido no processo de maximização-

Note que ao contrário do caso das financeiras, a log-verossimilhança é maximizada pelo modelo
lnarkoviano misto, porém pata os critérios AIC e BIC o modelo markoviano nisto é superado pelo
modelo markoviano convencional .

5.3 Varejo PF
5.3.1 Estimação pelo algoritmo EMI

Poi se tratar de uma amostra de tamanho muito maior' que as amostras das empresas, o proces-

samento de cada iteração é muito mais dentorado. Porém o algoritmo EM convergiu rapidamente,
após apenas 4 iterações. As Tabelas 5.15 e 5.16 contém as matrizes A e B estimadas pela rotina.

A Tabela 5.17 contém o vedor S, das probabilidades da realização seguir o processo B.
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Rating

A

Lambda

0,666 0,197
l0,7)

Bal 0,940
[0,800)

9,350
[5,060)

Ba2

Ba3

BI

0,442
[0,140)

288,667
t30,s43)

0,175
[0,213)

9,332
t7,131)

0,996
{0,003}

0,036
[0,022)

B2

B3

0,058
[0,065)

7,429
[1,316)

0,584
(0,097)

l,ooo
tl,ooo)

Tabela 5.13: Vetar S e vedor A estimados para- a carteira de Corporações

# Par 17 31

Tabela 5.14: Comparação entre o modelo markoviano simples e o modelo markoviano misto para a carteira
de corporações.

Pelo maior volume de dados, já era esperado que as estimativas fossem de mais fácil inter-

pretação. E interessante avaliar as probabilidades de transição pala o rating D, que representa al-
gum evento que indique incapacidade de honrar as dívidas. As maior'es probabilidades de transição
acabam resultando em maiores probabilidades de migração para o estado D, indicando que a massa

pertencente ao processo B possui comportamento sensivelmente pior que o processo A.

Outro fato int.eressante é que os clientes classificados como AAA tem alta probabilidade de se
lnantei no mesmo rating, e essa probabilidade vai diminuindo gladativamente para os piores ratings.

  Markov MaíKOV
Misto

In -225 214
AIC 483 490
BIC 570 646
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AAA

0,960

0,077

0,008

0,003

o,001

AA

0,032

0,839

0,095

0,033

0,009

A

0,003

0,052

0,773

0,106

0,039

B

o,001

0,017

0,071

0,760

0,107

C

o,ooo

0,003

0,017

0,047

0,732

D

0,004

0,012

0,037

0,051

0,113

l,ooo

AA

. A

B

C

D

Tabela 5.15: Matriz de migração A estimada para a carteira de Varejo PF

t

A

0,006

0,080

0,684

0,178

0,066

AAA

0,913

0,117

0,012

0,005

0,002

AA

0,070

0,754

0,131

0,055

0,015

B

0,002

0,026

0,098

0,597

0,181

C

o,ooo

0,004

0,024

0,079

0,545

D

0,008

0,019

0,051

0,086

0,191

l,ooo

AA

. A

B

C

D

Tabela 5.16: Matriz de migração B estimada para a carteira de Varejo PF

5.3.2 Estimação pela verossimilhança direta
Devido à necessidade de mais iterações para maximizar a função de verossinülhança, o Matlab

levou bastante tempo para trabalhar com o grande número de observações
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Ratingl. .S .ILambda
w l (proa processo B)

AAA

A

B

C

D

0,435 2,199

1,528o,sola

0,476

0,465

1,389

1,679

1,696

l,ooo

0,473

0,500

Tabela 5.17: Vetou- S e vetar A estimados para a carteira de Varejo PF

As Tabelas 5.18 e 5.19 contém as matrizes A e B est.amadas

AAA

««« / ::=g
AA

0,036
(0,003)

t
A B

0,003 0,001
(o,ool) (o,001)

C

0,010
(o,010)

D

0,004
(0,002)

0,012
(0,003)-« 1

0,076
(0,007)

0,834
(0,010)

0,058
(0,006)

0,767
to,017)

0,017
(0,003)

0,070
(0,008)

0,003
to,o03)

A
l

B

0,015
(0,005)

0,094
(0,010)

0,033
(0,008)

0,017
(0,004)

0,036
(0,006)

0,009
(0,005)

o,001

0,105
[0,013)

0,039
(0,015)

0,755
(0,024)

