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Resumo: O objetivo deste estudo é identificar, a partir do modelo econométrico de LOGIT, 

a probabilidade de um tomador de crédito e microcrédito se tornar inadimplente baseado 

em seu o perfil e analisando os seguintes fatores: idade, sexo, estado civil, classe social e 

estado (UF) onde reside, mostrando o quanto estes fatores podem estar ligados à 

inadimplência e qual a probabilidade deste tomador ser inadimplente. Com a utilização de 

um modelo Econométrico de LOGIT aplicado em uma amostra 24.778 pessoas físicas 

associadas na cooperativa de crédito “x”, expostas a alguma situação que possa ser 

considerada crédito (empréstimos e limite de cheque especial), com dados atualizados a 

partir de 2012, residentes em cidades da região norte do RS e oeste de SC. Os resultados 

encontrados foram: a probabilidade de chances de ser inadimplentes está concentrada nas 

classes A e B, ou seja, no crédito e não no microcrédito, do qual fazem parte as classes 

sociais C, D e E. Destacando-se o fato de que a classe social B demonstra uma maior 

tendência à inadimplência de crédito, comparada à classe A, sendo que ambas são 

tomadoras de crédito. Já no microcrédito a classe C mostra maior tendência a ser 

inadimplente, frente às classes D e E. Do mesmo modo os fatores como idade, sexo e UF 

podem influenciar em uma possível inadimplência, já o estado civil não. 

 

Palavras Chave: Crédito, Microcrédito. Inadimplência. Modelo de LOGIT. 

Abstract: The aim of this study is to identify, from the econometric model LOGIT, the 

likelihood of a borrower's credit and microcredit become delinquent based on your profile 

and analyzing the following factors: age, sex, marital status, social class and state ( UF ) 

where you reside , showing how these factors may be linked to delinquency and how likely 

this borrower is delinquent . With the use of a LOGIT econometric model applied to a 

sample 24.778 individuals associated with the credit union " x ", exposed to a situation that 

can be considered credit (loans and overdraft limit ), with updated data from 2012 residing 

in cities of northern and western RS and SC . The results were: the probability of default is 

likely to be concentrated in classes A and B , on credit and not in microcredit , which 

comprises social classes C , D and E. Highlighting the fact that social class B shows a 

greater tendency to credit default compared to class A, both of which are borrowing credit. 

You microcredit class C shows greater tendency to be delinquent, compared to classes D 

and E. Similarly factors like age, sex and UF can influence in a possible default, already 

marital status did not. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As instituições financeiras se apresentam em formas diferentes e oferecem uma 

variedade de serviços. De maneira geral, pode-se dizer que elas são responsáveis por 

executar funções vitais da economia, atuando como mecanismo de pagamentos, serviços 

como câmbio, seguros, consórcios, aplicações e um papel fundamental para dar a liquidez 

econômica que é o fornecimento de empréstimos (HOWELLS; BAIN, 2001). 

Segundo Camargos et al (2010), crédito pode ser definido pela cessão temporária 

de recursos a terceiros, mediante remuneração cobrada ao devedor pelo seu uso, que pode 

ser concedido por vários tipos de empresas e para uma variada gama de finalidades, com 

destaque para o segmento bancário, que atua como agente intermediador das captações e 

aplicações de recursos na economia, sendo regulado por normas estabelecidas pelas 

autoridades monetárias. Para o autor, ligado ao crédito existe uma expectativa de se 

receber o montante emprestado, acrescido dos juros, em prazo definido. Assim, o risco de 

crédito é a possibilidade de que esta expectativa não se cumpra, o que, se acontecer, torna 

o devedor um inadimplente, crédito em inadimplência. 

A inadimplência é um fator que preocupa a quem concede crédito. Alguns 

estudiosos se preocuparam em medir o impacto do crédito na economia, outros os índices 

de inadimplência. O objetivo é demonstrar que o crédito quando concedido em pequenas 

quantidades - o microcrédito - tem menor probabilidade de ser inadimplente. Também 

mostrar como alguns fatores levam a probabilidade de pessoas com algumas características 

a serem inadimplentes, como idade, sexo, estado civil, faixa etária, classe social e estado 

brasileiro onde reside. Na gestão de uma organização sempre existe um risco de perda 

financeira. Nas organizações que disponibilizam crédito não é diferente, porém, no 

microcrédito, em virtude de ser uma menor quantia de valor financeiro, menor do que o 

normalmente operado no mercado, os indivíduos ou empresas têm mais condições de 

realizar o pagamento, conforme tratado contratualmente com a instituição concedente de 

crédito (CAMARGOS et al, 2010).  

Para Schrickel (1997), é importante conhecer as pessoas que querem tomar o 

crédito através de suas características (por exemplo: idade, sexo, estado civil, faixa etária, 

classe social, etc), assim é possível identificar através dessas características, as tendências 

de serem inadimplentes ou não. 

De acordo com Securato (2012), as instituições financeiras demonstram uma 

preocupação cada vez maior com a inadimplência e reconhecem a importância de se criar 

ferramentas capazes de auxiliar a identificar possíveis casos de inadimplência, bem como, 

identificar possíveis tomadores potenciais.  

 Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é identificar, a partir do modelo 

econométrico de LOGIT, a probabilidade de um tomador de crédito/microcrédito se tornar 

inadimplente baseado em seu o perfil e analisando os seguintes fatores: idade, sexo, estado 

civil, classe social e estado (UF) onde reside, mostrando o quanto estes fatores podem estar 

ligados à inadimplência e qual a probabilidade do tomador ser inadimplente a partir destes 

fatores (variáveis).  
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 A justificativa para a realização deste trabalho deve-se à importância do crédito no 

atual contexto econômico e financeiro do país, sendo usada pelo governo como uma 

ferramenta para aumentar o consumo, expondo mais as instituições cedentes de crédito ao 

risco de inadimplência. Além disso, é importante mencionar que a realização deste trabalho 

se justifica também pelas possíveis contribuições que os seus resultados podem fornecer ao 

processo de concessão e análise do crédito pelas instituições financeiras e outras 

instituições de crédito, todas muito carentes de instrumentos metodológicos de auxílio à 

gestão, principalmente do risco. Também pode ser uma ferramenta para analisar a 

expansão do mercado de crédito, identificando possíveis pessoas com potencial de serem 

tomadoras de crédito. 

