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RESUMO 
Objetivou-se neste estudo testar se as métricas propostas pelo Banco Central do Brasil (BCB) 
apresentam acurácia na captura do risco operacional em cooperativas de crédito. Por meio das 
estatísticas Análise Discriminante (AD) e Regressão Logística (logit), buscou-se evidências 
de que as métricas Abordagem do Indicador Básico (AIB), Abordagem Padronizada 
Alternativa (APA) e Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (APA) não são 
capazes de discriminar o risco operacional mensurado por cooperativas de crédito sem 
problemas financeiros aparentes, do mensurado em cooperativas de crédito em regime de 
liquidação. Os resultados da AD evidenciam que, à exceção da métrica APA, as demais 
apresentam acurácia na captura do risco operacional, visto que os percentuais de acerto em 
suas classificações (59,26% no caso da AIB e 55,56% no caso da APAS) são iguais ou 
superiores ao percentual de chances de acerto sem o uso da função, equivalente a 55,56% 
(critério de chance proporcional), enquanto que o percentual apresentado pela APA, 
equivalente a 51,85%, mostrou-se inferior. Todavia, como a violação da premissa de 
distribuição normal da população pode ter influenciado os resultados da AD, os testes foram 
replicados pela logit, não influenciada pela quebra daquela premissa. Os resultados da logit 
evidenciam que as três métricas apresentam acurácia na captura do risco operacional em 
cooperativas de crédito, visto que as probabilidades médias apresentadas de 70,37% no caso 
da AIB e 62,96% nas demais, situaram-se acima de 50% (ponto de corte). Logo, conclui-se 
que não existem evidências de que as métricas de mensuração propostas pelo BCB não 
apresentam acurácia na captura do risco operacional em cooperativas de crédito. 
 
Palavras-chave: Risco operacional; Abordagem do Indicador Básico; Abordagem 
Padronizada Alternativa; Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada; Cooperativas de 
crédito. 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

Em 2001, o Comitê da Basiléia sobre Supervisão Bancária (CBSB), considerando o 
colapso do Banco Barings em fevereiro de 1995 (IOSCO, 1998) e, segundo Janakiraman 
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(2008), uma série de outros incidentes de grande repercussão e perdas envolvendo instituições 
financeiras ocorridos na década de 90, publicou o Novo Acordo de Capital da Basiléia 
(Basiléia II), no qual foi incluída a necessidade de se reconhecer o risco operacional no 
quadro de adequação de capital (IOSCO, 1998).  

O risco operacional se relaciona ao risco de perdas resultantes de inadequações ou 
falhas de processos internos, pessoas e sistemas ou eventos externos, e seria mensurado pelas 
instituições financeiras mediante três métricas distintas (BANK FOR INTERNATIONAL 
SETTLEMENTS, 2004): Basic Indicator Approach (BIA), The Standardised Approach 
(TSA) e Advanced Measurement Approaches (AMA). 

Adequando-se ao Basiléia II, bem como o adaptando à realidade brasileira, o Banco 
Central do Brasil (BCB), em dezembro de 2004, através do Comunicado n° 12.746, definiu os 
procedimentos para a implementação do referido acordo nas instituições financeiras 
brasileiras e, posteriormente, com o advento da Circular n° 3.383 e Carta-Circular n° 3.315, 
ambas de 30 de abril de 2008, estabeleceu os procedimentos para a mensuração do 
requerimento de capital mínimo para suportar o risco operacional, propondo três métricas para 
isso: Abordagem do Indicador Básico (AIB), Abordagem Padronizada Alternativa (APA) e 
Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (APAS), cujas metodologias derivam, na 
essência, das métricas definidas pelo CBSB.  

Considerando as diferenças metodológicas apresentadas nas métricas de mensuração 
do risco operacional, Chianamea e Onish (2004), Ernst & Young (2008) e Deloitte (2009) 
estudaram a acurácia das métricas propostas pelo BCB em bancos sem problemas financeiros 
aparentes (em atividade normal). Os resultados alcançados evidenciaram que o risco 
operacional mensurado pela métrica AIB apresenta-se substancialmente superior ao apurado 
pelas demais métricas (APA e APAS). Por outro lado, Sundmacher (2007), mediante estudo 
realizado num banco que apresentou perdas significativas, evidenciou que a métrica TSA 
denotou um aumento no risco operacional enquanto a BIA teria indicado um declínio na 
captura do referido risco no período anterior às perdas. 

Diante da concentração de estudos sobre o risco operacional em bancos, como os 
retromencionados, observa-se carência de pesquisas sobre o risco operacional em instituições 
financeiras não bancárias, o que proporciona oportunidades de estudos nesta área. 

