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ACOMPANHAMENTO E PREVISÃO DA INADIMPLÊNCIA: 

ADENDO PARA EMPRESAS DE DIVERSOS TAMANHOS* 

 

I – Introito   

Um relatório anterior mostrou a aplicação de indicadores antecedentes 

na previsão das flutuações da inadimplência da carteira de crédito, medida 

pelo Banco Central.1 Os resultados foram satisfatórios, mesmo considerando 

o curto período para a estimação empírica dos parâmetros. A pesquisa, 

entretanto, abordou apenas a inadimplência geral, na média da economia, 

sem discorrer sobre a montagem de sistemas específicos abertos por 

segmentos e regiões.  

Adotamos o argumento de que as taxas de inadimplência medidas pelo 

Banco Central podem ser consideradas como proxies para as condições de 

solvência tanto do agregado como de grupos da economia brasileira. A 

inadimplência nas carteiras de credito podem sinalizar as dificuldades 

abrangentes do que apenas as dos tomadores de empréstimo bancário. Em 

princípio, não é possível afirmar se a taxa de inadimplência do Banco Central 

super ou subestima as condições gerais de insolvência. Muitas empresas e 

pessoas físicas não utilizam o crédito bancário por não atender as exigências 

de garantias, contrapartidas, ou por não necessitar.  

 
* Claudio Contador, da SILCON Estudos Econômicos e Professor-pesquisador da Strong 
Business School. Versão preliminar para comentários e críticas.  
1 “Notas sobre o acompanhamento e previsão da inadimplência do sistema bancário”, 
Relatório SILCON RS093, abril de 2021 
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Na falta de evidências contrárias, podemos supor que a inadimplência 

monitorada pelo Banco Central pode também representar o agregado da 

economia, ou os segmentos das carteiras. Enquanto a dúvida não é 

esclarecida, vamos explorar as estatísticas do Banco Central abertas por 

pessoas físicas e jurídicas, por tamanho de empresa, região e estado. Aceito 

este argumento, a aplicação dos indicadores tem interesse mais amplo para 

outras instituições financeiras, como cooperativas de crédito, operadoras de 

cartões, recuperadoras de crédito, e para instituições e associações da 

indústria, comércio e serviços, de empresas de porte especifico, como 

Sebrae, e outras.    

Este artigo discorre sobre a viabilidade de montagem de indicadores 

antecedentes compostos IACs para a inadimplência de empresas com 

abertura por tamanho e região. Na impossibilidade de desenvolver IACs para 

a ampla lista de taxas de inadimplência disponibilizadas pelo Banco Central2, 

os testes utilizaram os dados de microempresas e pequenas empresas em 

duas regiões : estado do Rio Janeiro e região Nordeste.  A seção II apresenta 

o panorama geral da inadimplência focada neste artigo. A montagem dos 

IACs é o tema da seção III. E a seção IV resume os resultados.   

  

 
2 O Banco Central tem um levantamento detalhado da inadimplência de mais de trezentos 
tipos de carteiras de crédito, ou seja, uma cobertura bem completa.  
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II – O panorama geral  

A Tabela 1 resume as condições de inadimplência das variáveis estu-

dadas. Como esperado, as empresas de menor porte (micro, pequenas e MEI) 

têm em geral taxas de inadimplência mais elevadas, sendo as do Rio de 

Janeiro maiores do que as do Nordeste. O porquê destas diferenças é uma 

questão que requer mais pesquisas.  

Figura 1 – Comparação entre as médias das taxas de inadimplência de empresas 

Tabela 1 – Taxas médias de inadimplência de empresas, % 
 

 

Brasil Rio de Janeiro Região Nordeste 

Total 
Micro-
empresa 

Pequena MEI 
Micro-
empresa 

Pequena 
Micro-
empresa 

Pequena MEI 

2012 2,3 5,8 6,8 ... 6,2 7,9 6,6 6,8 ... 
2013 2,1 3,5 6,2 ... 3,6 7,5 4,0 6,3 ... 
2014 1,9 4,8 6,0 ... 4,6 7,2 7,5 6,1 ... 

2015 2,3 5,8 7,2 ... 5,3 8,5 9,8 7,5 ... 
2016 3,1 7,9 9,7 18,8 7,3 11,2 11,1 10,9 20,7 
2017 3,5 8,9 10,4 14,6 7,8 10,8 11,7 12,7 17,4 
2018 2,7 8,8 7,6 10,6 11,7 12,6 10,0 9,0 12,6 
2019 2,4 8,4 5,4 8,3 8,9 9,6 9,1 5,9 10,2 
2020 1,9 7,2 3,7 7,1 10,1 5,5 8,0 4,5 8,0 
Média 2,5 6,8 7,0 11,9 7,3 9,0 8,6 7,7 13,8 

  Fonte dos dados originais : Banco Central. Elaboração : SILCON 
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III – Os IACs – indicadores antecedentes compostos  

Num resumo, a metodologia dos IACs se baseia na observação de que 

algumas variáveis refletem informações que sinalizam com antecedência as 

flutuações que ocorrem em outras, como o início e o fim de uma recessão ou 

de uma recuperação.3 Testes estatísticos baseados em correlogramas cruzados 

identificam as variáveis-insumo que antecipam, com significância estatística, 

as flutuações da variável-referência, no caso a taxa de inadimplência. expressa 

em média-móvel de 12 meses. Outros testes eliminam a redundância de 

informação (a multicolinearidade nos modelos de regressão). A agregação 

ponderada das variáveis remanescentes gera o indicador antecedente composto 

IAC. Pelo princípio da antecedência, as variáveis-insumo devem estar fora do 

controle ou influência da variável que se deseja prever. 