 O trabalho está estruturado da seguinte forma: na introdução apresentam-se os 

objetivos e a justificativa desse estudo. No capítulo dois aborda-se a fundamentação teórica 

da pesquisa. No capítulo três constitui-se os métodos de pesquisa utilizados para obtenção 

e análise dos dados. No capítulo quatro expõem-se os resultados do modelo aplicado, bem 

como a interpretação dos resultados obtidos. No capítulo cinco apresentam-se as 

considerações finais e por fim, as referências s que foram usadas para a elaboração deste 

trabalho. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Neste capitulo, faz-se a fundamentação teórica do estudo, iniciando com a 

abordagem sobre o sistema financeiro nacional, para que se possa entender o 

funcionamento das cooperativas de crédito e da concessão de crédito e de microcrédito. 

Partindo da compreensão do crédito/microcrédito, é possível apontar os riscos que a 

concessão deles pode trazer para as instituições cedentes, podendo assim entender a 

inadimplência de crédito, que é o principal objetivo do estudo. 

 

2.1 Sistema Financeiro Nacional  (SFN) e sua importância no crescimento econômico 

 
Conforme Assaf Neto (2000) o sistema financeiro nacional brasileiro é formado por 

um conjunto de instituições financeiras publicas e privadas, e seu órgão normativo máximo 

é o Conselho Monetário Nacional (CMN). 

 Fortuna (2005) complementa que o sistema financeiro pode ser considerado um 

elemento dinâmico no processo de crescimento econômico, pois permite a elevação das 

taxas de poupança e investimento do país.  

 Na opinião de Schardong (2002) o sistema SFN objetiva promover o 

desenvolvimento equilibrado do país, onde o estado, através da emissão de moeda pelo 

Banco Central e da regulação do destino das fontes de recursos determina os níveis de 

consumo e os setores da economia a serem fomentados. 

O SFN é subdividido em sistema normativo, que cria normas ou faz cumprir as 

normas do sistema financeiro internacional, e o sistema de intermediação responsável pela 

execução das rotinas e cumprimento das normas criadas pelo sistema normativo. No 

Sistema Normativo tem-se: Conselho Monetário Nacional (CMN); Banco Central do Brasil 

(BACEN); Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros 

Privados e Superintendência Nacional de Previdência Complementar. No Sistema de 

Intermediação tem-se: Agentes Especiais e as Demais instituições Bancárias e não-

bancárias (Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- 

BNDES, Caixa Econômica Federal, Bancos Cooperativos e Cooperativas de Crédito, etc.) 

(FORTUNA, 2005).  
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Com relação a importância do Sistema Financeiro, tem-se que até o surgimento de 

Keynes, trazendo um novo modelo de desenvolvimento econômico, o sistema financeiro 

era considerado secundário. Franklin Allen (2001), em seu discurso presidencial na 

American Finance Association (AFA), observou entre os acadêmicos uma visão de que os 

intermediários financeiros poderiam ser ignorados, sob justificativa de que não apresentam 

efeitos reais sobre a economia. Ele compara os intermediários financeiros a um véu, e 

assim seu comportamento não afeta os preços dos produtos. Após o modelo Keynesiano 

ser comprovado cientificamente, o sistema financeiro passou a receber importância 

(OLIVEIRA, 2003). 

A teoria Keynesiana modifica o entendimento sobre o sistema financeiro e sua 

influência no crescimento econômico. No entendimento de De Paula (2013), o sistema 

financeiro tem importância crucial no crescimento econômico, sendo o principal pilar para 

o desenvolvimento e liquidez da economia. Para ele, o crescimento econômico e a solidez 

do sistema financeiro devem estar diretamente relacionados. Segundo o autor, para 

explicar a funcionalidade do crédito, Keynes sustenta que a moeda toma forma de moeda-

crédito. Em outras palavras, o sistema financeiro tem a responsabilidade de manter a 

liquidez da economia, transferir renda, alocar recursos, financiar investimentos, através da 

garantia do acesso ao crédito. Evidencia-se dessa forma, que não é viável aumentar a 

quantidade de moeda no mercado por conta dos efeitos que isso causaria, como a inflação. 

A existência do sistema financeiro está relacionada às imperfeições de mercado, 

tais como falhas no canal de transmissão de informação entre os agentes econômicos e 

distanciamento do mercado competitivo, podendo concentrar o poder de mercado nas mãos 

de apenas uma empresa. Quanto mais graves são as falhas de mercado, as trocas entre os 

agentes tornam-se mais proveitosas para um agente comparado ao outro, podendo assim 

inviabilizá-las. A intermediação financeira surge, então, como um mecanismo para 

minimizar tais imperfeições, facilitando e intermediando a alocação dos recursos entre 

poupadores e tomadores de empréstimos e, dessa forma, transmitindo aos investimentos 

produtivos os recursos necessários (DUARTE JUNIOR, 2005).  

 

2.1.1 Cooperativas de Crédito 

 

Conforme Fortuna (2005), através da Resolução n° 2.193 de 31de agosto de 1995 o 

Banco Central autorizou a constituição de bancos comerciais na forma de sociedades 

anônimas de capital fechado, com participação exclusiva de cooperativas de crédito, 

centrais de cooperativas e confederações. O autor afirma que após a criação dos bancos 

cooperativos, as cooperativas de crédito podem ofertar todos os produtos que um banco 

comercial oferta a seus clientes, por exemplo, emitir cartão de crédito, fazer diretamente a 

compensação de documentos, além de levantar recursos no exterior. 

 A lei número 5.764 de 16 de dezembro de 1971 definiu a política nacional do 

cooperativismo como sendo a atividade econômica proveniente das iniciativas ligadas ao 

sistema cooperativo de origem pública ou privada, isoladas ou coordenadas desde que 

reconhecido o interesse público e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas 

(FORTUNA, 2005). 

 Schardong (2002) afirma que o objetivo das cooperativas de crédito é promover a 

captação de recursos financeiros para financiar as atividades econômicas dos cooperados, a 

administração de suas poupanças e a prestação de serviços bancária demandada pelos 

associados. 
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 As principais operações realizadas e serviços ofertados pelas cooperativas de 

crédito: captação de recursos, concessão de crédito, exclusivamente aos seus associados, 

aplicação de recursos no mercado financeiro, inclusive depósitos a prazo, observadas 

eventuais restrições legais e regulamentares específicas de cada aplicação, prestação de 

serviços como qualquer outro banco comercial, quando existir um banco cooperativo, 

formalização de convênios com outras instituições financeiras (SCHARDONG, 2002). 