Nesse contexto de instituições financeiras não bancárias, Pinheiro (2008) e Gonçalves 
et al (2008) destacam as cooperativas de crédito (CC’s) que, apesar de atuarem como um 
instrumento de desenvolvimento em muitos países, proporcionando acesso mais fácil e barato 
ao crédito, tendo em vista os juros reduzidos praticados, ainda são pouco exploradas no 
campo acadêmico, conforme mencionado por Thusek e Goulart (2006),  Vilela et al (2007) e  
Maciel et al (2009), o que, conjugado com a concentração de estudos sobre o risco 
operacional em bancos, torna-se motivação para a realização dessa pesquisa. 

No intuito de contribuir para a literatura relacionada ao risco operacional em 
instituições financeiras não bancárias, essa pesquisa testa se as métricas propostas pelo BCB 
são capazes de discriminar o risco operacional mensurado em cooperativas de crédito sem 
problemas financeiros aparentes do risco operacional mensurado em cooperativas de crédito 
com problemas financeiros. Para tanto, pretende-se responder a seguinte quastão: As métricas 
de mensuração propostas pelo BCB apresentam acurácia na captura do risco operacional em 
cooperativas de crédito?  

Assim, baseado nos estudos realizados por Chianamea e Onish (2004), Sundmacher 
(2007), Ernst & Young (2008) e Deloitte (2009), tem-se como hipótese que as métricas de 
mensuração do risco operacional propostas pelo BCB não apresentam acurácia na captura do 
referido risco. 

Considerando o problema de pesquisa, objetiva-se testar, por meio das estatísticas 
Regressão Logística e Análise Discriminante, se as métricas de mensuração do risco 
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operacional propostas pelo BCB apresentam acurácia na captura do risco operacional em 
cooperativas de crédito.  

Essa pesquisa está estruturada em cinco partes, incluindo a introdução; na sequência é 
apresentado o referencial teórico, contemplando um breve histórico dos acordos da Basiléia, 
incluindo, neste contexto, o risco operacional e cooperativismo de crédito; posteriormente são 
descritos os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa; em seguida são 
demonstrados os resultados e análises dos testes estatísticos aplicados aos dados levantados; 
e, por último, tecidas conclusões sobre o estudo realizado e sugestões para futuras pesquisas. 

 
2. BREVE HISTÓRICO DOS ACORDOS DE CAPITAL DA BASILÉIA 

Em 1988, o CBSB publicou o Primeiro Acordo de Capital da Basiléia (Basiléia I), 
com o intuito de fornecer maior estabilidade ao sistema financeiro internacional (WAGSTER, 
J. D., 1996;  BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 1988) e, segundo Carvalho 
et al (2004), proteger os credores e proporcionar maior solidez ao sistema financeiro, além de 
reduzir as desigualdades relacionadas à competitividade entre instituições financeiras de 
diferentes países (SILVA, 2005). Ainda segundo Carvalho et al (2004), as entidades 
reguladoras que participaram de sua criação vislumbraram, mediante a determinação de um 
capital mínimo, um instrumento que possibilitasse o controle do grau de exposição aos riscos 
em instituições financeiras. 

Inicialmente, o Basiléia I previa que os bancos deveriam deter níveis de capital 
compatíveis com o risco dos ativos em que aplicam (risco de crédito) e, posteriormente, Trapp 
e Corrar (2005) mencionam a incorporação da necessidade de controle do risco de mercado 
(BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 1996). 

Todavia, conforme mencionam Carvalho et al (2004), diversos escândalos ocorridos 
especialmente na década de 90, culminaram na necessidade de controles mais adequados dos 
riscos intrínsecos às atividades desempenhadas pelas instituições financeiras.  

Assim, segundo Carvalho et al (2004), em janeiro de 2001, o CBSB publicou o Novo 
Acordo de Capital da Basiléia (Basiléia II), erguido sobre três pilares, sendo que o Pilar 1, 
contemplava os requerimentos mínimos de capital para cobertura dos riscos de crédito, de 
mercado e operacional. 

De acordo com o previsto no Pilar 1, o Basiléia II estabelece critérios mais adequados 
ao nível de riscos relacionados às operações realizadas por instituições financeiras para fins de 
requerimento de capital regulamentar (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2009b), sendo 
inserida nele, além dos riscos já contemplados no Basiléia I, a necessidade de alocação de 
capital para perdas esperadas e inesperadas decorrentes de eventos relacionados ao risco 
operacional (TRAPP e CORRAR, 2005). 

No Brasil, conforme menciona Silva (2005), as normas relacionadas aos Acordos de 
Basiléia, seguem, na essência, as diretrizes delineadas pelo CBSB, e os procedimentos para a 
implementação do Basiléia II nas instituições financeiras se encontram definidos no 
Comunicado n° 12.746 de 09.12.2004, do BCB.  

Consolidando as recomendações do CBSB, o BCB, mediante publicação da Resolução 
n° 3.490 de 29.08.2007, determinou que as instituições financeiras deveriam manter, 
permanentemente, um capital mínimo compatível com os riscos de suas atividades, dentre 
eles, o risco operacional.   

