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Resumo
Este artigo apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa em 
curso sobre o comportamento dos tomadores de crédito direto e re-
passadores de recursos do BNDES no tocante ao não cumprimento 
de suas obrigações financeiras nos últimos sete anos (de janeiro de 
2011 a dezembro de 2017), especificamente quanto à taxa de ocor-
rência de eventos de não cumprimento de obrigações pecuniárias 
(taxas de delinquência primária e efetiva) e à evolução de atrasos de 
pagamentos em defaults. Foram mapeados todos os eventos de não 
pagamento ocorridos nesse período e aplicou-se um padrão de clas-
sificação para a análise. Considerando o longo prazo de duração dos 
financiamentos do BNDES, observa-se que a taxa de delinquência 
verificada no período é baixa, que uma parcela significativa dos cré-
ditos delinquentes é saneada e que a reincidência na delinquência 
aumenta a chance de o tomador de crédito entrar em default.

Palavras-chave: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Brasil) – Financiamento 2011-2017. Risco (Economia). 
Empréstimo bancário. Atrasos. Inadimplência. Créditos – avaliação. 
Conselho Monetário Nacional (Brasil).

Abstract
This article presents preliminary results over the BNDES’ debtor’s and resource handlers’ 
behavior research on the accomplishment of their financial obligations over the last seven 
years (from January, 2011 to December, 2017). More specifically, the results targeted the 
so called primary and effective delinquency rate and the evolution from delinquency 
to defaults. All the non-payment events throughout this period were mapped and a 
classification pattern was applied to anchor the analysis. It is shown that, as the BNDES’s 
loans are long term loans, the delinquency rate observed throughout the period under 
review is low, a significant part of the delinquent credit is solved and that the recidivism 
on delinquency increases the credit debtor’s odds to default.
Keywords: Brazilian Development Bank – Financing – 2011-2017. Risk. Bank loans. 
Delinquency. Default. Credit – rating. National Monetary Council (Brazil).
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Introdução
Um dos riscos intrínsecos à oferta de crédito é o não recebimento 
das contraprestações devidas pelos tomadores dos recursos no prazo 
devido (repagamento). A impontualidade no pagamento induz cus-
tos extraordinários na operação do crédito e gera sinalizações para 
o ofertante e, quando observável, para o mercado. Sendo o mercado 
de crédito um mercado de informações, sinalizações não subjetivas 
dessa natureza sempre funcionarão como indutores de comporta-
mento para os ofertantes, especialmente se a impontualidade repre-
sentar um estado antecedente do default.

A nomenclatura aplicada aos eventos e estados associados às ope-
rações de crédito problemáticas1 é diversificada, pouco clara e, às 
vezes, não totalmente aderente ao respectivo significado jurídico. 
As métricas aplicáveis também contribuem para aumentar a ampli-
tude da interpretação (e das consequências) desses eventos e esta-
dos. Termos como atraso, inadimplência e default são casos típicos. 
A não ocorrência do pagamento de uma contraprestação de um 
financiamento em uma data preestabelecida caracterizaria tanto 
um atraso no pagamento quanto uma situação de inadimplência 
financeira do crédito, como também um default. Portanto, o evento 
em si (a não ocorrência do pagamento) não seria suficiente para 
qualificá-lo. Regras regulatórias que não abrangem todo o espectro 
de situações contribuem para que as instituições financeiras adotem 
conceitos e definições específicos que atendam, de forma simultâ-
nea, aos requisitos legais e regulatórios do sistema financeiro e às 
características de seus portfólios de operações.

1 Aquelas cujo curso de repagamento tem alguma falha.
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Por definição, bancos de desenvolvimento operam carteiras de cré-
dito compostas, majoritariamente, de operações de prazo mais lon-
go do que as operações de bancos comerciais de varejo. Em tese, a 
diferença de maturidade entre esses portfólios determinaria, por si 
só, posturas distintas em relação ao risco de crédito2 implícito das 
operações. Prazos mais longos de exposição ao risco de crédito 
das contrapartes implicam a assunção de maior risco por parte do 
ofertante de crédito, cuja necessidade de capital poderia aumentar 
acima do proporcional ao crescimento da demanda efetiva. Uma 
forma eficiente de impedir que o risco (crescente) de uma carteira 
de longo prazo em crescimento requeira aumentos constantes de 
capital capazes de sustentar uma demanda por crédito pró-cíclica 
seria a imposição de mitigadores capazes de reduzir tanto a perda 
esperada (EL)3 dos créditos quanto a necessidade de capital. Portan-
to, as perdas no crédito ofertado pelos bancos de desenvolvimento 
seriam tanto menores quanto mais eficientes forem os mecanismos 
de mitigação e de seleção de investimentos passíveis de apoio.

A qualidade relativa da carteira de crédito do BNDES derivada da 
distribuição dos saldos das operações nos níveis de risco estabeleci-
dos na regulação bancária brasileira4 apresentada em artigo recen-
te5 corrobora a ideia de haver mecanismos eficientes de mitigação 
e de seleção de projetos de investimentos. Ainda assim, não há evi-
dências publicadas quanto ao comportamento dos  beneficiários 
( proprietários dos projetos de investimento objetos de financia-

2 Segundo Freixas e Rochet (2008, p. 265), “a atividade de crédito dos bancos é afetada 
pelo risco de default, ou risco de crédito, que ocorrem quando o tomador não é capaz de 
repagar uma dívida (principal ou juros)”. Livre tradução do autor.

