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RISCO DE CRÉDITO 
 

 
Definição: Risco de crédito é o risco de default ou de reduções no valor de 
mercado causada por trocas na qualidade do crédito do emissor ou contraparte. 
 
Modelagem: Existem duas principais linhas: 
a) Risco em carteira de crédito: CreditMetrics (JPMorgan), Modelo KMV 

(Moody’s) e CreditRisk+ (CSFB) 
b) Risco para concessão de créditos no varejo: técnicas baseadas em Credit 

Scoring. 
 
 
Risco de default 
O risco de default ocupa uma parte central na precificação e hedging do risco de 
crédito. Na literatura, tem-se buscado diferentes métodos para modelar 
probabilidades de default e sua migração. 
 
Medida ingênua de probabilidade de default: frequência no qual o devedor da 
mesma classificação (rating) foi a default. Esta classificação em geral é dada por 
agências tais como Moody´s ou Standard & Poor´s. 
 
O desenvolvimento da classificação para uma empresa costuma considerar os 
seguintes fatores na sua avaliação: arcabouço institucional, condições 
macroeconômicas, risco político, consistência macroeconômica, condições 
financeiras de curto prazo, perfil da dívida, controle das finanças. 
 
Tabela: média de 1 ano das taxas de default de empresas, por classificação, 
para o período de 1983-2000 de acordo com a Moody’s. 

Fonte: Duffie and Singleton (2003) 
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Este método é ingênuo no sentido que não capta uma nova informação vinda do 
mercado e não distingue as empresas da mesma classificação, a não ser que 
tome os dados da própria empresa.  
 
Além disso alguns estudos comprovam que as classificações de crédito são 
mais estáveis via ciclos do negócios do que poderiam indicar o risco de default 
absoluto.  
Econometricamente a variável explicada é a média da taxa de default (gráfico 
abaixo) e as variáveis explicativas são variáveis macroeconômicas, desvios da 
atual taxa de default com grau especulativo da taxa de default esperada, 
variáveis de oferta (ex preços do petróleo). 
 
Gráfico: Média da taxa anual de 1 ano de defaults grau especulativo para 1970-
2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Duffie and Singleton (2003) 
 
Medidas quantitativas de probabilidade de default:  
Seja p(t) a probabilidade de sobreviver t anos (não ir a default pelo menos em t 
anos). A probabilidade de default entre qualquer período t e s≥t é p(t)-p(s). 
 
A probabilidade de sobreviver no período s, dado que sobreviveu no período t, 
considerando mais nenhuma outra informação sobre o emissor ou economia, é 
dada pela regra de Bayes: 
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pois, pela regra de Bayes para quaiquer eventos A e B temos: 
)()|() e ( BPBAPBAP =  

aqui A é o evento de sobreviver por s anos e B é o evento de sobreviver por t 
anos. O evento que ambos A e B ocorrem é o evento de sobreviver s anos. 
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Chamaremos de )|(1 tsp−  a probabilidade de default, entre os períodos t e s, 
dado que sobreviveu em t.  
 
Para calcular esta probabilidade de default vários modelos têm sido propostos. 
Aqui estudaremos os modelos estruturais que são baseados no modelo clássico 
de Black e Scholes (1973) e Merton (1974), sob o qual o default ocorre para a 
data de maturidade da dívida no evento que o valor do ativo é menor do que o 
da dívida.  
O segundo bloco de modelos de default que estudaremos são os modelos de 
intensidade, o qual são baseados na noção de intensidade de chegada do 
default. 
 
Modelos estruturais:  
Para o caso de um único título de valor de face D maturidade em T, nos modelos 
de Black e Scholes (1973) e Merton (1974) assumem default para o período T 
no evento que AT=D. Graficamente temos: 
 
Gráfico: Modelo estrutural de default de Black-Scholes-Merton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesse modelo o valor das ações da empresa equivale a uma opção de compra 
sobre o valor dos ativos (A) com preço de exercício dado pelo valor da dívida e 
vencimento T, denotado por C(A,T,D).  
 