Para Vilela, Nagano e Merlo (2007), as cooperativas de crédito são eficazes na 

concessão do crédito e para desconcentração da renda. Para os autores, as cooperativas 

possibilitam que segmentos da sociedade organizada busquem soluções para seus 

problemas de acesso ao crédito e aos serviços bancários de forma autônoma e 

independente, ou seja, um acesso ao sistema financeiro para os associados.  

 

2.2 Mercado de Crédito 

Para Silva (2003), crédito define um instrumento de política de negócios a ser 

utilizado por uma empresa comercial na concessão de vendas a prazo, ou um banco, 

cooperativa e em geral todas as instituições financeiras. É a concessão de empréstimos de 

algum valor na promessa de devolução de um valor acordado (normalmente são cobradas 

bonificações pelo empréstimo, chamado juros). 

Para conceder algum tipo de empréstimo é necessário capital e patrimônio ativos. 

Nesse sentido Schrinckel (1997), destaca a importância da parte que está com essa 

concentração (grande quantidade de ativos concentrada), ter interesse em “ceder” por um 

período para outro elemento, ocorrendo assim uma operação de crédito. Faz-se necessárias 

duas partes, uma com ativos e outra disposta a devolvê-los em algum momento futuro.  

 
Operação de Crédito é todo ato de vontade ou disposição de alguém de 

destacar ou ceder, temporariamente, parte de seu patrimônio a um 
terceiro, com a expectativa de que esta parcela volta à sua posse 

integralmente, após decorrer o tempo estipulado. (Schrinckel, 1997, p.25). 

 

 

 A concessão de parte dos ativos gera um custo e, para suprir este custo, as entidades 

cedentes cobravam um percentual, chamado juros. Observando este fato Securato (2012), 

relata que o cedente de crédito não cederia o mesmo para perder seus ativos (dinheiro), 

então cobra o chamado juros o que remunera a instituição cedente de crédito pelo ato. 

Ainda, segundo o autor, o cedente para se assegurar que o tomador ( quem pega o crédito 

junto ao cedente) devolva este valor somado aos juros, ou seja, cumpra o combinado entre 

eles, em muitos casos pede uma garantia de devolução do valor, sendo assim assegurava 

que não perderia com essa troca.  

 

2.2.1 Crédito em Geral 

O crédito é essencialmente a criação do poder de compra com propósito de 

transferi-lo ao empresário, mas não simplesmente a transferência de poder de compra 

existente. A criação do poder de compra caracteriza, em princípio, o método pelo qual o 

desenvolvimento é levado a cabo em um sistema com propriedade privada e divisão do 

trabalho. Através do crédito, os empresários obtêm acesso à corrente social dos bens antes 

que tenham adquirido o direito normal a ela. Ele substitui temporariamente, por assim 

dizer, o próprio direito por uma ficção deste. A concessão de crédito opera nesse sentido 
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como uma ordem para o sistema econômico se acomodar aos propósitos do empresário, 

como um comando sobre os bens de que necessita: significa confiar-lhe forças produtivas. 

É só assim que o desenvolvimento econômico poderia surgir a partir do mero fluxo circular 

em um equilíbrio perfeito. E essa função constitui a pedra angular para a moderna estrutura 

de crédito (SCHUMPETER, 1988). 

Segundo Schumpeter (1998), ainda destaca a importância do crédito para o 

empreendedor. Ele considera que ninguém mais que o empreendedor necessita do crédito, 

desta forma este impacta diretamente no desenvolvimento industrial. O autor descreve o 

crédito como uma transferência temporária do poder de compra a fim de potencializar o 

futuro empreendedor a produzir e se tornar capaz de executar novas combinações de 

fatores para tornar-se empreendedor realmente. 

Mishkin (2000), para explicar os efeitos que o crédito causa na economia mostra 

que as empresas conseguem expandir sua produção, e isso gera um efeito de tal forma, que 

aumentam os empregos e a renda nacional. Para o autor, a população consome e demanda 

mais produtos, a produção precisa aumentar mais e o empresário se sente mais atraído a 

pagar taxas de juros para adquirir crédito e expandir sua produção, pois seu retorno está 

sendo maior que o valor pago em taxas de juros.  

 Para Securato (2012), o crédito pode ser entendido como uma forma de 

investimento. O autor mostra que as pessoas podem buscar crédito, não apenas para 

adquirir algo que deseja, mas sim adquirir algo que lhe dê retorno financeiro, ou seja, que 

com a rentabilidade que o dinheiro cujo emprestou gera, consiga devolvê-lo, pagar os juros 

e ainda ter uma margem de sobra ou lucro. Este fato acontece na maioria dos casos com 

empresas, pessoas jurídicas, quando comparado a pessoas físicas. 

Com relação ao mercado de crédito, Kerr (2011) afirma que é neste mercado onde é 

realizada a maior parte das operações envolvendo instituições financeiras, as quais utilizam 

instrumentos de curto e médio prazo, mas também prazo aleatório. Destina-se basicamente 

a suprir as necessidades de capitalização de empresas (capital de giro e ativo permanente) e 

o financiamento de consumo de indivíduos. Esse mercado também denominado “mercado 

bancário”, constituído basicamente pelos bancos comerciais e sociedades financeiras. 

Abrange empréstimos financiamentos e, no caso de operações de prazo aleatório, depósitos 

a vista (pois existe a possibilidade de resgatar a qualquer momento). 

 

2.2.2 Microcrédito 

Moreira e Camargo (2010) entendem as operações de microcrédito como 

ferramenta de aumento do poder de compra e para a manutenção de empresas, inclusive da 

economia informal. Comentam que o microcrédito normalmente subsidia micro e pequenas 

empresas, em virtude de não necessitarem um grande fluxo financeiro e terem a 

possibilidade de oferecer garantias menores. Afirmam também que o conceito de 

microcrédito está ligado ao faturamento da empresa e não necessariamente ao valor do 

empréstimo adquirido. 