 
3. RISCO OPERACIONAL NO ARCABOUÇO DO BASILÉIA II 

O Bank for International Settlements (1997) define o risco operacional como sendo a 
possibilidade de ocorrência de perdas financeiras decorrentes de erro, fraude ou falhas na 
execução em tempo hábil ou causa que comprometa os interesses do banco de outra maneira, 
como por exemplo, por seus negociantes, agentes de crédito ou outros funcionários por 
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excederem suas autoridades ou pela realização do negócio de forma antiética ou arriscada e, 
ainda, falhas relevantes nos sistemas de tecnologia da informação ou eventos como grandes 
incêndios e catástrofes. 

No que tange à sua forma de mensuração, o Bank for International Settlements (2001) 
propõe três métricas distintas, numa série contínua de crescente sofisticação e sensibilidade ao 
risco: Basic Indicator Approach (BIA), The Standardized Approach (TSA) e Advanced 
Measurement Approach (AMA).  

Em adequação ao Basiléia II, o BCB, através da Circular n° 3.383 e Carta-Circular n° 
3.315, ambas de 30.04.2008, estabeleceu os procedimentos para a mensuração do 
requerimento de capital mínimo para suportar o risco operacional, rotulado “Parcela POPR”, 
propondo três métricas e suas respectivas fórmulas para isso, cuja essência segue o 
determinado pelo Bank for International Settlements (2004): 

i. Abordagem do Indicador Básico (AIB): idêntica à BIA, é calculada mediante 
aplicação da seguinte fórmula:  

:,
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Z = multiplicador, equivalente a 1,00; 
IEt = Indicador de Exposição ao Risco Operacional, correspondente à soma dos valores semestrais das receitas 
de intermediação financeira (desconsideradas as receitas com reversões de provisões) e das receitas com 
prestações de serviços, deduzidas das despesas de intermediação financeira (desconsideradas as despesas com 
constituição de provisões), no período anual “t”; e 
n = número de vezes, nos três últimos períodos anuais, em que o valor IE é maior que zero. 

ii.  Abordagem Padronizada Alternativa (APA): derivada da TSA, é calculada pela 
aplicação do fator Beta ao IE relativo a cada uma das linhas de negócio definidas pelo CBSB 
sendo que, para as linhas de negócio comercial e de varejo, é aplicado o indicador alternativo 
de exposição (IAE), definido como a média aritmética, para cada período anual, dos saldos 
semestrais das operações de crédito, de arrendamento mercantil e de outras operações com 
características de concessão de crédito e dos títulos e valores mobiliários não classificados na 
carteira de negociação, multiplicada pelo fator 0,035. Além disso, não são considerados no 
IAE os saldos das provisões constituídas (DELOITTE, 2008). A fórmula de mensuração da 
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Z = multiplicador, equivalente a 1,00; 
IAEi,t = Indicador Alternativo de Exposição ao Risco Operacional, no período “t”, apurado para as linhas de 
negócio “i” (varejo e comercial); 
IEi,t = Indicador de Exposição ao Risco Operacional, no período anual “t”, apurado para as linhas de negócio “i”; 
βi = fator de ponderação aplicado à linha de negócio “ i”, correspondente a: 

• 0,12 para as linhas de negócio: Varejo, Administração de Ativos e Corretagem de Varejo; 
• 0,15 para as linhas de negócio: Comercial e Serviços de Agente Financeiro; e 
• 0,18 para as linhas de negócio: Finanças Corporativas, Negociação e Vendas e Pagamentos e 

Liquidações. 

Salienta-se que, na mensuração do risco operacional pela APA, a linha de negócio 
“Varejo” foi considerada como preponderante em todas as cooperativas de crédito, tendo em 
vista a impossibilidade de se segregar as linhas de negócio “Varejo” e “Comercial” apenas 
por meio de dados extraídos dos balancetes analisados. 

Vale observar ainda que, conforme prevê o art. 4º, § 1º, da Circular nº 3.383, de 

(1) 

(2) 
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30.04.2008, na linha de negócio “Varejo” não se incluem os títulos e valores mobiliários não 
classificados na carteira de negociação.  

iii.  Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (APAS): corresponde a uma 
variação da APA, sendo aplicada o fator Beta de 15% sobre o IAE para as linhas de negócio 
que agrupam comercial e varejo e de 18% sobre as demais linhas de negócio (DELOITTE, 
2008). A fórmula para sua mensuração é: 

( ) ( )[ ]{ }
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Z = multiplicador, equivalente a 1,00; 
IAEi,t = Indicador Alternativo de Exposição ao Risco Operacional, no período anual “t”, apurado de forma 
agregada para as linhas de negócio: varejo e comercial; e 
IEi,t = Indicador de Exposição ao Risco Operacional, no período anual “t”, apurado de forma agregada para as 
operações  não incluídas nas linhas de negócio varejo e comercial. 