O valor corrente da dívida é simplemente obtido pela diferença entre o valor 
corrente do ativo e o valor da opção sobre os ativos: D t=At – C(A,T,D) 
 
Neste modelo o valor dos ativos é aproximado pela soma do valor de mercado 
das ações e das dívidas , baseado no processo do ativo log-normal sob o qual: 

t
t

t dBdt
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onde µ é a taxa de retorno dos ativos, γ é a taxa de pagamento de dividendos, σ 
é a volatilidade dos ativos e B é um movimento Brownian padrão. 
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A probabilidade de default é obtida da distribuição de probabilidade do valor dos 
ativos em data futura T. A distância para o default medida em número de 
desvios é: 

σ
DA

X t
t

loglog −
=  

onde D é o ponto de default de empresa. 
Note que X é um movimento Browniano com variância unitária e um nível 
constante de m=(µ - γ - σ2/2)/σ a taxa de troca da média da distância do default. 
Então, o default ocorre para a maturidade T com probabilidade condicional: 
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onde N(x) é a probabilidade que uma variável normal padrão é menor do que x 
 
Assim a distância para o default, DD, é uma medida ordinal do risco de default 
da empresa. Tal que, ela produz uma simples e robusta medida de risco de 
default. A fórmula é: 
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onde h=T-t 
 
Exemplo 1: Seja uma empresa com uma dívida a vencer em dois anos com 
valor de final $400 e suas ações com valor de mercado total de $100 perfazendo 
um  valor total para os ativos de $500. A taxa de crescimento dos ativos é de 
15% a taxa de pagamentos de dividendos de 14% e volatilidade dos ativos de 
10%. Qual é a probabilidade de default em 2 anos? 
 
Na prática, com base nos modelos teóricos de Black-Scholes-Merton, a KMV 
Corporation desenvolveu um bom estimador empírico de probabilidades de 
default, chamado “frequência de default estimada” (EDF) e também a Moody’s 
possui um estimador de probabilidades de default que é baseado nas 
informações do balanço e utiliza modelo econométrico logit para ajustar os 
dados históricos com informações específicas da empresa. 
 
No modelo KMV, a idéia é estimar a fração de empresas que em anos anteriores 
deram default em 1 ano. A EDF é a área sob a frequência de distribuição abaixo 
do ponto de default, no qual representa a probabilidade do valor de mercado dos 
ativos da empresa em 1 ano serem menores do que ganhos da empresa (ver 
figura abaixo). Então, a probabilidade de default crescerá se o valor de mercado 
dos ativos da empresa decrescerem hoje, se o montante da dívida crescer ou se 
a volatilidade do valor de mercado do ativo crescer. Estas três variáveis são as 
principais determinantes da probabilidade de default da empresa. 
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Figura: Modelo KMV de probabilidade de default 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Kealhofer (2003) 
 
Na computação da distância do default (DD), KMV obtem a volatilidade do ativo 
estimada via histórico dos preços das ações, tomando em conta a dependência 
da volatilidade das ações na volatilidade dos ativos. O nível estimado dos ativos 
é baseado no tratamento dos ativos correntes como soma da medida da dívida e 
valor de mercado corrente da ação.  
 
O modelo KMV diferencia-se do modelo de Merton no sentido que o de Merton o 
valor estimado da dívida da empresa baseia-se no valor do ativo da empresa e 
volatilidade, enquanto o foco do KMV são as relações entre as características 
das ações das empresas e as características de seus ativos. De um certo ponto 
de vista estes modelos não são diferentemente significativos, mas do ponto de 
vista prático sim. Pesquisadores usando o modelo de Merton para investigar a 
precificação da dívida da empresa têm obtido resultados pobres, enquanto, que 
os baseados na distância de default como medida de risco de default tem 
apresentado resultados bons. Em particular, o KMV usa medida ordinal e 
distribuição empírica. 
 
Modelos na forma reduzida:  
Enquanto os modelos estruturais são baseados em argumentos econômicos, os 
modelos na forma reduzida são uma pouco ad-hoc. Aqui não argumentamos 
porque uma firma entra em default, mas modela o default como um evento tipo 
Poisson no qual ocorre de forma não esperada. Estes modelos são chamados 
de intensidade do default, por que definem default como a primeira chegada no 
período τ do processo de Poisson com alguma taxa média constante de 
chegada, chamada intesidade, frequentemente denotado por λ. 
 
