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Braśılia

2011
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Resumo

O presente trabalho tem o intuito de analisar dados de um plano de financiamento de

uma instituição financeira atuante no mercado brasileiro, com vistas à análise de crédito

sob a ótica da análise de sobrevivência, com o intuito de explorar principalmente o conceito

de fração de cura.

Essa abordagem de fração de cura no contexto de análises financeiras é algo não

explorado e, portanto, este estudo objetiva também explorar este método para se conhecer

o seu desempenho no contexto de uma grande base de dados de crédito com informações

sobre empréstimos concedidos por uma instituição financeira brasileira.

Para modelar as respostas foi considerada a distribuição log-loǵıstica por apresentar

um bom ajuste ao conjunto de dados analisado quando comparado as distribuições usu-

ais da teoria de sobrevivência. Ao considerar a presença de uma posśıvel proporção de

indiv́ıduos curados foi proposto um modelo de regressão log-loǵıstico com fração de cura.

Para fazer a estimação dos parâmetros foi utilizado o método de máxima verossimilhança

do proc nlmixed do software SAS. Dessa forma constatou-se que o modelo de regressão

que considera a fração de curados se ajusta melhor aos dados do que o modelo que não

considera a fração de curados.
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Introdução

A análise de sobrevivência é uma técnica usada em várias áreas do conhecimento, como,

por exemplo, na engenharia para controlar o tempo de falha de equipamentos industriais

ou na medicina para prever o tempo de sobrevida de um paciente. Na área de seguros, o

interesse está na modelagem do risco de sinistro entre os segurados. Na área de cartões

de crédito, o principal interesse está no cálculo do risco do cliente não conseguir pagar a

fatura de acordo com o seu gasto.

Em análise de sobrevivência a variável resposta é o tempo até a ocorrência do evento

de interesse, conhecido como tempo de falha. Os conjuntos de dados em sobrevivência,

além de serem caracterizados pelos tempos de falha, se caracterizam frequentemente pelas

censuras. As censuras são observações incompletas ou parciais da variável resposta e

acontecem quando, por alguma razão, o acompanhamento do indiv́ıduo no experimento

foi interrompido.

Na análise de dados, geralmente tem-se o interesse em conhecer ou explicar como

fatores relacionados ao indiv́ıduo, por exemplo, sexo, idade, renda, local de residência,

entre outros fatores, podem estar relacionados com a variável resposta. Para estudar

essa posśıvel relação existente entre a variável resposta e as covariáveis, os modelos de

regressão são amplamente utilizados.

Na prática alguns indiv́ıduos, mesmo após um longo peŕıodo de tempo, nunca irão

desenvolver o evento de interesse, esses indiv́ıduos são considerados como curados ou não

suscet́ıveis. Nessa situação, modelos que incluem observações não suscet́ıveis são mais

adequados.

No trabalho de Machado (2010) foram analisados dados financeiros por meio de mo-

delos de regressão para análise de sobrevivência e foi posśıvel observar uma proporção de

curados nos dados analisados. Dando continuidade ao trabalho citado, este trabalho tem

como principal objetivo propor um modelo de regressão com fração de cura para analisar

os dados de crédito da mesma instituição financeira usada por Machado (2010).

O objetivo deste trabalho consiste em aplicar as técnicas de análise de sobrevivência

com fração de cura a produtos de crédito parcelados. Mais especificamente, propor um

modelo de regressão com fração de cura para modelar dados de crédito financeiro a fim
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de evidenciar com antecedência clientes inadimplentes em produtos de crédito.

Para executar este projeto serão usadas técnicas não-paramétricas, mais especifica-

mente, as estimativas de sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier para realizar uma

análise exploratória dos dados.

Os dados serão modelados utilizando um modelo de regressão com fração de cura.

Para realizar a estimação dos parâmetros do modelo será utilizado o método de máxima

verossimilhança. A análise citada será conduzida com o apoio dos softwares estat́ısticos

R R© 2.13.0 e SAS R© 9.2.

Para avaliar o modelo em estudo será utilizada uma base de dados cedida por uma

Instituição Financeira brasileira.
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Risco Financeiro

O risco está presente em todos os momentos da vida humana. Do nascimento até o

final da vida, nada é completamente certo. Muitos desses riscos são intuitivos e as pessoas

não têm nenhum controle sobre eles, outros podem ser mensurados, avaliados.

Grande parte das situações que se repetem pode ser prevista na teoria da probabi-

lidade. Nesse contexto, a gestão do risco é fundamental e necessária para mensurar a

posśıvel perda ou ganho em diversas situações.

Na área financeira, principalmente por ter um mercado de concorrência agressiva,

é indispensável a análise do risco de crédito. Segundo Sandroni (2005), crédito, para

o Sistema Financeiro, define um instrumento a ser utilizado por um banco comercial,

na concessão de empréstimos, financiamento ou finanças. É a obtenção de recursos no

presente, pelo cliente, sem efetuar um pagamento imediato, sob promessa de restitúı-los

no futuro de acordo com as condições previamente estabelecidas. Porém, nem todos que

fazem esse compromisso cumprem o acordo, por isso a necessidade da análise detalhada

do risco de crédito para a seleção de clientes que apresentem capacidade de pagamento

de suas d́ıvidas sem atraso.

Até 1994, não acontecia essa análise, a decisão de crédito era subjetiva, baseada na

experiência do analista de crédito. A correção inflacionária compensava as perdas de

crédito através da remarcação de preços.

Após o ińıcio do Plano Real houve o reaquecimento da economia e o crescimento da

demanda por crédito. No entanto as instituições financeiras brasileiras, ainda inexperien-

tes nessa área não conseguiram oferecer o serviço com qualidade, resultando em aceitação

de clientes que não pagaram suas d́ıvidas e em rejeição de clientes bons que pagariam

tudo no prazo estipulado.

Nesse momento, o ciclo de crédito cresceu e passaram a ser aplicados métodos quan-

titativos na sua análise.

Dentre os métodos quantitativos, os modelos de escoragem são os mais conhecidos e

utilizados. Estes métodos reduzem os custos, possibilitam que o cliente seja tratado de

forma padronizada, independente do local do atendimento, e permitem a maximização

dos resultados.
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Os modelos de escoragem são desenvolvidos através de técnicas estat́ısticas. Baseando-

se na experiência passada, estes modelos são capazes de prever o comportamento futuro,

através da análise de caracteŕısticas da operação e do cliente. Este método cria uma regra

de classificação que separa o ”bom” do ”mau” pagador.

Atualmente, com o avanço tecnológico e computacional, novos métodos quantitativos

vem sendo testados no ciclo de crédito, um desses métodos é a análise de sobrevivência.

Os modelos que empregam análise de sobrevivência são utilizados não somente na

estimativa da probabilidade da ocorrência do problema de crédito, mas também para

identificar o momento em que o problema ocorrerá.

Nesta monografia será usada essa nova técnica, a análise de sobrevivência considerando

um modelo de regressão com fração de cura, para modelar o risco de crédito.
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Análise de Sobrevivência

A Análise de Sobrevivência é um conjunto de métodos e modelos destinados à análise

estat́ıstica de dados de sobrevivência. A sua resposta é por natureza longitudinal, uma

única unidade amostral possui muitas observações ao longo do tempo.

Nesse tipo de análise a variável resposta é o tempo de falha, que pode ser definida como

o tempo do ińıcio do experimento até a ocorrência do evento de interesse. O evento de

interesse geralmente é indesejável. Por exemplo, o cliente se tornar inadimplente (mau),

isto é, atrasar o pagamento da mensalidade por 60 dias.

Outras caracteŕısticas e definições de análise de sobrevivência serão descritos ao longo

dessa seção.

Censura

A principal caracteŕıstica de dados de sobrevivência é a presença de censura (CO-

LOSIMO & GIOLO, 2010), que são observações incompletas ou parciais que acontecem

quando, por alguma razão, o acompanhamento do indiv́ıduo em estudo foi interrompido.

É também considerado censura casos em que o evento de interesse não acontece até o

término do experimento, por exemplo, a pessoa não se torna inadimplente no peŕıodo de

estudo. Mas, mesmo sendo incompletas, as observações censuradas trazem algumas infor-

mações dos indiv́ıduos e, por isso, devem ser inclúıdas na análise estat́ıstica. Se retiradas

os resultados do estudo podem ser viciados.

