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RESUMO 

 

Os clientes que possuem contrato de crédito em atraso há mais de 90 dias são caracterizados 

como non-performing loans e preocupam as instituições financeiras fornecedoras de crédito 

pela falta de garantia da quitação desse montante devedor. Para tratar este tipo de cliente são 

aplicados modelos de collection scoring que têm como principal objetivo predizer aqueles 

devedores que possuem propensão em quitar suas dívidas, ou seja, esse modelo busca a 

recuperação de crédito. Modelos baseados em técnicas estatísticas de predição podem ser 

aplicados na recuperação como a regressão logística e a análise discriminante. Deste modo, o 

objetivo deste trabalho foi aplicar os modelos de regressão logística e análise discriminante na 

predição da recuperação de portfólios de crédito do tipo non-performing loans. A base de dados 

utilizada foi cedida pela empresa Serasa Experian e contém uma amostra de dez mil indivíduos 

com vinte variáveis independentes e uma variável resposta (dependente) binária indicando se o 

cliente inadimplente pagou ou não sua dívida. A amostra foi dividida em treinamento, 

validação e teste e foram aplicados os modelos citados de forma individual. Em seguida, dois 

novos modelos de regressão logística e análise discriminante foram implementados a partir das 

saídas (outputs) dos modelos aplicados individualmente. Com base nos resultados, tanto os 

modelos aplicados individualmente quanto os novos modelos apresentaram bom desempenho, 

com destaque para o novo modelo de análise discriminante que apresentou um percentual de 

classificações corretas superior ao novo modelo de regressão logística. Concluiu-se, então, que 

os modelos são uma boa opção para predição da recuperação de portfólios de crédito do tipo 

non-performing loans.  

 

Palavras-chave: Collection scoring, Non-performing loans, Regressão Logística, Análise 

Discriminante, Recuperação de Portfólios de Crédito. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Customers with credit agreement in arrears for more than 90 days are characterized as 

non-performing loans and cause concerns in credit companies because the lack of guarantee of 

discharge debtor's amount. To treat this type of customer are applied collection scoring models 

that have as main objective to predict those debtors who have propensity to honor their debts, 

that is, this model focuses on credit recovery. Models based on statistical prediction techniques 

can be applied to the recovery of these credits, such as logistic regression and discriminant 

analysis. Therefore, the aim of this paper was to apply logistic regression and discriminant 

analysis models in predicting the recovery of non-performing loans credit portfolios. The 

database used was provided by the company Serasa Experian and contains a sample of ten 

thousand customers with twenty independent variables and a variable binary response 

(dependent) indicating whether or not the defaulting customer paid their debt. The sample was 

divided into training, validation and test and the models cited in the objective were applied 

individually. Then, two new logistic regression models and discriminant analysis were 

implemented from the outputs of the individually implemented models. The both models 

applied individually as the new models had generally good performance form, highlighting the 

new model of discriminant analysis that got correct classification of percentage higher than the 

new logistic regression model. It was concluded, then, based on the results that the models are a 

good option for predicting the credit portfolio recovery. 

 

Keywords: Collection scoring, Non-performing loans, Logistic Regression, Discriminant 

Analysis, Credit Portfolio Recovery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As pessoas necessitam de instituições que auxiliem na manipulação e intermediação do 

papel-moeda, da moeda metálica e do crédito. Existem instituições que servem como 

intermediários financeiros disponibilizando dinheiro e, por conseguinte, sendo útil para a 

economia uma vez que fazem circular a riqueza. A atividade principal das instituições 

financeiras é a intermediação de recursos, pois é ela que viabiliza a captação de recursos de 

seus clientes, do mercado financeiro e de capitais repassando-os, posteriormente, sob a forma 

de empréstimos na expectativa de auferirem ganhos (Neto e Sergio, 2009). 

Silva (2008) ressalta que a satisfação das necessidades fundamentais como alimentação, 

saúde, habitação e segurança é facilitada pelos serviços financeiros.  Em vista disso, a atividade 

dos bancos e outras instituições financeiras faz parte do dia a dia das pessoas, seja na prestação 

de serviços ou na intermediação financeira que é o cenário do qual a atividade de crédito faz 

parte. 

A definição de crédito, em sentido restrito e específico, consiste na entrega de um valor 

presente mediante uma promessa de pagamento. Sob o aspecto financeiro, crédito significa que 

existe uma expectativa de recebimento de um montante de dinheiro em uma data futura e, 

enquanto promessa de pagamento há um risco da mesma não ser cumprida (Silva, 2008). 

Segundo Machado (2015), com o aumento da oferta de crédito aumenta também a 

inadimplência e, consequentemente,  as empresas estão se preocupando com a recuperação dos 

empréstimos concedidos com o objetivo de aperfeiçoar os processos de cobrança e reduzir 

custos e riscos para garantir o aumento dos resultados desta recuperação.  Assim, o processo de 

cobrança ganha um papel muito importante no ciclo operacional e financeiro, pois garante 

melhorias no fluxo de caixa e reduz perdas e, por conseguinte, maximiza os resultados 

financeiros das empresas.  

 Para isso, é preciso manter o menor número possível de clientes inadimplentes. Cabe 

destacar que, para estes clientes, os gestores de risco precisam garantir estratégias não apenas 

para identificá-los, mas também para as minimizar perdas e recuperar os montantes 

emprestados o mais rápido possível (Siddiqi, 2012).   

Em se tratando de atraso em empréstimos concedidos, o Banco Central do Brasil 

(BACEN, 2011) determina que inadimplente seja definido como todo cliente com atraso 

superior a 90 dias em um horizonte de 12 meses a partir da concessão do crédito. No mercado 

financeiro mundial, um cliente com atraso no pagamento superior a 90 dias é comumente 

denominado clientes do tipo non-performing loan ou NPL (Beck et al., 2015). 
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Uma das estratégias usadas para administrar e acompanhar o risco de inadimplência ao 

longo de toda a carteira de crédito de uma instituição financeira é a aplicação de modelos de 

credit scoring. Esses modelos não são mais utilizados exclusivamente para aprovação de 

crédito, mas também em outros contextos, como no relacionamento do cliente com a empresa e 

até mesmo quando um cliente torna-se inadimplente (Gestel e Baesens, 2009). 

Os modelos de credit scoring podem ser aplicados em vários objetivos e são divididos 

em três tipos (Caire, 2006):  

- Behavior Scoring, útil para prever a probabilidade da próxima parcela do empréstimo 

ser paga com atraso; 

- Application Scoring, que calcula a probabilidade de se conceder um empréstimo a um 

futuro cliente inadimplente; 

-Collection Scoring, que prevê a probabilidade de um empréstimo que já está em atraso 

há “x” dias permaneça em atraso por mais “y” dias.  

Considerando os indivíduos que já estão em atraso, Sadatrasoul et al. (2013) cita uma 

maneira de aperfeiçoar as estratégias de cobrança ou recuperação do montante emprestado 

alocando os clientes inadimplentes em diferentes grupos, separando aqueles que necessitam 

maior ação de cobrança daqueles que não necessitam ser cobrados de forma imediata. 

Bolton (2010) destaca que os modelos de collection scoring são usados para determinar 

estratégias de recuperação de crédito já que os scores gerados preveem a probabilidade de um 

cliente ou empresa poder recuperar o montante emprestado que já está em atraso. Através 

desses modelos é possível adotar tratamentos de cobrança de acordo com a probabilidade de 

quitação da dívida.  

 Segundo Fernandes (2015) e Caouette et al. (2011), várias técnicas estatísticas e de 

inteligência artificial são utilizadas em modelos de credit scoring como programação linear, 

regressão por árvore, redes neurais, análise discriminante e regressão logística. 

Destacando duas técnicas como regressão logística e análise discriminante, Hair Junior 

et al. (2009) definem regressão logística como uma forma especial de regressão na qual a 

variável independente ou resposta é não métrica e dicotômica (binária). Em suma, ocorre uma 

transformação dos valores da variável dependente binária discreta em uma curva “S” (curva 

logística) que representa a probabilidade de um evento. Essa probabilidade é utilizada para 

formar a razão de desigualdade, a qual atua como a variável dependente na regressão logística. 

Anderson (2007) define a análise discriminante como sendo uma técnica estatística 

utilizada para determinar a associação entre grupos, onde existem dois ou mais grupos 

conhecidos. Resumidamente, a técnica é uma ferramenta de classificação que visa minimizar a 
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distância entre as observações dentro de um grupo e maximizar as distâncias entre as 

observações de grupos distintos. 

Por fim, em relação aos modelos de credit scoring, muitas empresas buscam melhores 

ferramentas e técnicas para obter melhores resultados. Meder (2006) afirma que uma alternativa 

para melhorar a qualidade destes modelos baseados em técnicas é combiná-los em busca da 

identificação dos clientes inadimplentes focando minimizar perdas e recuperar os montantes 

emprestados o mais rápido possível. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como a aplicação dos modelos de regressão logística e análise discriminante podem 

predizer a recuperação de portfólios de crédito do tipo non-performing loans? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral 

 

O objetivo deste trabalho foi aplicar modelos de regressão logística e análise 

discriminante na predição da recuperação de portfólios de crédito do tipo non-performing 

loans. 

 

1.2.2 Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são:  

 

• Preparar a base de dados; 

• Implementar individualmente o modelo de regressão logística e o modelo de análise 

discriminante; 

• Implementar novos modelos de regressão logística e análise discriminante a partir das 

saídas (outputs) dos modelos implementados individualmente; 

• Comparar os resultados e avaliar o desempenho dos modelos. 
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1.3 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

 

 Modelos de collection scoring têm como principal objetivo determinar aqueles clientes 

inadimplentes que possuem maior propensão em honrar suas dívidas, ou seja, esses modelos 

focam na recuperação de portfólios de crédito. Esses modelos podem ser desenvolvidos 

utilizando várias técnicas, dentre elas a regressão logística e análise discriminante. 

As principais vantagens na recuperação destes portfólios são a garantia da redução dos 

custos operacionais de cobrança, o aumento efetivo da recuperação das dívidas reduzindo 

perdas e a redução de desentendimento com aqueles que são propensos a se tornar bons 

pagadores. Assim, aprimorar modelos para atender as expectativas dos stakeholders (acionistas 

das empresas) é algo desafiador e fundamental para manter o negócio. 

Por esta razão, este trabalho foi desenvolvido no âmbito da recuperação de crédito de 

clientes do tipo non-performing loans, ou seja, inadimplentes há mais de 90 dias. Para tal, 

foram aplicados modelos baseados em duas técnicas conhecidas e com histórico de sucesso em 

problemas relacionados à concessão e manutenção de crédito, a regressão logística e análise 

discriminante. Técnicas relacionadas à recuperação de crédito ainda estão sendo estudadas e a 

motivação deste trabalho é aplicar as técnicas citadas e compará-las de acordo com o 

desempenho na previsão de recuperação dos créditos inadimplidos. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida para a predição da recuperação de portfólios de créditos 

do tipo non-performing loans, isto é, inadimplentes há mais de 90 dias que tomaram créditos 

em organizações como financeiras e bancos. A base de dados foi cedida pela Serasa Experian 

com informações reais de clientes inadimplentes há mais de 90 dias e foram aplicados os 

modelos de regressão logística e análise discriminante.  

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

 

Além deste capítulo introdutório (Capítulo 1), este trabalho está estruturado da seguinte 

forma: 

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica. Neste capítulo são apresentados alguns 

referenciais teóricos e os conceitos abordados no desenvolvimento deste trabalho: credit 
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scoring e collection scoring, non-performing loans, trabalhos relacionados com o presente 

tema, regressão logística, análise discriminante, amostragem e análise de correlação. 

Capítulo 3 - Materiais e Métodos. Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada 

para desenvolvimento do estudo. 

Capítulo 4 - Realização dos Experimentos. Neste capítulo são apresentados e discutidos 

os resultados dos experimentos realizados. 

Capítulo 5 - Conclusão. Neste capítulo é apresentada a conclusão deste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são apresentados os referenciais teóricos sobre os temas abordados neste 

trabalho como: credit scoring, créditos do tipo non- performing loans, regressão logística e 

análise discriminante. 

 

2.1 CREDIT SCORING 

 

Segundo Gestel e Baesens (2009), o credit scoring foi apresentado como uma 

ferramenta útil para a análise de crédito do varejo tais como hipotecas residenciais, cartões de 

crédito e empréstimos a prestações.  O credit scoring é utilizado para administrar  e 

acompanhar o risco de inadimplência ao longo de toda a carteira de crédito de uma instituição 

financeira e não são mais utilizados exclusivamente para aprovação de crédito, mas também em 

outros contextos, como no relacionamento do cliente com a empresa e até mesmo quando um 

cliente torna-se inadimplente. 

Como modelos de credit scoring são modelos de risco, Siddiqi (2012) afirma que esses 

modelos não identificam clientes com um comportamento específico em uma base de 

indivíduos, mas fornecem probabilidades estatísticas, isto é, a probabilidade de que um 

indivíduo com determinada pontuação ou score seja inadimplente ou não. Essas probabilidades 

ou scores, juntamente com outras considerações de negócios, como taxas de aprovação 

esperadas, lucro e perdas são usadas como base para a tomada de decisões.  

Em sua forma mais simples, um scorecard consiste em um grupo de características 

estatisticamente determinadas para predizer a separação dos indivíduos de acordo com a 

variável resposta de interesse. No contexto de crédito, destacam-se as definições de goods 

(bons) e bads (maus) comumente utilizada em modelos de credit scoring que são os indivíduos 

adimplentes e inadimplentes, respectivamente (Siddiqi, 2012). 

Os modelos de credit scoring podem ser aplicados para várias finalidades conforme 

descrição a seguir (Gestel e Baesens, 2009):  

- Application scoring: baseando-se em informações cadastrais e financeiras disponíveis 

no momento da concessão do crédito, aplica-se um modelo estatístico que fornece a 

probabilidade de inadimplência. No geral, um indivíduo com alta pontuação (ou score) indica 

um cliente merecedor de crédito e, portanto, o crédito deve ser concedido e vice-versa. É 

possível atribuir pontos de cortes através dos scores gerados (faixas de score) para facilitar a 
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decisão de crédito como, por exemplo, rejeitar automaticamente, analisar individualmente ou 

aprovar automaticamente.  

 - Behavioral scoring: implementa-se um modelo que mede o risco de inadimplência dos 

clientes que já fazem parte da instituição financeira e podem requerer um novo crédito. Uma 

vez que o crédito foi concedido, os bancos podem, posteriormente, monitorar o comportamento 

de seus clientes verificando os históricos de pagamentos, transações financeiras, alterações de 

dados cadastrais, assim por diante. Reunindo todas essas informações comportamentais, cada 

cliente recebe um score que reflete a probabilidade de inadimplência em um futuro próximo.  

 - Collection scoring: administra-se a inadimplência por meio de um score que apresenta 

a probabilidade de uma instituição financeira recuperar com sucesso ou não a dívida. Essa 

pontuação permite que os bancos concentrem os seus esforços de cobrança em clientes com 

maiores probabilidades de pagamento. Por exemplo, clientes com alta propensão ao pagamento, 

podem ser tratados com lembretes e telefonemas suaves, enquanto aqueles com más 

perspectivas de pagamento podem ser tratados de uma forma rigorosa utilizando, por exemplo, 

agências de cobrança.  

 Em relação aos modelos de cobrança ou collection scoring, Caouette et al. (2011) 

reforça que quando existe um risco elevado de que uma conta possa migrar para uma cobrança, 

pode ser tomada uma ação de cobrança acelerada ou implantar ações de recuperação adequadas 

para cada perfil como, por exemplo, um parcelamento da dívida. Além disso, os modelos de 

cobrança podem ser utilizados para o monitoramento frequente das atividades de cobrança e 

pagamento, a fim de identificar padrões emergentes. 

  

2.2 CRÉDITOS DO TIPO NON-PERFORMING LOANS 

  

Segundo o Comitê de Basiléia II (BASEL, 2006), a caracterização de um cliente do tipo 

non-performing loan se dá quando um banco ou instituição financeira considera que este 

cliente não é capaz de honrar as suas obrigações quando o mesmo já está em atraso há mais de 

90 dias.  

 Fernandes (2015) definiu o Comitê de Basileia como um comitê de autoridades de 

Supervisão Bancária estabelecido pelos presidentes dos bancos centrais do Grupo dos Dez 

(G10), em 1975. Esse comitê possui representantes dos bancos centrais de vários países e, 

geralmente, se reúne no Bank for International Settlements na Basileia, onde está localizada sua 

secretaria permanente. Em 2006, a estrutura conceitual de melhores práticas em regulação e 

gestão de riscos foi fundamentada pelo Comitê de Basileia que emitia seus documentos, sendo 
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que o Novo Acordo foi um dos mais conhecidos por disseminar conceitos importantes sobre 

gestão de risco de crédito, mercado, liquidez e controles internos. Por esta razão, a regra 

proposta pelo Acordo de Basileia foi adotada pelo Banco Central do Brasil (BACEN, 2011).  

 Louzis et al. (2012), Messai e Jouini (2013) e Makri et al. (2014) após realizarem 

estudos no setor bancário europeu concluíram que os principais motivos que levaram a 

existência de clientes do tipo non-performing loans são os fatores macroeconômicos como a 

taxa de juros do país, o PIB (Produto Interno Bruto) e o desemprego.  

Louzis et al. (2012) destacam que os fatores relacionados à empresa que concede o 

crédito são a má gestão e a liberação de crédito sem a devida pré-análise de seus clientes e 

Makri et al. (2014) apontam a dívida pública e a deterioração do ROE (Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido) relacionados aos bancos.  

Beck et al. (2015) reuniram informações de inadimplência de 75 países, incluindo o 

Brasil, e analisaram os fatores macroeconômicos que favorecem o surgimento de consumidores 

do tipo non-performing loans. A conclusão foi que fatores como o PIB, a taxa de câmbio 

elevada que dificulta transações entre países, o preço das ações globais e a taxa de juros se 

destacaram dentre os países analisados. 

Analisando alguns indicadores econômicos do país, o Produto Interno Bruto (PIB) dos 

anos de 2016 e 2015 foi de -3,6% e -3,8%, respectivamente, contra 0,5% em 2014, o que indica 

o fraco desempenho da economia brasileira (BACEN, 2017). Ressalta-se que um PIB nestas 

condições aponta uma crise na economia acarretando queda no consumo, alta da inflação e 

inadimplência. 

As Figuras 1, 2 e 3 apresentam indicadores da economia brasileira no ano de 2016 como 

a taxa de juros para operações de crédito, taxa de desemprego do Brasil e o indicador de 

inadimplência (non-performing loans) informado pelas instituições financeiras públicas de 

privadas do país. 

A Figura 1 mostra a taxa de juros para operações de crédito cobradas de pessoas físicas 

analisadas no período de janeiro/2016 a dezembro/2016 disponibilizadas pelo Banco Central do 

Brasil.  
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Figura 1: Taxa de juros ao ano para pessoas físicas.  

(Fonte: BACEN, 2017). 

 

Ao analisar a Figura 1, destaca-se que em 2016 a taxa de juros foi aumentando 

gradualmente ao longo dos meses chegando à taxa média anual de 41,5 % contra 37,7% do ano 

de 2015 (BACEN, 2017). Este número indica que os clientes que tomarem crédito no período 

de alta, pagarão seus empréstimos com juros mais altos aumentando, assim, a chance de 

endividamento e não pagamento desses empréstimos.  

A atual situação econômica do país acarretou em um aumento da taxa de desemprego 

em 2016, conforme a Figura 2, construída a partir dos indicadores disponibilizados pelo 

BACEN (2017). 

 

 

Figura 2: Taxa de desemprego no Brasil.  

(Fonte: BACEN, 2017). 

 

Analisando a Figura 2, nota-se alta variação comparando o primeiro trimestre com o 

último de 2016. Em números, no início do ano o total de desempregados representava cerca de 

11 milhões contra 12,3 milhões em dezembro de 2016.  
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A Figura 3 mostra a porcentagem de non-performing loans analisada no período de 

janeiro/2016 a dezembro/2016 das instituições financeiras públicas e privadas nacionais 

(BACEN, 2017). 

 

 

Figura 3: Porcentagem de non-performing loans das instituições financeiras. 

(Fonte: BACEN, 2017). 

 

 A Figura 3 indica que a quantidade de clientes non-performing loans encontrada dentro 

das instituições financeiras públicas e privadas nacionais foi aumentando ao longo do ano 

apresentando algumas quedas em junho, novembro e dezembro. Porém, na média, o percentual 

de inadimplência anual foi de 7,9% em 2016 contra 6,5% em 2015 (BACEN, 2017). 

Após a análise de alguns indicadores apresentados (BACEN, 2017), mesmo com a 

queda do PIB, o aumento do desemprego, elevadas cobranças de juros, e um aumento da 

presença de clientes do tipo non-performing loans nas instituições que oferecem o crédito, é 

intuitivo concluir que a concessão de crédito tende a não aumentar, porém, não deixará de ser 

aplicada nessas instituições financeiras que trabalham com empréstimos e não desejam ser 

afetadas pela crise.  

Assim, é provável que as instituições do setor de crédito comecem a pensar que a falta 

de boas estratégias para concessão pode acarretar um aumento na inadimplência fazendo com 

que clientes devedores há mais de 90 dias não cumpram com suas obrigações.  

Silva (2008) enfatiza que a cobrança é parte importante do ciclo do negócio e assume 

cada vez mais um papel relevante nas organizações empresariais e instituições financeiras. O 

contínuo desafio das empresas para manter ou aumentar sua participação mercado requer uma 

política de cobrança focada na maximização da cobrança visando melhorar o fluxo de caixa da 

empresa e minimização das perdas de negócios futuros.  
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Para Machado (2015), existem diversos trabalhos e estudos sobre modelagem para 

concessão e gestão do risco de crédito, mas existe pouca literatura disponível referente a 

modelos de cobrança. Para as instituições financeiras, o desenvolvimento de modelos de 

collection scoring proporciona melhoria na gestão de cobrança, reduz custos com cobranças, 

auxilia a gestão de campanhas e ofertas e a gestão de políticas de crédito. Além disso, 

possibilita oferecer descontos e acordos mais eficientes, contribui com ações preventivas e atua 

na provisão para créditos de devedores duvidosos. 

Portanto, conforme apresentado nas seções 2.1 e 2.2, é possível aplicar modelos de 

collection scoring justamente para direcionar ações de cobranças para os clientes do tipo non-

performing loans. 

 

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS COM O PRESENTE TEMA 

 

Apresentam-se na Tabela 1, em ordem cronológica decrescente, alguns trabalhos 

relacionados com os assuntos pesquisados neste trabalho. A coluna “proximidade com a 

dissertação” indica que: 1) trabalho referenciado é muito próximo à dissertação tanto no tema 

quanto em uma das técnicas aplicadas; 3) trabalho referenciado é próximo à dissertação com 

pelo menos uma técnica comum e/ou tema similar e 5) trabalho referenciado é pouco próximo à 

dissertação, pois considera o tema em comum ou uma das técnicas utilizadas. 

 

Autor (es) Ano Título Principais considerações 

Proximidade 

com a 

Dissertação 

Cleary e 

Hebb 

(2016) 

2016 

An efficient and 

functional model for 

predicting bank 

distress: in and out of 

sample evidence  

Os autores examinaram as falhas de 132 bancos 

dos EUA durante o período de 2002 a 2009.  A 

técnica utilizada foi análise discriminante e 

foram analisadas informações como qualidade 

dos empréstimos concedidos, rentabilidade do 

banco e capital econômico. A técnica foi 

satisfatória em separar bancos que possuíam 

risco a falhas daqueles que não têm. 