 
Vale ressalvar que a implementação da regra de exigência de capital para o risco 

operacional, conforme Deloitte (2008), deve ser feita de forma gradual, considerando o 
seguinte cronograma: 

• 20% da exigência até o final de 2008; 
• 50% da exigência entre janeiro e junho de 2009; 
• 80% da exigência entre julho e dezembro de 2009; e 
• 100% da exigência a partir de janeiro de 2010. 
Assim, tendo em vista o objetivo deste trabalho, será considerada a exigência de 

capital para cobertura do risco operacional equivalente a 100% (multiplicador Z = 1), 
obtendo-se assim o maior montante de risco operacional possível para efeito de verificação da 
acurácia das métricas propostas pelo BCB para sua mensuração.  

 
4. COOPERATIVISMO DE CRÉDITO E O BASILÉIA II 

Consideradas instituições financeiras não bancárias, as cooperativas de crédito 
desempenham papel relevante em diversos países, atuando como fonte de crédito a juros 
reduzidos aos seus sócios (cooperados ou associados) bem como promovendo a captação de 
depósitos à vista e a prazo, cheques, prestação de serviços de cobrança, custódia, de 
recebimentos e pagamentos por conta de terceiros mediante celebração de convênios com 
entidades públicas e privadas, tornando democrático o acesso aos serviços financeiros 
(PINHEIRO, 2008; GONÇALVES et al, 2008). A prática de taxas de juros reduzidas decorre 
do fato de não visarem o lucro como meta, mas sim o atendimento às necessidades de seus 
associados (GERIZ, 2004). Pinheiro (2008) menciona que o cooperativismo de crédito no 
Brasil iniciou um processo de franca expansão, em resposta aos diversos aperfeiçoamentos 
regulamentares, sem, contudo, deixar de lado os aspectos prudenciais e de segurança, 
imprescindíveis a um desenvolvimento em bases sólidas. 

Em decorrência dessa expansão, os riscos associados às atividades desenvolvidas pelas 
CC’s vêm crescendo, demandando a necessidade de se implantarem controles cada vez mais 
rígidos. Assim, o BCB em consonância com o CBSB, decidiu que as CC’s também deveriam 
manter capital mínimo para suportar os riscos inerentes às suas atividades, incluindo-as no 
arcabouço do Basiléia II, mediante a publicação da Resolução n° 3.490/07, que determinou a 
manutenção permanente de um capital mínimo compatível com os riscos das atividades das 
instituições financeiras.  

 
5. AMOSTRA, COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS 

A amostra é composta por 54 (cinqüenta e quatro) cooperativas de crédito (CC’s) 

(3) 
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singulares brasileiras, desmembradas em: 
a) todas as cooperativas de crédito que apresentaram problemas financeiros e 

entraram em liquidação em 2009, conforme Banco Central do Brasil (2009a) e Banco Central 
do Brasil (2009c),  resultando em 18 (dezoito) cooperativas, identificadas neste trabalho como 
CC’s CP. Ressalve-se que, para efeito de seleção da amostra de cooperativas CP, foram 
consideradas somente aquelas que possuíam dados suficientes para a realização dos testes; 

b) 36 (trinta e seis) CC’s sem problemas financeiros aparentes na data base 
31.12.2008, identificadas neste trabalho como CC’s SP. Procurou-se encontrar pelo menos 
duas CC’s SP, no mesmo segmento e aproximadamente do mesmo porte, para cada CC CP, 
mantendo-se a coerência nos testes e seguindo o mesmo critério adotado por Altman, Baidya 
& Dias (1979) em estudos similares. 

Os dados para a mensuração do risco operacional foram extraídos dos balancetes 
contábeis das CC’s, obtidos por meio de consulta à base de dados do site do BCB. 

De posse dos balancetes contábeis foram mensurados os montantes de capital a serem 
alocados ao risco operacional (Parcela POPR) mediante as três métricas propostas pelo BCB 
para cada CC’s (SP e CP), em cada um dos quatro semestres anteriores a 2009, ano em que as 
CC’s CP entraram em regime de liquidação.  

Após mensuradas as parcelas POPR das CC’s mediante aplicação das métricas 
propostas, foram testadas as seguintes hipóteses: 

H0 (nula): as métricas de mensuração do risco operacional propostas pelo BCB não 
apresentam acurácia na captura do risco operacional em cooperativas de crédito; 

H1 (alternativa): as métricas de mensuração do risco operacional propostas pelo BCB 
apresentam acurácia na captura do risco operacional em cooperativas de crédito. 