3 Acrônimo do termo expected loss.

4 Definida na Resolução CMN 2.692/1999.

5 Para mais detalhes, ver Ichikava (2015).
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mento do BNDES) ao longo do prazo de pagamento do crédito to-
mado que indiquem que haja uma correlação positiva entre o perfil 
de risco de crédito das operações do Banco e o perfil dos tomadores 
e respectivos projetos de investimento, especificamente no tocante 
ao cumprimento das obrigações pecuniárias derivadas dos contra-
tos de financiamento. Entende-se que o perfeito cumprimento des-
sas obrigações revelaria não somente a eficiência da análise e seleção 
dos tomadores de crédito, mas também a capacidade de os respecti-
vos projetos de investimento produzirem os retornos estimados no 
decurso da implementação.

Considerando que a carteira formada pelo BNDES representa uma 
proxy do crédito de longo prazo do país, ainda que distinto do perfil 
da carteira hipotecária nacional, busca-se apresentar um perfil repre-
sentativo do tomador de crédito de longo prazo que captou recursos 
nos últimos sete anos no tocante à capacidade de  repagamento.

Este trabalho analisa o comportamento desses tomadores de crédi-
to em relação ao cumprimento de suas obrigações pecuniárias e as 
variações das taxas de não cumprimento dessas obrigações (taxas de 
delinquência primária e efetiva) durante esse período. Para tanto, 
foram coletados6 e analisados registros internos de não pagamento 
na data devida de contraprestações de operações de financiamento 
direto7 do BNDES ocorridos entre 2011 e 2017. Na seção seguinte, 
será realizada uma breve exposição dos eventos determinísticos que 
definem operações problemáticas (do ponto de vista regulatório), 

6 Fonte dos dados: BNDES.

7 O BNDES oferta crédito por meio de duas formas de apoio: direto, no qual o tomador 
do crédito contrata o financiamento diretamente com o BNDES, e indireto, no qual o 
tomador do crédito contrata o financiamento por meio de instituições financeiras creden-
ciadas pelo BNDES. O escopo deste estudo restringe-se às operações contratadas direta-
mente com o BNDES (operações diretas).
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bem como uma breve revisão da literatura. Na terceira seção, serão 
descritos a metodologia adotada e o mapeamento e o tratamento dos 
dados utilizados. Na quarta seção, será apresentado o perfil dos to-
madores de crédito do BNDES quanto ao cumprimento das obriga-
ções pecuniárias decorrentes dos contratos de financiamento direto, 
bem como a análise das taxas de delinquência apuradas na carteira 
ativa do BNDES no período em estudo. Por fim, serão expostas as 
conclusões das análises desenvolvidas nas seções  anteriores.

Os eventos característicos das 
operações problemáticas
O risco de crédito de uma operação qualquer repousa na proba-
bilidade de ocorrência de um primeiro evento (não repagamento 
continuado), que, uma vez ocorrido, aciona um segundo evento 
(execução de garantias) que determina a magnitude da perda in-
corrida no crédito efetuado.8 A probabilidade do evento de não 
repagamento continuado constitui, portanto, um dos principais 
elementos na precificação do crédito e um dos pilares do negócio 
bancário. Em tese, quanto melhor a mensuração do risco de crédito 
das operações, mais precisos serão os spreads9 e mais seguros serão os 
retornos dos recursos ofertados.

8 Por serem quantificáveis, o produto da probabilidade de default (PD) e a perda dado o 
default (LGD) aplicado ao valor exposto ao default (EAD) definem a perda esperada (EL) da 
instituição financeira. A equação que define a perda esperada, estabelecida pelo Comitê de 
Basileia (Basel Committee on Banking Supervision), é EL = EAD x PD x LGD. Para mais 
detalhes, ver publicação do Bank for International Settlements (BASEL COMMITTEE 
ON BANKING SUPERVISION, 2005).

9 Diferença entre o custo de captação e o preço de empréstimo do recurso que embute o 
prêmio de risco derivado da probabilidade de default mensurada. Para mais detalhes, ver 
Dias e Ichikava (2011).
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Ocorre que o evento de default não é definido de forma estrita. Uma 
das formas de caracterizar o default de uma operação de crédito é 
pela persistência do não cumprimento de uma obrigação pecuniária. 
Eventos de não repagamento que não atinjam o tempo necessário 
para que as instituições financeiras (e não financeiras) os classifi-
quem como default são muitas vezes não computados nas estatísti-
cas convencionais que fundamentam os cálculos de probabilidade 
de default de tomadores de crédito. É importante ressaltar, contudo, 
que tais eventos de repagamento impontual são tidos como usuais 
(ou não excepcionais) e não exclusivos ao negócio bancário.

De acordo com o Comitê de Basileia, ocorre um default em relação 
a um devedor

(i) quando o banco considera que é improvável que o 
devedor pague, voluntária e integralmente, suas obri-
gações de crédito sem que o banco execute as garan-
tias existentes ou (ii) quando o devedor está atrasado 
mais de noventa dias com qualquer obrigação material 
com o banco (BASEL COMMITTEE ON BANKING 
 SUPERVISION, 2017, p. 100, livre tradução).