5 

Souza 

(2015)  
2015 

Inteligência 

computacional 

aplicada na análise e 

recuperação de 

portfólios de créditos 

do tipo non-

performing loans. 

O autor aplica a técnica de redes neurais 

artificiais, a teoria dos rough sets e árvores de 

decisão para recuperação de clientes 

inadimplentes com atraso superior a 90 dias. 

5 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426615003556
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426615003556
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426615003556
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426615003556
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426615003556


28 

 

Santos 

(2015) 
2015 

Análise de crédito 

com segmentação da 

carteira, modelos de 

análise discriminante, 

regressão logística e 

classification and 

regression trees 

(CART). 

Esta dissertação tem a finalidade de avaliar a 

análise discriminante, regressão logística e 

árvore de decisão em dados de clientes de uma 

companhia que efetua vendas a prazo a 

diversos segmentos industriais e, também, 

dados da Serasa Experian. O autor verificou o 

desempenho dos modelos em uma amostra 

segmentada (por perfil do cliente) e não 

segmentada e, portanto, não focou em 

comparar qual deles é melhor. O resultado 

mostrou que o modelo segmentado possuiu 

melhor desempenho em todas as técnicas 

utilizadas. 

1 

Mahmoudi 

e Duman 

(2015) 

2015 

Detecting credit card 

fraud by modified 

Fisher discriminant 

analysis.  

Com o aumento das transações com cartões de 

crédito, aumentaram as preocupações com as 

fraudes. O estudo verifica a análise 

discriminante linear de Fisher na detecção de 

fraudes. O resultado comprova que este método 

pode ser empregado para tratar este assunto. 

5 

Machado 

(2015) 
2015 

Collection scoring via 

regressão logística e 

modelo de riscos 

proporcionais de Cox. 

O autor desenvolveu modelos de collection 

scoring para determinar melhores estratégias de 

atuação de cobrança para cada perfil de cliente 

com atraso superior a 90 dias. Os resultados 

para os dois modelos foram similares, porém, o 

modelo de Cox permite a estimação 

considerando o tempo ate a recuperação do 

crédito. 

1 

Bekhet e 

Eletter 

(2014) 

2014 

Credit risk assessment 

model for Jordanian 

commercial banks: 

neural scoring 

approach. 

Mesmo com o aumento de casos non-

performing loans nos bancos da Jordânia, as 

instituições bancárias ainda são relutantes em 

usar ferramentas de data mining para apoiar 

decisões de crédito. Ao aplicar técnica de redes 

neurais e regressão logística na concessão de 

crédito, a último mostrou melhor desempenho. 

3 

Cox e Wang 

(2014) 
2014 

Predicting the US 

bank failure: a 

discriminant analysis. 

A análise discriminante estudou as falências de 

bancos dos EUA. A técnica ajudou a descobrir 

as variáveis que distinguem os bancos 

sobreviventes de seus pares falidos.  

5 

Clesio e 

Sassi (2014) 
2014 

Classificação de 

portfólios de créditos 

não-performados 

utilizando redes 

neurais artificiais 

multilayer perceptron. 

Os autores aplicaram a técnica de rede neural 

multilayer perceptron (MLP) para criar um 

modelo de classificação para clientes 

inadimplentes, do tipo non-performing loans. 

Os resultados foram satisfatórios de acordo 

com a estrutura de custos econômicos 

apresentada. 

5 

Serrano-

Cinca e 

Gutierrez-

Nieto 

(2013) 

2013 

Partial least square 

discriminant analysis 

for bankruptcy 

prediction. 

Aplicação da análise discriminante para a 

previsão dos bancos em crise. Os autores 

compararam a técnica com redes neurais 

(MLP), regressão logística, SVM (support 

vector machine), KNN (k- nearest neighbors), 

dentre outros. O resultado indica que a análise 

discriminante possui comportamento similar ao 

SVM. 

3 
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Palmuti e 

Picchiai 

(2013) 

2013 

Mensuração do risco 

de crédito por meio de 

análise estatística 

multivariada. 

O trabalho teve como objetivo principal 

estimar e testar um modelo econométrico, 

aplicando a regressão logística, utilizado na 

concessão de crédito utilizando dados da 

Crédito Produtivo Popular, uma instituição de 

microcrédito atuante no estado de Minas 

Gerais. O modelo final classificou 

corretamente 88 % dos clientes analisados. 

5 

Cubiles-de-

la-Vega et 

al. (2013) 

2013 

Improving the 

management of 

microfinance 

institutions by using 

credit scoring models 

based on statistical 

learning techniques. 

Os autores aplicaram as técnicas análise 

discriminante linear e quadrática, regressão 

logística, rede neural MLP e árvores de 

classificação na predição de clientes 

inadimplentes de uma micro financeira. Ao 

analisar a matriz de classificação, observou-se 

que a rede MLP superou as demais técnicas. 

1 

Blanco et al. 

(2013) 
2013 

Credit scoring  models 

for the microfinance 

industry using neural 

networks: evidence 

from Peru.  

Este trabalho construiu vários modelos de 

credit scoring como redes neurais perceptron 

approach (MLP), análise discriminante linear 

tradicional, a análise discriminante quadrática e 

regressão logística. Os dados foram cedidos por 

uma empresa de microcrédito e os resultados 

revelaram que a rede neural superou os outros 

3 modelos. 

3 

Lu e Yang 

(2012) 
2012 

Stress testing of 

commercial banks’ 

exposure to credit 

risk: a study based on 

write-off 

nonperforming loans. 

O estudo verificou que taxa de crescimento do 

PIB, a queda no IPC, a desaceleração no 

fornecimento de moeda nominal e o aumento 

do preço hipotecário são responsáveis pelo 

aumento dos clientes do tipo non performings 

loans. 

3 

Akkoç 

(2012) 
2012 

An empirical 

comparison of 

conventional 

techniques, neural 

networks and the three 

stage hybrid adaptive 

neuro fuzzy inference 

system (ANFIS) model 

for credit scoring 

analysis: the case of 

Turkish credit card 

data. 

Aplicação do sistema de inferência neuro fuzzy 

na concessão de crédito de um banco Turco 

além da comparação com as técnicas regressão 

logística, análise discriminante e rede neural. A 

nova técnica (neuro fuzzy) obteve melhor 

desempenho na previsão de possíveis clientes 

inadimplentes. 

3 

Selau e 

Becker 

(2011) 

2011 

Modelagem para 

gestão de risco de 

crédito utilizando 

combinação de 

técnicas quantitativas 

(ensemble classifier). 

Aplicação das técnicas de análise 

discriminante, regressão logística e redes 

neurais para previsão de risco de crédito. A 

segunda fase utilizou as previsões avaliadas 

conjuntamente (ensemble classifier) gerando 

um novo modelo. A técnica de rede neural foi 

utilizada para combinar os modelos. Os 

modelos construídos com a combinação das 

técnicas trouxeram pequena melhora na 

predição em relação aos modelos individuais 

utilizando cada uma das técnicas. 

1 

Semedo 

(2010) 
2010 

Credit scoring: 

Aplicação da 

regressão logística vs 

redes neuronais 

artificiais na avaliação 

do risco de crédito no 

mercado cabo-

verdiano. 

A utilização de modelos de credit scoring ainda 

é novidade em Cabo Verde e alguns bancos do 

país tem buscado melhores ferramentas para 

gestão do risco de crédito. A dissertação sugere 

as técnicas de regressão logística e redes 

neurais e o resultado demonstrou que as redes 

neurais foram superiores a regressão logística. 

3 

https://run.unl.pt/handle/10362/4041
https://run.unl.pt/handle/10362/4041
https://run.unl.pt/handle/10362/4041
https://run.unl.pt/handle/10362/4041
https://run.unl.pt/handle/10362/4041
https://run.unl.pt/handle/10362/4041
https://run.unl.pt/handle/10362/4041
https://run.unl.pt/handle/10362/4041
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Prearo et al. 

(2010) 
2010 

Avaliação do emprego 

da técnica de análise 

discriminante em teses 

e dissertações de 

algumas instituições 

de ensino superior. 

 O artigo identifica a adequação da análise 

discriminante na área de marketing e o 

resultado sugere a necessidade de 

comprometimento dos pesquisadores na 

verificação de todas as premissas exigidas pela 

análise discriminante. 

5 

Bolton 

(2010) 
2010 

Logistic regression 

and its application in 

credit scoring. 

A dissertação consiste na aplicação do modelo 

de regressão logística em um banco sul 

africano. As s variáveis foram selecionadas por 

meio do método stepwise e o software utilizado 

foi o SAS. 

3 

Van Gool et 

al. (2009) 
2009 

An analysis of the 

applicability of credit 

scoring for 

microfinance.  

Este artigo analisa se modelos de credit scoring 

podem ser adotados em instituições de 

microcrédito. Os dados são de uma empresa da 

Bósnia. Foi aplicado um modelo de regressão 

logística e o resultado obtido foi que o modelo 

não superou o processo de crédito atual 

adotado pela empresa, porém, o score poderá 

ser utilizado no relacionamento entre empresa e 

cliente.  

3 

Ribeiro et 

al. (2009) 
2009 

Estimação da 

probabilidade de 

inadimplência: uma 

verificação empírica 

na Universidade 

Católica de Pelotas 

O artigo focou na construção de um modelo 

econométrico para estimar a probabilidade do 

risco de inadimplência em uma Instituição 

Privada de Ensino Superior. A técnica utilizada 

foi regressão logística e o resultado foi 

satisfatório, pois classificou corretamente 80% 

dos casos. 

5 

Araújo e 

Carmona 

(2009) 

2009 

Construção de 

modelos credit scoring 

com análise 

discriminante e 

regressão logística 

para a gestão do risco 

de inadimplência de 

uma instituição de 

microcrédito. 

O estudo avaliou a possibilidade de aplicação 

de modelos credit scoring em uma instituição 

de microcrédito denominada Fundo Rotativo de 

Ação da Cidadania – Cred Cidadania. Foram 

aplicados os modelos de regressão logística e 

análise discriminante e ambos classificaram 

corretamente cerca de 80% dos clientes, o que 

é considerado um resultado de classificação 

muito bom para modelos de credit scoring. 

1 

Dutra 

(2008) 
2008 

Uma abordagem 

alternativa de credit 

scoring usando análise 

discriminante: 

eficiência na 

concessão de crédito 

para o segmento de 

pessoas físicas no 

Brasil. 

Aplicação da técnica de análise discriminante 

considerando o risco de crédito (clientes 

inadimplentes). Os resultados indicaram que o 

modelo proposto é bastante válido para avaliar 

a concessão de crédito de forma objetiva, 

racional e prática. 

3 

Andrade 

(2008) 
2008 

Avaliação de risco de 

crédito utilizando 

grupo de 

classificadores. 

Aplicação das técnicas de regressão logística, 

rede bayesiana ingênua, máquina de vetor 

suporte, aprendizagem baseada em raciocínio e 

árvore de classificação em dados de risco de 

crédito (inadimplentes). Além disso, o autor 

propôs a combinação destas técnicas o que 

garantiu melhores resultados. 

3 
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Sobrinho 

(2007) 
2007 

Um estudo da 

inadimplência 

aplicada ao segmento 

educacional de ensino 

médio e fundamental, 

utilizando modelos 

credit scoring com 

análise discriminante, 

regressão logística e 

redes neurais. 

O estudo propõem a viabilidade da aplicação 

de modelos de credit scoring em uma 

instituição educacional particular de ensino 

médio e fundamental do Recife. Foram 

aplicadas as técnicas de análise discriminante, 

regressão logística e rede neural. Os resultados 

mostraram que análise discriminante foi melhor 

em prever o grupo dos inadimplentes. Os 

modelos de regressão logística e rede neural 

obtiveram o mais alto nível de acerto no grupo 

dos adimplentes. 

1 

Gonçalves 

(2005) 
2005 

Análise de risco de 

crédito com o uso de 

modelos de regressão 

logística, redes neurais 

e algoritmos 

genéticos. 

O autor aplicou as técnicas de regressão 

logística, redes neurais e algoritmos genéticos 

em uma amostra de dados fornecida por uma 

instituição financeira. O modelo de regressão 

logística superou ligeiramente o modelo de 

rede neural e o modelo feito com algoritmo 

genético foi inferior aos dois já citados. 

3 

Castro 

Junior 

(2003) 

2003 

Previsão de 

insolvência de 

empresas brasileiras 

usando análise 

discriminante, 

regressão logística e 

redes neurais. 

O objetivo da tese foi desenvolver e comparar 

as técnicas de análise discriminante, regressão 

logística e redes neurais. Os experimentos 

foram feitos em 50 empresas insolventes. Os 

modelos, em ordem crescente, do pior para 

melhor desempenho foram: análise 

discriminante, regressão logística e rede neural. 

3 

Souza 

(2000) 
2000 

O modelo de 

collection scoring 

como ferramenta para 

a gestão estratégica do 

risco de crédito. 

A dissertação cria um modelo de collection 

scoring como ferramenta para a administração 

da carteira de inadimplentes. A técnica 

utilizada foi a regressão linear múltipla e 

regressão logística. O resultado mostrou que a 

regressão linear obteve um desempenho melhor 

que a regressão logística. 

1 

Artís et al. 

(1994) 
1994 

A model for credit 

scoring: an 

application of 

discriminant analysis. 

Os autores utilizaram a técnica de análise 

discriminante em um público do setor 

financeiro de um banco espanhol. O score está 

diretamente relacionado à probabilidade do 

cliente receber o empréstimo, mas também ao 

risco de a instituição emprestar esse valor. O 

resultado da aplicação foi satisfatório. 

3 

Tabela 1: Trabalhos Relacionados. 

 (Fonte: Autor, 2017) 

 

2.4 REGRESSÃO LOGÍSTICA 

 

Ao longo dessa seção, será apresentada toda a base teórica da regressão logística 

(Hosmer e Lemeshow, 1989):  

A regressão logística tem o objetivo de explicar a relação entre uma variável dependente 

dicotômica e um grupo de variáveis independentes que podem ser qualitativas ou quantitativas.  

Dado 𝑌 como sendo a variável resposta e 𝑥 como uma variável independente, a 

quantidade 𝐸(𝑌|𝑥) é interpretada como sendo o valor esperado de 𝑌 dado o valor de 𝑥. Na 
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regressão linear, assume-se que esta média pode ser definida como uma equação linear em 𝑥 tal 

como é apresentada na equação 1: 

 

 𝐸(𝑌|𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥, (1) 

 

na qual 𝛽0 e 𝛽1 são os coeficientes da equação linear. 

Esta equação resulta na possibilidade da média 𝐸(𝑌|𝑥) assumir qualquer valor quando 

𝑥 varia entre -∞ e +∞.  Quando a variável dependente ou resposta é dicotômica tem-se que 0 ≤

𝐸(𝑌|𝑥) ≤ 1. Esta média se aproxima de 0 e 1 de forma gradual. A mudança no valor esperado 

por unidade de mudança em 𝑥 se torna progressivamente menor, conforme a média condicional 

se torna mais próxima de 0 ou de 1. Ao plotar um gráfico da média, ela possui formato de “S” 

assemelhando-se a distribuição acumulada da função logística. 

A Figura 4 ilustra a forma da relação logística entre as variáveis dependentes e 

independentes. 

 

 

 

Figura 4: Forma da relação logística entre variáveis dependente e independentes. 

 (Fonte: Hair Junior et al., 2009). 

 

Na presença de uma variável resposta dicotômica, as vantagens para utilização da 

distribuição logística são a facilidade de uso, interpretação e a sua flexibilidade. Para facilitar a 

notação, considera-se  𝜋(𝑥) = 𝐸(𝑌|𝑥) na utilização da função logística. Assim, a fórmula do 

modelo de regressão logística é dada pela equação 2. 

 

 𝜋(𝑥) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥

1+𝑒𝛽0+𝛽1𝑥 (2) 

 

𝐸(𝑌|𝑥) 
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Uma transformação de 𝜋(𝑥) fundamental na regressão logística é a transformação logito 

dada pela equação 3: 

 

 𝑔(𝑥) = 𝑙𝑛 [
𝜋(𝑥)

1−𝜋(𝑥)
] = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 (3) 

 

A importância desta transformação é que 𝑔(𝑥) possui propriedades do modelo de 

regressão linear, pois o logito é linear nos seus parâmetros e pode ser contínuo e variar de -∞ a 

+∞ em todo o campo de variação de 𝑥. 

Em um modelo de regressão logística, os parâmetros 𝛽0 e 𝛽1, que são desconhecidos, 

precisam ser estimados e a abordagem mais utilizada para estimar os parâmetros é o método da 

máxima verossimilhança. Este método fornece os valores para os parâmetros desconhecidos 

que maximizam a probabilidade de se obter o conjunto de dados observado (Hosmer e 

Lemeshow, 1989). 

 

2.4.1 Método de Máxima Verossimilhança e Teste de Significância dos Coeficientes 

 

 Hosmer e Lemeshow (1989) apresentam toda a teoria do método de máxima 

verossimilhança e afirmam que para aplicá-lo deve ser construída uma função (função de 

verossimilhança) que expressa à probabilidade dos dados observados como uma função dos 

parâmetros desconhecidos. Os estimadores de máxima verossimilhança destes parâmetros são 

escolhidos de modo que esta função seja maximizada e, portanto, os estimadores resultantes 

serão mais próximos dos dados observados. 

Dado 𝑌 recebendo os valores 0 ou 1, a equação 𝜋(𝑥) fornece a probabilidade 

condicional denotado como 𝑃(𝑌 = 1|𝑥). A expressão 1 − 𝜋(𝑥) resulta em 𝑃(𝑌 = 0|𝑥). 

Portanto, para um par de observações (𝑦𝑖, 𝑥𝑖) onde 𝑦𝑖 = 1, a contribuição da função de 

verossimilhança é 𝜋(𝑥𝑖) e quando 𝑦𝑖 = 0, a contribuição da função de verossimilhança é 1 −

𝜋(𝑥𝑖). 

Uma forma de expressar a contribuição para a função de verossimilhança para os pares 

de observações (𝑦𝑖, 𝑥𝑖) é apresentada na expressão 4: 

 

 𝜋(𝑥𝑖)
𝑦𝑖[1 − 𝜋(𝑥𝑖)]

1−𝑦𝑖    (4) 
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 Desde que as observações sejam independentes, a função de verossimilhança (equação 

5) é obtida como sendo um produto das condições dadas pela expressão 4 acima: 

 

 𝑙(𝛽) = ∏ 𝜋(𝑥𝑖)
𝑦𝑖𝑛

𝑖=1 [1 − 𝜋(𝑥𝑖)]
1−𝑦𝑖,   (5) 

 

na qual 𝛽 representa o(s) parâmetro(s) desconhecido(s). 

 Para estimar 𝛽 de forma que 𝑙(𝛽) seja maximizado é mais fácil, matematicamente, 

trabalhar com o logaritmo desta equação. Portanto, a função do logaritmo da verossimilhança é 

definida pela equação 6: 

 

 𝐿(𝛽) = 𝑙𝑛[𝑙(𝛽)] = ∑ {𝑦𝑖 𝑙𝑛[𝜋(𝑥𝑖)] + (1 − 𝑦𝑖)𝑙𝑛
𝑛
𝑖=1 [1 − 𝜋(𝑥𝑖)]}  (6) 

 

 Para encontrar o valor de 𝛽 que maximiza 𝐿(𝛽), deriva-se 𝐿(𝛽) com relação à 𝛽0 e 𝛽1 

igualando-as a 0. As equações 7 e 8 são chamadas de equações de verossimilhança e são 

apresentadas a seguir:  

 

 ∑[𝑦𝑖 − 𝜋(𝑥𝑖)] = 0   (7)  

 

 ∑𝑥𝑖[𝑦𝑖 − 𝜋(𝑥𝑖)] = 0   (8) 

  

 As equações 7 e 8 acima são não lineares e requerem métodos especiais para resolução. 

Estes métodos são iterativos e são encontrados em softwares que contém a regressão logística. 

Outro ponto que merece destaque é que o valor de 𝛽 encontrado através das equações 7 e 8 é 

chamado de estimativa de máxima verossimilhança e pode ser denotado como �̂�. 

 Para Hosmer e Lemeshow (1989), após estimar os coeficientes, o segundo passo é 

analisar o modelo ajustado avaliando a significância das variáveis no modelo. Cabe destacar 

que para verificar a significância de uma variável independente em um modelo, basta comparar 

o resultado do teste com a presença e a ausência da variável testada na equação. 

Em modelos de regressão linear, o teste de significância das variáveis é feito através do 

teste F (análise de variância) desde que os erros sejam normalmente distribuídos. Na regressão 

logística, os erros seguem uma distribuição binominal e por isso o teste de significância pode 

ser analisado através de três testes como o Teste da Razão de Verossimilhança (Hosmer e 

Lemeshow, 1989), o Teste de Score (Agresti, 2002) e o Teste de Wald que, segundo Hosmer e 
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Lemeshow (1989), é obtido comparando a estimativa da máxima verossimilhança de β1 com 

uma estimativa do erro padrão. 

Sobre o Teste de Wald, Giudici (2003) enfatiza que uma vez que o parâmetro β é 

estimado, a sua significância é usualmente avaliada por meio de testes de hipóteses. Para isso, é 

preciso testar a hipótese nula 𝐻0: 𝛽𝑖 = 0 contra 𝐻1: 𝛽𝑖 ≠ 0. Uma região de rejeição para 𝐻0 

pode ser definida usando o procedimento assintótico conhecido como Teste de Wald. 

Se a amostra é suficientemente grande, a equação 9 apresenta à estatística: 

 

 𝑍 =
�̂�𝑖

𝜎(�̂�𝑖)
, (9) 

 

na qual σ(β̂i) é o desvio padrão de β̂i·. 

Giudici (2003) cita que Z segue uma distribuição normal e, portanto, é possível 

construir a região de rejeição 𝑅 = {|𝑍| ≥ 𝑧1−
𝛼

2

} na qual 𝑧1−
𝛼

2
 é o 100(1 −

𝛼

2
) percentil de uma 

distribuição normal padrão. É possível encontrar o p-valor “𝑝” e compará-lo com o nível de 

significância 𝛼 preestabelecido, ou seja, se 𝑝 < 𝛼, 𝐻0 é rejeitada. Destaca-se que, para 

amostras grandes, o quadrado de Z segue uma distribuição 𝜒2 com 1 grau de liberdade sendo 

possível rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula através do p-valor. 

 Para finalizar, com relação aos testes de significância dos coeficientes, Agresti (2002) 

enfatiza que quando 𝑛 → ∞, o Teste de Score, o Teste da Razão de Verossimilhança e o Teste de 

Wald possuem certas equivalências assintóticas, ou seja, possuem comportamentos próximos. 

Em amostras pequenas, sugere-se utilizar o Teste da Razão de Verossimilhança. 

 A base teórica sobre regressão logística como a definição de regressão logística, 

estimação dos parâmetros e o teste de significância das variáveis foi apresentada, porém, é 

preciso destacar um ponto importante na implementação de um modelo que é a presença de 

muitas variáveis independentes em uma amostra de dados. Para gerar um modelo garantindo a 

presença das variáveis mais significativas é preciso aplicar métodos de seleção de variáveis 

como o método stepwise, apresentado a seguir: 

 

2.4.2 Método de Seleção de Variáveis “Stepwise” 

 

Segundo Hosmer e Lemeshow (1989), o método “stepwise” para selecionar ou incluir 

variáveis em um modelo é baseado em um algoritmo estatístico que checa a importância das 
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variáveis incluindo-as ou excluindo-as do modelo com base em uma regra de decisão fixa. A 

importância de uma variável é definida em termos de sua significância estatística. Ao final 

desse processo de seleção, só permanece o conjunto de variáveis que são estatisticamente mais 

importantes. 