Os testes de hipóteses foram realizados por meio da estatística Regressão Logística 
(logit) e, no intuito de proporcionar maior robustez às análises, foram replicados mediante o 
uso da Análise Discriminante (AD). Ambas as técnicas buscam, basicamente, relacionar uma 
variável não-métrica, ou categórica, a um conjunto de variáveis métricas, com o objetivo 
principal de identificar o grupo ao qual um objeto pertence (HAIR Jr. et al, 2005). 

 
6. REGRESSÃO LOGÍSTICA (LOGIT) 

A regressão logística (logit) tem como objetivo explicar ou predizer valores de uma 
determinada variável em função de valores conhecidos de outras variáveis, estimando a 
probabilidade de ocorrência de um evento ou de que determinado fenômeno venha a se 
classificar numa ou em outra categoria (DIAS FILHO e CORRAR, 2007). 

A logit prevê diretamente a probabilidade de um evento ocorrer, sendo que os valores 
de probabilidade situam-se entre zero e um, e o valor previsto deve ser limitado, de modo a 
recair dentro do intervalo de zero a um (HAIR Jr. et al, 2005).  Para o caso em que envolva 
uma variável dependente binária, Matias e Siqueira (1996) mencionam que a estatística é a 
seguinte: 

:,
1

1
)Pr( onde

e
evento

Z−+
=  

 
)Pr(evento= probabilidade do evento ocorrer 

=Z :,...22110 ondeXbXbXbb kik++++  

=0b intercepto da função 

=kb peso para a variável independente k  

=kiX variável independente k para o objeto i  

e= constante matemática 2,7182... 
 

(4) 
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A logit é bastante utilizada em pesquisas que objetivam verificar se determinada 
empresa se classifica como solvente ou insolvente, como os realizados por Matias e Siqueira 
(1996) e Corrêa et al (2006), por exemplo. Logo, também pode ser adaptada ao evento de 
interesse nesse estudo quando busca identificar a probabilidade do risco operacional 
mensurado em CC’s pelas três métricas de mensuração propostas pelo BCB ser categorizado 
como decorrente de CC SP ou CC CP, a fim de evidenciar ou não sua acurácia na captura do 
referido risco.  

Deste modo, para a realização dos testes com base na logit e também na AD, 
primeiramente as amostras foram subdivididas em dois grupos: o primeiro, composto de 18 
CC’s CP e 9 CC’s SP, utilizado para gerar o modelo estatístico a ser testado na outra amostra, 
compostas pelas demais 18 CC’s CP e 9 CC’s CP, conforme demonstrado na Tabela 1. Tal 
subdivisão se faz necessária para aumentar o grau de confiabilidade e evitar o viés do modelo 
logístico e das funções discriminantes, pois, caso seja testado na mesma base de dados 
original, pode-se obter conclusões equivocadas (HAIR Jr. et al, 2005).   
 
Tabela 1 Composição das Amostras de Estimação e de Teste 

C Ó D IG O C O O PER A T IV A S C Ó D IG O C O O PE R A TIV A S
1 CCR Sudoeste Paulista 2 CC R Int So l Santo Cristo   

3 CCR Int Sol Jaguaruna  4 CC R Inter. So lidaria P inhao

5 CCR Int Sol Cam po Novo     6 CC R H  N ovos B arão de C otegipe

7 CECM F GK N do Brazil       8 CEC M A M  D PAS Lençóis Paulista

9 CECM E da A lcalis L tda 10 CEC M E IN FR AERO       

11 CECM F Correias M ercurio 12 CEC M E D ELPH O S LT D A.         

13 CCR Conquista de Friburgo L tda 14 CC R AG RO PS Porto Feliz    

15 CECM E TEAD IT  e O utras Em p.Asso  16 CEC M EI.Q uim .Far.Sul.F lum .L tda  

17 CECM S do IBGE - CO IPA         18 CEC M E Sup. R eg. B elem  CPR M       

19 CECM  SEBRAE Bahia - COO PSO L   20 CEC M  Em p AFPESP   C RED IA FPESP  

21 CECM F Brinquedos Bandeirantes 22 CEC M E E letrom ar e EAT O N  no R J  

23 CECM E Ind. M etal. M at. E let.JF   24 CEC M T  ALLIED SIG N A L     

25 CECM  Bancarios Juiz de Fora 26 CEC M S Seg Pub Est 8 R eg Est SP   

27 CECM E Em p.T ransp.T ransito SP    28 CEC M E Estab B ancarios T eresina

29 CECM  M etalurgicos G DE POA   30 CEC M  B ancarios de Sorocaba 

31 CECM E C IA  A cuc.U s.Cupim  L tda 32 CEC M  Contab ilistas Est.R J L tda

33 CO SM EC                           34 CEC M E E letro-V idro LT D A      

35 CECM  Advogados Belem /Para 36 CC M  T rab Est Ensino Pres Prud

C Ó D IG O C O O PER A T IV A S C Ó D IG O C O O PE R A TIV A S 
1 C CR  do V ale do Subae 2 CC R B rum adense      
3 C CR  de Feira de Santana        4 CEC M F G rupo G ELRE            
5 C CR  do O este L tda 6 CEC M E H A V ELLS-SY LV AN IA  ILU M IN A 
7 C CR  P lantadores de Cana do RN 8 CC M E G rupo C LC
9 C ECM E V ALESU L A luminio  L tda 10 CEC M S do ID ESP L tda     

