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Resumo
Este trabalho apresenta uma análise das correlações reais impĺıcitas em

uma carteira de exposições de crédito de pequenas e médias empresas (PME).
As correlações emṕıricas são obtidas através de estimativas de máxima veros-
similhança sintetizadas a partir do modelo unifatorial assintótico de Vasicek e
comparadas às correlações regulatórias do segmento PME, adotadas pelo Co-
mitê da Basiléia para cobertura de risco de crédito na abordagem IRB. Uma
análise do comportamento das correlações amostrais em função do tamanho e
da qualidade de crédito da contraparte é também desenvolvida. Para tanto, a
carteira de exposições de crédito, foi segmentada em sub-carteiras, de acordo
com a qualidade do crédito ou rating e tamanho ou faturamento da contra-
parte. Os resultados obtidos neste trabalho confirmam as principais evidências
apresentadas em trabalhos análogos internacionais
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1 Introdução

Com a publicação final do Novo Acordo de Basiléia II, entitulado Internatio-
nal Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel Committee
on Banking Supervision, 2005) estabeleceram-se as abordagens pelas quais as insti-
tuições financeiras deveriam calcular o seu capital exigido para a cobertura dos riscos
de crédito. O Novo Acordo de Capital sugere aos reguladores internacionais um le-
que de abordagens de crescente granularidade e complexidade, desde uma abordagem
simples denominada Abordagem Padronizada até uma abordagem sofisticada, base-
ada em Classificações Internas, esta última dividindo-se ainda em Básica e Avançada,
em função do número de parâmetros de risco calculado internamente pela instituição
financeira.

A abordagem baseada em Classificações Internas, define, em suas metodologias
de ponderação de ativos e cálculo de capital exigido, um importante segmento de
mercado: o segmento de pequenas e médias empresas, ou PME. Este segmento utiliza
a fórmula de ponderação de risco do segmento Corporate,
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onde PD é a probabilidade de default anual, ρ é o parâmetro de correlação do
modelo assintótico unifatorial de Vasicek1, Φ é a função de probabilidade acumulada
gaussiana2 e Φ−1 é a função inversa de probabilidade acumulada gaussiana. O termo
LGD representa a perda efetiva em termos relativos dado o evento de inadimplência.
A função b é dada por

b = (0, 11852− 0, 05478 ln(PD))2 (2)

e M define o prazo médio da operação conforme a expressão abaixo:

1Ver os resultados de Vasicek que deram origem à fórmula de ponderações e cálculo de capital
da abordagem IRB em Vasicek 89 e Vasicek 90.

2Neste caso,
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(φ é chamada função densidade de probabilidade) e Φ−1 é sua inversa, na qual dada uma probabi-
lidade acumulada, obtém-se um quantil.
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(3)

A correlação ρ é uma função ρ(PD, S) dependendo não somente do valor de PD
mas também de seu faturamento anual S com um ajuste para o tamanho da empresa,
via faturamento anual S, conforme a expressão:
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(1− e−50PD)
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+ 0, 24
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− 0, 04

[
1− (S − 5)

45

]
,

para 5 ≤ S ≤ 50

(4)

O setor PME constitui um setor de grande importância econômica nas economias
emergentes e, em particular, na economia brasileira. Este setor abriga um grande
número de empresas, cerca de 97,4% de um total aproximado de 6 milhões de uni-
dades contra 2,6%, ou 118,6 mil grandes empresas ou agronegócios. Tomando-se a
geração de empregos como ı́ndice de relevância dos segmentos na economia, tem-se
que o setor PME mobiliza 61,9% do contigente de trabalhadores, enquanto as grandes
empresas responsabilizam-se pela geração de 38,1% dos empregos da economia como
um todo3. Neste sentido, pode-se verificar, a relevância estratégica do setor PME
nos agregados macro-econômicos de crescimento e emprego da economia brasileira.

Por outro lado, o segmento PME demanda e absorve uma parte substancial dos
recursos dispońıveis ao crédito das instituições financeiras locais. Além de com-
por carteiras espećıficas do portfólio de empréstimos e financiamento das grandes
instituições financeiras, este segmento constitui mercado alvo dos bancos médios e
pequenos especializados no “middle market”. Nestas instituições, nota-se a predo-
minância nas carteiras de crédito de nomes pertencentes ao segmento PME. Esta
relação caracteriza de forma expĺıcita a interdependência entre o segmento PME e
uma boa parte do sistema financeiro nacional.