O teste mais utilizado para verificar a permanência da variável testada é o teste da razão 

de verossimilhança fixando níveis de significância para entrada e saída da variável em questão. 

O método de seleção de variáveis pode ser aplicado tanto para inclusão quanto para 

exclusão de variáveis no modelo de forma sequencial com base exclusivamente em critérios 

estatísticos. Existem duas principais versões do procedimento “stepwise” que são: (i) seleção 

“forward” onde as variáveis são adicionadas uma a uma a cada etapa do processo e a cada 

variável que entra, todas são testadas e aquelas que não são significativas são removidas; (ii) 

seleção “backward” na qual todas as variáveis são adicionadas de uma vez e a cada etapa uma a 

uma é retirada de acordo com o grau de significância. Ao final, ambos os métodos selecionam 

as mais importantes para o modelo. 

Por fim, Hosmer e Lemeshow (1989) ainda enfatizam que o método “stepwise” possui 

uma longa trajetória na regressão linear, e os principais softwares oferecem essa opção para 

regressão logística, pois este método está sendo muito utilizado na construção de modelos. 

Uma vez que o modelo de regressão logística é finalizado, é preciso avaliar se ele possui 

um desempenho satisfatório tanto na amostra utilizada para o desenvolvimento ou treinamento 

quanto em outro público. A seguir são apresentadas duas ferramentas usualmente utilizadas 

para avaliar o desempenho dos modelos de regressão logística: Teste de Kolmogorov-Smirnov 

e Matriz de Classificação. 

 

2.4.3 Avaliação do Modelo de Regressão Logística 

 

 O desempenho do modelo de regressão logística deve ser verificado para que ele 

classifique corretamente novas observações e para medir a sua capacidade em distinguir o 

evento de interesse. O presente trabalho limita-se ao teste de Kolmogorov-Smirnov e no 

percentual de classificação verificado através de uma matriz, pois testes muito usados pela 

literatura. (Diniz e Louzada (2003); Machado (2015); Siddiqi (2012); Clesio e Sassi (2014)). 

 

A) Estatística de Kolmogorov- Smirnov (KS) 
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Segundo Diniz e Louzada (2003), o KS baseia-se em um teste de hipótese não 

paramétrico que visa testar se duas amostras (retiradas de populações distintas) possuem a 

função de distribuições associadas às duas populações idênticas ou não. O teste KS visa medir 

o quão separadas se encontram as funções de distribuições empíricas dos scores dos grupos de 

bons (b) e maus (m). 

Dada às funções empíricas 𝐹𝑏(𝑒) = ∑ 𝐹𝑏(𝑥)𝑥≤𝑒  e 𝐹𝑚(𝑒) = ∑ 𝐹𝑚 (𝑒) 𝑥≤𝑒 , a estatística 

KS é dada pela equação 10: 

 𝐾𝑆 = 𝑚á𝑥|𝐹𝑏(𝑒) − 𝐹𝑚 (𝑒)|,  (10) 

 

na qual 𝐹𝑏(𝑒) e 𝐹𝑚 (𝑒) são as proporções de clientes bons e maus, respectivamente, com score 

menor ou igual a 𝑒. 

Logo, Diniz e Louzada (2003) afirmam que a estatística KS é obtida através da distância 

máxima entre essas duas proporções acumuladas ao longo dos scores obtidos pelo modelo, e o 

valor dessa estatística varia entre 0% e 100%.  

Na prática, os modelos de regressão logística fornecem valores intermediários entre os 

dois extremos e a Figura 5 ilustra a interpretação do KS considerando alguns intervalos. 

 

 

 

Figura 5: Ilustração da estatística KS. 

 (Fonte: Diniz e Louzada , 2003) 

 

Ao analisar a Figura 5 conclui-se que com um KS entre 30% e 60% obtém-se uma boa 

separação entre as duas populações (população com propensão ao evento de interesse e vice-

versa). 

A Tabela 2 apresenta a interpretação do KS para os modelos de credit scoring 

(concessão de novos clientes) apresentados por Diniz e Louzada (2003). 
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% KS Interpretação 

KS < 10% 
Não existe discriminação entre os 

perfis de bons e maus clientes 

10% ≤KS < 20% Discriminação é baixa 

KS ≥ 20% 
O modelo discrimina o perfil de bons 

e maus 

Tabela 2: Interpretação do KS (Diniz e Louzada, 2003).  

 (Fonte: Autor, 2017) 

 

A Tabela 3 apresenta a interpretação do KS para modelos de credit scoring utilizados no 

momento da concessão do crédito (Andrade e Oliveira, 2002).  

 

% KS Interpretação 

KS< 20%  Baixa discriminação 

20% ≤ KS <30%  Discriminação aceitável 

30% ≤ KS<40%  Boa discriminação 

40% ≤ KS< 50%  Excelente discriminação 

KS ≥ 50%  Não são muito comuns 
Tabela 3: Interpretação do KS (Andrade e Oliveira, 2002).  

 (Fonte: Autor, 2017) 

 

É importante ressaltar que não foram encontradas referências de KS para modelos 

específicos de collection scoring. 

 

B) Matriz de Classificação 

 

 Siddiqi (2012) enfatiza que os modelos estatísticos são projetados para prever a 

probabilidade de um evento (relacionado à variável resposta ou dependente) ocorrer ou não. As 

estatísticas de classificação são uma boa maneira de determinar se um modelo está fornecendo 

a diferenciação correta do evento de interesse, ou seja, se esta classificando corretamente os 

clientes ou contas. Para fins operacionais, as empresas normalmente escolhem um nível 

mínimo aceitável de classificações utilizando pontos de cortes e vale destacar que esse ponto de 

corte é estrategicamente discutido de acordo com as particularidades de cada empresa.   

 Uma maneira de medir as classificações incorretas é baseada em uma matriz de 

confusão que indica o melhor modelo como sendo aquele em que as classificações 
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“verdadeiras” são maximizadas e, inversamente, as classificações “falsas” minimizadas 

(Siddiqi, 2012). 

Hair Junior et al. (2009) define matriz de classificação como um meio de avaliar a 

habilidade preditiva das funções discriminantes ou da regressão logística. Essa matriz também 

pode ser chamada de matriz de confusão, designação ou de previsão. Ela é criada através da 

tabulação cruzada dos membros do grupo real com os do grupo previsto. Ao analisar a matriz, 

os números na diagonal principal representam classificações corretas e os números fora da 

diagonal representam classificações incorretas. 

O Quadro 1 exemplifica uma matriz de classificação. 

 

 

Quadro 1: Ilustração de uma matriz de classificação. 

(Fonte: Adaptado de Giudici , 2003) 

 

A definição dos termos mostrados no Quadro 1 são apresentados a seguir: 

• Predito: resultados oriundos do modelo predito; 

• Observado: resultados reais observados; 

• Evento: evento de interesse ou variável resposta, o que esta sendo modelado. Não 

evento é o seu oposto; 

• a e d: quantidade de indivíduos classificados corretamente relacionado ao evento e não 

evento, respectivamente; 

• c: quantidade de indivíduos que não são do evento de interesse, mas foram classificados 

como tal; 

• b: quantidade de indivíduos que pertenciam ao grupo do evento de interesse, mas foram 

classificados como não pertencente a este grupo. 

 As seções 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 mostraram as principais considerações sobre a regressão 

logística como a sua definição, estimação dos parâmetros do modelo, método de seleção de 

variáveis e ferramentas para avaliação do desempenho da técnica. Contudo, dois indicadores 

importantes que merecem destaque são denominados WOE (weight of evidence) e o IV 
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(information value), que são utilizados no processo de categorização das variáveis 

independentes (análise bivariada). 

  

2.4.4 Weight of Evidence (WOE),  Information Value (IV) e Análise Bivariada 

 

 Para Lin (2013), o WOE (weight of evidence) e IV (information value) são duas 

medidas utilizadas para redução de variáveis independentes que tem pouca relação com a 

variável resposta. Enquanto o WOE analisa o poder preditivo de uma variável independente e 

suas categorias em relação a variável resposta ou dependente, o IV avalia o poder de predição 

global da variável em questão, também, em função da variável resposta, e, portanto, pode ser 

usado para comparar o poder preditivo dentre todas as variáveis independentes. Em suma, o IV 

é uma ferramenta útil para comparar o poder preditivo entre diferentes variáveis e WOE mostra 

como cada uma dessas variáveis se comporta com relação a variável resposta. 

 Segundo Siddiqi (2012) o WOE mede o quão poderosa é uma variável em separar 

indivíduos que explicam ou não a variável resposta (por exemplo, clientes inadimplentes ou 

maus e adimplentes ou bons), seja em uma variável contínua ou em cada categoria de uma 

variável agrupada. É medida como sendo a diferença entre a proporção (distribuição) de bons e 

maus em cada variável. A equação 11 mostra como WOE é calculado. 

 

 𝑊𝑂𝐸 = 𝑙𝑛 (
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑠

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑢𝑠
) x 100  (11) 

 

 Multiplica-se por 100 para tornar os números mais fáceis de trabalhar e interpretar. 

Resultados negativos significam que uma categoria específica de uma variável já agrupada 

concentra uma maior proporção de maus do que bons.  

 Para Siddiqi (2012), o information value (IV) ou o poder total da característica é medido 

utilizando a equação 12: 

 

𝐼𝑉 = ∑ (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑠𝑖 − 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑢𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1 )×𝑙𝑛 (

𝐷𝑖𝑠𝑡.  𝑏𝑜𝑛𝑠𝑖

𝐷𝑖𝑠𝑡.𝑚𝑎𝑢𝑠𝑖
)        (12) 

 

  De acordo com Siddiqi (2012) o valor do IV pode ser interpretado utilizando as 

premissas apresentadas na Tabela 4. 
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IV Interpretação 

 IV< 0.02 

Sem poder de predição, isto é, a variável 

não é útil para a modelagem (não separa 

bons de maus clientes) 

0,02 ≤ IV < 

0,1 Poder de predição fraco 

0,1 ≤ IV < 0,3 Poder de predição média 

≥ 0,3  Alto poder de predição 
 Tabela 4: Interpretação do IV (Siddiqi, 2012).  

 (Fonte: Autor, 2017) 

 

 Considerando o conceito de IV e WOE, gerar um modelo com variáveis que possuem 

pouco poder de predição faz com que o desempenho do modelo seja insatisfatório e, por isso, 

elas devem ser retiradas do estudo para que aquelas com maior poder de predição garantam um 

bom resultado para o modelo.  

 Mays e Lynas (2011) comentam que se uma variável possui uma baixa relação com a 

variável resposta, ela pode ser eliminada. Eles ainda relatam que o IV é uma estatística muito 

popular na modelagem por ele avaliar a associação entre a variável independente e a variável 

resposta. Lin (2013) comenta que a redução de variáveis é um passo crucial para acelerar a 

construção do modelo sem perder o potencial preditivo dos dados e, também, comenta que 

tanto o WOE quanto o IV destacam-se quando aplicados em modelos relacionados a risco de 

crédito.  

Após a apresentação do WOE e IV, é relevante entender o conceito de análise bivariada, 

que é uma análise estatística das variáveis e é usualmente utilizada em modelos de regressão 

logística. 

 Segundo Anderson (2007), o termo “bivariada” envolve duas variáveis e, em estatística, 

significa qualquer número que representa a relação entre essas duas variáveis e, também 

destaca que a análise bivariada cria substitutos que melhor representam a relação entre a 

variável independente ou preditora e a variável resposta ou dependente. A transformação 

bivariada é muito utilizada em modelos de regressão e essa abordagem têm vantagens 

particulares como: (i) transparência em lidar com as características das variáveis facilitando a 

explicação e, consequentemente, a aceitação do negócio e (ii) facilidade de implementação no 

sistema operacional do negócio. 

 Moraes (2008) cita que é possível escolher uma classe ou categoria neutra (ou seja, uma 

categoria que possui proporções semelhantes entre bons e maus) dentre as categorias de uma 

variável e que essa categoria, no geral, não explica a variável resposta ou dependente. Além 
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disso, essa categoria neutra pode ser usada como referência na modelagem de regressão para 

que os parâmetros do modelo sejam ajustados em relação a ela e, consequentemente, as outras 

categorias restantes (não neutras) passam a contribuir com maior peso na equação final. 

 Destaca-se que, no processo de categorização das variáveis, Anderson (2007) 

recomenda utilizar o WOE para medir a relação entre a variável resposta e a variável 

independente. Assim, o WOE é calculado para cada classe criada de forma grosseira e após as 

análises, cria-se uma única variável já transformada ou reagrupada para ser utilizada no 

modelo.  

 Mays e Lynas (2011) comentam que na análise bivariada, tipicamente, a variável de 

interesse é dividida em vintis e o IV, juntamente com o WOE são estatísticas que podem ser 

usada no processo de análise. Moraes (2008) e Machado (2015) dividiram cada variável 

contínua em 10 classes ou decis e construíram uma tabela de análise com os grupos que podiam 

ser reagrupados, caso fosse necessário, até chegar à variável categorizada final. Machado 

(2015) comenta ainda que é importante verificar a frequência de casos bons e maus em cada 

classe. Portanto, no processo de análise e categorização das variáveis é fundamental entender o 

conceito WOE e IV, além das estatísticas básicas que são úteis na análise bivariada. 

 

2.5 ANÁLISE DISCRIMINANTE 

 

Sobre análise discriminante, Hair Junior et al. (2009) relatam que o objetivo desta 

técnica é estimar a relação entre uma variável dependente não métrica (categórica) e um 

conjunto de variáveis independentes métricas, na forma geral apresentada pela expressão (13): 

 

  𝑌1 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯+ 𝑋𝑛.  (13) 

 

Johnson e Wichern (2007) comentam sobre duas técnicas que se complementam, a 

técnica de discriminação e classificação uma vez que separam conjuntos distintos de 

observações e alocam novas observações a grupos previamente definidos. O principal objetivo 

da discriminação é descrever, de forma gráfica ou algébrica, as características diferenciais dos 

objetos (ou observações) de várias populações conhecidas e que são “discriminantes”, cujos 

valores numéricos separam as populações o quanto for possível. Posteriormente, a técnica de 

classificação visa classificar observações em dois ou mais grupos já estabelecidos onde as 

novas observações são derivadas para algum desses grupos. É importante refletir que a técnica 
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de discriminação cria uma função ou regra que separa observações, e a técnica de classificação 

pode utilizar essas funções para alocar novas observações. 

Complementando, Hair Junior et al. (2009) enfatizam que a técnica envolve determinar 

uma variável estatística discriminante que é combinação linear das duas (ou mais) variáveis 

independentes que melhor discriminarão os objetos ou observações (clientes, empresas, etc.) 

nos grupos definidos a priori. Para isso, é preciso estabelecer os pesos para cada variável 

independente objetivando maximizar as diferenças entre os grupos (ou seja, a variância entre 

grupos relativa à variância interna no grupo). 

 A análise discriminante envolve uma função discriminante geral, apresentada pela 

equação 14: 

 𝑍𝑗𝑘 = 𝑎 + 𝑊1𝑋1𝑘 + ⋯+ 𝑊𝑛𝑋𝑛𝑘 , na qual  (14) 

 

𝑍𝑗𝑘 = score 𝑍 discriminante da função discriminante 𝑗 para o objeto 𝑘; 

𝑎 = intercepto ou constante da função discriminante; 

𝑊𝑖 = peso discriminante para a variável independente 𝑖; 

𝑋𝑖𝑘 = variável independente 𝑖 para o objeto 𝑘. 

Hair Junior et al. (2009) conceituam o score 𝑍 como o score definido pela função 

discriminante para cada objeto na análise e geralmente é dado em valores padronizados. Esse 

score é conhecido como score Z e é calculado para cada objeto ou observação em cada função 

discriminante e usado em conjunto com o score de corte para determinar a permanência 

prevista ao grupo. O score de corte é um critério onde cada score Z discriminante individual é 

comparado para determinar a pertinência prevista em um grupo. Quando a análise envolve dois 

grupos, a previsão de grupo é determinada computando-se um único score de corte. Elementos 

com scores Z discriminantes abaixo dessa marca são designados a um grupo, enquanto aqueles 

scores acima são classificados no outro. Para três ou mais grupos, funções discriminantes 

múltiplas são usadas, com um score de corte diferente para cada função. 

Historicamente, os termos “discriminar” e “classificar” foram introduzidos por Fisher 

(1936) no primeiro tratamento de problemas de separação. Fisher (1936) utilizou a análise 

discriminante para identificar as variedades de uma planta denominada “Íris” através das 

características das suas folhas. Após 5 anos, Durand (1941) aplicou a técnica em dados de 

credit scoring para separar clientes adimplentes dos inadimplentes, porém não foi utilizado na 

prática.  
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Altman (1968) foi um dos pioneiros no desenvolvimento de um modelo de credit 

scoring envolvendo dados de um grupo de empresas concordatárias e um grupo de empresas 

não concordatárias assim como informações de balanço das empresas.  Altman (1968) utilizou 

a análise discriminante linear que resultou o chamado Z-Score de Altman, que pode ser 

calculado a partir de uma análise discriminante linear e utilizado para avaliar a saúde financeira 

de uma empresa. Após algumas décadas, Altman (2013) atualizou o Z-score e refez as 

estimativas com dados mais atuais. 

De acordo com as características dos dados, podem ser aplicadas diferentes técnicas de 

análise discriminante como a análise discriminante linear de Fisher e a análise discriminante 

quadrática. Na próxima seção são apresentadas as funções discriminantes de Fischer e 

quadrática. 

 

2.5.1 Função Discriminante de Fisher e Função Discriminante Quadrática 

 

A) Função Discriminante de Fisher 

 

 Para Johnson e Wichern (2007), a ideia de Fisher foi transformar observações 

multivariadas 𝑋 em uma univariada 𝑌, tal que 𝑌 trouxesse informações das populações 𝜏1 e 𝜏2 

de modo que essas populações ficassem mais separadas possíveis. Deste modo, Fisher sugeriu 

criar combinações lineares de 𝑋 em função de 𝑌 e, para isso Fisher não assumiu que as 

populações tivessem distribuições normais, mas que as matrizes de covariância fossem iguais. 

Fisher, então, considerou as médias dos resultados de 𝑌 com as observações de 𝑋 pertencentes 

ao grupo 𝜏1 e as médias dos resultados de 𝑌 pertencentes a  𝜏2 e selecionou uma combinação 

linear que maximizasse o quadrado da distância entre as duas médias resultantes relativas à 

variabilidade de 𝑋 nas duas populações. A função discriminante linear de Fisher, que garante a 

máxima distância entre os grupos, é dada pela equação 15: 

 

 𝐷(𝑋) = 𝑎′𝑋 = [𝜇1 − 𝜇2]′𝛴
−1𝑋 ,  (15) 

 

na qual: 𝑎= vetor discriminante; 

𝑋= valores das observações ou vetor aleatório ou vetor que caracteriza as populações; 

𝜇1 e 𝜇2= vetor das médias das populações 𝜏1 e 𝜏2; 

∑ =matriz de covariância das populações 𝜏1 e 𝜏2; 
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Dada uma determinada observação 𝑋0, para alocá-la no grupo 𝜏1 é preciso conhecer o 

ponto médio da combinação linear dada pela equação 16 a seguir: 

 

 𝑚 =
1

2
[𝜇1 − 𝜇2]′∑

−1[𝜇1 + 𝜇2]  (16) 

 

Assim, 𝑋0 pertence a 𝜏1 se 𝐷𝑋0
≥ 𝑚 e 𝑋0 pertence a 𝜏2 se 𝐷𝑋0

< 𝑚. 

 

B) Função Discriminante Quadrática 

 

Segundo Johnson e Wichern (2007), a função discriminante quadrática é apropriada 

quando as matrizes de covariância não são iguais. A equação 17 apresenta a função quadrática: 

 

 𝐷𝑖
𝑄(𝑥) = −

1

2
𝑙𝑛 | 𝛴𝑖| −

1

2
(𝑥 − 𝜇𝑖)

′𝛴𝑖
−1(𝑥 − 𝜇𝑖) + 𝑙𝑛𝑝𝑖 , 𝑖 = 1,2,… , 𝑔, (17) 

 

na qual: 𝑥 = valores das observações ou vetor aleatório que caracteriza as populações; 

𝜇𝑖 = vetor das médias das populações 𝜏𝑖; 

𝑝𝑖 = probabilidade a priori de a observação pertencer à população 𝜏𝑖; 

Σ𝑖= matriz de covariância da população 𝜏𝑖; 

𝑔 = quantidade de grupos. 

Dada uma determinada observação 𝑋0, para alocá-la no grupo 𝜏𝑘 é preciso que 𝐷𝑘
𝑄(𝑋𝑜) 

seja o maior dentre 𝐷1
𝑄(𝑋𝑜), 𝐷2

𝑄(𝑋𝑜),..., 𝐷𝑔
𝑄(𝑋𝑜) onde 𝐷𝑘

𝑄(𝑋𝑜) é calculado utilizando a equação 

17. 

Johnson e Wichern (2007) comentam, também, que a regra para classificação utilizando 

a função quadrática pode ser sensível aos desvios da normalidade. É importante ressaltar que se 

os dados não forem normalmente distribuídos, duas opções estão disponíveis. Em primeiro 

lugar, os dados podem sofrer transformações (por exemplo, a transformação de Box-Cox (Box 

e Cox, 1964)) para que os mesmos se tornem normalmente distribuídos e consequentemente, 

pode ser feito um teste de igualdade das matrizes de covariância para verificar qual função se 

aplica (função linear ou quadrática).  

Em segundo lugar, pode-se usar a regra linear ou quadrática sem se preocupar com a 

distribuição da população assumindo que o resultado será razoável, porém é importante 
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verificar o desempenho do procedimento de classificação através da divisão em amostras de 

treinamento e teste. 

Para aplicar a função discriminante de Fisher ou quadrática é necessário validar a 

premissa de homogeneidade das matrizes de covariância, que é uma das premissas que 

precisam ser avaliadas antes da aplicação da análise discriminante. A seguir são apresentadas 

todas as premissas que necessitam ser verificadas. 

 

2.5.2 Premissas da Análise Discriminante 

 

Para Hair Junior et al. (2009), as suposições da análise discriminante estão relacionadas 

tanto com os processos estatísticos envolvidos nos procedimentos de estimação e classificação 

quanto com os problemas que afetam a interpretação dos resultados.  

Corrar et al. (2009) e Hair Junior et al. (2009) destacam as premissas para a aplicação 

da análise discriminante que são: normalidade multivariada, linearidade (ou 

multicolinearidade), ausência de valores atípicos ou outliers, homogeneidade das matrizes de 

variância-covariâncias. 

Hair Junior et al. (2009) comentam que se as suposições são violadas, o pesquisador 

deve compreender o impacto sobre os resultados que podem ser esperados e também considerar 

métodos alternativos para a análise, como por exemplo, a regressão logística. 

A seguir são discutidos os pressupostos da análise discriminante: normalidade 

multivariada, multicolinearidade, valores atípicos ou outliers e matrizes de covariância iguais.  