11 C ECM E M AU SER  B rasil Em b. Ind . 12 CEC M F da M  AG O ST IN I L tda
13 C CM F Coop Cafeic R eg M arilia 14 CEC M S Instituto  Prev Est PB  
15 C ECM E ST ARO U P 16 CO O SEM S 
17 C CM E Em p.T ransp.P assag.Itu 18 CEC M S da Junta C om .Est.Para L tda

A M O STR A  D E  E STIM A Ç Ã O  D A  FU N Ç Ã O A M O STR A  D E T EST E D A  F U N Ç Ã O
C O O PE R A TIV A S D E C R ÉD ITO  C O M  PR O B LE M A S F IN A N C E IR O S ( C C 's C P)

C O O PER A TIV A S D E  C R ÉD ITO  SE M  PR O B LE M A S FIN A N C EIR O S A PA R E N TE S (C C 's SP)
A M O STR A  D E  E STIM A Ç Ã O  D A  FU N Ç Ã O A M O STR A  D E T EST E D A  F U N Ç Ã O

 
Com base nas amostras (de estimação e de teste da função) e nos valores resultantes 

das variáveis independentes (métricas de mensuração do risco operacional), foram gerados os 
modelos logísticos (considerando o nível de significância equivalente a 5%) para efeito de 
estimação da probabilidade de que o risco operacional de determinada CC seja classificado 
como risco operacional de CC SP ou de CC CP, conforme observado na Tabela 2: 
  
 
 
 



8 
 

 

Tabela 2: Modelos Logísticos 

 
 
Após operacionalizados os valores resultantes das variáveis independentes nos 

modelos demonstrados na Tabela 4, foi estimada a probabilidade de que  o risco operacional 
de determinada CC seja classificado como sendo oriundo de CC CP ou CC SP, conforme 
demonstrado na Tabela 3. Neste ponto é importante ressaltar que, como realizado por Mário 
(2002), os grupos preditos expostos na Tabela 3 correspondem à média das classificações dos 
quatro semestres. Além disso, caso o risco operacional de determinada cooperativa seja 
classificado em dois semestres como sendo característico de CC CP e nos outros dois relativo 
a CC SP, o grupo predito é evidenciado como “Indefinido”. 
 
Tabela 3: Resultados dos Grupos Originais versus Grupos Preditos – Logit 

Legenda: (SP) Sem Problema (CP) Com Problema (A) Acerto de classificação (E) Erro de classificação (I) 
Indefinição na classificação 

2 SP SP A CP E CP E
4 SP SP A SP A SP A
6 SP SP A SP A SP A
8 SP SP A I I I I
10 SP SP A SP A SP A
12 SP SP A SP A SP A
14 SP SP A SP A SP A
16 SP SP A SP A SP A
18 SP SP A SP A SP A
20 SP SP A SP A SP A
22 SP SP A SP A SP A
24 SP SP A SP A SP A
26 SP SP A SP A SP A
28 SP SP A SP A SP A
30 SP SP A SP A SP A
32 SP SP A SP A SP A
34 SP SP A SP A SP A
36 SP SP A SP A SP A
38 CP CP A CP A CP A
40 CP SP E SP E SP E
42 CP SP E SP E SP E
44 CP SP E SP E SP E
46 CP SP E SP E SP E
48 CP SP E SP E SP E
50 CP SP E SP E SP E
52 CP SP E SP E SP E
54 CP SP E SP E SP E

N° de cooperativas avaliadas 27 100% 27 100% 27 100%
N° de acertos     19 70,37% 17 62,96% 17 62,96%
N° de erros   8 29,63% 9 33,33% 9 33,33%
N° de indefinições 0 0,00% 1 3,70% 1 3,70%

Cód. Cooperativa Grupo Original
Grupo 
Predito

Avaliação

APASAPA
Grupo 
Predito

AIB

Avaliação
Grupo 
Predito

Avaliação
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Diante disso, comparando-se os grupos originais com os grupos preditos por cada 
métrica em cada cooperativa de crédito, observa-se que o número de classificações corretas 
superou o de incorretas, sendo que, a métrica AIB apresentou o maior índice de acertos, 
70,37%, enquanto as métricas APA e APAS vieram logo em seguida, ambas apresentando o 
mesmo número de acertos, 62,96% das novas classificações em relação aos grupos originais, 
conforme resumido na Tabela 3. Deste modo, os resultados apresentados refutam a hipótese 
nula do presente trabalho, ou seja, denotam que não existem evidências de que as métricas de 
mensuração do risco operacional propostas pelo BCB não apresentam acurácia na captura do 
referido risco.  Apesar disso, com o intuito de proporcionar maior robustez aos resultados 
apresentados, os mesmos testes realizados pela logit foram replicados por meio da AD. 