3Inúmeras publicações contendo dados relativos à participação do setor PME na economia naci-
onal podem ser encontradas no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica
www.ibge.gov.br.
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Vale ainda ressaltar que as carteiras de crédito dedicadas ao segmento PME, vêm
mantendo céleres taxas de crescimento dentro do sistema financeiro, impulsionados
por programas espećıficos patrocinados por orgãos e instituições governamentais.

Estudos especialmente realizados4 para avaliar o impacto das alocações de ca-
pital regulatórias segundo a Abordagem de Classificações Internas, proposta pelo
Novo Acordo de Capital para o setor PME, demonstram a clara preocupação com
as alocações de capital de um setor altamente senśıvel para as economias em geral.

Dada a importância estratégica do segmento PME, aumentos relativos das alo-
cações de capital para a cobertura dos riscos de crédito das operações realizadas
pelas pequenas e médias empresas teria um efeito colateral possivelmente indesejável
para o setor. Maiores alocações de capital, por sua vez, implicam em custos maio-
res para as instituições financeiras, os quais são repassados, em forma de “spreads”,
para os empréstimos e financiamentos das carteiras daquele segmento. Percebe-se,
portanto, neste contexto, a importância da calibração precisa e balizada das cor-
relações regulatórias presentes na expressão (4) acima, a qual determina a correlação
a ser utilizada na fórmula de alocação de capital para bancos, empresas e agentes
financeiros, exposta em (1).

É neste contexto que propomos a inferência das reais taxas de correlação, a partir
de dados reais históricos de default para carteiras de empréstimos do segmento PME.

A superestimação do parâmetro de correlação da fórmula regulatória de exigências
de capital, presente na equação (1), evidenciada por uma grande distância entre o
parâmetro regulatório e seu estimador amostral, pode sugerir uma postura prudencial
conservadora no que diz respeito à alocação de capital do segmento PME, com todos
os seus efeitos colaterais, decorrentes de uma maior alocação de capital.

2 Correlações de Ativos em Economias Desenvol-

vidas

Inúmeros artigos e trabalhos dedicados a estimação de probabilidades de default
foram alvo de publicações no meio especializado, compondo parte substancial da
literatura de crédito. Por outro lado, o mesmo não pode ser afirmado no que diz
respeito às metodologias de análise das correlações entre as contrapartes de carteiras

4Ver, por exemplo, em Fabi (2003) entre outros.
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de crédito, as quais originam-se de obras mais recentes e mais freqüentes. Sem em-
bargo destacamos os resultados de alguns importantes trabalhos nos quais a questão
da correlação de ativos é investigada.

Seroni (2002) em seu trabalho pioneiro dedicado ao mercado italiano, no qual
utiliza séries históricas de default de empresas do segmento corporate agrupadas re-
gionalmente e por volume de empréstimos, estima as correlações de default médias
dos grupos e a partir destas as correlações médias de ativos. Os resultados deste
estudo concluem que as correlações médias estimadas foram significativamente me-
nores que os ńıveis propostos pelo Comitê de Basiléia, situando-se na média entre
1,00% e 4,47%, e que as mesmas aumentaram com o tamanho da contraparte. Por
outro lado, não se confirma, neste estudo, a relação entre PD e correlação.

Lopez (2002), utilizando dados de carteiras de crédito de instituições financeiras
americanas e européias e adotando um paradigma de modelagem estrutural adap-
tado à abordagem assintótica de um fator de risco (ASRF), conclui que as correlações
médias emṕıricas obtidas são próximas das correlações calculadas pela fórmula regu-
latória do Novo Acordo de Basiléia, de acordo com a equação (4) acima. Além disto
o seu estudo confirma que as correlações seriam negativamente relacionadas às pro-
babilidades de default e positivamente relacionadas ao tamanho da firma. Estudos
mais recentes, apontam, no entanto, para uma outra direção.

Düllmann (2003) analisa séries históricas de default de 53.280 firmas alemãs,
segmentadas por rating, tamanho e setor através de estimadores assintóticos de mo-
mento e de máxima verossimilhança e conclui que as correlações média são pequenas
respeitando-se a faixa entre 0,20% e 6%, com a maioria das correlações estimadas
oscilando entre 1% e 3%, muito menores do que as correlações regulatórias de Ba-
siléia II. Düllmann (2003) ainda observa a evidência de dependência entre correlações
estimadas e as probabilidades de default, além de confirmar empiricamente o efeito
do tamanho da firma nas correlações estimadas.