 

A) Normalidade multivariada 

 

Para Rencher (2002), normalidade multivariada é a normalidade conjunta considerando 

todas as variáveis. A normalidade multivariada garante que todas as variáveis possuem 

distribuição normal, individualmente. Destaca-se que em uma investigação de normalidade 

multivariada ou conjunta, ao optar por verificar apenas a normalidade univariada das variáveis 

é possível obter resultados satisfatórios, mas não garante a normalidade conjunta devido a 

possível presença de correlação. Entretanto, a verificação da normalidade multivariada não é 

tão simples quanto avaliar a normalidade univariada e segundo Sharma (1996), existem poucos 

métodos disponíveis para testar a normalidade multivariada.  

Mardia (1970) apresentou um teste baseado nos coeficientes de simetria e curtose 

chamado de “Teste de Normalidade Multivariada de Mardia”. Ao rejeitar a hipótese nula de 
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distribuição simétrica e mesocúrtica faz com que a suposição de normalidade multivariada seja 

violada uma vez que para que duas distribuições sejam iguais, é necessário que todos os seus 

momentos sejam iguais e não apenas os quatro primeiros momentos.  

 Teoricamente, dada uma amostra aleatória 𝑋1, 𝑋2,..., 𝑋𝑛 de vetores p-variados 

independentes e idênticos com média 𝜇 e matrizes de covariância 𝛴 desconhecidas, Mardia 

(1970) define os estimadores de assimetria (equação 18) e curtose (equação 19) como sendo, 

respectivamente: 

 

          𝐵1,𝑝
𝑀 =

1

𝑛2
∑ ∑ {(𝑋𝑖 − 𝑋 ̅)′∑−1(𝑋𝑗 − �̅�)}

3𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1    (18) 

 

 𝐵2,𝑝
𝑀 =

1

𝑛
∑ {(𝑋𝑖 − 𝑋 ̅)′∑−1(𝑋𝑗 − �̅�)}

2
,𝑛

𝑖=1   (19) 

 

na qual o vetor de médias amostrais é �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 , ∑ =

1

𝑛
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋 ̅)′(𝑋𝑖 − 𝑋 ̅)𝑛

𝑖=1  é o 

estimador viesado de máxima verossimilhança das matrizes de covariância amostrais e Σ−1 é a 

matriz inversa de 𝛴. 

A estatística de simetria 𝐴 =
𝑛

6
𝐵1,𝑝

𝑀  possui distribuição qui-quadrado assintótica com 

1

6
 (𝑝 + 1) (𝑝 + 2) sob hipótese nula (𝐻0: 𝐵1𝑝 = 0) e a estatística 𝐵 =

𝑏2,𝑝
𝑀 −𝑝(𝑝+2)

√8𝑝(𝑝+2)

𝑛

 possui 

distribuição assintótica normal padrão sob hipótese nula (𝐻0: 𝐵2𝑝 = 0). Casos as hipóteses 

nulas sejam rejeitadas a um nível de significância estabelecido, a distribuição dos dados é 

considerada não normal. 

Caso a suposição de normalidade multivariada seja violada, Seber (1984) e Johnson e 

Wichern (2007) aconselham transformar os dados para criar um conjunto de dados com uma 

possível distribuição normal. A transformação de Box-Cox é usualmente utilizada para 

normalizar dados. 

Segundo Box e Cox (1964) a aplicação da transformação definida pela equação 20 em 

variáveis não normais produz linearidade e normalidade. Vale destacar que essa transformação 

é aplicada em variáveis com valores positivos. 

 

 𝑋𝜆 = {
𝑋𝜆−1

𝜆
 (𝜆 ≠ 0)

𝑙𝑜𝑔𝑋 (𝜆 = 0)
}  , (20) 
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na qual X é a variável aleatória e λ é uma constante desconhecida. 

É importante notar que quando os dados possuem valores nulos a transformação de 

Box- Cox se torna restrita. O autor Yamamura (1999) sugere a adição de uma constante c=0,5 

para dados com uma distribuição não conhecida. Yamamura (1999) sugere a adoção desse 

valor (0,5), pois em uma distribuição discreta definida em {0, 1, 2,...} a mesma passa a ser 

descrita por uma correspondente distribuição contínua. 

Ao adotar essa constante na transformação de Box-Cox (equação 20), a nova fórmula 

(equação 21) passa a ser definida como: 

 

 𝑋𝜆 = {
(𝑋+0,5)𝜆−1

𝜆
 (𝜆 ≠ 0)

𝑙𝑜𝑔(𝑋 + 0,5) (𝜆 = 0)
}   (21) 

 

B) Multicolinearidade 

 

Para Hair Junior et al.(2009), multicolinearidade denota que duas (colinearidade) ou 

mais variáveis estão altamente correlacionadas, de modo que uma variável pode ser altamente 

explicada ou prevista pela(s) outra(s) variável (eis), acrescentando pouco ao poder explicativo 

do conjunto como um todo. Porém, essa consideração se torna especialmente crítica quando 

procedimentos stepwise são empregados.  

A maneira mais simples e óbvia de identificar a colinearidade é a análise de correlação 

das variáveis independentes. A presença de altas correlações (geralmente 0,90 ou mais) é a 

primeira indicação de colinearidade, mas a ausência de correlação elevada não garante uma 

falta de colinearidade que pode ocorrer devido ao efeito combinado de duas ou mais variáveis 

independentes.  

As duas medidas mais comuns para avaliar a colinearidade de duas ou mais variáveis 

são: 1) O valor de tolerância e 2) Seu inverso – definido como o fator de inflação de variância 

mais conhecido como VIF (variance inflation factor). Essas medidas mostram o grau em que 

cada variável independente é explicada pelas demais variáveis. Em termos simples, cada 

variável independente se torna uma dependente e passa por uma regressão em relação às 

demais variáveis independentes. Tolerância é a quantia de variabilidade da variável 

independente selecionada não explicada pelas outras variáveis independentes (Hair Junior et 

al., 2009).   
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Portanto, valores muito pequenos de tolerância (logo, grandes valores de VIF dado que 

VIF=1/tolerância) denotam colinearidade elevada. Um valor referência comum é uma 

tolerância de 0,10 ou um VIF de 10, porém cada pesquisador deve determinar o grau de 

colinearidade aceitável. Por exemplo, um valor de tolerância de 0,10 corresponde a uma 

correlação múltipla de 0,95 do mesmo modo que uma correlação de 0,90 corresponde a uma 

tolerância de 0,19. Em caso de presença de variáveis multicolineares, uma possível ação é a 

omitir essas variáveis independentes e procurar identificar outras variáveis independentes que 

não sejam altamente correlacionadas (Hair Junior et al., 2009).   

 

C) Valores Atípicos ou Outliers. 

 

Hair Junior et al. (2009) comentam que os valores atípicos ou outliers causam impacto 

substancial na precisão de classificação de quaisquer resultados da análise discriminante. Uma 

possível forma de detecção de valores atípicos é a perspectiva univariada que tem como 

objetivo examinar a distribuição de observações e seleciona como atípicos aqueles casos que 

estão fora dos intervalos de distribuição. Ao identificar esses valores é preciso entender se a 

ocorrência deles é causada por um eventual erro na base de dados, um evento extraordinário ou 

por estarem no intervalo usual de valores para cada variável.   

Em suma, o importante é entender o problema e decidir se esses valores devem ou não 

ser retirados da amostra. Por exemplo, em caso de erro na base de dados a observação deve ser 

eliminada, mas em casos de peculiaridade extraordinária o dado pode ser mantido na análise, 

pois pode representar uma informação válida (Hair Junior et al., 2009). 

 

D) Homogeneidade das matrizes de covariância 

 

Para Giudici (2003), concordância é a tendência de observar valores elevados (ou 

baixos) em uma variável “𝑋” conjuntamente com valores elevados (ou baixos) em outra 

variável “𝑌”. Do mesmo modo, a discordância é a tendência observar valores baixos (ou 

elevados) em uma variável “𝑋” em conjunto com valores elevados (ou baixos) em outra 

variável “𝑌”. Para a medição de concordância, a medida mais comum é a covariância, como 

definida na equação 22.  

 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) =
1

𝑁
∑ [𝑋𝑖

𝑁
𝑖=1 − �̅�][𝑌𝑖 − �̅�],  (22) 
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na qual �̅�= média de 𝑋 e �̅�= média de 𝑌. 

Giudici (2003) enfatiza que a covariância é calculada a partir de uma matriz de dados e 

ressalta que a covariância assume valores positivos se as variáveis são concordantes e valores 

negativos se elas são discordantes. De fato, uma vez que existe uma covariância para cada par 

de variáveis, este cálculo dá origem a uma nova matriz de dados, chamado de matriz de 

variância-covariância.  

Nesta matriz, as linhas e colunas correspondem às variáveis disponíveis, a diagonal 

principal contém os desvios e as células fora da diagonal principal contém as covariâncias entre 

cada par de variáveis.  

Por exemplo, se 𝐶𝑂𝑉(𝑋𝑗,𝑋𝑖) =  𝐶𝑂𝑉(𝑋𝑖,𝑋𝑗) a matriz será simétrica, conforme Figura 6. 

 

 

Figura 6: Matriz de covariância.  

(Fonte: Giudici, 2003) 

 

Segundo Hair et al. (2009), o teste mais utilizado na análise discriminante para testar se 

as matrizes de covariância são iguais é o teste M de Box que considera várias variáveis 

métricas. A equação 23 apresenta o teste (Box, 1949): 

 

 𝑀 = (𝑛 − 𝑘) 𝑙𝑛|𝑆| − ∑ 𝜈𝑗𝑙𝑛 |𝑘
𝑗=1 𝑆𝑗 |, (23) 

 

na qual: 𝑘= número de grupos; 

𝑛= tamanho da amostra (considerando todos os grupos); 

𝑆 = matriz de covariância conjunta total; 

𝑆𝑗 = matriz de covariância do grupo 𝑗; 

𝜈𝑗 = 𝑛𝑗 − 1graus de liberdade associados a cada grupo. 

Dado o teste onde 𝐻0 = 𝛴1 = 𝛴2 = ⋯ = 𝛴𝑗, Box (1949) apresentou uma modificação 

de modo que a estatística M se aproximasse da distribuição qui-quadrado, ou seja, a equação 23 
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foi modificada multiplicando-a por uma constante 𝐶. Assim, a estatística 𝑀𝐶 segue uma 

distribuição qui-quadrado, ou seja, MC~χ1

2
p(p+1) (k−1) 

2 , na qual 𝑝 corresponde ao número de 

variáveis e 𝐶 é definido pela equação 24: 

 

 𝐶 = [1 −
2𝑝2+3𝑝−1

6(𝑝+1)(𝑘−1)
(∑

1

𝜈𝑗

𝑘
𝑗=1 −

1

𝑛−𝑘
)]  (24) 

 

Johnson e Wichern (2007) destacam que o teste M de Box, que se aproxima à 

distribuição qui-quadrado, é aplicado quando a amostra excede vinte observações e quando o 

número de grupos da população é menor ou igual a cinco. Além disso, o teste M de Box se 

torna um pouco sensível com relação a não normalidade dos dados. 

Após a validação das premissas, já é possível implementar o modelo de análise 

discriminante e assim como no modelo de regressão logística, é preciso avaliar a qualidade da 

técnica. A matriz de classificação (seção 2.4.3) e a taxa de erro aparente (definida a seguir) são 

medidas de desempenho que podem ser utilizadas na análise discriminante. 

 

2.5.3 Avaliação do Modelo de Análise Discriminante 

 

A) Taxa de Erro Aparente 

 

Johnson e Wichern (2007) apresentam uma medida de desempenho que não depende 

das populações de origem e que pode ser calculada para qualquer procedimento de 

classificação. Esta medida, denominada taxa de erro aparente (APER), é definida como a fração 

de observações na amostra de desenvolvimento (treinamento) que são classificadas 

erroneamente pela função de classificação amostral. 

A taxa de erro aparente pode ser facilmente calculada a partir da matriz de confusão ou 

classificação (seção 2.4.3) que mostra a associação de grupo real versus predito. Através da 

equação 25 é possível calcular o APER.  

 

 𝐴𝑃𝐸𝑅 =
𝑛1𝑚+𝑛2𝑚

𝑛1+𝑛2
, (25) 

 

na qual: 𝑛1= quantidade de observações no grupo 𝜏1; 

𝑛2 = quantidade de observações no grupo 𝜏2; 
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𝑛1𝑚 = quantidade de observações do grupo 𝜏1 classificados erroneamente em 𝜏2; 

𝑛2𝑚q = quantidade de observações do grupo 𝜏2 classificados erroneamente em 𝜏1 

 

Johnson e Wichern (2007) apresentaram um exemplo onde o valor da taxa de erro 

aparente é próximo de 30% e concluíram que é um valor considerado otimista para avaliar o 

desempenho da análise discriminante. 

A próxima seção apresenta um resumo da aplicação de todo o processo de análise 

discriminante separado em estágios. 

 

2.5.4 Estágios da Análise Discriminante 

 

A Figura 7 resume os seis estágios que devem ser considerados para aplicar a técnica de 

análise discriminante (Hair Junior et al., 2009): 

 

 

Figura 7: Estágios para execução da análise discriminante. 

( Fonte: Adaptado de Hair Junior et al., 2009) 

 

A) Estágio 1: Problema de Pesquisa. 

 

Este estágio visa entender a diferença entre os grupos uma vez que existe uma variável 

dependente categórica e diversas variáveis independentes métricas. Nesse estágio é válido 

analisar o perfil dos grupos para entender a diferença entre eles.  

 

B) Estágio 2: Questões de Planejamento de Pesquisa. 
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A aplicação da técnica requer a consideração de várias questões como a seleção da 

variável dependente e das variáveis independentes, o tamanho necessário da amostra e a divisão 

da amostra para fins de validação.  

A variável dependente geralmente é categórica e pode ser dividida em grupos que 

frequentemente variam de dois a quatro. A escolha das variáveis independentes, de modo geral, 

é selecionada de duas maneiras: a partir de pesquisa prévia ou a partir da intuição ou 

experiência do pesquisador. Com relação ao tamanho da amostra, é necessário, no mínimo, 

cinco observações por variável independente. Além do tamanho da amostra geral, no mínimo, o 

tamanho do menor grupo deve exceder o número de variáveis independentes. Como uma 

orientação prática, cada grupo deve ter no mínimo 20 observações. 

Outro ponto importante nesse estágio é a definição da amostra de análise (treinamento) 

e da amostra de teste (validação). Esse método de validação da função discriminante é chamado 

de abordagem de partição da amostra ou validação cruzada. Não existe regra para divisão tanto 

que alguns pesquisadores utilizam a partição 60% e 40% ou 75% e 25% dos dados para as 

amostras de treinamento e validação, respectivamente. Ressalta-se que é importante retirar uma 

amostra que seja proporcional aos grupos (amostra estratificada). 

 

C)  Estágio 3: Suposições da Análise Discriminante. 

 

Esse estágio refere-se à validação das premissas apresentadas na seção 2.5.2. É 

importante destacar que caso alguma dessas suposições seja violada, é preciso identificar os 

métodos alternativos disponíveis como, por exemplo, aplicar a função discriminante quadrática 

em caso de matrizes de covariância desiguais.  

 

D) Estágio 4: Estimação do Modelo Discriminante e Avaliação do Ajuste Geral. 

 

Após a escolha do modelo a ser construído (o que depende de uma premissa de 

homogeneidade das matrizes de covariância que já foi validada), o método stepwise, que é o 

mesmo procedimento adotado na regressão logística (seção 2.4.2), utiliza o poder 

discriminatório para selecionar as variáveis e é um procedimento útil quando existem muitas 

variáveis candidatas.  

Após criar a função discriminante, é preciso calcular o valor do score Z para cada 

observação, avaliar a distribuição das observações utilizando, por exemplo, a matriz de 
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classificação. Além disso, é possível criar o score de corte, se necessário. O score de corte 

ótimo ou (valor Z crítico) é definido de acordo com a quantidade de observações dentro de cada 

grupo. 

O score de corte para grupos com tamanhos distintos é dada pela equação 26: 

  

    𝑍𝐶𝑈 =
𝑁𝐴𝑍𝐵+𝑁𝐵𝑍𝐴

𝑁𝐴+𝑁𝐵
 , na qual          (26) 

 

𝑍𝐶𝑈 = valor do score crítico para grupos com tamanhos diferentes; 

𝑁𝐴 = número de observações no grupo A; 

𝑁𝐵 = número de observações no grupo B; 

𝑍𝐴= centroide do grupo A; 

𝑍𝐵 = centroide do grupo B.  

 

E)  Estágio 5: Interpretação dos Resultados. 

 

O estágio 5 consiste em interpretar as variáveis do modelo discriminante identificando 

quais variáveis possuem mais peso. Os sinais dos pesos não afetam a ordenação, pois eles 

indicam apenas uma relação negativa ou positiva com a variável dependente ou resposta. Em 

suma, esse estágio apresenta o perfil das variáveis e comportamento delas em relação aos 

grupos. Além disso, fica a critério do pesquisador representar as diferenças nos grupos através 

de gráficos construídos envolvendo todas as variáveis incluídas no modelo. 

 

F)  Estágio 6: Validação do modelo. 

 

O estágio 6 aborda a validação da função discriminante. O principal meio de validação é 

pelo uso da amostra de validação e teste. Portanto, é preciso verificar se a função discriminante 

classifica as observações corretamente. A forma mais comum de validar o modelo é utilizar a 

matriz de classificação e a validação cruzada (Johnson e Wichern, 2007). 

As seções 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5 apresentaram tanto o tema abordado neste trabalho que é a 

construção de um modelo de collection scoring em uma base de dados com indivíduos do tipo 

non-performing loans quanto às duas técnicas que foram empregadas denominadas regressão 

logística e análise discriminante. Entretanto, é importante abordar conceitos que envolvem a 
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preparação dos dados como a amostragem e análise de correlação que serão apresentadas a 

seguir. 

 

2.6 AMOSTRAGEM ALEATÓRIA E ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

 

2.6.1 Amostragem Aleatória 

 

Segundo Stevenson (2001), a finalidade da amostragem é permitir fazer inferências 

sobre uma população após inspeção de apenas uma parte dela. Naturalmente, espera-se que a 

amostra represente a população de que foi extraída e esse objetivo é atingido quando a 

amostragem é aleatória. Em populações discretas, o termo aleatório significa que cada item 

desta população tem a mesma chance de ser incluída na amostra. 

Bussab e Morettin (2003) definem população como sendo o conjunto de todos os 

elementos ou resultados sob investigação e a amostra é qualquer subconjunto desta população. 

No caso da amostragem aleatória sorteia-se um elemento da população sendo que todos os 

elementos têm a mesma probabilidade de serem selecionados e o procedimento é repetido até 

que se chegam as n unidades da amostra. Esta pode ser caracterizada sem reposição se a 

unidade sorteada for removida da população antes do próximo sorteio.  

Portanto, uma amostra aleatória simples de tamanho n de uma variável aleatória X, com 

dada distribuição, é o conjunto de n variáveis aleatórias independentes X1, X2,..., Xn, cada uma 

com a mesma probabilidade de X (Bussab e Morettin, 2003).      

 Além da definição de amostragem aleatória é importante definir a essência da 

amostragem estratificada onde é considerada uma variável “critério” para separar a população 

em estratos. Essa técnica caracteriza-se pela homogeneidade ou pequena variabilidade dentro 

de cada estrato e pela heterogeneidade ou grande variabilidade entre os estratos. (Bussab e 

Morettin, 2003). 

 Após uma breve definição sobre amostragem, é preciso refletir sobre as amostras que 

compuseram este trabalho uma vez que é essencial que haja uma parte dos dados disponíveis 

para o desenvolvimento do modelo, outra para validação e se possível, uma destinada para teste 

que pode ser considerada uma amostra que simula indivíduos novos. 

 Hastie et al.(2001) afirmam que se existe uma quantidade de dados considerável, a 

melhor abordagem para selecionar os melhores modelos e avaliá-los é dividir o conjunto de 

dados, de forma aleatória, em três partes: um conjunto de treinamento, um conjunto para 

validação, e um conjunto de teste. O conjunto de treinamento é usado para ajustar o modelo; os 
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dados de validação são  usados para estimar erro de predição e o conjunto de teste é utilizado 

para a avaliação do erro de generalização do modelo final, ou seja, verificar se os dados futuros 

serão classificados corretamente. 

 Hastie et al. (2001) ainda ressaltam a dificuldade de se obter uma regra geral sobre 

como escolher o número de observações em cada uma das três partes citadas anteriormente, e 

como essa escolha depende da qualidade e complexidade dos dados e do tamanho da amostra 

de treinamento. Assim, recomendam dividir o conjunto de forma que 50 % direcionado para o 

treinamento, 25% para validação e 25% para o teste. 

  

2.6.2 Análise de Correlação 

 

Garson (2006) conceitua correlação como uma medida de associação bivariada, ou seja, 

a força do grau de relacionamento entre duas variáveis. Stevenson (2001) define correlação 

como um “co-relacionamento”, ou seja, indica até que ponto os valores de uma variável estão 

relacionadas com os valores da outra. A forma mais comum de análise de correlação envolve 

números contínuos, e o grau de relacionamento entre duas variáveis contínuas é sintetizado por 

um coeficiente de correlação conhecido como “r de Pearson”. 

Stevenson (2001) apresenta as hipóteses adotadas para calcular o coeficiente de 

correlação linear “r de Pearson” que são: 

a) Tanto x como y são variáveis aleatórias contínuas. Isto é, tanto x quanto y devem 

variar livremente.  

 b) A distribuição de frequência conjunta (isto é, a distribuição de valores pares, x y) é 

normal. 

 Para Stevenson (2001), o coeficiente de correlação linear tem duas propriedades que 

caracterizam a natureza de uma relação entre duas variáveis. Uma é o sinal (+ ou -) e outra é a 

sua magnitude, ou seja, o sinal é o mesmo de um coeficiente angular de uma reta imaginária 

que se ajusta aos dados e a magnitude indica o quão próximo dessa reta imaginária estão os 

pontos individuais. Exemplo: um coeficiente de correlação próximo de -1 ou 1 indica que os 

valores (pontos) estão muito próximos da reta ou sobre a reta e um coeficiente de correlação 

próximo de 0 sugere maior dispersão. Desse modo, Stevenson (2011) interpreta o coeficiente 

de correlação linear como: 

• 1: Relacionamento positivo perfeito, ou seja, correlação perfeita; 

• -1: Relacionamento negativo perfeito; 

• 0: Ausência de Relacionamento; 
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• 0,7: Relacionamento positivo moderado e 

• -0,7: Relacionamento negativo moderado. 

Bussab e Morettin (2003) apresentam a equação (27) que descreve o coeficiente de 

correlação: 

   𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) ou  𝑟 =
𝐶𝑜𝑣 (𝑋,𝑌) 

𝑑𝑝(𝑋)×𝑑𝑝(𝑌) 
·, na qual        (27) 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) = covariância ou variância conjunta das variáveis X e Y; 

𝑑𝑝(𝑋) = desvio padrão da variável X; 

𝑑𝑝(𝑌) = desvio padrão da variável Y e 

−1 ≤  𝑟 ≤  1. 

De acordo com Stevenson (2011), os coeficientes com valores acima de + 0,70 e abaixo 

de – 0,70 indicam uma forte correlação e podem ser desprezados.  