0,106
(0,021)

0,047
(0,008)

0,727
(0,014)

0,051
(0,009)

C 0,016
to,o09)

o,lll
(0,019)

l,oooD

Tabela 5.18: Matriz de migração A estimada pata a. carteira de Varejo PF

A Tabela 5.20 contém o vetou S, das probabilidades da realização seguir o processo B.
Ao contrário dos resultados observados nas carteiras de Financeiras e Corporações, os dois pr(»

cessos de estimação resultaram em estimativas muito próximas, com diferenças realmente pequenas.
Essa diferença de comportamento pode ocorrer caso as rotinas se comportem de forma diferente
dependendo do tamanho da amostra em questão.
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AAA

p.AA l0,8sa

AA

0,078

t
A B

SRating
jpmb procesn B)

C

0,022
(0,021)

D

0,009
(0,003)

0,018
(0,005)

0.007 0,002
(0,003) (0,001)

AA 0,114
CO,Oll)

0.753
(0,024)

0,086
(0,009)

0,025
(0,005)

0,004
(0,004)

A
l

B

0,021
(0,006)

0,016
(0,009)

0,002

0,131
(0,014)

0,677
(0,032)

0.098
(0,012)

0,023
(0,006)

0,050
(0,008)

0,055
(0,014)

0,026
(0,015)

0,177
(0,025)

0,065
(0,025)

0,587
(0,164)

0,179
to,03s)

0,079
to,014)

0,540
(0,032)

0,085
(0,017)

0,187
(0,031)

l,ooo

C

D

Tabela 5.19: Matriz de migração B estimada para a carteira de Varejo PF

Lambda

AAA 0,432 2,183
l0,4t8)

0,497
[0,140)

1,488
lo,014)

1,389
(o,017)A 0,480

[0,162)

0,461
(0,139)B 1,687

(0,126)

1,687
[0,017)

l,ooo

C 0,477
{0,241)

0,500
D

Tabela 5.20: Vetou S e vetar A estimados pala a carteira de Varejo PF

No caso das empresas financeiras e demais corporações, o tamanho da amostra era pequeno, o
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que pode ter causado alguma dificuldade na convergência de uma das duas rotinas. O ]llesmo não
acontece no caso do varejo PF, que possui amostra de tamanho considei'ável.

A Tabela 5.21 é um comparativo enfie as log-veiossimilhanças, AIC e BIC de um processo
iílarkoviano e do processo markoviano misto obtido no processo de maximização.

Tabela 5.21: Comparação entre o modelo markoviano simples e o modelo markoviano misto pata a carteira
de financeiras.

Note que para a log-verossimilhança, assim como os critérios AIC, o modelo markoviano misto
tem performance superior ao modelo markoviano convencional. Porém, segundo o critério BIC, o
tllodelo markoviano simples teve performance superior, essa diferença é dada pelo fato do critério
BIC dar maior importância ao número de parâmetros estimados.

  Markov ividrKuv
Misto

In -2965 2942

AIC 5978 5952

BIC 6140 6183
# Par 24 34
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Capítulo 6

Conclusões

Neste trabalho avaliamos o modelo maikoviano misto proposto poi Frydman (2005, 2008),
propusemos uma alternativa para a estimação dos parâmetros e aplicamos o ll:todelo para alguns
históricos de iatings brasileiros.

Apesar da crescente importância do Brasil e de suas empresas no cenário mundial, o volume
de empresas classificadas pelas agências de rating ainda é pequeno, o que acabou diÊcultando a
aplicação do modelo proposto. Apesar desse favor, foi possível ajustam o modelo e avaliam' as dife-
renças entre as estimativas obtidas pelo algoritmo EM proposto por Frydman e a maximização da
verossimilhança obtida de forma direta.

E possível que outras rotinas de l-maximização possam se adaptar melhor ao problema, assim
como existe a possibilidade de que algum outro algoritmo EM possa tei performance melhor do que
o utilizado. De qualquer forma, uma possibilidade de evolução desse trabalho seria a utilização de
outras rotinas de maximização no lugar do Infernal Point utilizado pelo h/latLab.

A aplicação do modelo para a carteira de varejo PF resultou em resultado muito parecido nas
duas propostas, sendo um indício de que amostras de maior tamanho possibilitam estimativas me-
lhores pata esse modelo.