A probabilidade de sobreviver em t anos é: 

tetp λ−=)(  
significando que o tempo de default é distribuído exponencialmente. 
O tempo esperado para o default é : 
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1/λ 
que é a média de um processo de poisson. 
A probabilidade de uma ocorrência de um evento durante o período ∆ é de 
aproximadamente: 

∆λ , ie, ∆−−≅∆ λλ e1  
para ∆ pequeno. 
Se T é o tempo até o default e esse satisfaz um processo de Poisson então T 
tem uma função densidade exponencial: 

t
T etf λλ −=)(  

A função distribuição é: 
t

T etF λ−−= 1)(  
 
Exemplo 2: Tomando um título com probabilidade de default de 4,96% em dois 
anos (T), a probabilidade de default de um mês é: 
 
No caso acima assumimos que a intensidade de default λ é constante no tempo, 
entretanto, dificilmente isso ocorre. Uma extenção é considerar um modelo com 
a intensidade de default variando no tempo de forma determinística ou ainda 
estocástica. 
 
No caso determinístico, suponha que a intensidade de default é constante para a 
taxa λ(1) durante o 1º ano e é uma constante conhecida λ(2) para o 2º ano. 
Então pela regra de Bayes, a probabilidade de sobreviver para 2 anos é: 

)]2()1([)2()1()1|2()1()2( λλλλ +−−− === eeeppp  
Para o caso geral o cálculo para t anos, recursivamente, a probabilidade de 
sobreviver por t anos é: 

)]()1([)( tetp λλ ++−= K  
onde λ(i) é a intensidade do default durante i anos. Sob condições técnicas, 
passamos para o caso de variação de intensidade contínua determinística: 
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Temos que variação determinística da intensidade poderia então implicar que a 
única informação relevante para o risco de default que chega sobre o tempo é o 
mero fato de sobreviver ao período. 
Mas geralmente, no tempo, podemos ter uma nova informação, além de 
simplemente sobrevivência, que poderia ser a piora na qualidade do crédito do 
emissor, então a intensidade do default poderia variar aleatoriamente com esta 
nova informação. Por exemplo, poderíamos supor que a intensidade varia com 
variáveis de estado, tais como classificação de crédito, distância do default, 
preço da ação de um emissor, ou com ciclo dos negócios. Ou ainda modelar o λ 
com um processo estocástico de reversão a média com saltos, ou como um 
processo de Cox, Ingersoll e Ross (1985), ou ainda como um processo afim que 
veremos mais detalhadamente. 
 



Susan Schommer                                           Risco de Crédito 7 

A grande classe de modelos de intensidade com fórmulas explícitas para 
probabilidades de default é baseada na idéia de um processo X de Markov. Em 
termos práticos poderíamos modelar a intesidade de default como: 

tt bXa +=λ  
onde a e b são constantes não negativas e X=(X(1),…, X(n)) é um vetor com n 
processos independentes. Por exemplo, a variável X(1) poderia ser a 
classificação de crédito com menor risco (Aaa na Moody’s) e a variável X(n-1) a 
de maior risco, antes do default e a X(n) o default. A passagem de um estado 
para outro poderia ser modelada como um processo de trocas de regime 
markoviano, o qual obtemos a matriz com as probabilidades de transição. 
 
Previsão estatística de default: 
Nós já temos visto vários modelos de séries de tempo para descrever 
frequencias agregadas de default. Agora, voltamos dando maior detalhamento 
na estimativa de probabilidade que a empresa irá a default ( 1=i

tD ) ou não 

( 0=i
tD ) no período t. As probabilidades são condicionais a informação sobre a 

performance passada da empresa e condições atuais do mercado, X it.  
Uma classe de modelos em geral utilizada são os modelos binários Probit e 
Logit. 
No caso do modelo Logit a probabilidade condicional de default é da forma: 
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 Lennox (1999) citado por Duffie e Singleton(2003) aplicou estes métodos para 
prever default com uma amostra de 949 empresas de UK para 1987-1994. O 
vetor Xit para cada empresa inclui indicadores de ciclo dos negócios, dummies 
da indústria e várias variáveis do balanço da empresa. Lennox avaliou que os 
mais importantes determinantes de default foi o tamanho da empresa e setor e 
ciclo econômico.  
 