A definição utilizada pela entidade reguladora fornece parâmetros 
para que um simples evento de não pagamento seja classificado 
como um default (sem explicitar, contudo, os estados  antecedentes). 
Cabe observar que o Comitê de Basileia explicita o sujeito  do 
 default (o devedor do crédito), o que colabora na elaboração da tau-
tologia necessária para a discriminação dos termos.

Outra definição-chave para a conceituação necessária dos ele-
mentos objetos de regulação é dada pelo FMI:10 empréstimos 

10 A definição é citada como recomendação e com o objetivo de aperfeiçoar a compara-
ção de dados entre os países. Para mais detalhes, ver IMF (2006).
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(e outros ativos) devem ser classificados como não performa-
dos (NPL)11 quando 

(i) pagamentos de principal e juros estão atrasados por 
três meses ou mais ou (ii) quando pagamentos de juros 
equivalentes a três meses ou mais forem capitalizados (e 
incorporados ao principal devido), refinanciados ou pos-
tergados (IMF, 2006, p. 46, livre tradução).12

Combinando-se essas definições, uma operação não performada (NPL) 
sempre envolveria um evento de default, que não necessariamente sig-
nificaria um evento de não pagamento de contraprestações devidas 
pelo tomador do crédito. Em contrapartida, o simples não pagamen-
to de uma contraprestação na data prevista não configura um evento 
de default caso a instituição financeira não considere improvável que a 
quitação dessa obrigação ocorra a posteriori.

A persistência do não cumprimento da obrigação pecuniária devi-
da, que reforçaria a consideração da instituição financeira quanto 
à probabilidade de não ocorrência do pagamento, seria o elemen-
to que caracterizaria o evento de default. Assim, somente após um 
dado tempo, o não cumprimento da obrigação financeira caracte-
rizaria um default e, a partir de então, a operação e o devedor do 
crédito seriam classificados como inadimplentes.

Durante o período inferior a noventa dias no qual uma contrapres-
tação não é paga e enquanto a instituição financeira não considerar 
improvável o cumprimento da obrigação, não seria reconhecida a 
inadimplência na operação de crédito, mas o atraso no pagamento 

11 Acrônimo do termo nonperforming loan.

12 O FMI ainda destaca que o critério de noventa dias como parâmetro para a classificação de 
empréstimos (e outros ativos) como não performados (NPL) é o mais empregado pelos países.
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de uma ou mais contraprestações, o que configuraria a delinquência 
do devedor no cumprimento de suas obrigações. Esse atraso (quando 
inferior a noventa dias) configuraria a delinquência no pagamento 
de contraprestações devidas e constituiria um estado antecedente a 
um possível evento de default.

A delinquência no pagamento de contraprestações não figura de 
forma explícita nas principais estatísticas produzidas pelas institui-
ções financeiras no Brasil, nem é objeto de tanta atenção acadêmica 
em banking e regulação bancária quanto a atenção dada à inadim-
plência, embora uma das estatísticas dela derivada, a frequência de 
impontualidade incorrida pelo tomador de crédito, seja um dos 
principais insumos utilizados pelo setor financeiro para a parame-
trização de fluxos de caixa e taxas de serviços. A literatura acerca da 
delinquência parece estar concentrada nos mercados em que predo-
mina o credit scoring como método dominante na avaliação do risco 
intrínseco aos tomadores de crédito e na precificação do crédito.

Diferentemente dos modelos de avaliação de risco que buscam men-
surar a probabilidade de default (PD) intrínseca ao tomador do cré-
dito ou à capacidade de a operação de crédito ser repaga, os modelos 
de credit scoring objetivam posicionar o tomador do crédito em um 
ranking ordinal com base em características (variáveis preditoras) 
comparáveis.13 De forma genérica, são modelos que avaliam a credi-
bilidade de uma entidade. Conforme Hand e Henley (1997, p. 523), 
modelos de credit scoring podem ser definidos como “métodos for-
mais estatísticos utilizados para classificar candidatos a crédito em 
classes de risco ‘boas’ ou ‘más’”.14 Os autores argumentam que o de-
senvolvimento de modelos estatísticos sofisticados desse tipo decor-

13 Para mais detalhes, ver Thomas, Crook e Edelman (2002).

14 Livre tradução do autor.
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reu da crescente pressão resultante dos aumentos de demanda por 
crédito em um ambiente de grande concorrência, mas com novas 
tecnologias computacionais emergentes capazes de prover suporte 
para o atendimento de grandes volumes de análises com modelos 
complexos de avaliação. Não à toa, as indústrias com as maiores 
demandas por crédito (como os emissores de cartão de crédito e 
as instituições dedicadas ao crédito hipotecário) são os principais 
usuários desse tipo de modelo de avaliação de risco.