 Após a apresentação das principais teorias abordadas nesta dissertação, o próximo 

capítulo apresenta a parte prática do estudo através da descrição dos experimentos, 

apresentação da base de dados e técnicas adotadas.   
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e métodos utilizados e a descrição 

detalhada da realização dos experimentos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho foi definida como bibliográfica 

exploratória e experimental e a abordagem como quantitativa. Pode-se considerar a pesquisa 

também como aplicada, pois visa gerar conhecimento e utilizá-lo de forma prática 

considerando os resultados obtidos. 

A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, 

documentos, mapas, imagens, manuscritos, etc. Todo material recolhido deve ser submetido a 

uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura 

atenta e sistemática que se faz acompanhar de anotações e fichamentos que, eventualmente, 

poderão servir à fundamentação teórica do estudo (Gil, 2002). 

Segundo Yin (2015) a pesquisa exploratória permite uma maior familiaridade entre o 

pesquisador e o tema pesquisado, visto que este ainda é pouco conhecido, pouco explorado. 

Nesse sentido, caso o problema proposto não apresente aspectos que permitam a visualização 

dos procedimentos a serem adotados, será necessário que o pesquisador inicie um processo de 

sondagem, com vistas a aprimorar ideias, descobrir intuições e, posteriormente, construir 

hipóteses.  

Uma pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que esta pesquisa objetiva o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante 

flexível para que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 

estudado (Gil, 2002). 

A pesquisa experimental determina um objeto de estudo, selecionam-se as variáveis que 

seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos 

que a variável produz no objeto (Gil, 2002).  

 

3.2 CONDUÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

A condução dos experimentos foi realizada em quatro fases: 
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• Fase 1: Preparação da base de dados; 

• Fase 2: Implementação do modelo de regressão logística; 

• Fase 3: Implementação do modelo de análise discriminante; 

• Fase 4: Implementação dos novos modelos de regressão logística e análise 

discriminante a partir das saídas (outputs) dos modelos implementados 

individualmente. Comparação dos resultados e avaliação do desempenho dos 

modelos. 

Vale ressaltar que cada modelo contém características intrínsecas, o que levou a 

necessidades particulares de preparação dos dados. Por isso, a Fase 1 foi fundamental para a 

realização das demais fases. 

Os dados utilizados nos experimentos referem-se a uma amostra oriunda de uma base de 

dados de uma população de pessoas físicas que emprestaram dinheiro e estão em atraso há mais 

de 90 dias. A amostra referente ao período de março a julho de 2015 foi extraída de forma 

aleatória sem reposição e possui 10 (dez) mil registros com 20 (vinte) variáveis independentes, 

1 (uma) variável dependente, 1 (uma) variável indicando o período e 1 (uma) variável 

identificando o indivíduo.   

Esse conjunto de dados foi fornecido pela empresa Serasa Experian, e possui 1 (uma) 

variável dependente ou resposta (“conceito”) binária indicando se após o período de 90 dias de 

atraso, a empresa recuperou ou não o montante concedido. A carta de solicitação da base de 

dados para a empresa Serasa Experian, assim como um trecho do documento de autorização de 

uso estão no Apêndice desta dissertação. 

Para a condução do presente trabalho, considerou-se essa base de dados como sendo a 

população total e a partir daí, esse conjunto de dados foi dividido em amostras de forma 

aleatória. 

A máquina utilizada para a realização dos experimentos foi um notebook Dell, modelo 

Inspiron 1525 com Windows Vista Home Basic sendo 2 GHz de processamento, 2 Gb de 

memória e 100gb de disco.  

Os softwares utilizados em todas as fases deste trabalho estão especificados na Tabela 5 

a seguir. 
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Software 

 

 Função 

Principal 
Utilização URL 

Excel 

2010 

Editor de 

planilhas 

eletrônicas 

Armazenamento 

dos dados e 

criação de 

gráficos e tabelas 

https://products.office.com/pt-br/excel 

SAS 9.0 

(Statistical 

Analysis 

System) 

Software de 

aprendizado 

de máquina e 

estatística 

Preparação dos 

dados, aplicação 

da regressão 

logística e análise 

discriminante. 

http://www.sas.com/en_sg/software/analytics/stat.html 

Tabela 5: Softwares utilizados na pesquisa. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

3.2.1 Fase 1: Preparação da Base de Dados 

 

3.2.1.1 População e Amostra 

 

A Tabela 6 apresenta a descrição da base de dados composta por data de referência da 

ação de cobrança (variável “DATA”), um identificador do cliente (variável “ID”: informação 

mascarada ou criptografada para preservar a identidade do cliente), uma variável resposta 

(variável “CONCEITO”) e vinte variáveis independentes ou preditoras (variáveis X1 à X20). 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

CONCEITO 

Evento de interesse. Indica se a empresa recuperou as dívidas dos clientes que estavam 

em aberto 1 mês após a referência (0 = recuperou, 1 = não recuperou) 

DATA Data de referência para a ação de cobrança e extração das variáveis 

ID Identificador do cliente (informação criptografada) 

X1 Período de tempo máximo que uma restrição ficou ativa  

X2 

Período de tempo no qual o documento ficou com a quantidade máxima de restrições 

ativas ao mesmo tempo  

X3 

Quantidade de consultas realizadas por empresas do segmento de seguradoras nos últimos 

5 anos 

X4 Quantidade de consultas realizadas nos últimos 5 anos 

X5 Quantidade de diferentes credores onde possui restrições resolvidas 

X6 

Quantidade de restrições ativas incluídas pelo grupo de maiores bancos privados nos 

últimos 5 anos 

X7 Quantidade de restrições ativas 

X8 Quantidade de restrições resolvidas nos últimos 24 meses da data de referência 

X9 Quantidade de vezes em que o documento ficou "limpo" após ter uma restrição incluída 

X10 % de pagamento das restrições incluídas 1 ano antes da data de referência  
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X11 % de pagamento das restrições incluídas por empresas do Sistema Financeiro Nacional  

X12 

% de pagamento das restrições incluídas por empresas do Sistema Financeiro Nacional 

180 dias antes da data de referência  

X13 Quantidade de empresas diferentes do setor de Seguros que realizaram alguma consulta 

X14 Tempo médio entre as consultas nos últimos 90 dias  

X15 Quantidade de diferentes credores onde possui restrição ativa 

X16 Quantidade de pendências ativas (excluindo-se pendências de bancos e financeiras) 

X17 Quantidade de restrições incluídas por Bancos que estão ativas 

X18 Quantidade de restrições resolvidas nos últimos 12 meses da data de referência 

X19 

Quantidade de restrições com origem em bancos e financeiras resolvidas nos últimos 24 

meses da data de referência 

X20 

Quantidade de restrições resolvidas (excluindo-se pendências de bancos e financeiras) nos 

últimos 24 meses da data de referência 

Tabela 6: Descrição das variáveis. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

A Figura 8 apresenta a proporção de recuperação da amostra de dados total 

disponibilizada pela Serasa Experian, ou seja, a porcentagem de clientes que pagaram suas 

dívidas mesmo estando com 90 dias de atraso em comparação àqueles que não quitaram o 

empréstimo, ou seja, é o comportamento da variável resposta (“conceito”) ou do evento de 

interesse ou target.  

 

 

Figura 8: Proporção de recuperação da amostra de dados. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Ao analisar a Figura 8, nota-se que a proporção de clientes que pagaram o empréstimo é 

baixa, ou seja, representam apenas 9,54% (aproximadamente 10%) considerando a amostra 

com 10 mil registros, disponibilizada pela Serasa. Tal informação indica a necessidade de se 
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obter direcionamentos mais assertivos com relação à seleção dos clientes que devem ser 

cobrados prioritariamente pelas empresas e, consequentemente, espera-se que as chances de 

pagamento aumentem devido à criação de estratégias específicas de acordo com a propensão de 

cada cliente ao pagamento. Isso justifica a aplicação dos modelos apresentados neste trabalho. 

 Após entendimento da base de dados, foi preciso criar as amostras para continuação dos 

experimentos seguindo a divisão da base de dados em três partes, considerando a qualidade e 

características singulares dos dados (Hastie et al., 2001). 

  Assim, foi considerada a seguinte partição: as amostras aleatórias sem reposição para 

treinamento ou desenvolvimento e validação foram retiradas dos meses de março a maio, sendo 

70% para treinamento e 30% para validação (Bae e Kim, 2015).   

 Por fim, para garantir melhores resultados, os meses de junho e julho foram utilizados 

para o conjunto de teste.  

 A Figura 9 apresenta a divisão da base de dados em um conjunto de treinamento, 

validação e teste: 

 

  

Figura 9: Proposta de divisão da base de dados em amostra de validação, treinamento e teste. 

 (Fonte: Autor, 2017) 

 

É importante ressaltar que a divisão do conjunto de dados em treinamento e validação 

foi realizada obedecendo aos critérios da amostragem estratificada, ou seja, garantindo que a 

amostra tenha, aproximadamente, 10% de casos em que a empresa recuperou os créditos e 90% 

de casos em que a empresa não recuperou os créditos, garantindo o perfil da amostra total. Do 

mesmo modo, esse critério se expande para o conjunto de validação. A parte destinada para 

teste se manteve original. A amostragem nesse estudo foi feita utilizando o comando “proc 

surveyselect”, presente no software SAS, que possui a função de criar amostras aleatórias.  

 

3.2.1.2 Weight of Evidence (WOE) e Information Value (IV) 
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Foi aplicado o IV na preparação dos dados (Fase 1), pois esse indicador é útil para 

entender a importância de cada variável na predição do evento. Portanto, foi definido que 

variáveis com IV menor ou igual a 0,1 seriam retiradas do estudo. Para a análise do IV na base 

de dados, cada variável foi dividida em dez partes iguais por meio do comando ”proc rank” 

(software SAS) para que a fosse aplicada as equações 11 e 12 referentes ao WOE e IV em todas 

as categorias. Por fim, foi feita a soma dos IV’s de todas as categorias para que a variável 

recebesse o valor global do IV. 

 

3.2.1.3 Análise de Correlação das Variáveis 

 

Além da eliminação de variáveis pouco importantes segundo o IV, foi verificada a 

análise de correlação para eliminar as variáveis correlacionadas, ou seja, aquelas que forneciam 

a mesma informação para o estudo. 

O software SAS, por meio da query “proc corr” calcula a correlação de Pearson e 

também apresenta o p-valor do teste de hipótese que indica se a hipótese nula (coeficiente de 

correlação linear é igual à zero) é rejeitada ou não. Além dos coeficientes, os p-valores 

resultantes do teste de correlação foram analisados e interpretados para que as variáveis 

correlacionadas fossem identificadas e retiradas do estudo.  

 

3.2.2 Fase 2: Modelo de Regressão Logística 

 

3.2.2.1 Análise Bivariada 

 

A análise bivariada foi aplicada na Fase 2, sendo fundamental para uma correta 

categorização das variáveis. Logo, focando em uma análise mais robusta, o IV e WOE foram 

aplicados nessa etapa, pois é muito importante garantir a melhor categorização das variáveis 

antes de aplicar o modelo de regressão logística (Fase 2). 

 Primeiramente, as 12 (doze) variáveis contínuas restantes foram divididas em vintis (20 

partes proporcionalmente iguais) apenas para iniciar o processo de análise do WOE. (Mays e 

Lynas (2011), Machado (2015) e Anderson (2007)). 

 Cabe ressaltar que o IV de todas elas foi avaliado para que todas continuassem 

discriminando os clientes que quitaram as dívidas daqueles que não quitaram de forma 

satisfatória. O comando SAS utilizado para a primeira divisão de classes em vintis foi o “proc 

rank” que divide a variável, de forma proporcional, em quantas classes forem desejadas. 
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Posterior à partição da variável em classes, o comando também informa o valor mínimo, 

máximo, quantidade de observações em cada grupo do evento de interesse para cada classe.  

 Após a divisão de todas as variáveis em vintis, o resultado de cada variável foi 

transferido para o Excel e foi criada uma tabela com as informações dos intervalos de cada 

categoria como valor mínimo, máximo, quantidade e proporção de clientes que quitaram a 

dívida e vice- versa e, também, foram calculados os valores do WOE e IV. A partir dessa tabela 

as classes foram analisadas e reagrupadas até chegar ao número de categorias ideal.  

 

3.2.2.2 Aplicação do Modelo de Regressão Logística 

 

Após todas as variáveis serem categorizadas, foi gerado o modelo de regressão logística 

que resultou em uma equação em que se tem a variável resposta e os coeficientes (estimativas) 

das variáveis que permaneceram no modelo. O software utilizado foi o SAS e a query utilizada 

está representada no Quadro 2: 

 

 

 

Quadro 2: Proc logistic do SAS. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

As premissas e definições da query são: 

• Critério de seleção stepwise. Segundo Shtatland et al. (2003), no “proc logistic” do 

SAS há três técnicas automáticas de seleção de modelo: a seleção para frente (forward), 

a seleção para trás (backward) e a seleção stepwise que combina os elementos dos dois 

anteriores. Por default, o SAS adota um nível de significância de 0,05 como critério de 

parada, ou seja, quando a variável atingir esse nível, ela é considerada forte para 

permanência no modelo. A estatística utilizada para entrada e saída das variáveis é o 

Teste de Wald. 

• Class: especifica as variáveis categorizadas; 

• Outmodel: armazena os parâmetros do modelo, para aplicação em outro público; 

• Output out: armazena a probabilidade de ocorrência do evento. 

proc logistic data =treinamento   outmodel=modelo; 

 class Variáveis independentes; model conceito= variáveis 

independentes 

/selection =stepwise slstay=0.05 slentry=0.05; 

output out=saida p=pred; 

 run; 
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• O código slstay especifica o nível de significância para uma variável permanecer no 

modelo. O código slentry especifica o nível de significância de uma variável no modelo. 

No estudo foi adotado o valor default de 0.05 para a entrada e saída de variáveis; 

• O default do SAS modela a variável resposta de forma ascendente, no caso como a 

variável resposta de interesse é 0 (conceito = 0, indicando que a empresa recuperou o 

crédito ou o cliente pagou a dívida), não foi necessário modificar a forma de 

modelagem. 

• A letra p determina a probabilidade da ocorrência do evento de interesse. É importante 

destacar que após a criação dessa probabilidade, costuma-se multiplicar esse valor por 

1000, e essa nova variável é denominada score. A mudança de escala é útil pela 

facilidade de interpretação. 

Considerando a amostra de validação, foi aplicado todo o processo de categorização das 

variáveis e aplicado o modelo de regressão construído utilizando a amostra de desenvolvimento 

ou treinamento.  

O código SAS que replica o modelo gerado utilizando a amostra de treinamento 

(inmodel) é apresentado no Quadro 3: 

 

 

Quadro 3: Aplicação do modelo de regressão logística em outro público. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

O código apresentado no Quadro 3 foi utilizado tanto no publico de validação do 

modelo (amostra de 30% retirados da base de dados de março/2015 a maio/2015) quanto na 

base de teste que são os dados de junho/2015 e julho/2015. 

 

3.2.2.3 Faixas de Score, Teste de KS e Matriz de Classificação 

 

Após a construção do modelo de regressão logística, costuma-se criar faixas intervalares 

de score para análise do desempenho do modelo e da proporção do evento de interesse por 

faixa. A partir das faixas de score é possível verificar se conforme o valor do score aumenta 

(agora em faixas intervalares), o percentual dos casos em que houve recuperação do montante 

emprestado também aumenta, pois o modelo de regressão logística será desenvolvido de modo 

que os maiores scores sejam dos clientes propensos à recuperação do crédito.  

proc logistic inmodel = modelo gerado; 

score data= validação e teste 

out= modelo_validacao; 

run; 
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O ideal é que a concentração do evento de interesse seja estritamente crescente nas 

faixas, pois é mais fácil criar estratégias quando existe concentração nos últimos intervalos de 

score. Para construir as faixas a query “proc univariate” fornece, por exemplo, o valor do 

score de corte de cada decil facilitando a criação das faixas. Após análise da concentração do 

evento de interesse, essas faixas de score podem mudar. 

Após a definição das faixas, o desempenho do modelo é avaliado pelo Teste de 

Kolmogorov-Smirnov (KS). 

O cálculo da estatística KS é feito utilizando software Excel que utiliza as faixas criadas 

no SAS com a quantidade do evento de interesse e não interesse dentro de cada uma delas. No 

caso do estudo, após a contagem da frequência dos casos de recuperação e não recuperação do 

crédito foram calculadas as distribuições acumuladas de ambos os casos, pois a estatística KS 

necessita da distribuição da variável resposta por faixa. Por fim, foi encontrado o valor máximo 

entre as diferenças das distribuições acumuladas dos casos de recuperação e não recuperação 

por faixa de score. 

Com relação à matriz de classificação, o “proc logistic” não calcula, de forma 

automática, a porcentagem de casos classificados corretamente e, por isso, foi necessário criá-

la. Como o score resultante é contínuo, foi preciso criar um ponto de corte que separa o valor 

predito em dois grupos, um que explica o evento de interesse e vice-versa.  

Considerando que a probabilidade do evento de interesse deve ser no mínimo 0 e no 

máximo 1, sugere-se que o ponto de corte seja a metade do valor dessa probabilidade, ou seja, 

0.5 (Hosmer e Lemeshow, 1989). Logo, a partir desse ponto de corte já é possível construir a 

matriz a partir da variável resposta predita resultante do modelo ajustado e compará-la com o 

valor real observado, ou seja, a variável dependente. 

 

3.2.3 Fase 3: Análise Discriminante 

 

A Fase 3 refere-se à aplicação da análise discriminante, e para isso, a base de dados será 

a mesma utilizada no modelo de regressão logística na qual as variáveis que possuíam um valor 

de IV baixo e eram correlacionadas entre si foram eliminadas por não agregarem valor para o 

estudo. Ressalta-se que na análise discriminante as variáveis são trabalhadas na forma contínua 

uma vez que a análise discriminante utiliza os valores médios das variáveis na técnica de 

discriminação. 

Como a análise discriminante necessita da validação das premissas apresentadas na 

seção 2.5.2, todas foram analisadas para a escolha do modelo discriminante ideal. Após a 
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aplicação da técnica, o modelo foi avaliado pela matriz de classificação e pela taxa de erro 

aparente. 

 

3.2.3.1 Validação das Premissas 

 

Para validar a premissa da normalidade multivariada, foi aplicado o Teste de Mardia 

descrito no capítulo 2.5.2, no qual foi possível testar se os dados possuíam distribuição normal 

multivariada.  

O software SAS não possui um comando que analisa a normalidade multivariada 

embutido no pacote padrão e por isso foi necessário obter uma query que pudesse realizar o 

Teste de Mardia. Vale ressaltar que programadores da SAS disponibilizaram no site (SAS, 

2016) um programa automático que calcula as estatísticas para realização do teste. 

Deste modo, o teste de normalidade multivariada foi aplicado na amostra de 

treinamento com as 12 variáveis contínuas restantes, após aplicação dos filtros apresentados na 

Fase 1. 

Para validar a multicolinearidade foi utilizado o comando “proc reg” do SAS inserindo 

a opção VIF na query que realiza o teste através do método fator de inflação (VIF). Conforme 

capítulo 2.5.2, caso o VIF seja maior do que 10 existe multicolinearidade entre as variáveis. 

A terceira premissa foi a verificação da presença de outliers, e Hendra e Staum (2010) 

apresentam dicas de como utilizar o “proc univariate” do SAS para identificar outliers em base 

de dados. Seguindo essas recomendações, foi utilizado o código disponibilizado pelos autores 

bem como as dicas de análise. 

A última premissa testada foi a homogeneidade das matrizes de covariância. Para testar 

a igualdade foi utilizada a opção pool = test da query “proc discrimin” do SAS. Essa opção 

realiza o teste M de Box aproximando-se à distribuição qui-quadrado (Field e Miles, 2010).  

 Adotando um nível de significância de 0,05 (default do SAS) para o teste de igualdade 

das matrizes de covariância, se o p-valor resultante da estatística for menor que 0,05 a hipótese 

de igualdade é rejeitada, ou seja, as matrizes de covariância são diferentes. 

 

 3.2.3.2 Aplicação do Modelo de Análise Discriminante 

 

Foi aplicado o modelo de análise discriminante quadrática (antecipadamente, o teste de 

homogeneidade indicou matrizes de covariância diferentes), porém, antes de aplicar a técnica 

foi utilizada uma query que seleciona as variáveis que mais contribuem para análise 
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discriminante. Gefeller e Muche (1993) sugerem aplicar a query “proc stepdisc” que seleciona 

previamente as melhores variáveis para se aplicar a técnica discriminante.  

O próximo passo foi aplicar o modelo de análise discriminante quadrático oriundo do 

SAS conforme Quadro 4: 

 

 

 

 

Quadro 4: Proc discrim do SAS. 

(Fonte: Autor, 2017) 

As premissas adotadas para construção do modelo foram: 

 

• O comando pool= no indica que o modelo será gerado considerando matrizes de 

covariância diferentes; 

• Ao adotar priors=prop. Priors indica a probabilidade a priori de uma observação 

pertencer a um grupo. Prop tem por objetivo assumir probabilidades proporcionais ao 

número de observações de cada classe. Como cada grupo do estudo não possui a mesma 

quantidade de observações foi utilizada a probabilidade a priori proporcional; 

• Class: indica que a variável resposta ou dependente é binária; 

• Id: indica cada indivíduo da amostra; 

• Outstat armazena os coeficientes da análise discriminante quadrática; 

• Out armazena os resultados das classificações em cada grupo. 

O “proc discrim” calcula automaticamente o ln das matrizes de covariância e das 

probabilidades a priori apresentando a equação final, já calculada. Após a aplicação da técnica 

de análise discriminante na amostra de treinamento, o resultado do modelo será utilizado na 

amostra de validação e teste. 

O código SAS que replica o modelo gerado utilizando amostra de 

desenvolvimento/treinamento é apresentado no Quadro 5: 

 

 

 

Quadro 5: Aplicação do modelo de análise discriminante em outro público. 

(Fonte: Autor, 2017) 

proc discrim data= treinamento   outstat=modelo_discrim 

pool=no out=output_modelo;  

class conceito; priors prop;  

id id; var Variáveis independentes;  

run; 

proc discrim data= modelo_discrim  testdata= validação e teste 

testout=output_validacao;  

class CONCEITO; testid ID;  

var Variáveis independentes;  

RUN; 
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O código apresentado no Quadro 5 foi utilizado tanto no publico de validação do 

modelo (amostra de 30% retirados da base de dados de março/2015 a maio/2015) quanto na 

base de teste que são os dados de junho/2015 e julho/2015. 

 

3.2.3.3 Matriz de Classificação e Taxa de Erro Aparente (APER) 

 

Um dos outputs gerados de forma automática pelo SAS ao executar a query “proc 

discrim” é uma matriz final de classificação que indica em qual grupo a observação foi alocada 

(valor predito classificado pelo modelo de análise discriminante).  

No caso deste estudo, foram geradas duas equações e a técnica verificou a mesma 

observação nos dois grupos e a classificou naquele de maior valor. Desse modo, não existe um 

ponto de corte como em regressão logística uma vez que cada observação foi verificada 

individualmente nos dois grupos. A taxa aparente de erro (APER) foi calculada no software 

Excel a partir da matriz de classificação resultante do SAS. 

 

3.2.4 Fase 4: Implementação dos Novos Modelos de Regressão Logística e Análise 

Discriminante a partir das saídas (Outputs) dos modelos implementados individualmente; 

Comparação dos resultados e avaliação do desempenho dos modelos 

 

Nesta fase foram combinados os outputs dos modelos de regressão logística e análise 

discriminante já desenvolvidos de forma individual. Para isso, será considerado o output do 

modelo de regressão logística que fornece uma única variável contínua com a propensão à 

recuperação de cada indivíduo. No caso da análise discriminante foram gerados dois resultados 

referentes à equação de cada grupo e por isso, por eles serem complementares, apenas um deles 

foi considerado no modelo combinado.  