Sendo T e C variáveis aleatórias independentes entre si, que representam, respectiva-

mente, o tempo de falha de um paciente e o tempo de censura associado a esse paciente e

sendo t = min(T,C) o tempo observado. Então, uma representação simples do mecanismo

de censura é:

δ =

1, se T ≤ C

0, se T > C.

Isto é, se o tempo de sobrevivência é observado δ = 1 e se o tempo for censurado
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δ = 0. Os mecanismos de censura podem ser divididos em:

• Censura a direita

Na censura a direita o tempo de ocorrência do evento de interesse está à direita do

tempo registrado. Ocorre quando a falha não acontece durante o peŕıodo do estudo.

Por exemplo, o cliente não se tornar inadimplente até o final do peŕıodo do estudo.

• Censura a esquerda

Na censura a esquerda o tempo registrado é maior do que o tempo de falha. Ocorre

quando a falha acontece antes do tempo t pré-estabelecido. Isto é, o evento já tinha

acontecido quando o indiv́ıduo foi observado.

• Censura intervalar

A censura intervalar acontece quando os dados são coletados em intervalos de tempo

periódicos e é conhecido somente que o evento aconteceu em certo intervalo de

tempo. O tempo de falha T pertence a um intervalo (L,U]. Por exemplo, quando

os dados são coletados mensalmente e sabe-se que o cliente ficou inadimplente em

certo mês, mas não se sabe em qual dia do mês o evento aconteceu.

Lindsey et al. (1998) dizem que tempos exatos de falhas são casos especiais de dados

de sobrevivência intervalar com L = U , U = ∞ para censuras à direita e L = 0 para

censuras à esquerda.

A censura a direita também podem ser classificada como:

• Censura tipo I

A censura do tipo I acontece em estudos que terminam após um peŕıodo de tempo

pré-estabelecido e, após o seu término, alguns indiv́ıduos ainda não apresentaram o

evento de interesse.

• Censura tipo II

A censura do tipo II resulta de estudos que terminam após acontecerem um número

pré-estabelecido de eventos.

• Censura tipo aleatório

A censura do tipo aleatório ocorre quando o indiv́ıduo sai do experimento antes

desse chegar ao fim e antes de ocorrer a falha.

Função de Sobrevivência e Função Taxa de Falha

Várias funções probabiĺısticas podem ser usadas para descrever estudos de sobrevivên-

cia, entre elas, a função de sobrevivência e a função de taxa de falha ou de risco.
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Sendo T uma variável aleatória cont́ınua e positiva representando o tempo de falha de

um indiv́ıduo e f(t) sua respectiva função de densidade. A função de sobrevivência de

uma variável aleatória é definida como a probabilidade de uma observação não falhar até

certo tempo t, ou seja, a probabilidade de um indiv́ıduo sobreviver ao tempo t e pode ser

expressa por:

S(t) = P (T > t) =

∫ ∞
t

f(x)dx, (3.1)

sendo que S(t) é uma função cont́ınua monótona decrescente. Como a função S(t) corres-

ponde a uma probabilidade, seus valores variam entre 0 e 1, com as seguintes propriedades:

lim
t→0

S(t) = 1 e lim
t→∞

S(t) = 0

(LAWLESS, 2003). A estimativa da função de sobrevivência a tempo cont́ınuo pode ser

esboçada como mostra a Figura 2.1.

Figura 3.1: Função de sobrevivência

A função taxa de falha, também chamada de função taxa de risco, determina a taxa de

falha instantânea no tempo t condicional à sobrevivência até o tempo t e é representada

por:

h(t) = lim
∆t→0

P (t ≤ T < t+ ∆t|T ≥ t)

∆t
=
f(t)

S(t)
. (3.2)

A função h(t) descreve a forma em que a taxa instantânea de falha muda com o tempo.

Ela é mais informativa do que a função S(t), pois diferentes funções de sobrevivência

podem ter formas semelhantes, enquanto as respectivas funções de falha podem diferir

drasticamente (COLOSIMO & GIOLO, 2010).
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3.1 Técnicas Não-Paramétricas

O passo inicial para qualquer análise estat́ıstica consiste em uma descrição dos dados.

Porém, com a presença de observações censuradas as técnicas convencionais de análise

descritiva, usando média, técnicas gráficas, entre outros, não são adequadas.

Nessa situação, o principal componente da análise descritiva envolvendo dados de

tempo de vida é a função de sobrevivência. Com o uso de estimadores não-paramétricos é

posśıvel estimar as estat́ısticas de interesse da função de sobrevivência, elas geralmente são

o tempo médio ou mediano, alguns percentis e certas frações de falhas em tempos fixos de

acompanhamento. Os estimadores mais usados são o de Kaplan-Meier, o de Nelson-Aalen

e o da Tabela de vida.

Estimador de Kaplan-Meier

O estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier, também chamado de estimador produto-

limite, foi proposto inicialmente por Böhmer (1912) e teve suas propriedades estudadas

muitos anos depois por Kaplan e Meier (1958) para estimar a função de sobrevivência.

Esse estimador é uma adaptação da função de sobrevivência emṕırica que, na ausência

de censuras, é definida como:

Ŝ(t) =
no de observações que não falharam até o tempo t

no total de observações no estudo . (3.3)

Ŝ(t) é uma função escada com degraus nos tempos observados de falha de tamanho 1/n,

em que n é o tamanho da amostra. Se existirem empates em certo tempo t, o tamanho

do degrau fica multiplicado pelo número de empates.

O estimador de Kaplan-Meier, na sua construção, considera tantos intervalos de tempo

quantos forem o número de falhas distintas. Os limites dos intervalos de tempo de falha

são os tempos de falha da amostra.

Suponha que existam n pacientes no estudo e k(≤ n) falhas distintas nos tempos

t1 < t2 < · · · < tk. Considerando S(t) uma função discreta com salto, isto é, probabilidade

maior que zero somente nos tempos de falha tj, j = 1, · · · , k, tem-se que:

S(tj) = (1− q1)(1− q2) · · · (1− qj), (3.4)

em que qj é a probabilidade de um indiv́ıduo morrer no intervalo [tj−1, tj) sabendo que

ele não morreu até tj−1 e considerando t0 = 0. Ou seja, pode-se escrever qj como:

qj = P (T ∈ [tj−1, tj) | T ≥ tj−1). (3.5)
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Dessa forma, a expressão geral de S(t) é escrita em termos de probabilidades condi-

cionais. O estimador de Kaplan-Meier se reduz a estimar qj:

q̂j =
no de falhas em tj−1

no de observações sob risco em tj−1
, (3.6)

para j = 1, · · · , k + 1, em que tk+1 = ∞. Com o objetivo de formular o estimador de

Kaplan-Meier, considere:

• t1, t2, · · · , tk, os k tempos distintos e ordenados de falha,

• dj o número de falhas em tj, j = 1, · · · , k, e

• nj o número de indiv́ıduos sob risco em tj, ou seja, o número de indiv́ıduos que não

falharam e não foram censurados até o instante imediatamente anterios a tj.

Dessa forma, o estimador de Kaplan-Meier é definido como:

Ŝ(t) =
∏
j:tj<t

(
nj − dj
nj

)
=
∏
j:tj<t

(
1− dj

nj

)
(3.7)

A expressão (3.7) é considerada o estimador de máxima verossimilhança de S(t). A

prova, com detalhes, é encontrada em Kalbfleisch e Prentice (2002).

O estimador de Kaplan-Meier se reduz à (3.3) se não existirem censuras. Este estima-

dor também mantém está forma em estudos envolvendo os mecanismos de censura do tipo

I e II mas não atinge Ŝ(t) = 0, pois as últimas observações são censuradas. As principais

propriedades (COLOSIMO & GIOLO, 2010) do estimador de Kaplan-Meier são:

• é não-viciado para grandes amostras,

• é fracamente consistente,

• converge assintoticamente para um processo gaussiano, e

• é estimador de máxima verossimilhança de S(t).