 
7. ANÁLISE DISCRIMINANTE 

A análise discriminante, segundo Brandão e Rozo (2004, p. 153), caracteriza-se como 
uma “técnica estatística que usa informações disponíveis de variáveis métricas independentes, 
para estimar o valor de uma variável dependente categórica”. Ainda segundo Brandão e Rozo 
(2004, p. 153), a técnica da Análise Discriminante identifica “a que classe pertence cada um 
dos elementos de um conjunto que trabalha com variáveis relacionadas a esses elementos que 
se pressupõem ser explicativas da definição da classe a que pertencem”.   

Brandão e Rozo (2004) expõem que, mediante a aplicação da análise discriminante, 
por meio da utilização de dados amostrais, objetiva-se chegar a uma equação linear, 
denominada função discriminante, que possibilite discriminar elementos pertencentes a um 
grupo 1 de elementos que pertencem a um grupo 2 e determinar o peso relativo de cada 
variável independente dentro de um conjunto de variáveis independentes selecionadas em 
decorrência de sua capacidade de realizar essa discriminação.  

Essa combinação ou função linear, conforme Hair Jr. et al (2005), também é conhecida 
como função discriminante, determinada pela equação: 

 

nknkkjk XWXWXWaZ ++++= ...2211     onde 

=jkZ  escore Z  discriminante da função discriminante j  para o objeto k  

=a  intercepto 

=iW peso discriminante para a variável independente i  

=ikX variável independente i para o objeto k  

 
Hair Jr. et al (2005) afirmam ainda que, calculando a média dos escores discriminantes 

para todos os indivíduos em um grupo, se obtém a média do grupo, denominada centróide, 
que indica o local mais típico de qualquer indivíduo de um grupo particular, sendo que uma 
comparação dos centróides de grupos mostra o quão afastados estão os grupos ao longo da 
dimensão testada. Após formuladas as equações discriminantes para cada semestre com o 
auxílio da “amostra de estimação da função” aplica-se a mesma sobre os dados da “amostra 
de teste da função” e se verifica, para cada um grupo de indivíduos (CC’s), qual o valor da 
variável independente (ou escore discriminante).  Depois de calculados todos os escores, 
apuram-se: a) a média de cada grupo que servirá de base para o cálculo do ponto de corte 
ótimo, ou escore crítico; e b) o valor médio entre as médias de cada grupo, que servirá para 
discriminar se o risco operacional de uma nova CC pertence ao grupo das CC’s SP ou das 
CC’s CP. Não obstante, em amostras de tamanhos diferentes, como é o caso do presente 
trabalho (18 CC SP e 9 CC CP), Brandão e Rozo (2004) e Hair Jr. el al (2005) sugerem que o 
escore crítico (ou escore de corte ótimo) deve ser calculado utilizando-se uma média 
ponderada em relação ao número de elementos de cada amostra, conforme exposto abaixo:  

 

(5) 
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21

1221

nn

ZnZn
ZEC +

+
=  onde 

=ECZ escore crítico para n  diferentes; =1n número de observações do Grupo 1; 

=2n número de observações do Grupo 2; =1Z centróide do Grupo 1; 

=2Z centróide do Grupo 2. 

 
Adicionalmente, faz-se necessário observar, especialmente, o cumprimento da 

premissa básica de normalidade multivariada, pois, caso seja violada, pode afetar 
sobremaneira os resultados dos testes realizados pela AD, conforme mencionam Hair Jr. et al 
(2005). Assim, procedeu-se a análise da normalidade multivariada das variáveis 
independentes. Para tanto, foi empregado o teste de Jarque-Bera (Bera e Jarque, 1981), cujo 
propósito é verificar se a diferença entre a assimetria e a curtose da série é significativa em 
relação àquelas medidas na distribuição normal. A estatística para realização do referido teste 
se encontra demonstrada a seguir: 

( )
:,

4

3

6

2
2 onde

K
S

kN
BeraJarque 









 −+−=−  

N refere-se ao número de observações; S representa a assimetria; 

K reporta-se à curtose;   k é o número de coeficientes utilizados para gerar a série. 
 