Duchemin (2003), por sua vez, explora os defaults históricos de uma carteira de
50.000 arrendamentos financeiros de véıculos de duas grandes empresas européias
deste setor. Estimando de forma análoga as correlações de ativos impĺıcitas das
séries históricas, os autores estabelecem igualmente que as correlações estimadas são
substancialmente menores que as correlações regulatórias, situando-se entre 0,5% e
3,12% na grande maioria dos casos. Concluem também os autores que não se verifica
uma correlação entre probabilidades de default e correlações estimadas.
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Em Hamerle (2003), são examinadas as correlações de ativos dos páıses perten-
centes ao grupo G-7, a saber, Canadá, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália,
Japão e EUA. Para tanto, os dados relativos às empresas e default de cada páıs são
segmentados em cinco grandes setores econômicos. Utilizando-se de estimadores de
máxima verossimilhança para a obtenção das correlações de ativos impĺıcitas nos
dados, os autores constatam que as correlações médias estimadas oscilam em 0,3%
(Japão, setor de serviços) e 2,1% (Alemanha, setor de construção), bem abaixo dos
ńıveis estabelecidos pela equação (4).

Na mesma direção, Dietsch (2004) examina as correlações de ativos existentes em
duas grandes amostras do segmento de médias e pequenas empresas, PME, da França
e Alemanha. Os resultados da análise destes dados demonstram que as correlações
de ativos impĺıcitas nos modelos de risco de crédito de um fator do segmento PME
são bastante tênues, oscilando entre 1% e 3% na média, além de apresentarem uma
relação positiva com as probabilidades de default, contrária à assumida pelo Comitê
de Supervisão Bancária da Basiléia. O efeito positivo do tamanho da empresa nas
correlações foi também, neste caso, confirmado pelos autores.

Nenhum estudo desta natureza foi conduzido para o mercado brasileiro, o que
reforça a importância deste texto.

3 O Modelo de Correlações IRB

Considera-se o modelo assintótico de Vasicek de 1-fator, o motor de cálculo de
capital da abordagem IRB, cujo score de default é dado por variáveis gaussianas.
Um tomador i tem um score de default Ri dado por:

Ri =
√
ρX +

√
1− ρεi (5)

O score é uma estilização do retorno de um ativo hipotético em um paradigma
Merton que sinaliza o evento de inadimplemento caso o retorno (anualizado) se re-
alize abaixo de um ńıvel cŕıtico Di, quer dizer, Ri < Di. Assumindo conhecida a
probabilidade de descumprimento (PD), incondicional, tem-se que Di = Φ−1(PD)
neste modelo. O parâmetro ρ é comumente denominado de correlação de ativos de-
vido à interpretação em termos de um modelo de Merton. As correlações de default
estão impĺıcitas no modelo, sendo iguais às correlações entre as variáveis indicadoras
de default 1{Ri<Di} e 1{Rj<Dj} de dois tomadores de crédito i e j. Assim, condi-
cionado à uma realização X = x do fator sistêmico de risco, a probabilidade de
descumprimento condicional PD(x) é dada por:
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PD(x) = P (1{Ri<Di} = 1|X = x) = Φ
(Φ−1(PD)−√ρx

√
1− ρ

)
(6)

Assim, se no peŕıodo entre t e t + 1, a carteira sob estudo possui um total de
Nt exposições ativas no ińıcio do peŕıodo t, das quais um total de dt delas entra em
inadimplência em t+ 1, tem-se que, assumindo que os defaults sejam todos condicio-
nalmente independentes entre si, uma probabilidade de observação dos defaults igual
a (

Nt

dt

)
PDt(x)dt(1− PDt(x))Nt−dt (7)

Integrando sobre as realizações do fator X, tem-se que a probabilidade incondi-
cional de observação dos defaults entre t e t+ 1 é igual a:∫ +∞

−∞

(
Nt

dt

)
PDt(x)dt(1− PDt(x))Nt−dtφ(x)dx (8)

Considerando a série histórica (trimestral) da carteira em questão, tem-se que a
função de verosimilhança L = L(PD, ρ) do modelo de Vasicek para a amostra de
dados é igual a:

L(PD, ρ) =
T∏
t=0

{∫ +∞

−∞

(
Nt

dt

)
PDt(x)dt

(
1− PDt(x)

)Nt−dt
φ(x)dx

}

=
T∏
t=0

{∫ +∞

−∞

(
Nt

dt

)(
Φ

(
Φ−1(PD)−√ρx

√
1− ρ

))dt

·

(
1− Φ

(
Φ−1(PD)−√ρx

√
1− ρ

))Nt−dt

φ(x)dx

} (9)

O problema consiste agora em maximizar a função de verosimilhança no retângulo
{(PD, ρ), 0 < PD < 1, 0 < ρ < 1}. Ou seja,

max
(PD,ρ)

{
T∏
t=0

{∫ +∞

−∞

(
Nt

dt

)
(Φ(

Φ−1(PD)−√ρx
√

1− ρ
))dt·

(1− Φ(
Φ−1(PD)−√ρx

√
1− ρ

))Nt−dtφ(x)dx

}} (10)
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Lançando mão de uma rotina de otimização numérica desenvolvida especialmente
para este problema (em função dos cálculos do integrando, principalmente no que
diz respeito à implementação dos coeficientes binomiais para valores elevados de Nt),
obtém-se uma série de valores para a amostra em questão.

Observa-se que a maximização, embora feita sobre todas as posśıveis escolhas de
pares (PD, ρ), é feita com o intuito apenas de analisar o parâmetro de correlação
ρ. Embora a maximização da verosimilhança produza um valor ótimo para PD,
por sinal bem próximo da taxa de default do portfólio, este valor não é considerado
na análise uma vez que o objetivo é de apenas testar os valores das correlações,
independentemente da maneira como as probabilidades de descumprimento (PD) são
aferidas. Assim, a análise conduzida sobre a massa de dados responde claramente a
pergunta proposta anteriormente, que é, quais os valores das correlações do modelo de
Vasicek de 1-fator impĺıcitas em uma amostra histórica contendo defaults históricos.

4 Aplicações do Modelo de Correlações ao Seg-

mento PME

A metodologia descrita na seção anterior é aplicada a uma carteira real de ex-
posições de crédito pertencentes ao segmento PME da Abordagem de Classificações
Internas do Novo Acordo de Capital.

Esta carteira histórica de exposições de crédito constitúıda por 9930 empresas
PME foram reclassificadas para efeito deste trabalho em 3 ńıveis de risco de crédito,
ou ratings, em ordem crescente de risco. Desta forma o rating 1 corresponde à
classificação de menor risco e menor PD e o o rating 3 ao rating de maior risco e
por conseguinte maior PD. Adicionalmente a carteira é também segmentada em três
classes de faturamento, S, respresentada pela Tabela 1, abaixo:

Tabela 1: Segmentação por Faturamento

Classe Faturamento (R$ milhões)
1 S ≤ 15
2 15 < S ≤ 50
3 50 < S ≤ 180

Com estas segmentações propostas procurou-se verificar o comportamento das cor-
relações estimadas em função do seu segmento de rating ou PD e do seu segmento de fatura-
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mento. Adotando-se este procedimento torna-se posśıvel testar nesta amostra histórica lo-
cal de exposições de crédito as premissas impĺıcitas de dependência da correlação sistêmica
das exposições em relação ao parâmetro PD, que representa a probabilidade de default e
ao parâmetro de faturamento, S, das contrapartes.

5 Resultados

Os resultados obtidos pela aplicação do processo de otimização proposto pela equação
(10), acima, estão representados na Tabela 2 a seguir, na qual as correlações estimadas por
segmento Faturamento/Ratings são apresentados:

Tabela 2: Correlações Estimadas por Segmentação Faturamento/Rating

S ≤ 15 15 < S ≤ 50 50 < S ≤ 180
Correlação Correlação Correlação

Rating 1 0.0100% 2.3436% 0.4876%
Rating 2 0.3786% 0.8821% 2.2500%
Rating 3 0.6876% 2.0193% 4.1032%

Apresenta-se ainda uma representação gráfica dos resultados obtidos, através da
Figura 1:

Figura 1: Correlações Estimadas por Segmentação Faturamento/Rating

Observa-se que os valores obtidos para o parâmetro ρ de correlação são sensivelmente
menores que os ńıveis propostos pelo Comitê da Basiléia, na configuração amostral mais
granular da Tabela 2 acima.
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Percebe-se também a dificuldade de se estabelecer uma relação de dependência entre
a qualidade do crédito e o parâmetro ρ de correlação. A análise dos resultados obtidos
demonstra um comportamento não monotônico do parâmetro ρ em relação à qualidade de
crédito das exposições.