Estimador de Nelson-Aalen

Ao considerar a função taxa de falha acumulada Λ(t) definida como:

Λ(t) =

∫ t

0

λ(u)du, (3.8)
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a função de sobrevivência pode ser expressa por:

S(t) = exp{−Λ(t)}. (3.9)

Nelson(1969) e Aalen(1972) propuseram um estimador para Λ(t) dado por:

Λ̃(t) =
∑
j:tj<t

(
dj
nj

)
, (3.10)

em que dj e nj são definidos como no estimador de Kaplan-Meier.

Dessa forma, com base no estimador (3.10), outro estimador para a função de sobrevivên-

cia é dado por:

S̃(t) = exp{−Λ̃(t)}. (3.11)

Os estimadores de Kaplan-Meier e de Nelson-Aalen geralmente apresentam estimativas

muito próximas para S(t). Porém, S̃(t) ≥ Ŝ(t) para todo t (BOHORIS, 1994).

Estimador Tabela de Vida

O estimador da Tabela de Vida, ou Atuarial, apresenta a forma (3.4) do estimador

Kaplan-Meier, mas utiliza um estimador ligeiramente diferente para qj. Neste caso:

i)dj = no de falhas no intervalo[tj−1, tj) e

ii)nj=[no sob risco em tj−1]-[1
2
x no de censuras em [tj−1, tj)]

Dessa forma:

q̂j =
no de falhas no intervalo[tj−1, tj)

[no sob risco em tj−1]− [1
2
x no de censuras em [tj−1, tj)]

. (3.12)

O método assume que, em média, indiv́ıduos considerados censurados em Ij permanecem

em risco durante metade do intervalo, por isso o 1/2 no denominador da equação (3.12).

Utilizando a expressão (3.4), o estimador atuarial de S(t) é dado por:

Ŝ(t) =

j∏
i=j

(1− q̂i−1), t ∈ Ij.
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Comparação dos estimadores de S(t)

O número de intervalos utilizados para construir os estimadores de S(t) é a grande

diferença entre eles. Os estimadores Kaplan-Meier e Nelson-Aalen são sempre baseados

em um número de intervalos igual ao número de tempos de falha distintos, enquanto que,

no estimador da tabela de vida, os tempos de falha são agrupados em intervalos de forma

arbitrária. Com isso a estimativa para a função de sobrevivência pelo estimador Kaplan-

Meier é baseada frequentemente em um número de intervalos maior que a estimativa

obtida pelo estimador da tabela de vida.

Se a censura for do tipo I ou II, e se usar a tabela de vida com número igual ou maior de

intervalos que o do Kaplan-Meier, se gerará estimativas iguais às estimativas de Kaplan-

Meier. Porém, se a censura for do tipo aleatório, as estimativas não são necessariamente

iguais. Quando o interesse são informações provenientes da função de sobrevivência e as

amostras são grandes o método de Kaplan-Meier é o mais indicado.

3.2 Modelos Probab́ılisticos

Os modelos probabiĺısticos vem sendo utilizados frequentemente na análise estat́ıstica

de dados de sobrevivência. Esses modelos facilitam a relação entre os fatores de risco,

covariáveis, com o tempo de sobrevivência. Neste trabalho serão citados os modelos

probabiĺısticos mais utilizados em situações práticas.

Distribuição Gama Generalizada

A distribuição gama generalizada tem um papel importante em análise de sobrevi-

vência, dela se derivam outras distribuições de probabilidade que se adequam a várias

situações práticas, algumas dessas distribuições serão citadas ao longo deste texto. A

função de densidade da gama generalizada possui três parâmetros, γ, k > 0 que são os

parâmetros de forma e α, o parâmetro de escala. Sua função de densidada é dada por:

f(t) =
γ

Γ(k)αγk
tγk−1 exp

{
−
(
t

α

)γ}
, (3.13)

sendo t > 0 e Γ(k) função Gama definida como: Γ(k) =
∫∞

0
xk−1 exp{−x}dx.

Distribuição Weibull

A distribuição de Weibull é um caso particular da distribuição gama generalizada

quando k = 1, em (3.13). Essa distribuição foi proposta por Weibull em 1939 e é frequen-

temente usada em aplicações práticas por apresentar uma grande variedade de formas.
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Sua função densidade de probabilidade é dada por:

f(t) =
γ

αγ
tγ−1 exp

{
−
(
t

α

)γ}
, (3.14)

sendo t ≥ 0 e γ, o parâmetro de forma, e α, o parâmetro de escala, são ambos positivos.

Sua função de sobrevivência é expressa por:

S(t) = exp

{
−
(
t

α

)γ}
. (3.15)

A distribuição de Weibull possui uma propriedade básica: a sua função de taxa de

falha é monótona, isto é, é estritamente crescente para γ > 1, estritamente decrescente

para γ < 1 e constante para γ = 1. Ela é representada por:

h(t) =
γ

αγ
tγ−1. (3.16)

Essa distribuição tem uma importante relação com a distribuição do valor extremo.

Ao considerar o logaritmo dos tempos observados, Y = log(T ), a variável aleatória Y tem

distribuição do valor extremo com parâmetro de locação −∞ < µ < ∞ e parâmetro de

escala σ > 0.

Distribuição Exponencial

Outra distribuição muito utilizada para descrever o tempo de falha é a distribuição

Exponencial, sendo essa caso particular da gama generalizada (3.13) e da Weibull (3.14)

quando γ = k = 1.

A distribuição exponencial apresenta um único parâmetro e é caracterizada por ter

uma taxa de falha constante, isto é, a chance de falha é igual para todos os intervalos de

tempo t, isso acontece por causa da sua propriedade de perda de memória.

Sua função densidade de probabilidade é dada por:

f(t) =
1

α
exp

{
−
(
t

α

)}
, (3.17)

sendo t ≥ 0 a variável aleatória tempo de falha e α > 0 o tempo médio de vida. Sua

função de sobrevivência S(t) é dada por:

S(t) = exp

{
−
(
t

α

)}
, (3.18)

e sua função taxa de falha é:
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h(t) =
1

α
. (3.19)

Distribuição Log-Normal

A função de distribuição log-normal e a função de distribuição normal possuem uma

relação que facilita a apresentação e análise de dados provenientes da distribuição log-

normal. O logaritmo de uma variável com distribuição log-normal com parâmetros µ e σ

tem uma distribuição normal com média µ e desvio-padrão σ, dessa forma, dados prove-

nientes de uma distribuição log-normal podem ser analisados segundo uma distribuição

normal, desde que se considere o logaritmo de seus valores originais.

A função de densidade de uma variável aleatória T com distribuição log-normal é dada

por:

f(t) =
1√

2πtσ
exp

{
−1

2

(
log(t)− µ

σ

)2
}
, (3.20)

com t > 0, em que µ é a média do logaritmo do tempo de falha e σ é o desvio-padrão.

A função de sobrevivência é representada por:

S(t) = 1− Φ

(
log(t)− µ

σ

)
, (3.21)

sendo que Φ(.) é a função de distribuição de uma normal padrão.

A função taxa de falha da log-normal não é monótona, ela cresce, atinge um valor

máximo e depois decresce. Ela é representada por:

h(t) =
f(t)

S(t)
. (3.22)

Distribuição Log-Loǵıstica

A distribuição log-loǵıstica é uma alternativa à distribuição Weibull e à log-normal. A

sua função de densidade para uma variável aleatória T com esta distribuição é dada por:

f(t) =
γ

αγ
tγ−1 (1 + (t/α)γ)−2 , (3.23)
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com t > 0, α > 0 o parâmetro de escala e γ > 0 o de forma. A sua função de sobrevivência

é expressa por:

S(t) =
1

1 + (t/α)γ
, (3.24)

Muitas vezes é conveniente usar o logaritmo dos tempos observados como variável

resposta. Então, se T é uma variável aleatória que segue uma distribuição log-loǵıstica,

seu logaritmo, Y = log(T ) segue a distribuição loǵıstica com função de densidade dada

por:

f(y) =
1

σ
exp

{
y − µ
σ

}(
1 + exp

{
y − µ
σ

})−2

, (3.25)

com −∞ < µ <∞ como o parâmetro de locação e σ > 0 o parâmetro de escala. A função

de sobrevivência é:

S(y) =
1

1 + exp
{
y−µ
σ

} , (3.26)

Os parâmetros das distribuições log-loǵıstica e loǵıstica se relacionam da seguinte

forma: γ = 1/σ e α = exp{µ}.