Segundo Neto, et al. (2007), pode se definir microcrédito como a  concessão de 

crédito para o financiamento de pequenos empreendimentos o qual diferencia-se dos 

demais tipos de empréstimos em função da metodologia utilizada. Pode-se definir ainda 

como um crédito de pequeno valor concedido à micro e pequenos empreendimentos (de 

base individual, familiar, comunitária ou empresarial) para ser utilizado de forma 

produtiva, na construção, manutenção e desenvolvimento desses empreendimentos. 

Para a concessão desse crédito o agente que cede (normalmente instituições 

financeiras), tem um ganho, recebe o valor cedido com acréscimos de taxa, normalmente 
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calculados conforme o risco da operação. As instituições ou agentes que cedem crédito 

classificam os tomadores deste, tendo em vista que as chances de o crédito cedido ser 

devolvido nas datas contratadas variam conforme o perfil das pessoas (idade, sexo, 

histórico financeiro, entre outros). Desta forma as taxas de juros também são diferenciadas 

para cada pessoa ou agente de mercado que toma crédito (MISHKIN, 2000).  

De acordo com Santos e Ferreira (2009), no sistema de concessão de microcrédito, 

direcionado para a população de baixa renda, o desenvolvimento de uma metodologia 

alternativa para a concessão de crédito, que possa superar a falta de informações 

disponíveis e as garantias tradicionais dessas operações, ocorre com a adoção de visitas e a 

entrevista com os tomadores, realizada pelo agente de crédito, que utiliza a intuição e sua 

experiência na execução das suas atividades. É importante destacar que, para o segmento 

de microcrédito, uma alternativa viável para elevar as liberações dos empréstimos e reduzir 

os custos incorridos com a exigência de garantias reais, seria uma ampliação do uso da 

metodologia do aval solidário. 

 A diferença dada entre o crédito e o microcrédito utilizada pela empresa analisada 

neste estudo não se baseia na quantidade de crédito tomada, mas sim na renda da empresa 

ou pessoa física que busca este crédito. Tendo como principio observar as possibilidades 

de o combinado entre cedente e tomador ser realmente efetuado. A instituição estudada 

analisa a capacidade de pagamento deste tomador, ou seja, sua renda. A concessão está 

sempre visando a real execução de todos os procedimentos acordados entre empresa 

cedente e tomador de crédito. 

2.2.3 Risco de Crédito 

De acordo com Schrickel (1997), o risco é um fator sempre presente na concessão 

de crédito, podendo ser razoável ou de grande intensidade. O maior risco presente nas 

operações de crédito está vinculado ao total desconhecimento das características do 

tomador ou sobre a finalidade do empréstimo. 

Para Duarte Júnior (2005), quando se trata de gestão de riscos, deve-se ter em 

mente o conceito e o relacionamento existente entre as seguintes variáveis: retorno, 

incerteza e risco. O retorno pode ser definido como o ganho ou a perda decorrente de um 

investimento para um intervalo de tempo fixado; as incertezas estão sempre presentes nos 

investimentos, portanto, é necessário medir essas incertezas quando se tenta estimar as 

possíveis perdas que poderão ocorrer; e, o risco, que pode ser definido como qualquer 

medida numérica dessa incerteza. Desta forma, o autor define gestão de riscos como o 

conjunto de todas as pessoas, procedimentos e sistemas usados para controlar essas perdas. 

 Brito (2000, p. 68), define o risco de crédito da seguinte forma: “caracteriza-se pela 

perda da totalidade do principal acrescido dos juros contratuais. O risco de não 

recebimento dá-se pelo não cumprimento da obrigação de pagar, por parte do devedor”. 

De acordo com Guimarães (2007), a concessão de crédito configura-se como 

atividade de risco devido às várias possibilidades que permeiam o devedor no que se refere 

à capacidade e à pretensão de pagamento. Assim, a possibilidade de inadimplência por 

parte do devedor caracteriza-se como risco determinante no momento de concessão do 

crédito. O crédito parte da disposição de ceder temporariamente recursos a um terceiro, 

com a expectativa de que o retorno seja nas condições pactuadas e no tempo acordado. 

Caso isso não ocorra, têm-se uma situação de inadimplência por parte do tomador, ou seja, 

ao emprestar transforma-se em risco.  

O risco de crédito não é apresentado apenas pela probabilidade do tomador de 

crédito não retornar a instituição ou agente que cedeu o crédito. O risco é a probabilidade 

de o retorno efetivo ser diferente do retorno esperado. Aa palavra risco é uma palavra que 
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pode significar possibilidade de ganho e de perda, mas destaca que as pessoas e as 

empresas veem o risco como um perigo, não gostando desta palavra, ou fato (HOWELLS; 

BAIN, 2001). 

O risco está presente rotineiramente em todos os atos de gestão de uma 

organização. A probabilidade de perda é inerente à atividade de crédito e não pode ser 

eliminada. Nesse sentido, devem-se procurar alternativas para minimizar o risco de perda, 

reduzindo o nível de incerteza. 

Bancos comerciais buscam desenvolver sofisticadas metodologias para medir o 

risco de crédito. Estas metodologias buscam entender o tomador de crédito, de maneira que 

permita perceber se ele tem e desempenha a capacidade de pagamento do crédito tomado. 

Cada vez mais as instituições financeiras trazem para suas rotinas administrativas esta 

análise ( PRADO; BASTOS e DUARTE JÚNIOR, 2003).  

Brito e Assaf Neto (2008), mostram que as instituições financeiras precisaram fazer 

uma atualização da maneira de analisar o tomador de crédito e do conceito de crédito. Eles 

descrevem o crédito como o ato de emprestar dinheiro com prazo e valor definido para sua 

devolução, desta maneira a inadimplência seria o não cumprimento desta devolução. Os 

autores descrevem que cada instituição financeira tem uma maneira de classificar seu 

tomador de crédito, cada uma avalia características que de alguma maneira transmitam a 

segurança de que o ativo concebido retornará. As instituições concedentes buscam 

garantias nos tomadores, que de alguma forma assegurem o retorno dos ativos 

emprestados. 

 

2.2.4 Análise de Crédito 

Depois de implementado o plano real, com a redução da inflação mais pessoas 

tiveram acesso ao crédito, como é mostrado por Prado, Bastos e Duarte Júnior (2003). Este 

aumento no acesso ao crédito tem feito com que as instituições financeiras atribuam como 

principais características na análise do tomador de crédito, o caráter, a capacidade de 

pagamento, as condições de mercado, conglomerado e colateral. 