 
Transição nas classificações de crédito 
A possibilidade das agências de classificação trocarem a classificação de crédito 
dos títulos emitidos é uma fonte importante de risco de crédito, pelos seguintes 
fatores: 
a) Certos títulos corporativos possuem taxas coupon atrelada explicitamente á 

classificação de crédito; 
b) No acordo da Basiléia proposto os requerimentos de capital de bancos 

regulados serão em parte baseados nas classificações de crédito; 
c) Derivativos de créditos e outros contratos algumas vezes tem provisões para 

pagamentos contingentes baseado nas trocas de classificação de crédito. 
 
Por estes motivos um modelo de risco de trocas de classificação é um 
importante para administração de risco de crédito e para o valor esperado de 
muitos instrumentos de mercado que são sensíveis ao crédito. 
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 Medida ingênua de transição de classificação de crédito: 
A maioria das agências de classificação publicam a média histórica de 
transições das classificações de crédito na forma de uma matriz de médias de 
frequência de transição. 
 
Tabela: Frequencia de transição das classicações para média do período 1980-
2000 para todas as empresas de acordo com Moody’s 

Classificação para final do período (%) Classificação 
Inicial Aaa Aa A Baa Ba B Caa-C Default 

Aaa 89.14 9.78 1.06 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 
Aa 1.14 89.13 9.25 0.32 0.11 0.01 0.00 0.03 
A 0.06 2.97 90.28 5.81 0.69 0.18 0.01 0.01 
Baa 0.06 0.36 7.01 85.47 5.82 1.02 0.08 0.17 
Ba 0.03 0.07 0.59 5.96 82.41 8.93 0.58 1.44 
B 0.01 0.04 0.22 0.61 6.43 82.44 3.29 6.96 
Caa-C 0.00 0.00 0.00 0.95 2.85 6.15 62.36 27.68 
Fonte: Duffie e Singleton (2003) 
 
Este modelo é chamado ingênuo pelos seguintes motivos: 
a) é uma média de transição sobre um longo período, no qual condições 

ecônomicas oscilam; 
b) mesmo ignorando as considerações cíclicas, taxas de transição de 1 ano não 

podem ser fixadas sobre a idade do título, idade da empresa, classificações 
anteriores. Assim como no risco de default, existe dependência das 
probabilidades de transição para duração nas categorias ou idade de 
classificação; 

c) Diferentes empresas da mesma classificação tem diferentes qualidades de 
crédito e uma dada firma de classificação fixada tem uma qualidade de 
crédito que muda com o tempo. 

 
Modelos de classificação como cadeias de Markov: 
Esta modelagem usa o método de intensidade visto anteriormente, sendo que 
neste caso as transições de classificação podem ocorrer em qualquer período. 
 
Seja K classificações que não estão em default e K+1 a classificação de default. 
 
Para qualquer classificação corrente i, existe uma intesidade de transição de um 
salto para qualquer outra classificação j dado um período t , o qual denotaremos 
por Λij(t). Por exemplo, qualquer empresa classificada por I tem uma intensidade 
de default de Λi,K+1(t). Supomos que não há transição depois do default 
ΛK+1,i(t)=0 para todo I < K+1. 
 
A intensidade de transição pode a seguinte forma: 
1) Transição determinística e constante:  
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Por exemplo, tomando K=6 classificação sem default, Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B e 
seja a classificação com default nº 7, chamada D. A intesidade total de troca na 
classificação para o emissor classificação-B é: 

DBBaBBaaBABAaBAaaB ,,,,,, Λ+Λ+Λ+Λ+Λ+Λ  

O gerador para a cadeia de Markov é a matriz Λ que para o exemplo é 7×7: 
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Assim como anteriormente tínhamos definido o λ como o processo de 
intensidade para o caso de default, o equivalente neste caso é o Λ. 
Do mesmo modo que anteriormente, obtemos que a probabilidade de começar 
em t com uma classificação  e trocar em  s>t , definida por: 

)(),( tsest −Λ=Π  
 
2)Transição determinística e variando no tempo: 
Neste caso a matriz Λ não será mais constante e poderá ser escrita como para a 
ij-ésima entrada: 

)](exp[)( tXt ijijij γη +=Λ  
onde η e γ são constantes que podem ser estimadas usando informações 
históricas e X(t) é um vetor de variáveis que pode incluir títulos, ações e 
variáveis do mercado de crédito.  