3.3 Método de Estimação da Máxima Verossimilhança

Ao considerar um modelo probabiĺıstico para descrever a variável aleatória T é funda-

mental estimar os parâmetros do modelo. Sendo t1, ..., tn uma amostra aleatória observada

de tamanho n da variável aleatória T com função de densidade (ou probabilidade) f(t|θ),
em que θ é o vetor de parâmetros, a função de verossimilhança de θ correspondente à

amostra aleatória observada é dada por:

L(θ) =
n∏
i=1

f(ti|θ). (3.27)

O método de estimação de máxima verossimilhançaque é capaz de incorporar observa-

ções censuradas e estimar os parâmetros do modelo a partir da maximização da função de

verossimilhança. Na análise de sobrevivência a função de verossimilhança é representada

17



por:

L(θ) ∝
n∏
i=1

[f(ti; θ)]
δi [S(ti; θ)]

1−δi (3.28)

=
n∏
i=1

[h(ti; θ)]
δi S(ti; θ),

em que δi é a variável indicadora de falha definida como:

δi =

1, se aconteceu falha no tempo ti

0, se não aconteceu falha no tempo ti.

Na função (3.28) a contribuição de cada observação não-censurada é a sua função de

densidade e a contribuição de cada observação censurada é a sua função de sobrevivência.

Os estimadores de máxima verossimilhança são os valores de θ que maximizam L(θ)

ou, equivalentemente o logaritmo de L(θ):

U(θ) =
∂logL(θ)

∂θ
= 0

.

3.4 Fração de cura

Os modelos usuais de análise de sobrevivência assumem que a função de sobrevivência

converge para zero quando a variável tempo tende a infinito, isto é, assumem que toda

a população em estudo está suscet́ıvel ao evento de interesse e que, em algum momento,

dentro do tempo do experimento isso acontecerá. Funções de sobrevivência que não sa-

tisfazem essa propriedade são chamadas de funções de sobrevivência impróprias ou de

longa duração e são usadas em situações em que nem todos os indiv́ıduos da população

experimentam o evento em estudo. Nessas situações é necessário utilizar modelos de so-

brevivência que permitam estimar esses indiv́ıduos que são chamados de curados, imunes

ou não suscet́ıveis.

Uma forma de identificar a presença de ind́ıviduos curados na amostra é por meio

de um gráfico da função de sobrevivência emṕırica estimada pelo método de Kaplan-

Meier (Lawless, 2003). Se houver indiv́ıduos curados, a cauda à direita estará em um

ńıvel constante acima de zero por um peŕıodo considerado suficientemente grande, como

é mostrado na Figura 2.2.

Modelos de sobrevivência que permitem estimar a fração de curados da população são
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Figura 3.2: Exemplo de Gráfico da Função de Sobrevivência com Fração de Cura

chamados de modelos com fração de cura. Um dos principais modelos com fração de cura

é o modelo de mistura introduzido por Berkson e Gage (1952), que considera a construção

de uma função de sobrevivência na forma de mistura para a modelagem da fração de cura.

Nesse modelo a população é dividida em duas subpopulações: os curados e os não curados.

Admitindo que os individuos possam ser classificados como curados com probabilidade φ

e como não curados com probabilidade (1−φ), φ ∈ (0, 1). Um modelo para a distribuição

do tempo de sobrevivência com fração de cura é dado por:

Spop(t) = φ+ (1− φ)S(t), (3.29)

sendo que S(t) pode ser considerada a função de sobrevivência expressa por (3.15), (3.18),

(3.21) ou (3.26), ou seja, pode ser expressa por meio de qualquer função de probabilidade

própria. A função de sobrevivência populacional (3.29) possui as seguintes propriedades:

lim
y→0

S∗(t) = 1 e lim
y→∞

S∗(t) = (1− φ),

quando não existem curados S∗(t) = S(t).

Em seção posterior será descrito uma extensão do modelo de mistura definido nesta

seção ao considerar a presença de covariáveis na modelagem.
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3.5 Modelo de Regressão Paramétrico

As técnicas não-paramétricas citadas anteriormente são importantes para descrever

os dados de sobrevivência pela sua facilidade de aplicação, pois não envolvem nenhuma

estrutura paramétrica. Porém, esse fato não permite a inclusão direta de covariáveis na

análise.

A melhor forma de considerar os efeitos das covariáveis é utilizar um modelo de re-

gressão apropriado para dados censurados.

O modelo de regressão linear é o mais conhecido e usado em estat́ıstica, ele é repre-

sentado da seguinte forma:

Y = log(T ) = β0 + β1 x1 + β2 x2 + ...+ βn xn + ε, (3.30)

em que Y é a variável resposta, xi são as covariáveis, βi são os parâmetros desconhecidos

associados às covariáveis e ε é o erro aleatório com distribuição normal.

Em análise de sobrevivência o tipo de resposta, tempo até a ocorrência do evento, e

a censura geralmente não permitem a utilização direta do modelo (3.30). Além disso, a

distribuição da variável resposta tende, em geral, a ser assimétrica na direção dos maiores

tempos de sobrevivência, o que torna o uso da distribuição normal inapropriado para o

erro aleatório do modelo.

Para resolver esse problema é posśıvel utilizar um componente determińıstico não-

linear nos parâmetros (exp{β0 +β1 x}) e uma distribuição assimétrica para o componente

do erro, como a Weibull, a log-normal ou a log-loǵıstica.

Na próxima seção será descrito um modelo de regressão com fração de cura ao consi-

derar as metodologias descritas nessa seçao e na seção 2.2.4.

3.6 Modelos de Regressão com Fração de Cura

Como neste trabalho temos o interesse em verificar o efeito das covariáveis no tempo

de falha, será utilizado um modelo de regressão com fração de cura, ao considerar que uma

observação pode ser suscet́ıvel ao evento de interesse ou pode ser curada. Dessa forma

vamos considerar um modelo de regressão com fração de cura representado por:

Spop(y|x) = φ+ (1− φ)S(y|x). (3.31)

em que φ é a proporção de curados e S(y|x) pode ser qualquer função de sobrevivência

própria. Ao considerar as distribuições Weibull, log-normal e log-loǵıstica, citadas na

sessão 2.2.2, para o tempo de sobrevivência, a densidade de Y=log(T) terá distribuição
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de valor extremo, normal e loǵıstica, respectivamente.

Uma vez definido o modelo matemático, a próxima etapa é baseada nos procedimentos

de estimação dos parâmetros. Para estimar os parâmetros do modelo (3.31) pode-se

considerar o método de máxima verossimilhança com restrição nos parâmetros, pois neste

caso tem que considerar a restrição no espaço parâmetrico do parâmetro φ, φ ∈ (0, 1).

Esse método é uma extensao do método de máxima verossimilhança descrito na seção

(2.23) ao considerar a soma de um termo na equação (3.27) para inserir a restrição dos

parâmetros envolvidos no modelo.

No presente trabalho não será descrito esse método de estimação, para maiores detalhes

ver Lange(1999) e Fachini(2011).
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Aplicação

4.1 Delimitação da População

Neste trabalho foi utilizada uma base de dados com informações sobre os clientes

de uma instituição financeira brasileira atuante no mercado, cujo produto oferecido cor-

responde a uma linha de crédito sem destinação espećıfica, com limite pré-aprovado e

disponibilizado automaticamente na conta do cliente. O empréstimo tem taxa prefixada e

prestações mensais sucessivas. Os dados coletados referem-se à base histórica do peŕıodo

de setembro de 2007 a janeiro de 2010 com prazos de contratação de 24 meses.

4.2 Análise Preliminar das Variáveis

Neste estudo a variável resposta é o tempo de falha, isto é, o tempo, em dias, até o

cliente se tornar inadimplente. O tempo que delimita a janela de observação é igual a 18

meses, isto é, as observações que possúıam tempo maior que 18 meses foram censuradas.

Esta seleção dos dados foi utilizada por ser inviável para uma instituição financeira esperar

24 meses para poder analisar a adimplência dos clientes em algum produto de crédito.