Saber se um cliente honrará seus compromissos é uma informação imprescindível 

na hora de tomar uma decisão com vistas à concessão de crédito. Com isso, pode-se 

demonstrar que as instituições financeiras poderiam ter um acréscimo nos lucros se, na 

concessão de crédito, os critérios fossem mais rígidos, de forma que possam identificar 

uma possibilidade de algum tomador não honrar suas obrigações. Os acréscimos nos lucros 

na verdade, refletem um percentual que as instituições preparam para ser “perdida”, por 

conta da inadimplência e com uma análise mais detalhada, observando fatores que possam 

indicar se o tomador honrará ou não este empréstimo (SALEU;RIBEIRO, 2009). 

Para Schrickel (1997), uma instituição financeira que busca maximizar seus 

resultados, busca através da análise de crédito identificar possíveis riscos de uma operação 

de empréstimos e identificar possíveis não pagadores. O autor mostra ainda que em uma 

boa análise de crédito, deve-se levar em conta os valores tomados e as características dos 

tomadores, para, se possível, adequar uma linha de crédito (taxa, valor, prazo e carência) 

que se “encaixe” com as características do tomador, podendo assim conceder um crédito 

seguro. Em âmbito geral, a análise de crédito é um processo que envolve a reunião de todas 

as informações disponíveis a respeito de um tomador de crédito, que pode ser pessoa física 

ou jurídica, com o objetivo de decidir sobre a concessão ou não de crédito para o 

solicitante. 

É importante ter um conhecimento sobre o tomador de crédito, para poder, através 

do meio lógico, analisar as tendências de pagamento ou não do empréstimo. Também é 



9 
 

fundamental avaliar um histórico do tomador, e de tomadores com as mesmas 

características do que esta aderindo o crédito, ou seja, se uma pessoa, do sexo feminino, 

casada, residente em determinado local, de classe social tal, com idade tal, tomar um 

crédito, observar as situações de crédito que já aconteceram com pessoas destas mesmas 

características. Assim, podem-se observar possíveis indícios de risco e/ou inadimplência de 

crédito (SCHRICKEL, 1997). 

 Securato (2012) tem a mesma preocupação que Schrickel (1997) quanto a questão 

de analisar o histórico de outros tomadores com a mesma características para conceder um 

crédito. Porém este se preocupa em estabelecer um risco de acordo com as características 

da pessoa que adquire um crédito. 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Do ponto de vista metodológico, a presente pesquisa evidencia características de 

cunho descritivo, com abordagem quantitativa e de corte seccional. 

A pesquisa descritiva, segundo Gil (1995), possui como principal objetivo 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento 

de relações entre as variáveis.  

Com relação à abordagem quantitativa dos dados, essa é explicada em seção 

específica para maior detalhamento e por se tratar da essência do objetivo do estudo. Hair 

Jr. et al. (2005, p. 100) caracterizam a abordagem quantitativa como sendo “mensurações 

em que números são usados diretamente para representar as propriedades de algo. Como 

são registrados diretamente com números, os dados estão em uma forma que se presta para 

a análise estatística”. Para os autores, a abordagem quantitativa oferece informações 

resumidas sobre várias características, sendo útil para o mapeamento de tendências.   

Richardson (1999, p.70) caracteriza a abordagem quantitativa “pelo emprego de 

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas 

por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como percentual, média, desvio-

padrão, às mais complexas, como coeficientes de correlação, análise de regressão etc”. 

Esse estudo caracteriza-se como sendo de corte seccional (cross-sectional). Babbie 

(1999) descreve-o como investigação de algum fenômeno no qual se realiza um corte 

transversal no tempo, onde são feitas análises detalhadas, para fundamentar as observações 

realizadas uma única vez. Ou seja, serão analisados os dados sobre pessoas físicas, 

expostas ao crédito de alguma maneira, diretamente (empréstimos) ou com algum limite de 

cheque especial, sendo que esta exposição ao crédito aconteceu, ou vêm acontecendo como 

é o caso do limite, a partir de 2012 até outubro de 2013. 

A amostra utilizada no estudo são as pessoas associadas em uma cooperativa de 

crédito X. Entre estes, buscou-se pessoas físicas, expostas ao crédito de alguma maneira, 

seja cheque especial ou empréstimos, que tenham algum tipo de renda, residentes no 

estado do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), com cadastro atualizado junto à 

cooperativa analisada a partir de 2012. 

Para atender aos objetivos desta pesquisa, adotou-se como procedimento de coleta 

de dados a pesquisa bibliográfica e documental. No tocante às pesquisas bibliográficas, Gil 

(2002), atribui como sendo pesquisa quando desenvolvida a partir das contribuições dos 

diversos autores acerca de determinado assunto, mediante consulta a livros, periódicos etc. 

Diante do exposto, a pesquisa bibliográfica aqui apresentada, tem como propósito 
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desenvolver estudos referentes às bases teóricas que envolvem temas relacionados ao 

mercado de crédito, microcrédito, riscos de créditos, dentre outros. 

Por seu turno, a pesquisa documental possui como fonte de coleta de dados os 

documentos, escritos ou não, e que pode ser feita no momento em que o fato ocorre, ou 

depois. Desta forma, os instrumentos utilizados para esta pesquisa serão a análise de 

documentos de fontes primárias e de fontes secundárias (MARCONI; LAKATOS, 2002).  

A pesquisa documental aqui apresentada possui como fonte de documentos os 

dados do cadastro de uma cooperativa de crédito, cuja região de abrangência é o norte do 

Rio Grande do Sul e o Oeste de Santa Catarina. Esta tem como principal função a 

concessão de crédito. 

Com relação à análise e interpretação dos dados, Gil (2002) concebe-os como 

sendo dois processos, que apesar de conceitualmente distintos, aparecem estreitamente 

relacionados. Para o autor, a análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de 

forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 

investigação. Já a interpretação dos dados tem como objetivo a procura do sentido mais 

amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos 

anteriormente obtidos.   