A frequência da impontualidade incorrida pelo tomador de crédito 
é uma das variáveis preditoras mais comuns nos modelos de credit 
 scoring. Tal frequência, aliada à persistência dos atrasos, é normal-
mente observada em avaliações qualitativas do tomador de crédito 
por se tratar de atributos de caráter, presentes nas avaliações ca-
dastrais de candidatos a crédito feitas pelas instituições financeiras. 
Presume-se que exista alguma correlação entre a incapacidade de-
monstrada de cumprir pontualmente com as obrigações financeiras 
existentes e a capacidade de repagar a totalidade de uma dívida fu-
tura. Em linha com tal hipótese, Stavins (2000), ao analisar os dados 
da pesquisa sobre as finanças do consumidor de 1998,15 observa que 
saldos mais elevados de dívidas em cartões de crédito aumentam a 
probabilidade de atrasos no pagamento das obrigações e que um dos 
principais fatores que aumentam tal probabilidade é ter declarado 
falência pessoal no passado. Avery et al. (1996) discorrem sobre as 
principais linhas teóricas que explicam os determinantes do desem-
penho de empréstimos hipotecários para sugerir uma relação entre 
a delinquência e o default. Uma primeira linha define que um  default 
em uma dívida hipotecária poderia ser visto como uma put na qual o 

15 Survey of consumer finance. Trata-se de uma pesquisa trienal, patrocinada pelo Conse-
lho de Governadores do Federal Reserve, que coleta informações diversas sobre as finanças 
das famílias norte-americanas. Para mais detalhes, ver Board of Governors of the Federal 
Reserve System, disponível em: <https://www.federalreserve.gov/econres/scfindex.htm>.
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tomador do crédito teria a opção de transferir a propriedade do imó-
vel para o emprestador para que o saldo devedor existente fosse sal-
dado (“teoria baseada em opções”).16 Nas demais, além da ênfase na 
questão patrimonial, enfatizam-se a situação financeira corrente dos 
mutuários e sua vulnerabilidade a qualquer mudança adversa capaz 
de afetá-la (“teoria dos eventos desencadeadores”).17 Os autores con-
cluem que, do ponto de vista da linha teórica baseada em opções, a 
delinquência só ocorreria como precursora de um default e seria evi-
dente somente entre emprestadores com insuficiência patrimonial, 
enquanto, pelo prisma da outra linha teórica, a delinquência poderia 
levar ao default caso, além da insuficiência patrimonial, o evento ad-
verso fosse suficientemente impactante na sua condição financeira.

De forma complementar ao exposto, Berger e DeYoung (1997) apre-
sentam hipóteses que explicariam a relação entre empréstimos pro-
blemáticos e eficiência bancária (de custos). A hipótese do azar,18 na 
qual eventos exógenos precipitariam o aumento de créditos proble-
máticos na carteira dos bancos (isto é, entre outras coisas, o aumento 
de atrasos no pagamento de contraprestações) e, por consequência, 
o aumento dos custos relativos de monitoramento, reforçaria a linha 
teórica dos eventos desencadeadores. Campbell e Dietrich (1983) ca-
tegorizam a decisão pela delinquência no mercado de crédito hipo-
tecário residencial norte-americano como afetada pela razão entre o 
valor do pagamento e a renda em detrimento da razão entre o valor 
do financiamento e o valor do imóvel, e com isso seria possível infe-
rir que, apesar de preceder o default, nem todo estado de delinquên-
cia resultaria, necessariamente, em evento de default.

16 Livre tradução do autor para o termo option-based theory.

17 Livre tradução do autor para o termo triggering events theory.

18 Livre tradução do autor para o termo bad luck hypothesis.
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Apesar de bastante valorizado nos segmentos que ofertam crédito 
em grandes volumes de operações (e que se utilizam de modelos 
estatísticos de avaliação de risco desenhados para tal caracterís-
tica e se retroalimentam desse grande volume de informações), o 
monitoramento da delinquência de contratos e tomadores não pa-
rece ter papel central na regulação bancária. O vácuo normativo 
existente derivado dos Acordos de Basileia, que abre espaço para a 
não consideração de atrasos no repagamento de obrigações durante 
noventa dias, permite que somente as taxas de inadimplência (que 
computam somente os saldos devedores dos créditos com registros 
de atraso no pagamento de prestações por mais de noventa dias) 
sejam calculadas e expostas. No caso brasileiro, a regulação bancária 
obriga o banco a aumentar o nível de provisões (PCLD)19 relativo 
ao crédito que tenha atrasos,20 sem, contudo, alterar a taxa de ina-
dimplência observada ou calcular a taxa de delinquência existente.

A metodologia adotada
Foram identificados todos os eventos de não pagamento na data 
estipulada de contraprestações devidas nos contratos ativos21 da 
carteira de crédito do BNDES firmados com tomadores de crédito 

19 Provisão para créditos de liquidação duvidosa.

20 De acordo com a Resolução 2.682/1999-CMN, atrasos de até trinta dias (nível de risco 
“B”) demandam a composição de provisão correspondente a 1% do valor dessas operações 
e atrasos de até sessenta dias (nível de risco “C”) demandam a composição de provisão 
correspondente a 3% do valor dessas operações. Para mais detalhes, ver CMN (1999) e 
Ichikava (2015).