A ideia foi gerar novos modelos e verificar se existe melhoria no desempenho quando 

comparados aos modelos desenvolvidos separadamente. Para isso foram aplicados os modelos 

de regressão logística e também de análise discriminante utilizando os resultados (outputs) de 

cada modelo como variáveis de entrada e em sua forma contínua por ambos já serem resultados 

da aplicação das duas técnicas. 

A Figura 10 ilustra a implementação dos novos modelos propostos a partir dos 

resultados da regressão logística e análise discriminante.  
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Figura 10: Implementação dos novos modelos propostos a partir dos resultados (outputs) da regressão 

logística e análise discriminante. 

 (Fonte: Autor, 2017) 

 

Conforme Figura 10, nesta fase foi realizada, também, a comparação entre os quatro 

modelos propostos por meio do teste de KS e da matriz de classificação. Os resultados são 

apresentados e discutidos no próximo capítulo. 

 

3.2.4.1 Implementação do Novo Modelo de Regressão Logística utilizando os resultados da 

Regressão Logística e Análise Discriminante 

 

O Quadro 6 mostra o código utilizado na aplicação do modelo de regressão 

considerando as variáveis contínuas. Cabe destacar que não foi preciso utilizar o código class 

no “proc logistic”, pois as variáveis não foram categorizadas. 

 

 

 
 

Quadro 6: Proc logistic: novo modelo. 

(Fonte: Autor, 2017) 

A validação do modelo gerado foi realizada por meio do código apresentado no Quadro 

7 que replica para outro público os resultados do modelo de regressão logística construído a 

partir da amostra de treinamento.  

Tanto a amostra de validação quanto a de teste foram preparadas para a execução desse 

procedimento uma vez que os mesmos outputs utilizados na amostra de treinamento foram 

gerados separadamente e armazenados para a aplicação dessa nova proposta. 

 

 

proc logistic data =treinamento_blend  outmodel= modelo_blend; 

 model conceito = output_logistica output_discriminante ; 

output out=saída_blend p=predito_blend; 

run; 
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Quadro 7: Aplicação do novo modelo de regressão logística em outro público. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Posterior à geração do novo modelo de regressão logística, o desempenho do mesmo foi 

verificado analisando os resultados do teste de KS e da matriz de classificação. Ambos foram 

construídos e interpretados de forma similar ao modelo da Fase 2 (seção 3.2.2.3). 

 

3.2.4.2 Implementação do Novo Modelo de Análise Discriminante utilizando os resultados da 

Regressão Logística e Análise Discriminante 

 

Conforme Fase 3 (seção 3.2.3.1), para aplicar a análise discriminante, algumas 

premissas que necessitam ser validadas foram verificadas nas duas variáveis utilizadas nesse 

novo modelo. É importante destacar que ambas não possuíam outliers por serem resultados 

(probabilidades) da aplicação dos modelos desenvolvidos separadamente.  

A validação do teste de normalidade e da multicolinearidade foi realizada através do 

teste de Mardia e análise do VIF, respectivamente (seção 3.2.3.1). De forma similar, foi testada 

a homogeneidade das matrizes de covariância para decidir qual modelo de análise 

discriminante seria aplicado, o quadrático ou linear. 

O Quadro 8 apresenta a query utilizada na aplicação do novo modelo de análise 

discriminante. 

 

 

 

Quadro 8: Proc Discrim: novo modelo. 

 (Fonte: Autor, 2017) 

 

O Quadro 9 apresenta a query de aplicação do novo modelo de análise discriminante em 

outro público como, por exemplo, nas amostras de validação e teste.  

 

 

 

proc logistic inmodel = modelo_blend; 

score data= validação_blend 

out= modelo_validacao_blend; 

run; 

proc discrim data=treinamento_blend  outstat= 

modelo_discrim_blend out=output_modelo_blend  pool=no ;  

class conceito; priors prop;  

id id; var output_logistica output_discriminante; run; 
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a 

 

 

Quadro 9: Aplicação do novo modelo de análise discriminante em outro público. 

(Fonte: Autor, 2017) 

O desempenho do novo modelo de análise discriminante foi verificado a partir da matriz 

de classificação e pela taxa de erro aparente, segundo seção 3.2.3.3.  

A seguir são apresentados os resultados dos experimentos realizados. 

  

proc discrim data= modelo_discrim_blend  testdata=valida_blend 

testout=output_valida_blend testlist ;  

class conceito; testid ID;  

var output_logistica output_discriminante;  

RUN; 
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4 REALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

 Apresenta-se neste capítulo a realização dos experimentos. Os mesmos foram realizados 

considerando as quatro fases descritas e comentadas no capítulo 3 deste trabalho.  

 

4.1 AMOSTRAGEM, INFORMATION VALUE E ANÁLISE DE CORRELAÇÃO  

 

 Esta seção refere-se à preparação da base de dados (Fase 1). A amostragem, o 

information value (IV) e a análise de correlação foram aplicados na preparação dos dados (Fase 

1). 

 A Figura 11 mostra a volumetria da base de dados após a partição da base de dados nas 

amostras de treinamento, validação e teste. 

 

 

Figura 11: Divisão da base de dados em amostra de validação, treinamento e teste. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

De acordo com a Figura 11, no período de março a maio, os créditos não recuperados, 

ou seja, clientes que não pagaram a dívida foram, no total, 5.451 (3.815 + 1.636) e 586 (410+ 

176) clientes que efetuaram a quitação, ou seja, créditos recuperados. Desse total, foram 

selecionados para a amostra de treinamento (março a maio) 70% dos clientes que pagaram a 

dívida (410) e 70% dos clientes que não pagaram (3.815).  

A amostra de validação foi gerada de forma similar, ou seja, foram selecionados para a 

amostra de validação (março a maio) 30% dos clientes que pagaram (176) e 30% dos clientes 

que não pagaram (1.636).  

É importante ressaltar que a proporção de créditos recuperados e não recuperados na 

amostra de treinamento e validação é semelhante à população real, ou seja, ambas concentram, 

aproximadamente, 10% de créditos recuperados e 90% de créditos não recuperados. Além 
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disso, destaca-se que a amostragem foi feita de forma aleatória e sem reposição garantindo que 

um indivíduo não esteja presente nas amostras de treinamento e validação, ao mesmo tempo. 

Para a amostra de teste foram selecionados os meses de junho e julho, sendo 368 

clientes que pagaram (créditos recuperados) e 3.595 clientes que não pagaram (créditos não 

recuperados). 

Após a amostragem, os passos subsequentes foram aplicados apenas na base de dados 

destinada para o treinamento, pois como a amostra era aleatória, ela refletia o comportamento 

real da base de dados. Como a amostra destinada à validação tem origem no mesmo período e 

foi gerada de forma aleatória, foi esperado que os mesmos procedimentos que foram aplicados 

na amostra de treinamento afetassem da mesma forma a amostra de validação. 

A amostra destinada para teste, que foi separada da amostragem aleatória, funcionou 

como uma simulação de clientes novos que estavam em atraso há mais de 90 dias e teve como 

objetivo mostrar se o desempenho do modelo foi satisfatório ou não. 

Posteriormente à seleção dos clientes que compuseram a base de dados, o próximo 

passo foi eliminar variáveis com baixo ou nenhum poder preditivo por meio do IV. Utilizando 

o valor 0.1 como ponto de corte, as seguintes variáveis excluídas são apresentadas na Tabela 7. 

 

Variável Descrição IV 

X13 Quantidade de empresas diferentes do setor de Seguros que realizaram alguma consulta 0.083 

X14 Tempo médio entre as consultas nos últimos 90 dias  0.073 

X15 Quantidade de diferentes credores onde possui restrição ativa 0.060 

X16 Quantidade de pendências ativas (excluindo-se pendências de bancos e financeiras) 0.049 

X20 

Quantidade de restrições resolvidas (excluindo-se pendências de bancos e financeiras) nos 

últimos 24 meses da data de referência 0.067 

Tabela 7: Variáveis excluídas através da análise do IV. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Analisando o valor do IV da Tabela 7 nota-se que todas elas indicam um poder de 

predição baixo (inferior a 0.1). Após a eliminação de variáveis por meio do IV, as variáveis 

preditoras restantes foram submetidas ao teste de correlação para que variáveis consideradas 

dependentes umas das outras também fossem eliminadas, para que o estudo contivesse apenas 

variáveis independentes.  

A Tabela 8 apresenta o coeficiente de correlação e o teste de significância para as 15 

variáveis que permaneceram no estudo: 
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Tabela 8: Coeficiente de correlação das variáveis independentes. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Ao analisar a Tabela 8 nota-se que, dentre as 15 analisadas, as variáveis X6, X8, X17, X18 

e X19 (destacadas em vermelho) possuem coeficiente de correlação de Pearson maior que 0,7, 

indicando alta correlação. Analisando os p-valores, todos são significativos, ou seja, 

considerando 5% de significância, rejeita-se a hipótese de que o coeficiente de correlação de 

Pearson é igual a 0 entre as duas variáveis testadas (hipótese da inexistência de correlação). 

Analisando o coeficiente de correlação e o p-valor, conclui-se que, realmente, essas variáveis 

eram correlacionadas e uma delas poderia ser retirada do estudo. 

O critério de escolha da variável que permanecerá no estudo se deu por meio da análise 

do IV na qual é possível observar o poder de predição (capitulo 3.2.1.2) e, dentre duas variáveis 

correlacionadas, permaneceu aquela que tinha maior IV, isto é, aquela que agregou mais valor 

ao modelo. As variáveis que foram retiradas do estudo estão apresentadas na Tabela 9. 
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Variável Descrição 

X18 Quantidade de restrições resolvidas nos últimos 12 meses da data de referência 

X19 

Quantidade de restrições com origem em bancos e financeiras resolvidas nos últimos 24 meses da 

data de referência 

X17 Quantidade de restrições incluídas por Bancos que estão ativas 

Tabela 9: Variáveis excluídas através da análise de correlação. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

4.2 MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA  

 

 Apresenta-se nesta seção a aplicação do modelo de Regressão Logística (Fase 2). 

 

4.2.1 Análise Bivariada e Categorização das Variáveis 

 

 A análise bivariada e a categorização das variáveis foram aplicadas da Fase 2, pois é um 

procedimento importante para a construção do modelo de regressão logística. 

A Tabela 10 contém um exemplo da divisão da variável X11 (% de pagamento das 

restrições incluídas por empresas do Sistema Financeiro Nacional) em vintis para inicio do 

processo da análise bivariada.  

 

 

Tabela 10: Divisão da variável X11 em vintis para análise do WOE e IV. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Cabe destacar que o comando “proc rank” do software SAS, utilizado para criar a 

Tabela 10, pode criar classes menores do que 20 quando os dados têm concentração maior de 

um determinado valor em alguma classe, isto faz com que aja uma concentração de 
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observações em uma classe única, que é o caso do exemplo em questão que gerou apenas 18 

classes. 

Verificando a Tabela 10, é válido comentar que ao analisar o WOE, percebe-se que 

algumas categorias possuem valores negativos (destacados em vermelho) e outras possuem 

valores positivos (destacados em azul).  

Conforme se descreveu no capítulo 2.4.4, WOE com valor negativo indica que a 

categoria favorece clientes “bads” ou maus (no caso desse trabalho, ser “mau” indica que a 

empresa recuperou o crédito) e WOE com valor positivo indica que a categoria favorece os 

clientes bons ou “goods” (não recuperação de crédito). 

Analisando os valores dos WOE’s, nota-se que são relativamente próximos como os 

valores dos IV’s. Não é correto juntar categorias de WOE’s com sentidos diferentes, ou seja, 

um WOE explicando o cliente mau e um WOE explicando o cliente bom. Logo, o agrupamento 

precisa obedecer à informação que o WOE está fornecendo.  

É importante considerar que se a variável é contínua de forma crescente ou decrescente 

(a variável deste exemplo é contínua) não é coerente juntar as categorias distantes, como por 

exemplo, a classe 11 com a classe 9, pois a explicação se torna onerosa e também prejudica o 

processo de implementação, ou seja, é preciso obedecer à ordenação da variável.  

Assim como a variável X11, um exemplo de variável contínua que necessita atenção à 

ordenação é a idade do indivíduo, que está presente em muitos estudos. No desenvolvimento de 

um modelo de regressão logística é adequado agrupá-la em categorias menores e, deste modo, 

não é coerente juntar categorias com idades distantes (por exemplo, agrupar clientes com 18 e 

34 anos, 25 e 50 anos para explicar o evento de interesse) uma vez que existe uma ordenação 

no conceito “idade”. Por esta razão, é mais fácil explicar a informação quando a mesma 

obedece a sua ordem natural (por exemplo, uma categoria formada por indivíduos entre 18 e 25 

anos e outra por indivíduos entre 34 e 50) e consequentemente, a implementação dessa variável 

será mais simples. 

 Outro ponto que merece destaque ao categorizar uma variável é a experiência dos 

desenvolvedores ou stakeholders com a técnica, com o tema estudado ou até mesmo com o 

processo operacional da empresa que muitas vezes opta por obter variáveis com poucas 

categorias para facilitar o processo de implantação sistêmico e garantir maior rapidez na 

resposta ao fornecer a propensão do indivíduo ao evento. 

Por fim, após as análises bivariadas e testes de agrupamento, a variável X11 final passou 

a ter duas categorias: uma delas é formada pela classe 0 e as classes que vão de 10 a 18. A outra 

categoria é formada pelas classes 2 a 9.  
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A Tabela 11 ilustra processo de categorização (agrupamento) finalizado da variável X11, 

e analisando-a conclui-se que quanto maior o percentual de pagamento das restrições incluídas 

por empresas do Sistema Financeiro Nacional, maior chance de recuperar o crédito, pois o 

WOE possui valor negativo (linha destacada em vermelho). 

 

 

Tabela 11: Categorização final da variável X11. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Do mesmo modo, na Tabela 11, quanto menor a porcentagem de pagamento, menos 

chance de recuperar o crédito. O valor “-1” na variável X11 indica falta de informação e, 

geralmente, opta-se por juntar aquela categoria que possui menor valor de IV (0,08) para que 

não atrapalhe a força da variável em predizer ou não o evento. A variável categorizada final 

passou a se chamar X11_C. 

 

4.2.2 Regressão Logística 

 

 Após a obtenção das variáveis categorizadas, o software SAS gerou o modelo de 

regressão logística adotando o método stepwise. A Tabela 12 apresenta as variáveis finalistas 

do modelo e o Teste de Wald, que é o teste default do software. 

 

Parâmetro 

(Variável) 

Wald 

(𝝌𝟐) 
P-valor 

X10_C 19,685 <.0001 

X12_C 14,956 0.0006 

X2_C 7,196 0.0073 

X3_C 6,050 0.0139 

X6_C 1,577 <.0001 

Tabela 12: Variáveis finalistas do modelo e teste de Wald. 

(Fonte: Autor, 2017) 
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Analisando a Tabela 12, nota-se que o modelo considerou 5 variáveis como sendo 

aquelas que poderão classificar os clientes de acordo com a probabilidade de pagamento, isto é, 

a probabilidade da empresa recuperar o dinheiro concedido. O software apresenta o Teste de 

Wald que testa a significância da variável no modelo. Para que a variável seja significativa, o p-

valor, que é o resultado do Teste de Wald, deve ser menor que 5%, que é o nível de 

significância usualmente adotado (default do SAS). Conclui-se, então, que todas elas são 

significativas. 

Portanto, as variáveis finalistas do modelo, que foram responsáveis por separar os 

clientes com propensão ao pagamento são: 

• X10_C:% de pagamento das restrições incluídas 1 ano antes da data de referência; 

• X12_C:% de pagamento das restrições incluídas por empresas do Sistema Financeiro 

Nacional 180 dias antes da data de referência; 

• X2_C:Período de tempo no qual o documento ficou com a quantidade máxima de 

restrições ativas ao mesmo tempo; 

• X3_C: Quantidade de consultas realizadas por empresas do segmento de seguradoras 

nos últimos 5 anos; 

• X6_C: Quantidade de restrições ativas incluídas pelo grupo de maiores bancos privados 

nos últimos 5 anos. 

A Tabela 13 apresenta as estimativas do modelo, ou seja, todos 𝛽′𝑠 da equação final que 

dará a probabilidade de recuperação.  

 

Parâmetro 

(Variável) 
Categoria 

Grau de 

Liberdade 
Estimativa 

Wald 

(𝝌𝟐) 
P-valor WOE 

Intercepto  - 1 -2,25940 171,919 <.0001   -  

X10_C -1 - >= 67 1 0,30830 4,312 0.0378 -0,687 

X10_C 0 - 48 1 -0,37280 5,502 0.0190 0,652 

X12_C  -1 - 0 1 -0,40710 8,946 0.0028 0,339 

X12_C >= 58 1 0,06610 0,172 0.6785 -0,687 

X2_C  -1 - 35 1 0,33180 7,196 0.0073 -0,294 

X3_C 0 1 -0,27210 6,050 0.0139 0,173 

X6_C 0 1 0,50120 15,775 <.0001 -0,538 

Tabela 13: Estimativas do modelo de regressão logística. 

(Fonte: Autor, 2017) 
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A Tabela 13 mostra os parâmetros do modelo, incluindo o intercepto. Cabe notar que as 

estimativas foram calculadas para cada categoria das variáveis finalistas. Além disso, é 

importante se atentar aos valores das estimativas que indicam se a categoria contribui para a 

recuperação ou não do dinheiro. Como o estudo foi gerado para modelar a probabilidade de 

recuperação, estimativas com valores positivos indicam que a categoria pontua casos de 

recuperação do dinheiro e vice-versa.  

Ressalta-se que é necessário analisar se o valor da estimativa da categoria possui a 

mesma interpretação com relação à análise bivariada, ou seja, se uma categoria contribuir para 

casos de recuperação ou pagamento da dívida na análise bivariada, o modelo também deve ter a 

mesma interpretação.  

Neste trabalho, WOE negativo indica que a categoria contribuiu para a recuperação do 

crédito. Nota-se que é necessário ter valores positivos nas estimativas e negativos no WOE, e 

vice-versa, para que o modelo esteja correto. Caso isso não aconteça, ocorre uma inversão do 

significado da categoria fazendo com que o modelo não esteja coerente e a variável deve ser 

categorizada novamente ou retirada do modelo. 

 

4.2.3 Faixas de score e Resultado do Teste de KS 

 

No caso deste trabalho, as faixas de score foram criadas e disponibilizadas em forma 

crescente uma vez que quanto maior o score, maior a propensão ao pagamento conforme 

modelo de regressão logística. Primeiramente, foi analisado o desempenho do modelo gerado a 

partir da amostra de treinamento.  

A Figura 12 contém o gráfico com as distribuições acumuladas e a porcentagem de 

casos de recuperação por faixa apresentado nas barras. Frequentemente essa distribuição (% 

recuperação) é chamada de bad rate em modelos de crédito, uma vez que “bads” são os casos 

de inadimplência (evento de interesse) que devem estar mais concentrados no início ou no final 

das faixas de score.  

Destaca-se que a Figura 12 evidencia que quanto maior a faixa de score, maior a 

concentração de casos de recuperação, ou seja, clientes com scores mais altos possuem maior 

propensão a quitar suas dívidas. Além disso, o modelo gerou um KS de 26% sendo considerado 

um modelo aceitável para modelos de credit scoring.  
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Figura 12: Amostra de treinamento - KS e recuperação do pagamento por faixa de score. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Cabe destacar que como os modelos de collection scoring já trabalham com todos os 

clientes que já são inadimplentes, ou seja, são considerados ruins, os valores do KS tendem a 

ser menores, porém, não foram encontradas referências sobre o KS de modelos de collection 

scoring. Ainda de acordo com a Figura 12 ao analisar as faixas de score, se a empresa optar por 

focar apenas faixa com valores de score maiores que 180 (última faixa), 23% dos clientes desse 

grupo, têm propensão ao pagamento.  

De forma oposta, não compensa focar nas primeiras faixas, pois a porcentagem de 

clientes que pagam suas dívidas é muito baixa. Portanto, é importante interpretar o gráfico com 

as faixas de score para que as ações de cobrança sejam direcionadas para aqueles que realmente 

têm maior probabilidade de pagamento. 

As Figuras 13 e 14 apresentam o desempenho das amostras de validação e teste, 

respectivamente: 

 

 

Figura 13: Amostra de validação - KS e recuperação do pagamento por faixa de score. 

(Fonte: Autor, 2017) 
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A Figura 13 aponta que o KS caiu dois pontos percentuais e isso é comum, pois em 

geral, os modelos apresentam melhores desempenhos nas amostras de treinamento, já que todas 

as informações para aplicação da técnica foram retiradas dessa amostra. 

No entanto, ao aplicar o modelo gerado em uma amostra diferente (amostra de 

validação) o modelo manteve um bom desempenho, pois o percentual de casos de recuperação 

se manteve de forma crescente. Se tivesse ocorrido uma desordem nesse percentual, seria um 

indício de que o modelo estaria concentrando o evento de forma aleatória e não crescente. O 

valor de 24% de KS ainda é considerado um bom modelo. 

 

 

Figura 14: Amostra de teste - KS e recuperação do pagamento por faixa de score. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

A Figura 14 mostra que a concentração de casos de recuperação foi crescente e com 

bons percentuais. A avaliação do desempenho na amostra de teste é importante, já que a mesma 

pode ser considerada como um banco de dados contendo clientes novos que ainda estão sendo 

avaliados.  

Portanto, esta conclusão é valida, pois a amostra de teste foi avaliada em um período 

diferente do desenvolvimento e validação do modelo. Assim, o KS manteve o valor de 24% o 

que indica um bom resultado. 

 

4.2.4 Matriz de Classificação do Modelo de Regressão Logística 

 

 Através da matriz de classificação foi possível avaliar a porcentagem de classificação 

correta dos dados ao aplicar o modelo de regressão logística. O valor máximo gerado pelo 

modelo de regressão logística referente à probabilidade do cliente quitar a dívida foi 0,2588.  
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 Primeiramente, as matrizes de classificação foram criadas a partir da contagem de 

classificações corretas considerando o ponto de corte (a) igual a 0,1294 (0,2588/2), ou seja, a 

metade do valor da probabilidade.  

 Desse modo, segundo Hosmer e Lemeshow (1989), para gerar uma variável dependente 

oriunda do modelo ajustado foram considerados os valores maiores que 0,1294 como aqueles 

indivíduos que quitaram as dívidas e vice-versa. A partir dessa nova variável gerada, foi 

possível comparar se o modelo de regressão logística classificou corretamente os indivíduos 

através da probabilidade calculada por ele.  

.  A Tabela 14 mostra a matriz de classificação da amostra de treinamento. 

 

 

Tabela 14: Matriz de classificação regressão logística - ponto de corte (a): amostra de treinamento. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 A Tabela 14 indica que o modelo classificou corretamente 51% (destacado em 

vermelho) dos clientes que quitaram as dívidas (ou a empresa que recuperou o crédito) e 73% 

(destacado em vermelho) dos indivíduos dos quais a empresa não recuperou o crédito.  

 Nota-se que utilizando o ponto de corte (a), o modelo classifica melhor os clientes que 

não quitaram o montante devedor.  Reduzindo as duas porcentagens (destacadas em 

vermelho) em apenas uma, conclui-se que o modelo está ajustando corretamente, em média, 

71% ((211+2.796) /4.225) dos casos.  