Os clientes da base de dados analisada possuem uma alta taxa de inadimplencia,

somente 47,4% dos clientes permaneceram adimplentes até o fim do peŕıodo contratado,

e o tempo para o qual 50% dos clientes entram em inadimplência é de 386 dias, isto é,

pouco depois de 1 ano do ińıcio do contrato. Os contratos possuem valor médio de 1980

reais. A idade média dos clientes é de 42 anos, eles possuem em média 652 reais na sua

conta corrente e renda bruta mensal média de 1975 reais, tendo, em média, 51 meses de

conta corrente e 63 meses de conta poupança. Os que já emitiram cheque sem fundo estão

em média há 307 dias sem emitir.

Como descrito na seção 3.1 uma ferramenta exploratória para descrever os dados é

a função de sobrevivência emṕırica estimada pelo método de Kaplan-Meier representado

na Figura 3.2. Calculando a função de sobrevivência para os dados analisados, Figura

4.1, é posśıvel notar que a função de sobrevivência estimada tende a uma probabilidade

p aproximadamente 0,45. Neste caso é prudente considerar um modelo de mistura, mas
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como nosso objetivo também é considerar o efeito das covariáveis na variável resposta, será

considerado um modelo de regressão com fração de cura por incluir todas as caracteŕısticas

observadas nos dados.

Figura 4.1: Gráfico da função de sobrevivência estimada pelo método de Kaplan-Meier.

4.3 Escolha da distribuição probabiĺıstica

Como algumas distribuições não são casos particulares de outras distribuições, não é

posśıvel compará-las utilizando o teste da razão de verossimilhança, teste frequentemente

usado para escolher o melhor modelo que se ajusta aos dados. Dessa forma, segundo

Colosimo e Giolo (2011), a forma mais simples e eficiente de selecionar o modelo a ser

usado para um conjunto de dados é por meio de técnicas gráficas.

O modelo mais adequado é aquele em que sua curva de sobrevivência acompanha a

curva de sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier. Dessa forma comparou-se grafi-

camente as funções de sobrevivência estimadas ao considerar a distribuição exponencial,

Weibull, log-normal e log-loǵıstica com a função de sobrevivência estimada pelo estimador

não-paramétrico de Kaplan-Meier.
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Figura 4.2: Curvas de Sobrevivência estimadas pelos modelos de Weibull, exponencial,
log-normal e log-loǵıstico versus a curva de sobrevivência estimada por Kaplan-Meier.

Pela Figura 4.2 é posśıvel notar que os modelos que possuiram a curva mais próxima

da curva estimada por Kaplan-Meier foram os modelos log-loǵıstico e log-normal. Dessa

forma foi feito outro gráfico com somente estes dois modelos para identificar qual dos dois

se ajustou melhor.

Pela Figura 4.3 é posśıvel observar que para os tempos iniciais o modelo log-loǵıstico se

ajusta melhor aos dados.Contudo, ao considerar os maiores tempos, o modelo log-normal

se ajusta melhor aos dados. Dessa forma verifica-se que ambos poderiam ser considera-

dos, mas devido à alguns problemas computacionais, neste trabalho será considerado o

modelo log-loǵıstico para os tempos de falha e, consequentemente o modelo loǵıstico para

o logaritmo dos tempos de falha.

Esses fatos também podem ser observados ao analisar a Figura A.1 do apêndice, onde

o modelo mais adequado é o que acompanha mais de perto a reta y = x.
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Figura 4.3: Curvas de Sobrevivência estimadas pelos modelos log-normal e log-loǵıstico.

4.4 Comparando modelos que consideram a fração de

curados com modelos que não consideram

Como dito anteriormente, a forma mais eficaz de comparar a adequabilidade de mo-

delos é por meio de técnicas gráficas. Dessa forma, compararam-se modelos de duas

distribuições de probabilidades aos dados analisados para se verificar o ajuste de modelos

que não consideram a fração de curados com modelos que consideram a fração de curados.
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Figura 4.4: Modelo de regressão Weibull com e sem a fração de curados.

Como é posśıvel notar pela Figura(4.5), distribuição Weibull, e pela Figura(4.6), dis-

tribuição log-normal, nos dois casos, os modelos de regressão que consideram a fração de

curados se ajustam melhor aos dados, acompanhando mais de perto a curva estimada pelo

estimador não paramétrico de Kaplan-Meier.
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Figura 4.5: Modelo de regressão log-normal com e sem a fração de curados.
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4.5 Modelo de Regressão Log-loǵıstico com Fração

de Cura

Como mostrado na seção anterior modelos considerando a fração de curados se ajustam

melhor aos dados do que modelos que não consideram, dessa forma será usado o modelo

de regressão log-loǵıstico com fração de cura para os dados.

O modelo de regressão log-loǵıstico com fração de cura é representado por:

Spop(y|x) = φ+ (1− φ)

(
1

1 + exp
{
y−µ
σ

}) , (4.1)

em que y = log(t) representa o logaŕıtimo do tempo de falha, µ o parâmetro de lo-

cação e σ o parâmetro de escala. Para inserir a informação do vetor de covariáveis

x = (x0, x1, ..., xp)
T no modelo é considerado µ = xTβ, em que β = (β0, β1, ..., βp)

T é

o vetor de parâmetros desconhecidos associados às covariáveis.

O banco de dados foi dividido em duas amostras aleatórias, uma para o desenvolvi-

mento do modelo, com 70% (157115 observações) do banco de dados original, e outra para

validação do modelo, com 30% (67334 observações) do banco de dados original.

A função de verossimilhança para o modelo log-loǵıstico é representada por:

L(θ) =
n∏
i=1

[fpop(yi; θ)]
δi [Spop(yi; θ)]

1−δi , (4.2)

em que fpop(yi; θ) = (1 − φ)f(yi; θ) e f(yi; θ) é a função de densidade da distribuição

loǵıstica, representada por:

f(yi) =
1

σ
exp

{
yi − µ
σ

}(
1 + exp

{
yi − µ
σ

})−2

, (4.3)

com −∞ < µ <∞ como o parâmetro de locação e σ > 0 o parâmetro de escala.

Para estimar os parâmetros do modelo foi utilizado o procedimento nlmixed do soft-

ware estat́ıstico SAS. Como este procedimento não possui implementado um método de

seleção automático de covariáveis, como o stepwise, e por ser inviável no tempo hábil de

desenvolvimento deste trabalho fazer um stepwise manual, foram selecionadas para entrar

no modelo covariáveis utilizadas nos modelos de escoragem de crédito e notoriamente rele-

vantes para a explicação da inadimplência baseadas em estudos anteriores sobre o assunto.

São elas: estado civil, grau de instrução, renda bruta, sexo e valor do contrato.

28



Tabela 4.1: Covariáveis do modelo de regressão log-loǵıstico com cura

Covariável Descrição

x1 Renda bruta

x26an Grau de instrução - Analfabeto

x26fu Grau de instrução - Fundamental

x26me Grau de instrução - Médio

x26su Grau de instrução - Superior

x26po Grau de instrução - Pos graduação

x27sol Estado Civil - Solteiro

x27cas Estado Civil - Casado

x27sep Estado Civil - Separado

x27viu Estado Civil - Viúvo

x27out Estado Civil - Outros

x28 Sexo - Masculino

x32 Valor do contrato

Os parâmetros do modelo foram estimados pelo SAS que considera a maximização da

integral aproximada de verossimilhança.

As estimativas do modelo de regressão loǵıstico com fração de cura, respectivos erros-

padrões e signicâncias encontram-se na Tabela 4.2.
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Tabela 4.2: Estimativas para as variáveis usuais do modelo de regressão log-loǵıstico

com fração de cura

Parâmetro Estimativa Erro Padrão P-valor

phi 0, 378 0, 0021 <, 0001

b0 5, 730 0, 0269 <, 0001

b1 0, 007 0, 0019 <, 0001

b27sol −0, 154 0, 0114 <, 0001

b27cas 0, 106 0, 0118 <, 0001

b27sep 0, 029 0, 0144 0, 0416

b27viu 0, 197 0, 0195 <, 0001

b27out 0, 000 0, 0000 .

b26an −0, 163 0, 0412 <, 0001

b26fu −0, 222 0, 0244 <, 0001

b26me −0, 285 0, 0241 <, 0001

b26su −0, 215 0, 0244 <, 0001

b26po 0, 000 0, 0000 .

b28 −0, 107 0, 0060 <, 0001

v32 0, 000 0, 0000 <, 0001

O valor estimado para o parâmetro φ, proporção de ind́ıviduos curados, foi de 0,37,

dessa forma, pode se afirmar que 37% dos clientes quitaram suas d́ıvidas ou chegaram ao

fim do fim tempo de contrato sem entrar em inadimplencia.