21 Uma operação de crédito direta pode ter diversos subcréditos com diferentes atribu-
tos (prazo de carência, prazo de amortização, custo financeiro, spread, estrutura de garan-
tias, covenants etc.). Para possibilitar a observação de não pagamento de contraprestações, 
cada subcrédito de cada operação foi computado como um contrato independente. O 
conjunto de operações indiretas de cada instituição financeira repassadora foi registrado 
em um único subcrédito.
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direto22 e instituições financeiras repassadoras de recursos23 havi-
dos entre janeiro de 2011 e dezembro de 2017 a partir do mapea-
mento da situação diária de cada contrato ativo. O mapeamento 
resultou em um vetor para cada dia do período em análise, con-
tendo a identificação de cada par contrato-tomador com contra-
prestação não paga. A matriz resultante desse conjunto de vetores 
foi processada de forma a identificar, para cada par existente: 
(i) a data em que o não pagamento da contraprestação devida ocor-
reu (isto é, a data do vencimento da contraprestação); e (ii) o tem-
po decorrido até o pagamento efetivo do valor devido (isto é, a 
quantidade de dias decorridos desde a data do vencimento da con-
traprestação). Um primeiro conjunto de dados ( dataset primário) 
foi obtido, contendo: (i)  identificação do tomador/instituição 
 financeira  delinquente; (ii) identificação do contrato delinquente; 
(iii) data do evento de não pagamento da contraprestação devida; 
e (iv)  quantidade de dias em que a contraprestação devida não foi 
paga (prazo de  delinquência).

O dataset primário foi então processado para conversão da quan-
tidade de dias com contraprestação em aberto para um código 
representativo do período em atraso e para a substituição dos iden-
tificadores de tomador e contrato. A classificação adotada para o 
prazo de contraprestações em aberto corresponde às faixas de tem-

22 Devedores em operações diretas do BNDES.

23 Originadoras das operações indiretas que repagam ao BNDES o valor correspondente 
ao agregado de prestações devidas pelos beneficiários finais. Por terem a obrigação de 
repassar, pontualmente, para o BNDES tais valores devidos pelos beneficiários finais das 
operações de repasse independentemente do efetivo recebimento desses valores (isto é, por 
assumirem o risco de crédito das operações indiretas) e, portanto, por não haver registro 
de não pagamento das contraprestações de tais beneficiários, foram computadas para este 
estudo somente as instituições financeiras repassadoras.
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po estabelecidas na Resolução 2.682/1999 do Conselho Monetário 
Nacional (CMN).24 Prazos de saneamento de prestações vencidas 
superiores a noventa dias foram computados como sinalizadores de 
default e segregados em uma única classe.

Tabela 1 • Classificação dos prazos de delinquência

Código Período em atraso (dias)

Classe 1 15-30

Classe 2 31-60

Classe 3 61-90

Classe 4 Acima de 90

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

Esse novo dataset foi, então, submetido a outros processamentos para 
a construção das matrizes de delinquência de contratos (identifica-
dor do contrato delinquente x mês/ano, com o código correspon-
dente ao prazo de delinquência) e de tomadores ( identificador do 
tomador delinquente x mês/ano, com o código correspondente ao 
prazo máximo25 de delinquência). Cada vetor dessas matrizes re-
gistraria, portanto, o início e a duração de cada evento mapeado de 
não repagamento.

Com base em cada matriz construída, foram calculadas as estatís-
ticas descritivas e indicadores correspondentes ao objeto (contra-

24 Norma regulatória que institui uma classificação do nível de risco de crédito baseada 
no tempo de atraso de pagamento de obrigações devidas pelo devedor. Para mais detalhes, 
ver Ichikava (2015).

25 Por haver registros, em um mesmo mês, de diferentes prazos de delinquência para 
um mesmo tomador, foi computado o maior prazo observado na construção da matriz de 
delinquência de tomadores.
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tos e tomadores). Tais estatísticas e indicadores tomam como base 
uma variável (tempo de duração) que indica sempre o início da de-
linquência. Por exemplo, um contrato que tenha em dado mês um 
registro de início de delinquência da classe 2 (prazo de não paga-
mento entre 31 e 60 dias) não terá outro registro no mês seguinte, 
caso não haja outro evento iniciado nesse outro mês. Assim, somen-
te são computados eventos iniciais de delinquência.

Na linha apresentada por Annibal (2009), foram construídos indi-
cadores-base pela abordagem por quantidade para mensurar o nível 
relativo de contratos e tomadores delinquentes no período:

• taxas de delinquência primária de contratos e tomadores, 
correspondentes à razão entre a quantidade de contratos 
ou de tomadores de crédito com início de atraso no paga-
mento de contraprestações no mês/período e a quantidade 
total de contratos ativos ou tomadores de crédito ativos no 
mesmo mês/período; e

• taxas de delinquência efetiva de contratos e tomadores, cor-
respondentes à razão entre a quantidade de contratos ou de 
tomadores de crédito efetivamente delinquentes (isto é, aque-
les cujo devido repagamento de contraprestação em aberto 
ocorrerá em até noventa dias contados do início da delin-
quência) no mês/período e a quantidade total de contratos 
ou de tomadores de crédito no mesmo mês/período.

Diferentemente das taxas convencionais de atrasos (seja pela aborda-
gem por quantidade, seja pela abordagem por exposição), esses indi-
cadores mensuram, respectivamente, o nível relativo de delinquência 
iniciada no período (mês) em que a obrigação pecuniária devida não 
é cumprida e o nível relativo de delinquência efetiva (atrasos que 
serão sanados em até noventa dias) observada no mesmo período.
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A escolha pela abordagem por quantidade em detrimento da abor-
dagem por exposição explica-se pelo fato de a obrigação pecuniária 
(contraprestação) ser o objeto do não pagamento. Por definição, 
enquanto não se configurar o default da dívida, isto é, a materiali-
zação do não pagamento da integralidade da dívida, o que se tem 
como duvidoso se restringe à contraprestação não paga na data de-
vida. Essa obrigação monta valores normalmente bem menores do 
que o saldo devedor existente. Uma taxa de delinquência que utilize 
o valor total de contraprestações não pagas na data devida só faria 
sentido se calculada com base no valor total das contraprestações 
devidas (normalmente, para aplicação em modelos de análise de 
fluxos financeiros).