Para uma análise que responda se um crédito tem maior tendência de ser 

inadimplente perante o microcrédito, buscou-se um modelo que se adequasse com essa 

necessidade. Usando o método de máxima verossimilhança, modelo de logit, tem-se a 

probabilidade de um ser inadimplente ou não, ou seja, existe uma probabilidade y, de que o 

indivíduo que buscou um microcrédito seja inadimplente, como mostram Gujarati e Porter 

(2011).  

Usando a mesma lógica do modelo de logit podem-se analisar outros indicadores 

que indicam uma tendência de inadimplência. Mostram-se também fatores como estado 

civil, idade, sexo, classe social, amostras de duas UFs (estados), RS (Rio Grande do Sul) e 

SC (Santa Catarina), ou seja, qual a probabilidade de pessoas com essas características 

serem inadimplentes. Podendo assim ser uma ferramenta para fins de análise de tomadores 

de crédito e para expansão do mercado de crédito. 

O modelo de Logit será aplicado em uma amostra 24.778 (vinte quatro mil 

setecentos e setenta e oito) pessoas físicas associadas na cooperativa de crédito “x”, 

expostas a alguma situação que possa ser considerada crédito (empréstimos e limite de 

cheque especial), com dados atualizados a partir de 2012, residentes em cidades da parte 

norte do RS (Rio Grande do Sul) e oeste de SC (Santa Catarina). 

A classificação de renda, buscada na Fundação Getúlio Vargas, conforme 

classificação nacional, esta distribuída como podemos analisar na tabela classificação 

social por renda. 

 

Tabela 1:  Classificação Social por Renda. 
CLASSIFICAÇÃO DE RENDA 

CLASSE SOCIAL FAIXA DE RENDA 

Classe E de R$ 0,00 a R$ 1.085,00 

Classe D de R$ 1.085,00 a R$ 1.734,00 

Classe C de R$ 1.734,00 a R$ 7.475,00  

Classe B de R$ 7.475,00 a R$ 9.745,00 

Classe A Acima de R$ 9.745,00 

FONTE: Site da FGV (Fundação Getúlio Vargas). 
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Para classificar os empréstimos como crédito ou microcrédito, foram usados os 

normativos da instituição analisada. É importante ressaltar que a classificação de crédito e 

microcrédito não esta baseada na quantia cedida e sim na renda das pessoas que tomam 

este crédito, como é mostrado na Classificação Crédito e Microcrédito. 

 

Tabela 2: Classificação Crédito e Microcrédito. 
PONTO DE CORTE PARA O TIPO DE EMPRESTIMO 

TIPO DE EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA (CPF) 

MICROCRÉDITO Pessoas Enquadradas na Classe Social E e D 

CRÉDITO Pessoas Enquadradas nas Classes Sociais A, B e C 

FONTE: Normativos da Empresa Analisada. 

 

 A presente pesquisa apresenta algumas limitações, pois são dados de apenas uma 

instituição financeira. Abrange amostras apenas dos estados do RS e SC. Considerando que 

os dados são baseados no cadastro da instituição analisada, buscaram-se dados com a 

última atualização a partir de 2012, sendo assim os dados não estão atualizados. Ainda está 

limitado a assertividade e a confiabilidade do cadastro da empresa analisada. 

 

3.1 O Modelo de LOGIT 

 

Entendendo a ideia básica que fundamenta o modelo de logit, é necessário montar o 

modelo matemático, partindo modelo de MPL (Modelo de Probabilidade Linear), onde 

DSC é a variável dependente e os β as variáveis explicativas (GUJARATI; PORTER, 

2011).  

iiiiiiiiiiii uDEVDEDDESDECDCDDCCDCBDCADSXDUFIiDSC 
121110987654321 

( Função 3.1.1)
 

 Acompanhando o modelo, como é mostrado por Gujarati e Porter (2011), 

considera-se que o modelo pode ter a seguinte derivação; 

)(
1

1

iZi
e
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                                      (Função 3.1.2) 

iZ  =
iiiiiiiiiiii uDEVDEDDESDECDCDDCCDCBDCADSXDUFI  121110987654321   

Para facilitar a Função (3.1.3); 
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  A função (3.1.3) é conhecida como função de distribuição de logística. 

 Se iDSC , a probabilidade de ser inadimplente, é dada pela equação (3.1.2), então a 

probabilidade de não ser inadimplente é dada por (1 - iDSC ). Então iDSC /(1 - iDSC ), para 

Gujarati e Porter, é a razão de chances em favor de alguém ser inadimplente, diminuída a 
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probabilidade de alguém ser inadimplente contra alguém que não é. Se tomado o logaritmo 

natural da equação (3.1.2) obtém-se um resultado muito interessante, que segue: 

i
i

i
i Z

DSC

DSC
L 


 )

1
ln( ,   

Lembrando que a Função    (3.1.4) : 

iZ  =
iiiiiiiiiiii uDEVDEDDESDECDCDDCCDCBDCADSXDUFI  121110987654321   

Gujarati e Porter (2011) deixam claro que iL , logaritmo da razão de chances, não é apenas 

linear nas variáveis, mas também linear nos parâmetros. iL  é chamado de logit, daí o nome 

Modelo Logit para a equação (3.1.4). 

Usando dummies (para variáveis binárias), são classificadas as variáveis 

explicativas, para poder mensurar os fatores, exceto a variável idade. A variável 

dependente DSC é o status de inadimplência, onde têm-se 1 para quem está inadimplente e 

0 para quem não está. As variáveis dependentes estão classificadas da seguinte maneira; I 

indica a idade, DUF o estado onde reside, sendo 1 para o Rio Grande do Sul e 0 para o 

estado de Santa Catarina; a variável explicativa DSX indica o sexo, sendo 1 para o sexo 

feminino e 0 para o sexo masculino; o DCA significa classe social A, sendo atribuído 1 

para pessoas de classe A e 0 para as demais classes sociais; o DCB são pessoas que estão 

na classe social B, sendo atribuído 1 para quem esta na classe B e 0 para as demais classes 

sociais; o DCC são pessoas que pertencem a classe social C, sendo atribuído 1 para pessoas 

da classe C e 0 para as demais pessoas; o DCD se trata de pessoas que pertencem a classe 

social D, sendo atribuído 1 para quem pertence a classe D e 0 para as demais classes; a 

variável explicativa DEC mostra o estado civil, sendo atribuído 1 para pessoas casadas e 0 

para o restante dos estados civis; a variável DES  esta demonstrando o estado civil solteiro, 

sendo atribuído 1 para pessoas solteiras e 0 para os demais estados civis; já a variável DED 

que demonstra as pessoas divorciadas, sendo atribuído 1 para pessoas divorciadas e 0 para 

as demais pessoas; a última variável explicativa mostrada no modelo é a DEV, ela 

acompanha o comportamento das pessoas viúvas, sendo atribuído 1 para as pessoas viúvas 

e 0 para as demais pessoas. 