Ao considerar um ńıvel de signicância de de 5%, os resultados da Tabela 4.2 indicam

que as covariáveis renda bruta, estado civil - casado, estado civil - separado, estado civil

- viúvo aumentam a probabilidade de sobrevivência estimada. Ou seja, aumentam a

probabilidade do cliente não entrar em inadimplência.

E as covariáveis estado civil - solteiro, grau de instrução - analfabeto, grau de instrução

- ensino fundamental, grau de instrução - ensino médio, grau de instrução - ensino superior

e sexo - masculino diminuem a probabilidade de sobrevivência estimada. Logo, diminuem

a probabilidade do cliente não entrar em inadimplência.
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4.5.1 Comparando com o modelo de regressão log-loǵıstico sem

fração de cura

As mesmas covariáveis citadas na Tabela(4.2) foram utilizadas no modelo de regressão

log-loǵıstico, definido por:

yi = β0 + β1xi1 + β27solxi27sol + β27casxi27cas + β27sepxi27sep +

+ β27viuxi27viu + β27outxi27out + β26anxi26an + β26fuxi26fu + β26mexi26me

+ β26suxi26su + β26poxi26po + β28xi28 + β32xi32 + ε,

em que yi representa o logaritmo do tempo de falha, i = 1, 2, ..., n, βp são os parâmetros

associados as respectivas covariáveis e ε é o erro aleatório com distribuição log-loǵıstica.

As estimativas para os parâmetros selecionadas estão indicadas na Tabela 4.3.

31



Tabela 4.3: Estimativa para as variáveis usuais para o modelo de regressão log-loǵıstico

Parâmetro Estimativa Erro Padrão P-valor

Intercepto 6, 318 0, 028 <, 0001

b1 0, 000 0, 000 <, 0001

b27sol −0, 185 0, 013 <, 0001

b27cas 0, 200 0, 013 <, 0001

b27sep 0, 101 0, 016 <, 0001

b27viu 0, 353 0, 020 <, 0001

b27out 0, 000 . .

b26an 0, 073 0, 041 0, 075

b26fu −0, 198 0, 026 <, 0001

b26me −0, 316 0, 025 <, 0001

b26su −0, 182 0, 026 <, 0001

b26po 0, 000 . .

b28 −0, 156 0, 007 <, 0001

v32 0, 000 0, 000 <, 0001

Comparando as estimativas encontradas na Tabela(4.2), considerando a fração de cu-

rados, com as estimativas encontradas na Tabela(4.3), sem considerar a fração de curados,

é posśıvel notar que apesar de bem parecidas, elas possuem algumas diferenças como as

covariáveis b26an (grau de instrução - analfabeto) possui um efeito negativo, isto é, dimi-

nui o tempo até o cliente entrar em inadimplência, no modelo que considera a cura e um

efeito positivo, aumenta o tempo até o cliente entrar em inadimplência, no modelo sem

a cura. Como é de conhecimento na área financeira, clientes analfabetos entram mais em

inadimpência do que clientes não analfabetos, isto mostra como o modelo que considera

a cura conseguiu ser mais informativo do que o que não a considera.
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Conclusão

Constatou-se que mesmo o tempo sendo considerado discreto neste estudo, mode-

los com distribuições continuas como a log-normal e a log-loǵıstica se ajustam bem ao

tempo de falha. Entre as distribuições avaliadas a log-loǵıstica e a log-normal são as mais

adequadas para modelar o tempo até a inadimplência do conjunto de dados analisado.

Modelos que consideram a fração dos curados se ajustam melhor aos dados, isto é, são

mais informativos do que modelos que não consideram a fração de curados.

Como este foi um estudo pioneiro, muito ainda pode ser explorado e estudado a respeito

das técnicas de sobrevivência aplicada ao risco de crédito e fica como sugestão para um

trabalho futuro o estudo de outros modelos de regressão com fração de cura, por exemplo,

considerando a função de densidade gama.

Neste trabalho foi utilizada uma janela de observação de 18 meses, seria interessante

também para um trabalho futuro considerar janelas de observações menores, de 15 ou 12

meses e testar o poder preditivo dos modelos log-loǵıstico e log-normal. Bem como, uma

comparação com outros planos de financiamento, de 6 e 12 meses.
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Gráficos

Figura A.1: Gráficos das sobrevivências estimadas por Kaplan-Meier versus as sobrevi-
vências estimadas pelos modelos esponencial, de Weibull, log-normal e log-loǵıstica.
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Estudo feito anteriormente

Modelo de Regressão Log-loǵıstico

Um modelo utilizado frequentemente na análise de dados de sobrevivência é o de re-

gressão de Cox, porém para esse modelo de regressão ser usado as taxas de falha devem ser

proporcionais. Isto é, as taxas de falha de dois indiv́ıduos diferentes devem ser constantes

e independentes do tempo. A Figura B.1 apresenta a função de sobrevivência estimada

para indiv́ıduos do sexo masculino e indiv́ıduos do sexo feminino.

Figura B.1: Curvas de Sobrevivência estimadas por Kaplan-Meier para a covariável sexo.

Como é posśıvel notar pela Figura B.1 as curvas das funções de sobrevivência estimada

se cruzam no ińıcio do tempo, se a taxa de falha fosse proporcional as curvas manteriam

uma diferença constante ao longo do peŕıodo de acompanhamento. Portanto, o modelo

de regressão de Cox não é adequado para modelar os dados em estudo por violarem a

suposição básica do modelo. Dessa forma será usado o modelo de regressão log-loǵıstico.
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B.0.2 Desenvolvimento e Avaliação dos Modelos

Vinte e oito covariáveis potencialmente importantes para descrever o comportamento

da resposta foram selecionadas para serem inclúıdas no modelo. Inicialmente a escolha

das variáveis relevantes para a explicação da inadimplência foi baseada em estudos ante-

riores sobre o assunto e tratam-se de covariáveis notoriamente utilizadas nos modelos de

escoragem de crédito. Dessa forma, o conjunto das variáveis pré-selecionadas é composto

por estado civil, grau de instrução, renda bruta e sexo, que são covariáveis importan-

tes na área de concessão de crédito e devem ser inclúıdas independentes de significância

estat́ıstica.

A partir disso foi utilizado o método de seleção stepwise para escolha das outras cova-

riáveis que entrariam no modelo de forma que as covariáveis adicionadas ou retiradas do

modelo de acordo com o poder de discriminação que elas agregam ao grupo de covariáveis

obrigatórias. O método stepwise para a escolha das variáveis preditivas também é pre-

ferido por ser considerado uma ação corretiva para os problemas de multicolinearidade,

dado que o algoritmo prioriza a inclusão de covariáveis com alto poder discriminatório e

pouco correlacionadas entre si.

O modelo final encontrado é representado por:

yi = β0 + β1xi1 + β4xi4 + β5xi5 + β7xi7 + β9xi9 + β10xi10 + β11xi11 + β12xi12 + β131xi131

+ β161xi161 + β162xi162 + β163xi163 + β164xi164 + β21xi21 + β22xi22 + β241xi241 + β261xi261

+ β262xi262 + β263xi263 + β264xi264 + β271xi271 + β272xi272 + β273xi273 + β274xi274

+ β275xi275 + β281xi281 + β282xi282 + β32xi32 + ε,

em que yi representa o logaritmo do tempo de falha, i = 1, 2, ..., n, βp são os parâmetros

associados as respectivas covariáveis e ε é o erro aleatório com distribuição log-loǵıstica.