O modelo proposto tem como grande atrativo ser uma evolução do modelo malkoviaiio e conse-
guir manter a capacidade interpretativa. Isso pode ser comprovado no Capítulo 5, onde foi possível
interpretei os valores estimados e com isso fazer avaliações da cara.eira em questão.

Como sugestão pa.t'a próximos passos nessa pesquisa, consideramos que seria interessante adap-
tar o modelo pata que este permita incluir variáveis explicativas que ajudem a explicar' as mudanças
de rating ocorridas ao longo do tempo, como efeitos macroeconómicos e porte das empresas

Além disso, os critérios de informação de Akaike e de Bayes não foram avaliados pata esses
modelos, ao contrário do que ocorre, por exempo, para cadeias de Mai'kov de alto alcance (para

45
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maior'es detalhes, ver Dotei, C., Galves, A., Kira, E., Alencar, A. P., 1997). Como o ]aúmero de
paiâlnetros aumenta muito no modelo markoviano misto, os valores dos critérios são bem maiores
para esse último modelo.



Apêndice A

Detalhamento do algoritmo EM

Passo 1: escolher valores iniciais pala (s9, al!, ÀI)) e obter a%
z,ll - l À9+ ÀE'«SI

- T(i - ":) À9«1b .

Passo 2 (expectation)

L"' ll(«11)"àll(«b)"$
i=1 #j

1,'' H(óll)"ã ll(«$)"8 ll(ÀI')"F
i-l í#j {-l

Calculando a esperança de ser gerado por Z?o

','«, - . ;%Lw .2 H=::1(óg)"5 (ÀI')"rl
.E nZ:. l(z,:)"a (Àg)itl + (i - '2) HL: («11)"h

z'(,'f) - )i: "f-E'(Yh)
k-l

E'(nf) n. E'(nf)

E'(,'#) - >: "5-E'(Yk)
k-l

E'(n:) m« E'(n#)
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E'(cf) }l:.éz'(vk)

Passo 3 (maximization)

z'(d')
q

«1
E'(n:)

E'(nf) + -E'(n:)

E'(nf)IE'(nf) + -E'(n:)l
E'(nf)l.E'(nf) + -E'(n#)l

Passo 4: Caso o valor obtido no "passo 3"for próximo ao anterior, o estimador foi obtido. Caso
contrário, I'etoine ao "passo 2"



Apêndice B

Rotina de maximização do MatLab

Para maximizar a verossimilhança da expressão (2.20) é necessário uma rotina que maximize
fuitções não..lineares, com restrições para os parâanetros. No caso foi utilizada a função do MatLab
FMINCON, que atende todas as necessidades do pl'oblema. A função FMINCON converge pala
o mínimo da função objetiva, mas é facilmente adaptável pois maximizar' a função é equivalente a
minizar o inverso desta.

A função FMINCION utiliza o algoritmo de maximização do ponto interior (Interior Point), que
obtein o máximo local próximo ao ponto inicial utilizado na rotina. Portanto é interessante rodei
a rotina pala diversos pontos iniciais, ou utilizam o próprio resultado do algoritmo Elvl como ponto
inicial. Além de fazer uma avaliação detalhada do resultado obtido, pala garantir que o resultado
da rotina faz sentido económico.

Como exemplo da utilização dessa função para a maximização da verossimilhança, serão expos'
tos os comandos utilizados no Capítulo 3.

A rotina foi separada nas seguintes fases

1- Nessa primeira parte, a função de log-verossimilhança (2.20) é aplicada aos dados, de forma
a obter a função que deverá sei maximizada:

% Declataçao clãs vaiiaveis
syms a12 a13 a14 a21 a23 a24 a31 a32 a34
syms sl s2 s3
syms lambdal lambda2 lambda3
syms all a22 a33

% Leitura dos dados utilizados:

%o matriz contendo o número de transições entre os estados

load 'nij.csv'

49
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% indicador do estado inicial da k-ésima observação:
load 'lk.csv'
% número de vezes que a k-ésima observação saiu do estado i:
load 'nik.csv'

%o i:lúnlero de vezes que a k-ésima peiinaneceu saiu do estado i
load 'niik.csv'

% Primeira parcela da verossimílhança

aij = ja12; a13; a14;

a21; a23; a24;

a31; a32; a34;l

E = nij.'*(log(aij))