 Tendo conhecimento dos parâmetros acima, a função calcula da seguinte maneira, 

na visão de Gujarati e Porter (2011); 

)
0

1
ln( ii LDSC , se for inadimplente. 

)
1

0
ln( ii LDSC , se não for inadimplente. 

Assim também considerado para todas as variáveis explicativas, exceto a idade (I), 

que é linear e não é analisada através de Dummies. 

Gujarati e Porter (2011) mostram que o modelo de logit inicialmente, nos traz a 

probabilidade de uma pessoa ser inadimplente, mas, para ter o número de vezes que esta 

pessoa tende a ser mais inadimplente aplica-se o antilogaritmo  xe . Assim além da 

probabilidade de ser inadimplente, pode-se analisar quantas chances a mais ou a menos de 

serem inadimplentes as pessoas analisadas terão. 
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Como se trata do método de máxima verossimilhança, que em geral é um método 

de amostras grandes, os erros padrão são assintóticos. Neste método não se utiliza a 

estatística t para avaliar a s significância estatística de um coeficiente, então, usa-se a 

estatística Z (normal), baseando-se assim na tabela normal, pois quando o tamanho da 

amostra é razoavelmente grande, a estatística t passa a não ser usada, e sim a z convergirá 

para a distribuição normal. 

Utilizando o programa econométrico EViews para auxiliar no cálculo da regressão, 

e considerando que são variáveis binárias, o indicador para medir a qualidade do 

ajustamento é o McFadden ( McFR2 ), que varia de 1 a 0, sendo que quanto mais próximo a 

1, mais assertiva é a regressão. Porém, em uma regressão com um número grande de 

amostras, a tendência é que seja mais baixo. Já o LR statistic mostra a quantidade de 

amostras desconsideradas para que o modelo seja aceitável. 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇAO DOS RESULTADOS 

  

Na análise dos dados é importante informar que o estudo foi aplicado em uma 

Cooperativa de Crédito X (Banco Sicredi), localizada na Região Norte do Estado do Rio 

Grande do Sul.  

A Tabela 3, a partir do auxilio do programa EViews, utilizando o modelo de logit, 

descrito  na metodologia, obteve-se os seguintes resultados: 

 

Tabela 3: Resultados para Análise de Inadimplência  na Cooperativa de Crédito X 
DSC Dependente Status de Crédito     

     
  Variáveis Coeficiente 

 

  Constante -6,3962510 * 0,001668 

I Idade 0,0295270 * 1,029967 

DUF Dummies Estado 0,9819370 * 2,669622 

DSX Dummies Sexo -1,2180680 * 0,295801 

DCA Dummies Classe Social A 1,9236220 * 6,845709 

DCB Dummies Classe Social B 1,9945490 * 7,348888 

DCC Dummies Classe Social C 1,2705790 * 3,562915 

DCD Dummies Classe Social D 0,5618130 * 1,753849 

DEC Dummies Estado Civíl C 0,3957150 ** 1,485446 

DES Dummies Estado Civíl S 0,0638570 *** 1,065940 

DED Dummies Estado Civíl D -0,2910870 *** 0,747451 

DEV Dummies Estado Civíl V -0,0102700 *** 1,010323 

     
McFadden R-squared 0,123024 

LR statistic 426,0418 

     
Legenda    

* 1% de Significancia    

** 10% de Significancia    

*** Não Significante    

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 xe
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Considerando os resultados acima, a um nível de 1% de significância, está a 

probabilidade de algum indivíduo ser inadimplente. A tabela Resultados também traz o 

número de vezes que essa pessoa tende a ser inadimplente. 

 Os resultados acima foram obtidos através do modelo de logit nos dados que foram 

obtidos junto à cooperativa de crédito X analisada. O MC Fadden está mais próximo a 0 

que a 1, nem por isso esse modelo deixa de ter sentido, e é justificado pelo tamanho da 

amostra que foi utilizada para obter estes resultados. Outro fator que pode indicar uma 

fragilidade no modelo é o LR Statistic: foram desconsideradas 426 amostras, porém 

comparado ao tamanho da amostra isto se torna pouco representativo, lembrando que estão 

sendo analisadas 24.778 amostras. 

 Analisando os dados acima, com 99% de precisão, têm-se as seguintes conclusões; 

a) Cada ano a mais em uma pessoa, a probabilidade de ser inadimplente aumenta em 

0,0295270%, também se percebe que cada ano a mais em uma pessoa, aumenta em 

1,029967 vezes as chances de ser inadimplente, quando comparado a média geral 

de inadimplência; 

b) Pessoas que residem no Rio Grande Do Sul (RS) têm 0,9819370% de chances a 

mais de ser inadimplentes frente as que residem em Santa Catarina (SC). Elas 

tendem a ter 2,669622 vezes mais chances de serem inadimplentes de que as que 

residem em SC. 

c) As mulheres (sexo feminino) têm uma probabilidade de ser inadimplente 

1,2180680% menor que os homens (sexo masculino), elas teriam 0,295801 vezes 

chances de ser inadimplente quanto comparada aos homens. 

d) Indivíduos que pertencem à classe social A (conforme Classificação Social por 

Renda), possuem probabilidade de 1,9236220%  a mais de ser inadimplente, frente 

as outras classes sociais; eles têm uma tendência de serem 6,845709 vezes mais 

inadimplentes que a média dos demais indivíduos. 

e) Já quem pertence à classe social B (conforme Classificação Social por Renda), têm 

uma probabilidade de serem inadimplentes de 1,9945490% a mais que as outras 

classes sociais. Os resultados mostram que estes indivíduos tendem a ser 7,348888 

vezes mais inadimplentes que a média do restante dos indivíduos. 

f) No grupo de pessoas que fazem parte da classe social C (conforme Classificação 

Social por Renda), a probabilidade de ser inadimplente é de 1,2705790% a mais 

que a média dos outros indivíduos, possuindo 3,562915 vezes a mais de chances de 

ser inadimplente que os outros indivíduos. 

g) As pessoas que fazem parte da classe sócia D (conforme Classificação Social por 

Renda), mostram ter uma probabilidade de 0,5618130% a mais que a média geral 

das outras classes. Elas têm 1,753849 vezes a mais de chances de ser inadimplente 

que a médias das outras pessoas.  