As covariáveis selecionadas estão indicadas na Tabela 4.1.
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Tabela B.1: Covariáveis do modelo de regressão log-loǵıstico

Covariável Descrição

x1 Renda bruta

x4 Saldo médio CC

x5 Saldo médio CP

x7 Recebeu adiantamento de depósito

x10 Quantidade de CP conjunta

x11 Tempo de CC

x12 Tempo de CP

x131 Não possuiu renda de PJ

x161 Região Sul

x162 Região Sudeste

x163 Região Centro Oeste + RO e TO

x211 Tipo de residência-Não declara

x212 Tipo de residência-Alugada

x213 Tipo de residência-Mora com parentes

x214 Tipo de residência-Outros

x215 Tipo de residência-Própria quitada

x216 Tipo de residência-Financiada por outra IF

x221 Não possui registro no Serasa

x241 Possui conta de crédito salário

x261 Grau de instrução - Analfabeto

x262 Grau de instrução - Fundamental

x263 Grau de instrução - Médio

x264 Grau de instrução - Superior

x271 Estado Civil - Solteiro

x272 Estado Civil - Casado

x273 Estado Civil - Separado

x274 Estado Civil - Viúvo

x281 Sexo - Masculino

x32 Valor do contrato
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As estimativas do modelo de regressão log-loǵıstico, respectivos erros-padrões e signi-

ficâncias encontram-se na Tabela B.2.

Tabela B.2: Estimativa de máxima verossimilhança para o modelo de regressão log-

loǵıstico

Parâmetro Estimativa Erro Padrão P-valor

Intercept 596, 6079 25, 8769 <, 0001

β1 0, 004 0, 0012 0, 0013

β4 0, 0075 0, 0016 <, 0001

β5 0, 0011 0, 0005 0, 0122

β7 −25, 0006 6, 7522 0, 0002

β10 28, 5158 5, 9764 <, 0001

β11 1, 8793 0, 0678 <, 0001

β12 0, 4146 0, 061 <, 0001

β131 −29, 6015 5, 8546 <, 0001

β161 44, 8997 7, 5562 <, 0001

β162 10, 8558 6, 3239 0, 086

β163 19, 4765 8, 7778 0, 0265

β211 −59, 4733 61, 0077 0, 3296

β212 −67, 1533 15, 8205 <, 0001

β213 −67, 4262 15, 7031 <, 0001

β214 −61, 1516 15, 9336 0, 0001

β215 −29, 9632 15, 0417 0, 0464

β216 19, 3534 28, 0593 0, 4904

β221 48, 7471 5, 7133 <, 0001

β241 −73, 4036 6, 0414 <, 0001

β261 −146, 593 44, 6843 0, 001

β262 −58, 2378 17, 2474 0, 0007

β263 −70, 3484 16, 8029 <, 0001

β264 −54, 1895 16, 8749 0, 0013

β271 −4, 3246 11, 101 0, 6969

β272 45, 2665 10, 9781 <, 0001

β273 22, 6078 12, 7611 0, 0765

β274 64, 8795 15, 6279 <, 0001

β281 −31, 7497 5, 213 <, 0001

β32 −0, 0134 0, 0013 <, 0001
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Para garantir que as previsões geradas por esse modelo fossem de boa qualidade, isto

é, tivessem alta proporção de acertos, em outras amostras provindas da mesma população,

realizou-se a validação dos mesmos.

Ao considerar um ńıvel de significância de de 5%, os resultados da Tabela B.2 indicam

que as covariávies renda bruta, saldo médio em conta corrente, saldo médio em conta

poupança, quantidade de conta de conta poupança conjunta, tempo de conta corrente,

tempo de conta poupança, CEP residencial (Sul), CEP residencial(Centro Oeste + RO e

TO), SERASA(Não possui registro no Serasa), estado civil (casado) e estado civil (viúvo)

aumentam a probabilidade de sobrevivência estimada. Ou seja, aumentam a probabilidade

do cliente sobreviver a inadimplência.

E as covariáveis adiantamento de deposito, não possuiu renda de PJ, residência (alu-

gada), residência (mora com parentes),residência (outros), residência(própria quitada),

possui conta de crédito salário, grau de instrução (analfabeto),grau de instrução (Funda-

mental),grau de instrução (Médio), grau de instrução (Superior), sexo (masculino) e valor

bruto do contrato diminuem a probabilidade de sobrevivência estimada. Logo, diminuem

a probabilidade do cliente sobreviver à inadimplência.
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Programação no R

# Calculando os parametros exponencial, weibull, lognormal, loglogistica

require(survival)

ajust1<-survreg(Surv(t,cens)~1,dist=’exponential’)

ajust1

alpha<-exp(ajust1$coefficients[1])

alpha

ajust2<-survreg(Surv(t,cens)~1,dist=’weibull’)

ajust2

alpha<-exp(ajust2$coefficients[1])

gama<-1/ajust2$scale

cbind(gama, alpha)

ajust3<-survreg(Surv(t,cens)~1,dist=’lognorm’)

ajust3

ajust<-survreg(Surv(t,cens)~1,dist=’loglogistic’)

ajust

alpha<-exp(ajust$coefficients[1])

gama<-1/ajust$scale

cbind(gama, alpha)

#Estimativa da sobrevivência usando os modelos

ekm<-survfit(Surv(t,cens)~1)

time<-ekm$time

st<-ekm$surv

ste<- exp(-time/678.9488)

stw<- exp(-(time/590.7939)^1.3594)

stln<- pnorm((-log(time)+ 6.137627 )/1.053943)

# cbind(time,st,ste,stw,stln)

stll<- 1/(1+(time/432.2978)^1.663829)
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# cbind(time,st,ste,stw,stln)

par(mfrow=c(1,3))

plot(st,ste,pch=16,ylim=range(c(0.0,1)), xlim=range(c(0,1)), xlab =

"S(t): Kaplan-Meier", ylab="S(t): exponencial")

lines(c(0,1), c(0,1), type="l", lty=1)

plot(st,stw,pch=16,ylim=range(c(0.0,1)), xlim=range(c(0,1)), xlab =

"S(t): Kaplan-Meier", ylab="S(t): Weibull")

lines(c(0,1), c(0,1), type="l", lty=1)

plot(st,stln,pch=16,ylim=range(c(0.0,1)), xlim=range(c(0,1)), xlab =

"S(t): Kaplan-Meier", ylab="S(t): log-normal")

lines(c(0,1), c(0,1), type="l", lty=1)

par(mfrow=c(1,3))

invst<-qnorm(st)

plot(time, -log(st),pch=16,xlab="tempos",ylab="-log(S(t))")

plot(log(time),log(-log(st)),pch=16,xlab="log(tempos)",ylab="log(-log(S(t)))")

plot(log(time),invst,pch=16,xlab="log(tempos)", ylab=expression(Phi^-1 *(S(t))))

ajust1$loglik[2]

ajust2$loglik[2]

ajust3$loglik[2]

par(mfrow=c(1,1))

plot(ekm, conf.int=F,lwd=1, xlab="Tempos", ylab="S(t)",

main="S(t) Estimada pelos modelos de regress~ao Weibull, exponencial,

log-normal e log-logı́stica")

bty="n",cex=0.8, col=c(", bty="l")

lines(c(0,time),c(1,stw), lty=1, col=2) #vermelho

lines(c(0,time),c(1,ste), lty=1, col=6) #marrom

lines(c(0,time),c(1,stln), lty=1, col=4) #azul

lines(c(0,time),c(1,stll), lty=1, col=9) #rosa

legend(4,0.2,lty=c(1,1,1,1,1),c("Kaplan-Meier","Weibull", "exponencial",

"log-normal","log-logistica"),
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bty="n",cex=0.8, col=c(1,2,6,4,9))

#logistica com cura

tempo <- Surv(y,cens)

estim <- survfit(tempo~1)

# Estimativa dos parametros (logı́stica)

ajuste <- survreg(tempo~1,dist="logistic")

ajuste

# Valores Iniciais

vi <- c(ajuste$coef,ajuste$scale,0.4)