Por outro lado confirma-se nos dados amostrais uma certa dependência entre o tamanho
da contraparte, refletido no parâmetro S de faturamento e o parâmetro ρ, de correlação.
Esta premissa de dependência claramente expressa na equação (4) acima, onde ρ depende
explicitamente de S, fazendo com que a correlação calculada seja menor para empresas com
faturamentos menores. O máximo benef́ıcio, em termos de redução da correlação calculada
por (10), a ser obtido, para as menores empresas do segmento, é de 4%. No sentido de
melhor investigar a relação de dependência positiva entre o parâmetro de correlação e o de
faturamento, o procedimento de otimização (10) foi aplicado a uma amostra segmentada
apenas pela dimensão do faturamento. Neste caso, estimou-se a correlação para as três
categorias de faturamento:

Tabela 3: Correlações Estimadas por Faturamento

Classe de Faturamento (em R$ milhões) Correlação
até 15 0.3666%
15 - 50 1.0314%
50 - 180 1.2722%

Temos ainda a representação gráfica dos resultados obtidos utilizando-se somente o
critério de faturamento do segmento das carteiras:

Figura 2: Correlações Estimadas por Faturamento
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Os resultados da Tabela 3 revelam uma correlação positiva monotônica entre o fatura-
mento da empresa e as correlações estimadas, fenômeno observado por Düllmann (2005) e
Dietsch (2004).

Com relação à magnitude das correlações obtidas da amostra de exposições, verifica-
se, nos casos analisados que as mesmas são significativamente menores que as correlações
calculadas pela equação (10), estando muito aquém dos ńıveis regulatórios exigidos. Nesta
questão espećıfica, o presente trabalho, confirma os resultados obtidos pelos trabalhos
de Düllmann (2003), Duchemin (2003), Hamerle (2003) e Dietsch (2004), nas quais as
correlações estimadas são substancialmente menores que as correlações regulatórias.

Vale a pena observar que dado o caráter conservador e prudencial da fórmula regu-
latória de cálculo de capital exigido para a cobertura dos riscos de crédito, as correlações
regulatórias pudessem embutir uma certa margem de segurança, no sentido de produzir
maiores alocações de capital.

Por outro lado, o modelo regulatório assintótico unifatorial já embute nas suas condições
operacionais um alto grau de conservadorismo: (i) no condicionamento da PD a uma re-
alização extrema do fator sistêmico latente5 e (ii) na utilização obrigatória do downturn
LGD. Neste sentido o uso de correlações regulatórias substancialmente maiores às obser-
vadas poderiam determinar alocações de capital punitivas ao setor PME, o qual, como
apresentamos acima, responde pela grande maioria de empresas e por quase dois terços do
contingente de trabalhadores de nossa economia.

6 Conclusões

O Novo Acordo de Capital, Basiléia II, estabelece metodologias espećıficas para a pon-
deração de risco e cálculo do capital exigido para o segmento de pequenas e médias empresas
(PME).

Através das equações (1), (2), (3) e (4), acima, as ponderações de risco para exposições
destas contrapartes são calculadas. Dada a importância estratégica do segmento PME
na economia brasileira, estima-se, neste trabalho, as correlações utilizadas pelo modelo de
Vasicek a partir de uma amostra histórica de exposição de pequenas e médias empresas.

Os resultados obtidos pelo processo emṕırico de estimação das correlações, representado
por (10), são avaliados em relação à sua forma de cálculo regulatório, prescrito pela equação
(4).

Os resultados obtidos permitem concluir que: (i) as correlações amostrais são signifi-
cativamente menores que as correlações regulatórias e (ii) que as correlações amostrais são
positivamente relacionadas ao faturamento da contraparte, tal como sugerido pela equação
(4) do Novo Acordo de Capital.

5Realização de uma variável gaussiana correspondente ao quantil de probabilidade acumulado
de 99.9%.
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Os resultados obtidos pelo presente trabalho verificam localmente as evidências emṕıricas,
relativas ao parâmetro de correlação, observados em boa parte dos estudos internacionais,
acima apresentados.
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