A ideia fundamental desses indicadores seria relativizar a quanti-
dade de eventos de delinquência de contratos e tomadores e obter 
uma métrica que servisse como complemento aos tradicionais índi-
ces de inadimplência (baseados em exposições) adotados pelas ins-
tituições financeiras de crédito, bem como materializar uma forma 
de antecipar a ocorrência de aumentos ou reduções de novos atrasos 
no repagamento de financiamentos.

Por fim, ressalta-se que, por formação, taxas de delinquência e taxas 
de inadimplência são comparáveis se a abordagem de construção 
dos indicadores for comum. Ressalte-se, entretanto, que taxas de 
delinquência sempre serão maiores do que taxas de inadimplência, 
quando calculadas em uma mesma base, uma vez que computam 
eventos que não são considerados default. A estratégia aplicada na 
construção dos indicadores deste estudo busca não requerer a para-
metrização ou comparação com os índices de inadimplência para a 
análise do estado antecedente ao default.
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O comportamento dos 
tomadores de crédito do 
BNDES nos últimos sete anos
Os créditos ativos do BNDES derivam de contratos firmados sob re-
gras de estruturação bastante rígidas. Seja por meio de garantias reais 
e/ou garantias pessoais que provejam a cobertura da exposição havida, 
ou pela imposição de obrigações (covenants) que mantenham a capaci-
dade de pagamento do tomador do crédito (ou do projeto financiado), 
há claros desincentivos para o não cumprimento das obrigações finan-
ceiras e não financeiras decorrentes dos contratos de financiamento 
firmados. Não obstante, a avaliação consistente do risco de crédito de 
devedores, de garantidores fidejussórios e das próprias operações (con-
siderando as garantias apresentadas) provê a formação de portfólios 
com baixo risco vis-à-vis ao tempo prolongado de exposição.

A carteira de crédito reuniu, de janeiro de 2011 até dezembro de 
2017, pouco menos de três mil diferentes tomadores de crédito 
 diretos (operações diretas) e instituições financeiras repassadoras de 
crédito (operações indiretas), em quase vinte mil contratos de fi-
nanciamento direto ou repasse.26 A quantidade de tomadores de 
crédito direto aumentou com o passar do tempo, mas teve grandes 
variações no período em análise. Em contrapartida, a quantidade 
desses contratos manteve crescimento quase constante até dezem-
bro de 2015, decaindo a partir de então. Mesmo com o decréscimo 
de contratos, houve um aumento de 69% de janeiro de 2011 a de-
zembro de 2017.

26 O conjunto de operações indiretas de cada instituição financeira repassadora foi com-
putado como um único contrato.
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Gráfico 1 • Quantidade de tomadores de crédito direto e instituições 
financeiras repassadoras de crédito e quantidade de contratos ativos 
(subcréditos de operações)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

No período, foram mapeados somente 4.113 eventos iniciais de de-
linquência atribuídos a 2.410 contratos27 e 412 tomadores de crédi-
to. Apesar da existência de outliers na série e pela grande diferença 
de quantidade de eventos no comparativo dos meses, é possível ob-
servar que as maiores quantidades de eventos iniciais de delinquên-
cia não ocorreram entre abril e agosto de cada ano.

27 Qualquer contrato pode originar múltiplas contraprestações de forma intempestiva, 
bem como não originar qualquer contraprestação durante a duração do contrato. Para 
fins ilustrativos, se fosse admitido que vinte mil contratos estivessem ativos durante os 
84 meses do período em análise e que fosse devida uma contraprestação mensal por con-
trato, o conjunto total de contraprestações seria composto de 1,68 milhão de eventos de 
cobrança. Com base nesse universo, para o período de 84 meses (sete anos), aproximada-
mente 0,00002% das contraprestações cobradas não foram pagas pontualmente.
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Tabela 2 • Mapa de quantidade de eventos primários de delinquência

  Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total

2011 19 4 23 7 28 11 18 18 206 6 47 49 436

2012 66 54 15 12 12 26 15 4 27 7 6 30 274

2013 9 14 4 49 5 9 32 9 12 31 19 67 260

2014 25 57 74 28 20 20 10 47 19 8 13 31 352

2015 21 77 19 18 52 32 25 47 47 47 36 190 611

2016 131 19 49 70 75 95 115 76 102 86 88 119 1.025

2017 116 53 35 119 40 53 42 37 132 443 73 12 1.155

Total 387 278 219 303 232 246 257 238 545 628 282 498 4.113

  Mínimo no ano   Máximo no ano

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

Em termos agregados, os dados demonstram que a maioria absoluta 
dos registros de delinquência se resume a um único evento atribuí-
vel a um tomador ou contrato durante todo o período em análise. 
Mais da metade dos tomadores que atrasaram o pagamento de al-
guma contraprestação devida (57,5% do total) não reincidiram na 
delinquência, o que explica a parcela de 70,5% dos contratos com 
registro de atraso com somente um evento dessa natureza durante 
sete anos. É nítida a diferença de patamar entre as quantidades ob-
servadas a partir da reincidência.
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Tabela 3 • Distribuição de frequência dos eventos primários 
de delinquência (sem repetição)