Acompanhando o modelo, pode-se deduzir que a classe social E (conforme 

Classificação Social por Renda) tem a menor concentração de inadimplência, ou 

estão menos expostas ao crédito, tendo assim menor probabilidade de serem 

inadimplente. 

h) Já a um nível de 90% de assertividade, podemos afirmar que as pessoas casadas 

têm uma tendência de 0,3957150% a mais de serem inadimplentes. Elas também 

têm 1,485446 de vezes a mais de serem inadimplentes frente as outras pessoas. 

 

     Os estados civis, solteiro, divorciado e viúvo, não tiveram significância nesse 

modelo, por isso seus resultados são desconsiderados. 
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 Tendo especificado que as pessoas que tomam microcrédito são pessoas que fazem 

parte das classes sociais C, D e E e as pessoas que tomam crédito são as pessoas que fazem 

parte da classe social A e B, responde-se uma das perguntas deste trabalho: se a 

inadimplência está concentrada no crédito ou no microcrédito. O resultado mostra que, 

como era esperado, a inadimplência no microcrédito se faz menor que no crédito; as 

classes A e B, têm muito mais chances, probabilidades, de serem inadimplente do que as 

classes C, D e E, que tomam microcrédito. 

Mishkin (2000), traz a necessidade de classificar os tomadores de crédito, 

observando algumas características, para uma melhor concessão deste crédito, no sentido 

de um menor risco. Complementando, Brito e Assaf Neto (2008), destacam a necessidade 

de avaliar o tomador, identificando alguma probabilidade de ele não cumprir com suas 

obrigações. Os autores destacam que cada instituição avalia o tomador de crédito de 

alguma maneira, assim também é na empresa analisada. 

Pelas operações de microcrédito serem consideradas um aumento direto na renda 

do elemento que o adquire, Moreira e Camargo (2010) destacam que o individuo terá uma 

maior tendência a honrar este crédito, ou pagar este crédito, para não perder um possível 

incremento na renda. Sendo assim espera-se que as pessoas que tomam microcrédito 

(pessoas das classes sociais C, D e E) tenham uma menor tendência a serem inadimplentes, 

se expostos ao crédito de maneira coerente.  

Securato (2012) classificou as pessoas menores de 30 anos e maiores de 50 com um 

risco maior de inadimplência, ou seja, maior tendência de ser inadimplente. Porém o autor 

mostra que apesar de outros autores avaliarem que pessoas de pouca idade têm uma 

possível menor responsabilidade financeira (controle orçamentário e experiência), está 

menos exposto ao crédito, ou seja, busca valores menores e também tem uma análise mais 

rígida, tendo assim uma menor probabilidade de ser inadimplente.  

Já referente à renda, Securato (2012), evidencia que as classes sociais mais altas 

estão mais expostas ao crédito, menos pessoas seriam inadimplentes, porém maiores 

montantes. No presente estudo não é analisado o montante e sim a quantidade de pessoas 

de cada classe social. Já Schrickel (1994), mostra que as classes sociais mais altas estariam 

mais expostas ao que ele chama de "gastos desenfreados” (lembrando que houve mudanças 

nas faixas de renda daquela classificação para a atual). O autor afirma que apesar de um 

maior poder aquisitivo, muitas das pessoas das classes altas, não têm uma responsabilidade 

financeira, um orçamento respeitado por todos os usuários deste dinheiro, em uma família 

por exemplo. Que a análise das classes sociais A e B merecia uma atenção especial no 

momento da análise. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo objetivou identificar, a partir do modelo econométrico de LOGIT, a 

probabilidade de um tomador de crédito/microcrédito se tornar inadimplente baseado em 

seu o perfil e analisando os seguintes fatores: idade, sexo, estado civil, classe social e 

estado (UF) onde reside, mostrando o quanto estes fatores podem estar ligados à 

inadimplência e qual a probabilidade do tomador ser inadimplente a partir destes fatores 

(variáveis).  

Desconsiderando o estado civil das pessoas analisadas e com base nos resultados 

encontrados no estudo, conclui-se que a pesquisa trouxe resultados coerentes. Mostrou que 

a probabilidade e/ou o número de vezes a mais de chances de ser inadimplentes estão 

concentradas nas classes A e B, ou seja, no crédito e não no microcrédito, do qual fazem 
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parte as classes sociais C, D e E. Destacando-se o fato de que a classe social B demonstra 

uma maior tendência à inadimplência de crédito, comparada a classe A, sendo que ambas 

são tomadoras de crédito.  

 Já no microcrédito a classe C mostra maior tendência a ser inadimplente, frente às 

classes D e E. Destacando-se que um dos principais indicadores observados no momento 

de uma analise de crédito é a renda, tal fator torna a classe C mais exposta ao crédito frente 

às outras duas classes, gerando assim uma maior probabilidade de ser inadimplente. 

 Analisando a variável idade, havia uma perspectiva de que quanto menor a idade, 

menor também o número de chances de ser inadimplente, porém o resultado obtido não foi 

este. A regressão mostra que a maior idade te uma maior tendência de ser inadimplente, 

sendo esta não muito elevada. Este fato se dá pelo mesmo fator anterior, a maior exposição 

que as pessoas de mais idade têm quanto à concessão de crédito e também a maior 

facilidade de tomar crédito.  

A variável sexo apresentou uma maior probabilidade de que o pessoas do sexo 

masculino sejam inadimplentes, quando comparadas com as do feminino, sendo que esta 

variável se encaixa tanto para o crédito como para o microcrédito, ou seja, 

desconsiderando neste momento a renda e a idade. Da mesma forma, independente do tipo 

de crédito, as pessoas do estado do RS mostram uma maior tendência de ser inadimplentes 

quando comparadas com as pessoas de SC. A variável estado civil, não mostrou afetar ou 

influenciar em uma possível adimplência ou inadimplência de crédito. 
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