 As Tabelas 15 e 16 apresentam as matrizes de classificação das amostras de validação e 

teste, respectivamente: 

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

211 199 410

51% 49%

1.019 2.796 3.815

27% 73%

Total 1.230 2.995 4.225

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Recuperou

Não Recuperou

Valor 

Observado 

(Real)
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Tabela 15: Matriz de classificação regressão logística - ponto de corte (a): amostra de validação. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 

Tabela 16: Matriz de classificação regressão logística - ponto de corte (a): amostra de teste. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 As Tabelas 15 e 16 apresentam resultados similares aos da Tabela 14, ou seja, alocam 

corretamente a maioria dos clientes que não quitaram o montante devedor. Na média, ambas 

classificaram corretamente 71% dos casos. 

 Para efeito comparativo, o ponto de corte (b) que define a variável dependente do 

modelo ajustado foi calculado utilizando a mediana da probabilidade calculada pelo modelo de 

regressão logística. A mediana é uma medida em que se localiza o centro da distribuição das 

probabilidades e é dada pelo valor 0.0773830.   

 A Tabela 17 apresenta a matriz de classificação da amostra de treinamento utilizando o 

ponto de corte baseado da mediana. A matriz de classificação baseada na mediana mostra que a 

porcentagem de classificação correta de clientes que quitaram a dívida (75%) é maior em 

relação aos clientes que não quitaram o montante devedor (52%). Porém, como o volume de 

clientes nos quais a empresa não recuperou o crédito é maior faz com que, na média, 54% dos 

casos sejam classificados corretamente. 

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

71 105 176

40% 60%

425 1.211 1.636

26% 74%

Total 496 1.316 1.812

Não Recuperou

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

185 183 368

50% 50%

980 2.615 3.595

27% 73%

Total 1.165 2.798 3.963

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Não Recuperou
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Tabela 17: Matriz de classificação regressão logística- ponto de corte (b): amostra de treinamento. 

(Fonte: Autor, 2017) 

   

 As Tabelas 18 e 19 mostram as matrizes de classificação utilizando o ponto de corte (b) 

das amostras de validação e teste. 

 

 

Tabela 18: Matriz de classificação regressão logística - ponto de corte (b): amostra de validação. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 

 

Tabela 19: Matriz de classificação regressão logística - ponto de corte (b): amostra de teste. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

307 103 410

75% 25%

1.830 1.985 3.815

48% 52%

Total 2.137 2.088 4.225

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Não Recuperou

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

123 53 176

70% 30%

756 880 1.636

46% 54%

Total 879 933 1.812

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Não Recuperou

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

273 95 368

74% 26%

1.748 1.847 3.595

49% 51%

Total 2.021 1.942 3.963

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Não Recuperou
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 As Tabelas 18 e 19 demonstraram comportamentos similares com relação à amostra de 

treinamento, ou seja, classificaram melhor os casos de recuperação de crédito. Na média, as 

Tabelas 18 e 19 classificaram corretamente 55% e 53% dos casos, respectivamente. 

 Em suma, é importante que a opinião do especialista seja considerada no processo de 

decisão sobre a utilização do ponto de corte. No caso, pode-se decidir entre focar na maior 

porcentagem de classificações corretas do evento de interesse (clientes que recuperaram o 

crédito) ou na maior porcentagem de classificações corretas de forma geral (incluindo os casos 

de não recuperação). 

 

4.3 MODELO DE ANÁLISE DISCRIMINANTE  

  

 Apresenta-se nesta seção a aplicação do modelo de análise discriminante (Fase 3). 

 

4.3.1 Resultado das Validações das Premissas 

 

Primeiramente foi realizado o teste de normalidade multivariada nos dados através do 

Teste de Mardia. A Tabela 20 apresenta o resultado da estatística do teste da normalidade 

multivariada em que as hipóteses nulas são as suposições de assimetria e curtose iguais à zero. 

 

Variável 
n (# 

amostra) 
Teste 

Skewness 

(assimetria) 

Kurtosis 

(curtose) 
Estatística p-valor 

Todas 4225 

Mardia 

Skewness 

(assimetria) 

153 . 107957 0.00 

Todas 4225 

Mardia 

Kurtosis 

(curtose) 

. 450 500 0.00 

Tabela 20: Teste de Mardia para normalidade multivariada. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Nota-se, na Tabela 20, que adotando um nível de significância de 5% (default do SAS e 

utilizado na query como referência para rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula do teste), 

rejeitam-se as hipóteses nulas de assimetria e curtose, ou seja, os dados são não normais. 

A segunda suposição a ser validada é a análise da multicolinearidade e a Tabela 21 

mostra o VIF de cada variável indicando que as informações não são multicolineares. Destaca-

se que se o valor do VIF (o grau em que cada variável independente é explicada pelas demais 
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variáveis) de cada variável é menor que o ponto de corte 10, conforme referência adotada 

(seção 2.5.2) indicando ausência de multicolinearidade. 

 

Variável VIF Variável VIF 

X1 1,23 X7 1,64 

X2 1,05 X8 2,40 

X3 1,53 X9 1,73 

X4 2,04 X10 2,24 

X5 2,20 X11 2,02 

X6 1,39 X12 1,72 

Tabela 21: Teste de multicolinearidade das variáveis. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

A terceira suposição é a análise de outliers que foi realizada utilizando o comando 

“proc univariate”. A Tabela 22 apresenta um exemplo (variável X6) em que é possível verificar 

se existem valores atípicos considerando a distribuição das observações ao longo da variável. O 

processo de análise incluiu, principalmente, a verificação do valor mínimo e do valor máximo 

do quantil 100% comparado com o valor de máximo do quantil 99%. 

 

Variável Quantil Valor  

X6 100% Máximo 16 

X6 99% 7 

X6 95% 4 

X6 90% 3 

X6 75% Q3 2 

X6 50% Mediana 1 

X6 25% Q1 0 

X6 10% 0 

X6 5% 0 

X6 1% 0 

X6 0% Mínimo 0 

Tabela 22: Identificação de outliers – exemplo variável X6. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 Ao analisar a Tabela 22, verifica-se que 25% dos dados da variável X6 possui valor 

máximo igual a 0 e em 99% dos dados o valor máximo é  7. O valor máximo encontrado nesta 

variável foi 16 (quantil 100%) que não é considerado um valor atípico e, portanto, não existiam 
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valores atípicos em X6. Todas as variáveis passaram pelo mesmo processo e não foram 

identificados valores atípicos considerando as características próprias de cada uma das 

variáveis. 

A última suposição testou a hipótese nula que considera a igualdade das matrizes de 

covariância. A Tabela 23 mostra a não aceitação da hipótese a um nível de significância de 5% 

adotado por Field e Miles (2010), ou seja, as matrizes são diferentes. Tal resultado faz com que 

seja necessário aplicar a análise discriminante quadrática, conforme seção 2.5.2. 

 

Qui-

Quadrado 

Graus 

Liberdade p-valor 

389 78 <.0001 

Tabela 23: Teste igualdade das matrizes de covariância. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Após todas as suposições serem testadas, foi preciso retornar a premissa de normalidade 

multivariada e tentar normalizar os dados uma vez que a hipótese de normalidade dos dados foi 

violada. Para isso, foi utilizada a transformação da Box-Cox variando o valor de 𝜆 entre -2 e 2 

conforme sugerem Draper e Smith (1998).  

Além disso, foi somada a constante c=0,5 de Yamamura (1999) para tratar valores 

nulos. Como existiam valores faltantes ou missings (“-1”) nas variáveis, eles foram substituídos 

pela média da própria variável para que a transformação não ocorresse de forma incorreta já 

que as equações 20 e 21 de Box-Cox exigem valores positivos. Destaca-se que a utilização da 

média é um procedimento comum para substituir dados faltantes conforme relato dos autores 

Louzada-Neto e Diniz (2002).  

Primeiramente foi utilizado o valor 𝜆= -2 para criar as novas variáveis transformadas e 

em seguida foi aplicado o teste de Mardia novamente para verificar a normalidade. Se os dados 

continuassem não normais, o valor de 𝜆 seria modificado até a normalização as informações. 

Após a tentativa de normalização todos os valores de 𝜆 (foram testados alguns valores 

fora do intervalo sugerido por Draper e Smith (1998)) não foi possível normalizar os dados. 

Dado este resultado, foi iniciada uma revisão na literatura que pudesse se aplicar a este estudo e 

justificar o uso da análise discriminante neste problema de pesquisa. 

Para Seber (1984), na presença de desvios de normalidade moderados, é preferível 

trabalhar com as variáveis originais, pois os testes usados na análise discriminante quadrática 

são relativamente robustos. Portanto, considerando as afirmações de Seber (1984), foi aplicado 

o modelo de análise discriminante quadrática, conforme Quadro 4, da seção 3.2.3.2. 
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4.3.2 Análise Discriminante 

 

Antes de aplicar a técnica foi utilizado o comando “proc stepdisc” para eliminar as 

variáveis que contribuíam pouco para o estudo. Aplicando este procedimento nas 12 variáveis 

restantes, 7 variáveis foram eliminadas e as finalistas foram: X3, X6, X8, X10 e X12. 

Após executar o comando “proc discrim”, responsável pela geração do modelo de 

análise discriminante com duas equações, foi gerada uma equação para o grupo dos clientes 

com propensão a pagar a dívida e outra para o grupo sem essa propensão.  

A Tabela 24 apresenta as funções quadráticas de cada grupo incluindo os coeficientes 

das variáveis e as constantes das funções discriminantes. Cabe destacar que a variável 

_LINEAR_ indica o coeficiente linear da função discriminante e _CONST_ e o coeficiente 

constante da função. 

 

CONCEITO Modelo 

Nome da 

variável e 

constantes 

Coeficiente 

X3 

Coeficiente 

X6 

Coeficiente 

X8 

Coeficiente 

X10 

Coeficiente 

X12 

0 QUAD X3 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 QUAD X6 0,00 -0,32 0,01 0,00 0,00 

0 QUAD X8 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,00 

0 QUAD X10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 QUAD X12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 QUAD _LINEAR_ 0,05 1,12 -0,04 0,07 0,02 

0 QUAD _CONST_ -16,45 -16,45 -16,45 -16,45 -16,45 

1 QUAD X3 -0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 

1 QUAD X6 0,01 -0,24 0,01 0,00 0,00 

1 QUAD X8 0,00 0,01 -0,01 0,00 0,00 

1 QUAD X10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 QUAD X12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 QUAD _LINEAR_ 0,01 0,95 -0,03 0,04 0,03 

1 QUAD _CONST_ -12,82 -12,82 -12,82 -12,82 -12,82 

Tabela 24: Função discriminante quadrática: output SAS. 

(Fonte: Autor, 2017) 
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A Tabela 24 indica, por exemplo, que a variável X6 (destacada em vermelho) contribui 

mais para o grupo de clientes que quitaram a dívida (conceito=0) enquanto a variável X3 

(destacada em azul) contribui mais para os clientes que não pagaram as dívidas.   

Para exemplificar, o output da equação referente ao conceito “0” da Tabela 24 mostrado 

na forma de tabela é representado da seguinte forma, considerando a função quadrática, 

conforme Khattree e Naik (2000): 

𝐷0
𝑄 = −16,45 + [0,05 + 1,12 − 0,04 + 0,07 + 0,02

[
 
 
 
 
𝑥3

𝑥6

𝑥8

𝑥10

𝑥12]
 
 
 
 

+

[
 
 
 
 
 
−0,01  0,00  0,00  0,00  0,00
0,00   0,32   0,01   0,00   0,00
0,00  0,01 − 0,01  0,00  0,00 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
0,00  0,00   0,00   0,00   0,00  

  ]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝑥3

𝑥6

𝑥8

𝑥10

𝑥12]
 
 
 
 
2

 

 

Resumidamente, as variáveis finalistas desse modelo são: 

• X3: Quantidade de consultas realizadas por empresas do segmento de seguradoras nos 

últimos 5 anos; 

• X6: Quantidade de restrições ativas incluídas pelo grupo de maiores bancos privados 

nos últimos 5 anos; 

• X8: Quantidade de restrições resolvidas nos últimos 24 meses da data de referência; 

• X10: % de pagamento das restrições incluídas 1 ano antes da data de referência; 

• X12: % de pagamento das restrições incluídas por empresas do Sistema Financeiro 

Nacional 180 dias antes da data de referência. 

Após as equações serem geradas, foi necessário validar o modelo considerando a 

própria amostra de treinamento. Posteriormente o modelo será replicado para as amostras de 

teste e validação, já utilizadas no modelo de regressão logística. 

 

4.3.3 Matriz de Classificação da Análise Discriminante 

 

A matriz de classificação foi utilizada para validar o modelo de análise discriminante. A 

Tabela 25 apresenta a matriz de classificação da amostra de treinamento e mostra que o modelo 

classificou satisfatoriamente os clientes que não pagaram as dívidas com 95% (destacado em 

vermelho) de acerto. Como o volume desse público é maior, garante precisão na escolha dos 

clientes que podem ser cobrados.  
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Tabela 25: Matriz de classificação análise discriminante: amostra de treinamento. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Diante desse resultado, uma alternativa para a utilização dessa técnica é a identificação 

dos clientes que não são propensos a quitar a dívida (no caso, 95% dos casos) e focar em 

estratégias de cobrança dos restantes, que estão em menor quantidade. Nota-se que os casos de 

recuperação (evento de interesse) concentraram apenas 11% (destacado em vermelho) dos 

acertos, com apenas 45 casos. 

As Tabelas 26 e 27 mostram o resultado da matriz de classificação das amostras de 

validação e teste. 

 

 

Tabela 26: Matriz de classificação análise discriminante: amostra de validação. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 As amostras de validação e teste (Tabelas 26 e 27) apresentaram resultado similar à 

amostra de desenvolvimento classificando corretamente 95% e 94% (destacados em vermelho), 

respectivamente, aqueles clientes os quais a empresa não recuperou a dívida. Do mesmo modo, 

o modelo conseguir acertar apenas 8% e 11% (destacados em vermelho), respectivamente, dos 

clientes que honraram o montante devedor. 

 

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

45 365 410

11% 89%

175 3.640 3.815

5% 95%

Total 220 4.005 4.225

Valor Predito (Classificado 

pelo Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Não Recuperou

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

14 162 176

8% 92%

74 1.562 1.636

5% 95%

Total 88 1.724 1.812

Valor Predito (Classificado 

pelo Modelo)

Não Recuperou

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou
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Tabela 27: Matriz de classificação análise discriminante: amostra de teste. 

(Fonte: Autor, 2017) 

  

 De forma resumida, na média a amostra de treinamento classificou corretamente, 

87,2%. O valor foi obtido somando os casos de classificação correta apresentados na Tabela 25 

(45+3.640) /4.225). De forma similar, na média, as amostras de validação e teste (Tabelas 26 e 

27) classificaram corretamente 87% e 86,5%, respectivamente, dos casos garantindo o bom 

desempenho da técnica. 

 

4.3.4 Taxa de Erro Aparente (APER) 

 

 Conforme apresentado na seção 2.5.3, o APER é a fração de observações que são 

classificadas erroneamente pela função de classificação amostral, isto é, esse indicador mostra a 

porcentagem de observações que foram classificadas no grupo errado. Em outras palavras, nada 

mais é do que o inverso do total de classificações corretas considerando os dois grupos. 

 Aplicando a equação 25 na amostra de treinamento (as quantidades de classificações 

incorretas foram retiradas da Tabela 25) tem-se que: 

 

 





21

21

nn

nn
APER mm

(365+175) / (410+3.815) =12,8% 

 

 A taxa de erro aparente mostra que 12,8% das observações da amostra de treinamento 

foram classificadas de forma incorreta.  

 As amostras de validação e teste classificaram incorretamente 13% e 13,5% dos casos. 

Comparando o valor encontrado com a taxa de erro de 30% referenciada por Johnson e 

Wichern (2007), concluiu-se que o modelo de análise discriminante apresentou um bom 

resultado. 

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

39 329 368

11% 89%

206 3.389 3.595

6% 94%

Total 245 3.718 3.963

Valor Predito (Classificado 

pelo Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Não Recuperou
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4.4 NOVOS MODELOS RESULTANTES DA APLICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS 

MODELOS DE REGRESSÃO LOGÍSTICA E ANÁLISE DISCRIMINANTE 

 

 Apresenta-se nesta seção a utilização dos outputs dos modelos de regressão logística e 

análise discriminante para geração de dois novos modelos (Fase 4). A Figura 10 (seção 3.2.4) 

apresenta os novos modelos propostos a partir dos resultados da regressão logística e análise 

discriminante. 

 

4.4.1 Novo Modelo de Regressão Logística, Faixas de Score  e Matriz de Classificação 

 

A Tabela 28 apresenta as estimativas do novo modelo de regressão logística, ou seja, 

todos 𝛽′𝑠 da equação final que dará a probabilidade de recuperação. 

 

Parâmetro 

(Variável) 

Grau de 

Liberdade 
Estimativa 

Wald 

(𝝌𝟐) 
P-valor 

Intercepto 1 -3,317 844,280 <.0001 

Output Regressão 

Logística 
1 9,076 100,677 <.0001 

Output Análise 

Discriminante 
1 0,500 3,637 0,05065 

Tabela 28: Estimativas do novo modelo de regressão logística. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Analisando a Tabela 28, nota-se o resultado do teste de Wald da variável oriunda do 

modelo de análise discriminante é igual ao nível de significância adotado pelo default do SAS, 

que é 5% (p-valor destacado em vermelho). É importante destacar a variável resultante do 

modelo de regressão tem peso (9,076, destacado em azul) maior que o resultado da análise 

discriminante (0,500, destacado em verde), por isso, apesar da variável da análise discriminante 

estar perto da não rejeição, é possível prosseguir com o estudo. Além disso, a critério do 

pesquisador, é possível adotar um nível de significância diferente do default do SAS, como por 

exemplo, 10% e neste caso as duas variáveis são significativas. 

A Figura 15 mostra o KS do novo modelo de regressão logística com as distribuições 

acumuladas e a porcentagem de casos de recuperação por faixa de score.  
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Figura 15: Amostra de treinamento novo modelo - KS e recuperação do pagamento por faixa de score. 

(Fonte: Autor, 2017) 

  

 Analisando a Figura 12 e a Figura 15, concluiu-se que o novo modelo aumentou 1 ponto 

percentual no KS (27%) em relação ao modelo individual (26%) considerando a amostra de 

treinamento.  

Com relação à concentração de casos de recuperação, as barras da Figura 15 continuam 

indicando uma tendência crescente conforme o valor do score aumenta sendo que na última 

faixa, concentra cerca de 22% dos clientes com propensão ao pagamento da dívida. 

 As Figuras 16 e 17 apresentam os resultados do novo modelo de regressão logística 

aplicado nas amostras de validação e treinamento. 

 

 

Figura 16: Amostra de validação novo modelo - KS e recuperação do pagamento por faixa de score. 

(Fonte: Autor, 2017) 
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Figura 17: Amostra de teste novo modelo - KS e recuperação do pagamento por faixa de score. 

(Fonte: Autor, 2017) 

  

 As Figuras 16 e 17 mostram o valor do KS de 24% e 26%, respectivamente, das 

amostras de validação e teste. A concentração dos casos de clientes que pagaram a dívida se 

manteve crescente nas duas figuras indicando o bom desempenho do modelo uma vez que não 

existe inversão na concentração do evento de interesse ao longo das faixas de score.  

 É importante notar que na amostra de teste, que pode ser considerada como uma 

simulação de clientes novos, o valor do KS aumentou 2 pontos percentuais e também a 

concentração de clientes que recuperaram o crédito na ultima faixa de score aumentou 1,8 

percentuais indicando uma melhora na concentração do evento de interesse.  

  A próxima análise de desempenho do novo modelo contemplou a verificação da matriz 

de classificação das amostras de treinamento, validação e teste. As Tabelas 29 e 30 apresentam 

as matrizes de classificação da amostra de treinamento considerando os pontos de corte (a) e 

(b), gerados de forma similar as Tabelas 14 e 17, da seção 4.2.4, página 82. 

 

 

Tabela 29: Matriz de classificação novo modelo regressão logística - ponto de corte (a): amostra de 

treinamento. 

(Fonte: Autor, 2017) 

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

94 316 410

23% 77%

324 3.491 3.815

8% 92%

Total 418 3.807 4.225

Não Recuperou

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou
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Tabela 30: Matriz de classificação novo modelo regressão logística - ponto de corte (b): amostra de 

treinamento. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

As Tabelas 29 e 30 mostram as matrizes de classificação da amostra de treinamento nas 

quais foi possível verificar o ponto de corte (a) baseado na metade do valor máximo do score 

(0,3850825/2= 0,1925) e o ponto de corte (b) gerado a partir da mediana do score (0.072038). 

A Tabela 29 classifica corretamente 92% (3.491) dos casos em que não houve 

recuperação do crédito enquanto classifica apenas 23%  (94)  dos indivíduos que recuperaram o 

crédito. Na média, utilizando o ponto de corte (a), a porcentagem de classificação correta é 

85% ((94+3.491)/4.225).  

A Tabela 30 indica um resultado oposto ao verificado na Tabela 29, classificando 

corretamente 74% (302) casos de recuperação e 53% (2.006) dos casos de não recuperação. Os 

resultados das matrizes de classificação do novo modelo foram similares aos resultados do 

modelo de regressão logística desenvolvido individualmente.  

Portanto, analisando o ponto de corte (a) referente a metade do valor da probabilidade, a 

classificação de casos de não recuperação foi melhor e o ponto de corte (b) referente a mediana, 

classificou melhor os casos de recuperação. Na média, a matriz da Tabela 30 classificou 

corrertamente cerca de 55% dos casos.  

As Tabelas 31 e 32 apresentam os resultados da amostra de validação. 

 

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

302 108 410

74% 26%

1.809 2.006 3.815

47% 53%

Total 2.111 2.114 4.225

Não Recuperou

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou
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Tabela 31: Matriz de classificação novo modelo regressão logística - ponto de corte (a): amostra de 

validação. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 

Tabela 32: Matriz de classificação novo modelo regressão logística - ponto de corte (b): amostra de 

validação. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

As Tabelas 33 e 34 apresentam os resultados da amostra de teste. 

 

 

Tabela 33: Matriz de classificação novo modelo regressão logística - ponto de corte (a): amostra de 

teste. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

24 152 176

14% 86%

134 1.502 1.636

8% 92%

Total 158 1.654 1.812

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Não Recuperou

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

124 52 176

70% 30%

757 879 1.636

46% 54%

Total 158 1.654 1.812

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Não Recuperou

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

71 297 368

19% 81%

303 3.292 3.595

8% 92%

Total 374 3.589 3.963

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Não Recuperou

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)
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Tabela 34: Matriz de classificação novo modelo regressão logística - ponto de corte (b): amostra de 

teste. 

(Fonte: Autor, 2017) 

  

 Os resultados das amostras de validação e teste são similares ao da amostra de 

treinamento. As matrizes de classificação das amostras de validação e teste (Tabelas 31 e 33) 

classificaram corretamente, na média, cerca de 84% e 85%, respectivamente, dos casos 

utilizando o ponto de corte (a) que é metade do valor da probabilidade resultante do modelo.  