# Funç~ao de Verossimilhança - com a Logı́stica

flv <- function(param){

mu <- param[1]

sigma <- param[2]

phi <- param[3]

lv<-cens*log((1-phi)1/sigma*exp((y-mu)/sigma)/(1+exp((y-mu)/sigma))^2)+

(1-cens)*log(phi+(1-phi)/(1+exp((y-mu)/sigma)))

sum(-lv)

}

gd <- function(param){

mu <- param[1]

sigma <- param[2]

phi <- param[3]

dmi<- sum( cens*(-1/sigma^2*exp((y-mu)/sigma)/(1+exp((y-mu)/sigma))^2+

2/sigma^2*exp((y-mu)/sigma)^2/(1+exp((y-mu)/sigma))^3)*sigma/exp((y-

mu)/sigma)*(1+exp((y-mu)/sigma))^2+(1-cens)*(1-phi)/(1+exp((y-

mu)/sigma))^2/sigma*exp((y-mu)/sigma)/(phi+(1-phi)/(1+

exp((y-mu)/sigma))))

dsigma<- sum(cens*(-1/sigma^2*exp((y-mu)/sigma)/(1+exp((y-mu)/sigma))^2

-1/sigma^3*(y-mu)*exp((y-mu)/sigma)/(1+exp((y-mu)/sigma))^2+

2/sigma^3*exp((y-mu)/sigma)^2/(1+exp((y-mu)/sigma))^3*(y-
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mu))*sigma/exp((y-mu)/sigma)*(1+exp((y-mu)/sigma))^2+(1-cens)*(1-

phi)/(1+exp((y-mu)/sigma))^2*(y-mu)/sigma^2*exp((y

-mu)/sigma)/(phi+(1-phi)/(1+exp((y-mu)/sigma))))

dphi<-sum((1-cens)*(1-1/(1+exp((y-mu)/sigma)))/(phi+(1-phi)/(1+

exp((y-mu)/sigma))))

c(-dmi,-dsigma,-dphi)

}

# Nelder-Mead3 - com a Logistica

estima <- constrOptim(vi,flv,gd,method="Nelder-Mead",

ui=rbind(

c(1,0,0),

c(0,1,0),

c(0,0,1),

c(0,0,-1)),

ci=c(0.001

,0.001,0.001,-0.999),

hessian=FALSE,outer.iterations=100)

estima

#stepwise

m1<-survreg(Surv(t, cens) ~ v1 + v3 + v4 + v5 + v7 + v8 + v9 + v10 + v11

+ v12 + v13 + v14 + v20 + v21 + v22 + v23 + v24 + v25 + v26 + v27 + v28

+ v29 + v30 + v31 + v32, dist=’loglogistic’, maxiter=1000)

aa<-step(m1, direction="both",scope=list(upper=Surv(t, cens)~.,

lower=Surv(t, cens)~ v1+v26+v27+v28), maxiter=1000)

m= survreg(Surv(t, cens) ~ v1 + v4 + v5 + v7 + v8 + v9 + v10 + v11 + v12

+ v13 + v21 + v22 + v24 + v26 + v27 + v28 + v30+ v32, dist=’loglogistic’)

# Gráfico de sobrevivência

tempo <- Surv(t,cens)

estim <- survfit(tempo~1)

plot(estim,conf.int="F",lwd=1,ylim=c(0,1),

xlab="Tempo (meses)",ylab="S(t) estimada",
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main="Estimativas de Kaplan-Meier para S(t)",bty="l")

# Gráfico lognormal

tempos <- sort(t)

plot(estim,conf.int="F",lwd=1,,

xlab="Tempo (meses)",ylab="S(t) estimada",

main="S(t) Estimada pelo modelo de regress~ao Log-normal com cura"

,bty="l")

LN <- (0.4109)+(1-0.4109)*(1-plnorm(tempos,5.4301,0.6401))

lines(tempos,LN,lty=1, col=2)

# Gráfico Weibull e lognormal

tempos <- sort(t)

plot(estim,conf.int="F",lwd=1,,

xlab="Tempo (meses)",ylab="S(t) estimada",

main="S(t) Estimada pelo modelo de regress~ao log-normal com cura"

,bty="l")

LN <- (0.4109)+(1-0.4109)*(1-plnorm(tempos,5.4301,0.6401))

lines(tempos,LN,lty=1, col=2)

W <- (0.4381)+(1-0.4381)*(1-pweibull(tempos,1.905,285.06))

lines(tempos,W,lty=1, col=4)

legend(100,0.2,lty=c(1,1),c("Weibull","Log-normal"),bty="n",cex=0.8,

col=c(2,4))
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Programação no SAS

proc lifetest data=desenv3t1 method=km plots=(S) ;

time t*cens(0);

run;

/*logistica*/

proc lifereg data=desenv3t1;

model t*cens(0)= /DISTRIBUTION=llogistic;

run;

proc nlmixed data=desenv3t1 /*tech=NMSIMP MAXITER=1000*/;

parms sigma=0.6407 mi=6.1168 phi=0.45;

bounds sigma > 0, 0 < phi < 1;

y=log(t);

f=(1-phi)*(1/sigma)*exp((y-mi)/sigma)*(1+exp((y-mi)/sigma))**(-2);

sob=1/(1+exp((y-mi)/sigma));

spop= phi + (1-phi)*sob;

lv=cens*log(f)+(1-cens)*log(spop);

model y ~ general(lv);

run;

/*Log normal*/

proc lifereg data=desenv3t1;

model t*cens(0)= /DISTRIBUTION=lnormal;

run;

proc nlmixed data=desenv3t1;

parms sigma=1.0532 phi=0.45 mi=6.1362;

bounds sigma > 0, 0 < phi < 1;

pi=3.14159;

y=log(t);
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norm= (1-phi)*(1/(sqrt(2*pi)*sigma))*exp((-1/2)*((y-mi)/sigma)**2);

s_norm= 1 - probnorm((y-mi)/sigma);

s_pop=phi + (1-phi)*s_norm;

lv= cens*log(norm)+ (1-cens)*log(s_pop);

model y ~ general(lv);

run;

/*weibull*/

proc lifereg data=desenv3t1;

model t*cens(0)= /DISTRIBUTION=weibull;

run;

proc nlmixed data=desenv3t1;

parms sigma=1.2398 alpha=651.3586 phi=0.45;

bounds sigma>0, alpha>0, 0 < phi < 1;

w=(1-phi)*(sigma/(alpha**sigma))*(t**(sigma-1))*exp(-(t/alpha)**sigma);

s_w=exp(-((t/alpha)**sigma));

sw_pop=phi + (1-phi)*s_w;

lv= cens*log(w)+(1-cens)*log(sw_pop);

model t~general(lv);

run;

/* Logistica

Var usuais

v1 v16a v26a v27a v28

v16sul v16sd v16co v16no

v27sol v27cas v27sep v27viu v27out

v26an v26fu v26me v26su v26po */

proc lifereg data=d2 ;

model t*cens(0)= v1 v27sol v27cas v27sep v27viu v27out

v26an v26fu v26me v26su v26po v28

v16sul v16sd v16co v16no

/DISTRIBUTION=llogistic;

run;

proc nlmixed data=d2;

parms sigma=0.6273 phi=0.45 b0=5.4357 b1=0
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b27sol=-0.46 b27cas=-0.078 b27sep=-0.17 b27viu=0.08 b27out=-0.34

b26an=1.26 b26fu=0.98 b26me=0.86 b26su=1.009 b26po=1.19 b28=-0.15

b16sul=0.03 b16sd=0.01 b16co=0.002 b16no=0;

bounds sigma > 0, 0 < phi < 1, b0 > 0;

y=log(t);

mi=b0 + v1*b1 + v27sol*b27sol + v27cas*b27cas + v27sep*b27sep +

v27viu*b27viu + v27out*b27out + v26an*b26an + v26fu*b26fu + v26me*b26me

+ v26su*b26su + v26po*b26po + v28*b28 +

v16sul*b16sul + v16sd*b16sd + v16co*b16co + v16no*b16no;

f=(1-phi)*(1/sigma)*exp((y-mi)/sigma)*(1+exp((y-mi)/sigma))**(-2);

sob=1/(1+exp((y-mi)/sigma));

spop= phi + (1-phi)*sob;

lv=cens*log(f)+(1-cens)*log(spop);

model y ~ general(lv);

run;
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