Quantidade 

de eventos

Quantidade de 

tomadores delinquentes %

Quantidade de contratos 

delinquentes %

1 237 57,52 1.699 70,50

2 71 17,23 375 15,56

3 31 7,52 107 4,44

4 28 6,80 112 4,65

5 17 4,13 36 1,49

6 9 2,18 23 0,95

7 6 1,46 34 1,41

8 2 0,49 5 0,21

9 3 0,73 4 0,17

Acima de 9 8 1,94 15 0,62

412 2.410

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

A desagregação nas classes de atrasos revela que mais de 70% dos even-
tos de delinquência foram saneados na janela de tempo regulatória de 
noventa dias, sendo que quase metade desses eventos (49,1% do total 
de tomadores e 46,9% dos contratos), em até trinta dias. Por oposição, 
pouco menos de 30% do total dos eventos de delinquência resultaram, 
tecnicamente, em default. O resultado sugere uma probabilidade de 
default aplicável ao portfólio de operações delinquentes.

Do conjunto de tomadores com registro de um único evento de delin-
quência, 63,3% sanearam o atraso no pagamento da contraprestação 
devida: 44,3% em até trinta dias, 12,7% em até sessenta dias e 6,3% em 
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até noventa dias; enquanto 36,7% entraram em default. Em contrapar-
tida, do conjunto restante (tomadores com mais de um evento ini-
cial de delinquência registrado durante o período), 43,4% sanearam os 
atrasos incorridos no período, enquanto 56,6% entraram em default. 
Uma primeira hipótese passível de ser delineada com base nessas ob-
servações é a de que os tomadores que incorrem em mais de um evento 
sucessivo de delinquência parecem ter maior probabilidade de default 
do que aqueles que incorrem em um único evento de delinquência. 
Outra, que a probabilidade de default de um contrato de crédito é cres-
cente e diretamente relacionada à quantidade de eventos sucessivos de 
delinquência do tomador do crédito.

A distribuição dos eventos no tempo não mostra divergências em 
relação aos resultados agregados. Observa-se que há mais eventos 
iniciais de delinquência saneada (em até noventa dias) do que de 
delinquência não saneada (default, mais de noventa dias sem repaga-
mento), com maior variação na quantidade de tomadores de crédito 
delinquentes do que na quantidade de contratos delinquentes.

Tabela 4 • Distribuição de frequência das classes de atrasos (com repetição)

Atraso Quantidade 

de tomadores 

delinquentes

% Quantidade 

de contratos 

delinquentes

%

(1) Entre 16 e 30 dias 452 49,08 1.930 46,92

(2) Entre 31 e 60 dias 165 17,92 799 19,43

(3) Entre 61 e 90 dias 55 5,97 227 5,52

(4) Acima de 90 dias 249 27,04 1.157 28,13

921 4.113

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
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Gráfico 2 • Quantidade agregada de contratos delinquentes por mês
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

Gráfico 3 • Quantidade agregada de tomadores de crédito direto 
delinquentes por mês
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
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A quantidade de eventos de cada faixa de delinquência saneada é 
decrescente em função da gravidade. Observa-se que há mais eventos 
iniciais de menor gravidade (classe 1), saneados em até trinta dias, 
seguidos de eventos solucionados em até sessenta dias e dos eventos 
saneados em até noventa dias. Os picos observados nas séries desa-
gregadas, em especial na série de delinquência saneada em até trinta 
dias, devem ser vistos de forma combinada (contratos e tomadores): 
uma grande quantidade de tomadores delinquentes explicaria uma 
grande quantidade de contratos delinquentes, enquanto uma grande 
quantidade de contratos de poucos tomadores explicaria uma quan-
tidade ainda maior, proporcionalmente, de contratos delinquentes.

Gráfico 4 • Quantidade desagregada de contratos delinquentes (por classe)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
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Gráfico 5 • Quantidade desagregada de tomadores de crédito delinquentes 
(por classe)
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

Em termos anuais, observa-se que houve um aumento constante de 
eventos iniciais de delinquência de menor gravidade (classe 1) 
de contratos e certa simetria nas variações de quantidade de eventos 
iniciais de delinquência das classes 1, 2 e 4 de tomadores.
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Gráfico 6 • Quantidade desagregada de contratos delinquentes (por classe) 
por ano
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

Gráfico 7 • Quantidade desagregada de tomadores delinquentes (por classe) 
por ano
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
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As taxas de delinquência primária e efetiva obtidas para o período 
apresentam variações significativas de um mês para outro. Basicamen-
te, a grande variação mensal da quantidade de contratos e tomadores 
que iniciam períodos de delinquência vis-à-vis à pequena variação lí-
quida mensal da quantidade total de contratos e tomadores explica 
a inconstância das taxas de delinquência primária. Por outro lado, a 
persistência da distribuição da quantidade de contratos e tomadores 
delinquentes por até noventa dias explica a quase repetição do com-
portamento das taxas de delinquência efetiva, ainda que ocorra um 
grau de saneamento de delinquência significativo. Mesmo sem o ex-
purgo dos outliers, observa-se no período que as taxas de delinquência 
de contratos (primária e efetiva) se concentram na faixa de 0% a 0,5%, 
enquanto as taxas de delinquência de tomadores (primária e efetiva) 
se concentram no intervalo compreendido entre 0,5% e 1%.