% Segunda parcela da verossimilhança
tam ngth(lk(:,1))

s = jsl; s2; s31

auxl=H
for i=1:tam

auxl = jauxl;s.'l
end

for i-:l:tam

for j=1:3

a«x l(i,))
end

end

lk(i,j )

lambda = jlambdal; lambda2; lainbda31

aii::hall; a22; a331

um=ones(3,1)
aux2 = jlambdall'all; lambda2#a22; lambda3+a331

aux2::um.'-lambda.'+aux2.'
aux21::aux2
for i::1:3

«x2(i)-(«x2(i))" «ük(l,i)
end

for i::2:tam
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aux22::aux21

for j=1:3

.«x22(j) (a«x22(j))
end

aux2=jaux2;aux221
end

«ük(i,j)

-x3- ll
for i::l:tam
aux3 = jaux3;lambda.'l
end

for i::l:tam
foi' j=1:3
aux3(ij)=aux3(i,j)
end

end

nik(ij)

for i::l:tam

F(i) = prod(auxl(i,:))*prod(aux2(i,:))*prod(aux3(i,:))
end
F-F

% Teiceiia parcela da verossimilhança

s = jl-sl; l-s2; 1-s31

a«xi;:ll
for i:::l:tam
auxl = jauxl;s.'l
end

for i:::l:tam

for j=1:3

a«xl(i,j)
end

end

lk(ij)

««.2-H
for i::l:tam
aux2 :: jaux2;aii.'l
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end
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for i=1:tam

foi' j=1:3

aux2(ij)=aux2(ij)
end

end

nük(ij)

for i:::l:tam

G(i) = prod(auxl(i,:))*prod(aux2(i,:))
end
G-G.'

% Log-verossimilhança
L-E+s«m(log(F+G))

2- Colll a função obtida no passo 1, podemos utilizar a função de maximização Fh'lINCON. Para
isso serão criadas 2 funções auxiliares, sendo uma para a função objetivo e outra pala as restrições
não lineares.

% Arquivo objfun.m, cria a função objetivo (obtida no passo l)
function f=var. objfun(par)
f=(-1)*(ifunção obtida como resultado do passo IL)

% Arquivo cotlfun.m contendo as restrições não lineares dos parâmetros

functionjc,ceqj=var. confun(pai)

c (lambdal*(1-«11))-1);
((lamba.2*(1-a22))-1) ;

((lambdM*(l-ú3))-1)l

ceq - n

3- Utiliza a função FMINCON e os arquivos auxiliares para inaxiinizar a função de máxima
verossimilhança. % Valores iniciais utilizados:

paro = l0.982; 0.930; 0.886;
0.013; 0.004; 0.001;
0.042; 0.016; 0.012;
0.024; 0.072; 0.018;
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0.428; 0.620; 0.901
2.0; i.o; o.sl

% Restrições lineares:

Aeq = j1,0,0, 1,1,1,0,0,0,0,0,0, 0,0,0 0,0,0
o,l,o, o,o,o,l,l,l,o,o,o, o,o,o o,o,o;
o,o,l, o,o,o,o,o,o,l,l,l, o,o,o o,o,ol
beq :: jl;
l

[b - [O;O;O; O;O;O;O;O;O;O;O;O; O;O;O; O.OO];O.OO];O.OO]]

ub :: l0.999;0.999;0.999; 1;1;1;1;1;1;1;1;1; 1;1;1; Inf;lnf;lnfl

% Opções de número ináxiino de interações:
options = optimset('MaxFunEvals',le+3,'Maxlter',le+3)

% Função de maximização:

lx,aval,exitfiag,output,lambda,grad,hessianj::
fmincon(©sim. objfun,paio,U ,n ,Aeq,beq,lb,ub,©sim. confun,options)

3- Calcula a matriz hessiana

% Obtem-se a seguílda derivada da log-verossimilha.nça pata cada combinação de parâmetros
diíf(L,2 ,all)
diíT(dia(L ,all) ,a22)

diíf(L ,2 ,a22 )

diíf(dia(L ,s2) ,lainbdal)

diff(di ff(L ,lambda2) ,1 ambd a3 )

dia(L,2,lainbda3)

A matriz de variância-covaiiância assintótica dos estimadoies de máxima verossimílhança é ob-
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tida através da inversa da matriz hessiana.
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