 Analisando o ponto de corte (b) que é a mediana, as amostras de validação de teste 

(Tabelas 32 e 34) classificam corretamente 55% e 54%, respectivamente. Nota-se que as 

matrizes de classificação das amostras de validação e teste referente ao ponto de corte (b) 

classificaram melhor os casos de recuperação, porém, como o volume de indivíduos é menor, 

na média, ela classificou corretamente menos casos. 

 Portanto, assim como no modelo de regressão logística individual, uma possível 

estratégia seria descartar os casos de não recuperação uma vez que a matriz de classificação 

conseguiu identificá-los corretamente em mais de 90% dos casos, e atuar nos casos restantes.  

 

4.4.2  Novo Modelo de Análise Discriminante, Matriz de Classificação e Taxa de Erro 

Aparente 

 

Esta seção destina-se aos resultados da aplicação do novo modelo de análise 

discriminante.  

A Tabela 35 apresenta as duas equações do novo modelo considerando os outputs dos 

modelos de regressão logística e análise discriminante. 

 

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

273 95 368

74% 26%

1.739 1.856 3.595

48% 52%

Total 2.012 1.951 3.963

Valor 

Observado 

(Real)

Valor Predito (Ajustado pelo 

Modelo)

Não Recuperou

Recuperou
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CONCEITO Modelo 

Nome da 

variável e 

constantes 

Coeficiente 

Output 

Regressão 

Logística 

Coeficiente 

Output 

Análise 

Discriminante 

0 QUAD 

Output Regressão 

Logística -145,16 18,84 

0 QUAD 

Output Análise 

Discriminante 18,84 -11,31 

0 QUAD _LINEAR_ 31,54 -0,76 

0 QUAD _CONST_ -0,09 -0,09 

1 QUAD 

Output Regressão 

Logística -201,98 32,62 

1 QUAD 

Output Análise 

Discriminante 32,62 -22,53 

1 QUAD _LINEAR_ 30,58 -11,99 

1 QUAD _CONST_ 3,31 33,10 

Tabela 35: Função discriminante quadrática novo modelo: output SAS. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 A Tabela 35 indica que o output da regressão logística é a variável possui maior peso 

nas duas equações, assim como no modelo de regressão logística. Além disso, o output da 

análise discriminante possui maior peso na equação referente aos casos onde não houve a 

recuperação do crédito. 

 O desempenho do modelo foi verificado através da matriz de classificação que o SAS 

calculou automaticamente.  

 A Tabela 36 apresenta o resultado da amostra de treinamento. 

 

 

Tabela 36: Matriz de classificação novo modelo análise discriminante: amostra de treinamento. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 A Tabela 36 mostra que o modelo classifica muito bem os casos de clientes que não 

quitaram as dívidas (96%, destacado em vermelho) e apenas 10% (destacado em vermelho) dos 

casos de recuperação assim como no modelo individual de análise discriminante.  

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

39 371 410

10% 90%

150 3.665 3.815

4% 96%

Total 189 2.036 4.225

Valor Predito (Classificado 

pelo Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Não Recuperou
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 As Tabelas 37 e 38 apresentam as matrizes de classificação das amostras de validação e 

teste.  

 

Tabela 37: Matriz de classificação novo modelo análise discriminante: amostra de validação. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

 

Tabela 38: Matriz de classificação novo modelo análise discriminante: amostra de teste. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

As Tabelas 37 e 38 referentes às amostras de validação e teste, respectivamente, 

mostraram um resultado similar a Tabela 36 relacionada à amostra de treinamento, ou seja, 

classificam corretamente os casos de não recuperação, que representa o maior volume de 

indivíduos, e poucos casos de recuperação. 

Por fim, na média, a amostra de treinamento classificou corretamente 87,7% dos casos 

((39+3.665) /4.225, conforme valores apresentados na Tabela 36. Do mesmo modo, as 

amostras de validação e teste (Tabelas 37 e 38) classificaram corretamente cerca de 87,4% e 

87,1% dos casos. 

Com relação ao APER, como o indicador é o oposto da média de classificação correta, 

as amostras de treinamento, validação e teste classificaram erroneamente 12,3% (100% - 

87,7%), 12,6% e 12,9% dos casos. A taxa de erro aparente mostrou que o novo modelo 

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

13 163 176

7% 93%

66 1.570 1.636

4% 96%

Total 79 1.733 1.812

Valor Predito (Classificado 

pelo Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Não Recuperou

Conceito Recuperou Não Recuperou Total

36 332 368

10% 90%

179 3.416 3.595

5% 95%

Total 215 3.748 3.963

Valor Predito (Classificado 

pelo Modelo)

Valor 

Observado 

(Real)

Recuperou

Não Recuperou
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classificou incorretamente menos casos em comparação ao valor referenciado de 30% por 

Johnson e Wichern (2007). 

Após a conclusão dos quatro modelos propostos, o objetivo da Fase 4 também foi 

comparar o desempenho de todos e verificar qual foi o melhor. 

  

4.4.3 Comparação entres os Modelos e Análise dos Resultados 

 

Com o objetivo de comparar os modelos, foi construída uma tabela resumo contendo os 

resultados dos modelos para as três amostras (treinamento, validação e teste).  

 A Tabela 39 contém dos resultados do KS e matriz de classificação (MC) com a média 

de classificação correta para os modelos de regressão logística. Para os modelos de análise 

discriminante, foram apresentadas as matrizes de classificação com as médias de classificações 

correta e seus opostos, que são as taxas de erro (APER).  

É importante ressaltar que no caso do modelo de regressão logística, como foram 

apresentadas duas matrizes de classificação com diferentes pontos de corte, a matriz que 

mostrou melhor resultado foi referente ao ponto de corte (a), que é a metade do valor da 

probabilidade de recuperação, tanto no modelo individual quanto no novo modelo. Portanto, na 

tabela resumo foi disponibilizado apenas o resultado da matriz com ponto de corte (a). 

 

 

Tabela 39: Comparação entre os modelos. 

(Fonte: Autor, 2017) 

 

Ao analisar a Tabela 39 é possível notar que o novo modelo de regressão logística (C) é 

melhor que o modelo individual tanto no KS, quanto na média de classificação correta nas três 

amostras. Como a amostra de teste é mais importante que a amostra de validação uma vez que a 

validação é retirada do mesmo período da amostra de treinamento e a amostra de teste foi 

extraída de um período diferente, o empate do valor do KS na amostra de validação não afeta a 

conclusão. 
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Quanto a matriz de classificação, o percentual médio de classificação correta do novo 

modelo de regressão aumentou em 20%, 18% e 20% nas amostras de treinamento, validação e 

teste, respectivamente, em relação ao modelo individual. 

É possível identificar pouca melhoria no desempenho do novo modelo de análise 

discriminante comparado com o modelo individual, ou seja, a média porcentagem de 

classificação correta aumentou em 1%, 0% e 0% nas amostras de treinamento, validação e 

teste, respectivamente. Porém, como o modelo individual de análise discriminante (B) detecta 

95%, 94% e 94% dos casos de não recuperação nas amostras de treinamento, validação e teste e 

o novo modelo (D) identifica 96%, 96% e 95% dos casos de não recuperação, é possível 

concluir que o modelo D possui melhor desempenho, pois os clientes que não pagaram as 

dívidas estão em maior volume. Assim, 1 ponto percentual reduz a quantidade de classificações 

incorretas sendo mais fácil focar nos clientes com potencial ao pagamento. 

Com relação à análise entre os modelos de regressão (A- modelo individual de 

regressão logística e C – novo modelo de regressão logística) e os modelos de análise 

discriminante (B – modelo individual de análise discriminante e D – novo modelo de análise 

discriminante), a conclusão é que os novos modelos (C e D) são melhores em comparação aos 

individuais, porém, vale lembrar que ambos contêm os outputs dos modelos A e B que foram 

construídos a partir das variáveis independentes disponibilizadas pela Serasa, ou seja, a 

combinação entre os resultados possibilitou melhor desempenho dos novos modelos uma vez 

que ambos aproveitaram as particularidades de cada técnica. 

Para comparar os modelos C e D, a única forma foi analisar a média de classificação 

correta e a Tabela 39 mostra que o novo modelo de análise discriminante possui melhor 

desempenho. Portanto, ordenando os modelos por desempenho (baseado na matriz de 

classificação e na média de classificação correta) tem-se que os melhores são D, C, B e A. 

 É importante destacar que todos os modelos são importantes, pois a existência dos 

novos modelos D e C dependem da aplicação das técnicas desenvolvidas separadamente, ou 

seja, é preciso gerar os modelos B e A com as variáveis independentes para que os novos 

modelos sejam executados. Ao combinar os outputs das técnicas individuais foi possível 

resgatar o que há de melhor em cada técnica gerando assim, novos modelos mais robustos. 

 Com relação às estratégias de cobrança, fica a critério do pesquisador, mas é possível 

adotar medidas considerando apenas os casos de classificações incorretas uma vez que a 

porcentagem de classificação correta é alta e elimina muitos indivíduos já que a maioria dos 

clientes não quita suas dívidas. Além disso, como o volume de casos incorretos é menor, os 

gastos com cobrança serão menores e, também, foca apenas naqueles clientes que realmente 
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são propensos ao pagamento do montante devedor. Por estas razões, o novo modelo de análise 

discriminante (D) pode ser utilizado para iniciar uma estratégia de cobrança por ter a 

capacidades de eliminar clientes não propensos ao pagamento. 

Por fim, além da comparação entre os modelos, é importante comparar os resultados 

obtidos nesta dissertação com os trabalhos similares ao tema de pesquisa destacados na Tabela 

1 (seção 2.3, página 27). A seção a seguir, destina-se a analise dos assuntos correlatos. 

 

4.4.3.1 Comparação dos Resultados com os Trabalhos Relacionados com o Presente Tema 

 

 A Tabela 39 (seção 4.4.3, página 101) mostrou que os novos modelos de regressão 

logística e análise discriminante classificaram corretamente 85% e 88% dos casos, 

respectivamente, considerando a amostra de treinamento.  A amostra de validação resultou em 

84% e 87% das classificações corretas, respectivamente. Ao comparar este resultado com os 

trabalhos similares apresentados na Tabela 1 (seção 2.3, página 27), nota-se que em alguns 

casos o estudo apresentou melhor desempenho considerando a taxa de classificação correta, 

que foi uma medida comum apresentada nos trabalhos.  

 Ressalta-se que a avaliação foi feita considerando apenas a coluna “proximidade com a 

dissertação” igual a 1, ou seja, trabalhos muito próximos à dissertação tanto no tema quanto em 

uma das técnicas aplicadas. 

 Machado (2015) aplicou a técnica de regressão logística em um público de clientes que 

tomaram um empréstimo em uma instituição financeira de atuação em nível nacional e que já 

estavam em atraso (collection scoring). A taxa de acerto da amostra de treinamento do modelo 

de regressão logística desenvolvido por foi de 70%.  

 Santos (2015) aplicou as técnicas regressão logística, análise discriminante e árvore de 

decisão em dados de clientes adimplentes e inadimplentes de uma empresa de vendas de 

equipamentos industriais. Considerando a amostra original, os modelos de análise 

discriminante e regressão logística classificaram corretamente 76,7% e 91,4% dos clientes, 

respectivamente. 

 Selau e Becker (2011) aplicaram a regressão logística e a análise discriminante para 

desenvolver modelos de concessão de crédito (application scoring) utilizando uma base de 

clientes de uma rede de farmácias. A análise discriminante e regressão logística apresentaram 

taxas de acerto de 73,3% e 73,1%, respectivamente, nas amostras de treinamento e os dois 

modelos classificaram corretamente 72,5% dos casos nas amostras de validação.·. 
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 Araújo e Carmona (2009) utilizaram dados de uma instituição de microcrédito para 

desenvolver dois modelos de application scoring e dois modelos de behavior scoring utilizando 

as técnica de análise discriminante e regressão logística. Com o modelo de análise 

discriminante, os autores obtiveram 80,5% e 81,5% de indivíduos classificados corretamente na 

amostra de treinamento considerando os modelos de application e behavior scoring, 

respectivamente. A regressão logística apresentou taxa de acerto de 80% e 81%, 

respectivamente, para o mesmo público. 

 Sobrinho (2007) aplicou as técnicas de análise discriminante, regressão logística e rede 

neural em um público de alunos inadimplentes com o objetivo de desenvolver modelos de 

application scoring e behavior scoring. O resultado mostrou que os modelos de application 

desenvolvidos por meio das técnicas de analise discriminante e regressão logística 

classificaram corretamente 72,1% e 80,3%, respectivamente. Os modelos de behavior 

resultaram em 81,7% e 88,5% de classificações corretas referente aos modelos de analise 

discriminante e regressão logística, respectivamente. 

 Ressalta-se que a comparação entre o desempenho dos trabalhos por meio da matriz de 

classificação (percentual ou taxa de classificação correta) é apenas um balizador na 

interpretação do resultado final desta dissertação, pois, cada experimento sofreu a influência 

das características da base de dados utilizada para os experimentos e, também, destaca-se que 

objetivo de cada de pesquisa nem sempre são compatíveis. 
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5 CONCLUSÃO  

 

O estudo realizado neste trabalho buscou contribuir para os conhecimentos relativos aos 

modelos de cobrança ou collection scoring por meio da aplicação das técnicas de regressão 

logística e análise discriminante em um público específico que são os inadimplentes com atraso 

há mais de 90 dias (non-performing loans).  

O mesmo foi dividido em quatro fases: preparação da base de dados (Fase 1), aplicação 

do modelo de regressão logística (Fase 2), aplicação do modelo de análise discriminante (Fase 

3) e utilização dos outputs dos modelos de regressão logística e análise discriminante para 

criação de novos modelos de regressão logística e análise discriminante (Fase 4). 

A primeira fase do trabalho consistiu na preparação da base de dados por meio da 

partição da amostra disponível em treinamento, validação e teste; eliminação de variáveis 

correlacionadas e de variáveis com pouco poder preditivo em relação ao evento de interesse, 

que são aqueles devedores que quitaram suas dívidas. É importante ressaltar que a base de 

dados utilizada no trabalho contendo informações reais de indivíduos inadimplentes foi cedida 

pela Serasa Experian. 

Na segunda fase foi aplicado o modelo de Regressão Logística e o resultado apresentou 

bom desempenho para predizer a recuperação das dívidas de acordo com aqueles mais 

propensos ao pagamento e, a avaliação do modelo foi feita analisando o teste de Kolmogorov-

Smirnov e o percentual de classificação correta calculado a partir da matriz de classificação das 

amostras de treinamento, validação e teste. É importante destacar que a matriz de classificação 

detectou melhor os casos de não recuperação, que estão em maior volume. 

 A terceira fase consistiu na aplicação do modelo de análise discriminante quadrático, 

pois os grupos possuíam matrizes de covariância diferentes. Nessa fase também foram 

validadas as premissas da análise discriminante (normalidade multivariada, multicolinearidade, 

valores atípicos e homogeneidade das matrizes de covariância) que são fundamentais antes de 

sua aplicação. O resultado foi verificado por meio da matriz de classificação e pela taxa de erro 

aparente (APER) que indicaram um alto volume de classificações corretas assim como uma 

baixa taxa de erro nas amostras de treinamento, validação e teste e, assim como o modelo de 

regressão logística, a matriz de classificação apontou que o modelo identificou muito bem os 

casos de não recuperação. 

A fase quatro teve como objetivo utilizar os outputs dos modelos de regressão logística 

e análise discriminante desenvolvidos individualmente (utilizando as variáveis independentes 

mais significativas) para gerar dois novos modelos: um de regressão logística e um de análise 
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discriminante. Com base nos resultados obtidos, tanto os modelos aplicados individualmente 

quanto os novos modelos apresentaram bom desempenho, com destaque para o novo modelo de 

análise discriminante. 

Ao comparar os quatro modelos gerados através do percentual de classificações 

corretas, verificou-se que o novo modelo de análise discriminante classificou corretamente 

95%, 96% e 96% dos casos de não recuperação de crédito nas amostras de treinamento, 

validação e teste, respectivamente. O novo modelo de regressão logística ficou em segundo 

lugar seguido dos modelos de análise discriminante e regressão logística desenvolvidos 

separadamente com as variáveis independentes.   

Pode-se considerar que o armazenamento desses outputs geraram novos modelos mais 

robustos, garantindo melhorias para as estratégias de cobrança como maiores acertos dos 

possíveis pagadores, redução de custos operacionais e de tempo.  

Utilizando a taxa de classificação correta, foi realizada uma comparação com alguns 

trabalhos similares e os resultados do modelo individual de análise discriminante e dos novos 

modelos de regressão logistica e análise discriminante foram superiores aos encontrados na 

literatura indicando um bom desempenho. 

Vale ressaltar que os resultados foram obtidos em cima de uma base de dados do mundo 

real disponibilizada por uma empresa que lida com clientes que realmente estão em atraso e por 

isso, as informações podem conter valores faltantes, erros de preenchimento que precisam ser 

analisados para que não influencie o resultado final. Além disso, um trabalho desenvolvido 

com dados reais faz com que o meio acadêmico tenha a possibilidade de conciliar a teoria com 

a prática e conhecer os desafios enfrentados pelas instituições financeiras ao extrair um bom 

resultado diante de um grande volume de dados. 

Considera-se, então, que o problema de pesquisa deste trabalho foi respondido ao 

estabelecer que a utilização dos novos modelos só seria possível se os modelos de regressão 

logística e análise discriminante fossem executados, individualmente, com suas variáveis 

independentes mais significativas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi alcançado ao obter 

bom desempenho na aplicação dos modelos de regressão logística e análise discriminante na 

predição da recuperação de portfólios de crédito do tipo non-performing loans.  

 A contribuição deste trabalho para o meio acadêmico e instituições financeiras 

consistiu na possibilidade de aplicação de dois modelos estatísticos em um público específico. 

Além disso, apresentou a proposta de não utilizar apenas um único modelo para analisar os 

clientes do tipo non-performing loans, mas combiná-los e aproveitar as características inerentes 

a cada uma delas focando na obtenção de melhores resultados e modelos de maior robustez. Em 
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se tratando de casos do tipo non-performing loans, os modelos de collection scoring são 

desenvolvidos adotando, principalmente, a técnica de regressão logística. Porém, em 

comparação a análise discriminante, ao aplicar as duas técnicas na amostra disponível, a análise 

discriminante também se mostrou uma boa ferramenta de auxílio na detecção de clientes 

inadimplentes. 

A contribuição continua ao apresentar um roteiro (as quatro fases) orientando como 

processar uma base de dados do mundo real e como aplicar e avaliar os modelos considerando 

as particularidades de cada técnica. Em uma área do conhecimento onde muitos trabalhos 

circulam e são publicados apenas no interior de instituições financeiras destinadas a um público 

específico, este trabalho, vem de certa forma, contribuir para a disseminação do conhecimento 

na academia e em outras instituições. 

 Além da regressão logística e análise discriminante utilizadas nesta dissertação, uma 

possível continuidade desta pesquisa é combinar outras técnicas de inteligência computacional 

como árvores de decisão, redes neurais, algoritmos genéticos, dentre outras para identificar 

possíveis melhorias no processo de identificação dos clientes non-performing loans. Um 

exemplo seria utilizar os outputs dos modelos de regressão logística e análise discriminante e 

criar um novo modelo de redes neurais que também possui histórico de utilização em modelos 

de credit scoring. 
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APÊNDICE 

 

Este apêndice refere-se ao pedido da base de dados para a empresa Serasa Experian e, 

portanto, serão apresentados a seguir: 

 

A) Carta de solicitação e justificativa do estudo; 

B) Trechos do documento oficial enviado para a Serasa Experian no qual o autor compromete-se 

com a não divulgação dos dados. 

 

A) CARTA DE SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO. 

 

À SERASA EXPERIAN 

 

São Paulo, 16 de outubro de 2015. 

 

Assunto: Solicitação de base de dados para realização de experimentos 

 

Nome da solicitante: Priscila Cristina Silva 

Curso: Programa de Mestrado em Engenharia de Produção (Universidade Nove de Julho) 

E-mail: xxxxxxx@gmail.com e xxxxxxx@uninove.edu.br  

 

Orientador: Prof. Dr. Renato Jose Sassi 

E-mail: xxxx@uninove.br 

 

Contato da Secretaria do Programa de Mestrado em Engenharia de Produção da 

Universidade Nove de Julho: Ana Carolina Castro Foganholo (Aux. de Secretaria - 

xxxxxxx@uninove.br). 

 

Solicito base de dados para ser utilizada na realização dos experimentos em minha dissertação 

de mestrado. Pretendo aplicar na base de dados fornecida Técnicas Estatísticas e de Inteligência 

Computacional. 

Garanto que as normas éticas impostas pela Serasa Experian serão respeitadas, bem como a 

menção do nome da empresa na dissertação e nos artigos resultantes da pesquisa, caso seja exigido pela 

empresa. 

 

 

mailto:xxxxxxx@gmail.com
mailto:xxxxxxx@uninove.edu.br
mailto:xxxx@uninove.br
mailto:xxxxxxx@uninove.br
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Informações da pesquisa a ser realizada 

 

Tema: Comparação dos modelos de regressão logística, redes neurais artificiais e árvores de 

decisão na análise e recuperação de Portfólios de Créditos do tipo Non-performing Loans. 

  

Objetivos: 

- Geral: 

Aplicar os modelos de regressão logística, redes neurais artificiais e árvores de decisão em casos 

de “clientes” em atraso para identificar técnicas mais eficientes para efetuar a cobrança.  

- Específicos: 

• Levantar e analisar a literatura existente sobre Créditos do Tipo Non-Performing Loans; 

• Levantar e analisar a literatura existente sobre regressão logística, redes neurais artificiais e 

árvores de decisão; 

• Desenvolver modelos utilizando as técnicas mencionadas; 

• Comparação dos resultados para verificar qual técnica apresentou o melhor desempenho; 

• Verificar a possibilidade de associar as técnicas formando, assim arquiteturas (modelos) 

híbridos; 

• Comparar o resultado da arquitetura híbrida com as técnicas aplicadas isoladas. 

 

Características da Base de dados: 

 

• Histórico dos últimos três ou quatro anos dos clientes em atraso (uma parte da base de dados 

será utilizada para treinamento das técnicas e a outra para teste e/ou validação); 

• Marcação da base de dados com os casos que foram e não foram recuperados no processo de 

cobrança, ou seja, dado que o cliente entrou em cobrança após X dias de atraso (geralmente são 

90 dias) o mesmo pagou ou não pagou a dívida junto à empresa; 

• Após a obtenção da variável resposta, será necessário inserir a maior quantidade possível de 

variáveis explicativas na base de dados; 

• Considerando a variável resposta como sendo 0 (não recuperou a dívida) e 1 (recuperou), serão 

aplicadas as técnicas. Os resultados serão analisados com o propósito de identificar a melhor 

técnica para efetuar a cobrança. 

 

Nota: Essa solicitação foi enviada à Serasa no início do projeto de pesquisa e, após algumas 

discussões sobre diversas técnicas que poderiam ser empregadas neste público, a proposta 

inicial do estudo foi modificada. 
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B) TRECHOS DO DOCUMENTO OFICIAL ENVIADO PARA A SERASA EXPERIAN NO 

QUAL O AUTOR COMPROMETE-SE COM A NÃO DIVULGAÇÃO DOS DADOS E NÃO 

REPASSE A TERCEIROS.  

 

As informações solicitadas foram disponibilizadas pela empresa, porém, após a 

assinatura de termo garantindo total confidencialidade dos dados e não repasse a terceiros. Por 

ser um documento confidencial, são apresentados apenas trechos do mesmo para mostrar a 

relevância dos requisitos exigidos pela empresa: 

 

 