Na medida do possível, a composição dos indicadores buscou privilegiar 

as variáveis da região. Este texto reporta as conclusões dos IACs, no formato 

gráfico. O detalhamento e possível inclusão de outras regiões e estados devem 

ser motivo de novo relatório.  

III.1 – A inadimplência total das empresas 

A conclusão geral do conjunto de IACs é de que a taxa de 

inadimplência volta a crescer já no primeiro semestre de 2021. Infelizmente 

não foi possível montar IACs para os MEI - microempreendores, devido as 

séries muito curtas, após 2016. A Figura 2 reproduz a evolução do IAC em 

linha tracejada em comparação com a taxa de inadimplência do total de 

empresas, em linha contínua. Esta notação é seguida nas figuras seguintes. 

O IAC é composto por 15 variáveis-insumo, com avanço estatístico médio 

de 10 meses. 

 

 
3 SILCON Estudos Econômicos, “A previsão de ciclos: uma abordagem didática do 
método dos indicadores antecedentes”, Relatório SILCON RS031, julho de 1995. Outros 
textos didáticos são citados nas referências.   
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Figura 2 – Inadimplência total da carteira de crédito de PJs 

 

III.2 – A inadimplência total das microempresas 

 Na abertura por tamanho, o IAC da inadimplência das microempresas, 

nível Brasil, tem 18 variáveis-insumo e dez meses de avanço estatístico 

médio, com evolução na Figura 3. O período dos dados da taxa de inadim-

plência das microempresas é curto, após 2012, com poucos ciclos completos, 

o que exigiu uma escolha menos severa das variáveis antecedentes. Ainda 

assim, o IAC captura a cronologia das reversões.  

Figura 3 – Inadimplência total da carteira de crédito das microempresas 
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III.3 – A inadimplência total das pequenas empresas 

 O IAC é formado por 20 variáveis, com avanço estatístico médio de 

onze meses. O período disponível é curto, após 2012. 

Figura 4 – Inadimplência da carteira de crédito das pequenas empresas 

 
 

III.4 – A inadimplência das microempresas no RJ 

 O IAC para a inadimplência das microempresas do Rio de Janeiro em 

15 variáveis-insumo, sendo sete de próprio estado. O avanço estatístico 

médio é de dez meses.  

Figura 5 – Inadimplência da carteira de crédito das microempresas no RJ
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III.5 – A inadimplência das pequenas empresas no RJ 

 O IAC para a inadimplência das pequenas empresas do Rio de Janeiro 

tem nove variáveis-insumo, com concentração nas fontes da região e avanço 

estatístico médio é de dez meses.  

III.6 – A inadimplência das microempresas do Nordeste 

O indicador é formado por 20 variáveis-insumo com avanço médio de 

nove meses. Na seleção dos componentes, procuramos priorizar as series 

regionais, tanto a nível agregado da região, como dos estados e só foi possível  

incluir nove séries.  

III.7 – A inadimplência das pequenas empresas do Nordeste 

O IAC para a inadimplência das pequenas empresas tem uma 

composição por enquanto numerosa com 23 variáveis-insumo. O avanço 

estatístico médio é de onze meses.  Ainda assim, apenas 8 variáveis retratam 

atividades econômicas da região.  

Figura 6 – Inadimplência da carteira de crédito das pequenas empresas no RJ 
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Figura 7 – Inadimplência da carteira de crédito das microempresas do NE 

 

 

Figura 8 – Inadimplência da carteira de crédito das pequenas empresas do NE 
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IV – Conclusões e passos sugeridos... 

 Este curto artigo apenas apresentou os detalhes gerais dos testes para 

verificar a viabilidade de construir IACs com abertura por porte de empresa 

e por estado/região. No geral, a conclusão é de que a modelagem é possível, 

com os indicadores apontando que a taxa de inadimplência aumenta já a 

partir do primeiro semestre de 20121. Os IACs têm avanços estatísticos entre 

9 e 11 meses.  

Por cautela é preciso atentar para as seguintes observações:  

• O período disponível das taxas de inadimplência com a abertura 

desejada por porte e região/estado é curto, após 2012, com ciclos 

insuficientes para maior confiabilidade dos IACs. Uma solução 

alternativa é utilizar como variável-referência séries similares em 

retratar o fenômeno ou conseguir retroagir os dados do Banco Central. 

• As taxas de inadimplência do Banco Central estão com viés gerado 

pela mudança no conceito de inadimplência com a extensão do prazo 

de liquidação dos débitos e pelo alívio proporcionado pelos gastos 

emergenciais devido a Covid-19  
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ANEXO – Matriz de correlação cruzada – Taxas de inadimplência de empresas 

 

     1 2 3 4 5 6 7 8 

Brasil 

Geral 1 1,000               
Micro 2 0,466n 1,000             

Pequena 3 0,946 0,409n 1,000           
MEI 4 0,783 0,246n 0,883 1,000         

RJ  
Micro 5 -0,149n 0,502n -0,198n -0,320n 1,000       

Pequena 6 0,573n 0,429n 0,647n 0,442n 0,184n 1,000     

NE  
  

Micro 7 0,755 0,772 0,750 0,678 0,101n 0,505n 1,000   
Pequena 8 0,913 0,398n 0,975 0,819 -0,181n 0,620n 0,730 1,000 

MEI 9 0,846 0,320n 0,928 0,992 -0,291n 0,493n 0,731 0,869 
Correlações acima de 66,7 % são significantemente diferentes de zero a 5 %, pelo menos. Correlações assinaladas com n não são significantes. 
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