Gráfico 8 • Taxas de delinquência primária de contratos e de tomadores
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
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Gráfico 9 • Taxas de delinquência efetiva de contratos e de tomadores
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.

Tabela 5 • Estatísticas básicas das séries históricas das taxas 
de delinquência primária e efetiva

  Mínima Máxima Mediana Média D. padrão

Taxa de delinquência primária de 
contratos 0,0272% 2,4693% 0,1963% 0,2895% 0,3484%

Taxa de delinquência efetiva de 
contratos 0,0339% 2,7258% 0,2055% 0,7126% 0,4138%

Taxa de delinquência primária de 
tomadores 0,0638% 2,2368% 0,6454% 0,2901% 0,3469%

Taxa de delinquência efetiva de 
tomadores 0,2008% 1,7154% 0,6543% 0,7402% 0,3705%

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
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As estatísticas básicas das séries registram que há períodos (meses) em 
que praticamente não ocorreram novos atrasos de repagamento de 
contraprestações e que a maior taxa de delinquência havida ao longo 
dos sete anos em análise não supera 3% dos contratos ou dos tomadores.

Ao transformar as taxas mensais em taxas médias dos 12 meses pre-
cedentes, foram obtidas curvas suavizadas com o objetivo de pos-
sibilitar a sinalização do comportamento futuro dos tomadores 
de crédito em relação ao pagamento pontual de suas obrigações. 
Um backtesting das novas séries demonstra, entretanto, uma taxa de 
acerto nas predições inferior a 40%.

Gráfico 10 Taxas de delinquência primária e efetiva de contratos e de 
tomadores – média móvel 12 meses
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados do BNDES.
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Com base nas informações apresentadas, infere-se que a maioria 
abso luta dos tomadores de crédito do BNDES cumpriu, pontual-
mente, suas obrigações pecuniárias com o Banco durante todo o pe-
ríodo em análise. Eventuais delinquências ocorridas uma única vez 
concentram a distribuição observada e reforçam o atributo de pon-
tualidade destacado. Por outro lado, as estatísticas obtidas sugerem 
que tomadores de crédito que incorrem em mais de um evento de 
delinquência estão mais propensos a incorrer em default.

Conclusão
Como esperado em uma típica carteira de crédito com baixa ina-
dimplência (low default portfolio), a carteira de crédito do BNDES 
registra poucos eventos de não cumprimento de obrigações pecuniá-
rias derivadas dos contratos firmados, o que demonstra elevado grau 
de pontualidade dos tomadores de crédito. As taxas de delinquência 
primária de contratos e de tomadores de crédito são baixas e, ainda 
assim, apresentam níveis históricos de regularização significativos, 
conforme resultados obtidos nas taxas de delinquência saneada.

Algumas conclusões preliminares podem ser elaboradas:

• É possível inferir que pode haver, na carteira de crédito do 
BNDES, uma combinação fortuita de predominância de mu-
tuários com atributos positivos, resultantes de uma seleção 
adequada de tomadores de crédito e projetos de investimen-
to a partir de políticas consistentes operacionais e de crédi-
to, e mecanismos de desincentivo eficazes, capazes de mitigar 
possíveis interrupções no fluxo de recebimento de contra-
prestações. Especula-se, também, que os agentes econômicos 
que captam recursos de longo prazo sejam mais propensos a 
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 assumir comportamentos mais compromissados com as obri-
gações pecuniárias decorrentes desses contratos.

• Em linha com os conceitos aplicados na regulação bancária 
vigente, o atraso no pagamento de contraprestações pode ser 
considerado um estado precedente ao default crível com um 
grau de efetividade quanto à sinalização bastante elevado.

• Um elemento discriminador passível de utilização nos proces-
sos de monitoramento de risco do Banco seria a quantidade 
de eventos de delinquência. Reincidência de eventos de delin-
quência em um contrato (e por um tomador de  crédito) poderia 
sinalizar uma probabilidade de default crescente (e próximo).

• Durante os últimos sete anos, as taxas de delinquência pri-
mária e efetiva de contratos e de tomadores da carteira de 
crédito do BNDES tiveram significativas variações mensais, 
mas se observa que as taxas de delinquência de contratos 
(primária e efetiva) concentram-se entre 0% e 0,5%, enquan-
to as taxas de delinquência de tomadores (primária e efetiva) 
 concentram-se entre 0,5% e 1%. Mesmo considerando as taxas 
máximas  observadas, as séries construídas revelam um nível 
de pontualidade extremamente elevado (superior a 99%).

• Taxas de delinquência pregressas, sejam pontuais ou médias-
-móveis, quando não combinadas com outras variáveis, não 
são eficientes para a predição de variações futuras.

Conforme explicitado previamente, este trabalho apresenta resulta-
dos preliminares de uma pesquisa em curso. A limitação intencional 
do escopo deste estudo restringe, também, o alcance das conclusões 
(preliminares). Uma futura extensão deste estudo pretende modelar 
a causalidade das delinquências e a correlação desses eventos com 
os modelos tradicionais de classificação de risco (não credit scoring).
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