Portanto, sob a hipótese nula (H0) de distribuição normal dos dados das métricas de 

mensuração do risco operacional apuradas em cada um dos quatro semestres, a estatística 
Jarque-Bera segue a distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade. Considerando os 
dados analisados e os resultados apresentados na Tabela 4, com base no p-valor de 0,000 
encontrado em cada semestre, conclui-se que existem evidências de que os dados não 
apresentam distribuição normal, rejeitando-se a hipótese nula de normalidade dos mesmos:  

 
Tabela 4: Resultados do Teste Jarque-Bera 

Apesar disso, Mário (2002) afirma que, como se tratam de modelos (no caso do 
presente estudo “métricas”) e estes são simplificações da realidade que se está observando, 
supor que a referida premissa não é violada não seria completamente incorreto. Logo, mesmo 
com as evidências de não-normalidade na distribuição dos dados, os testes realizados por 
meio da análise discriminante prosseguirão, até mesmo com o propósito de comparação com 
os resultados apresentados pela logit. 

 
8. RESULTADOS OBTIDOS PELA ANÁLISE DISCRIMINANTE 

As funções discriminantes geradas (considerando o nível de significância equivalente 
a 5%) para efeito de cálculo dos escores discriminantes nos quatro semestres anteriores ao ano 
em que as CC’s CP entraram em regime de liquidação, encontram-se demonstradas no Tabela 
5: 

(6) 

(7) 

Series:
Sample 1 54
Observations 54

Período 06/2007 12/2007 06/2008 12/2008 06/2007 12/2007 06/2008 12/2008 06/2007 12/2007 06/2008 12/2008
Mean        45243.94  45431.58 47158.39  48063.39 2.770.575 2.832.840 2.850.187 2.878.421 4.041.594 4.181.638 4.275.460 4.366.839
Median    16277.28  16679.95 18149.15  18294.04 1.206.915 1.275.295 1.313.620 1.382.430 1.684.730 1.734.710 1.697.920 1.765.685
Maximum   628636.2  535901.6 632459.8  795431.0 21288.62 23777.05 25722.48  26271.77 31514.23 36391.18 39933.70 41492.37
Minimum   0.000000 3.002.000 4.915.000 6.450.000 0.000000 0.000000 0.000000  0.000000 8.504.000 8.866.000 8.292.000 7.577.000
Std. Dev.    96965.24  88162.54 96134.72  112562.9 4.347.553 4.258.667 4.279.447 4.451.013 6.264.664 6.418.566 6.645.048 6.880.747
Skewness  4.569.219 3.977.061 4.631.513 5.673.606 2.929.793 3.075.168 3.353.376 3.342.355 2.945.862 3.189.727 3.413.034 3.408.008
Kurtosis  2.618.237 2.038.771 2.718.672 3.756.993 1.139.452 1.364.163 1.678.545 1.625.492 1.171.613 1.451.931 1.711.506 1.728.634
Jarque-Bera 1.397.100 8.226.013 1.509.302 2.978.638 2.358.060 3.399.095 5.287.928 4.958.509 2.490.375 3.901.320 5.531.177 5.637.547
Probability 0.000000  0.000000 0.000000  0.000000 0.000000 0.000000 0.000000  0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000.000000

APASAPAAIB
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Tabela 5: Funções Discriminantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Após operacionalizados os valores resultantes das variáveis independentes nas funções 

discriminantes da Tabela 5, foram encontrados os escores discriminantes para cada CC da 
amostra de teste da função, e, com base nesses escores, foram obtidos os grupos preditos 
(nova classificação), conforme demonstrado na Tabela 6. Neste ponto, ressalta-se que, da 
mesma forma realizada nos testes com o uso da logit, os grupos preditos expostos na Tabela 6 
correspondem à média das classificações dos quatro semestres e, caso o risco operacional de 
determinada cooperativa seja classificado em dois semestres como sendo característico de CC 
CP e nos outros dois relativo a CC SP, o grupo predito é evidenciado como “Indefinido”. 

Comparando-se os grupos originais com os grupos preditos por cada métrica em cada 
CC, observa-se que, semelhante aos resultados da logit, o número total de classificações 
corretas superou o de classificações incorretas, sendo que, a métrica AIB apresentou o maior 
índice de acertos, 59,26%, enquanto a APAS veio logo em seguida, demonstrando 55,56% de 
acerto e, por último, a APA acertou 51,85% das novas classificações em relação aos grupos 
originais. 

Todavia, para verificar se os percentuais de acertos evidenciam se as métricas de 
mensuração do risco operacional apresentam ou não acurácia na captura do referido risco, faz-
se mister confrontá-los com as chances de acerto sem o uso da função discriminante. Para 
tanto, utilizou-se o critério de chance proporcional definido por Brandão e Rozo (2004), 
obtido pela seguinte fórmula: 

22 )1( ppCpro −+= , onde: 

=proC critério de chance proporcional 

=p proporção de elementos do Grupo 1 (no caso, CC’s SP) 

=− )1( p proporção de elementos do Grupo 2 (no caso, CC’s CP) 

Assim, o critério de chance proporcional para a confrontação do percentual de acertos 
equivale a 55,56%, conforme demonstrado a seguir: 

 
22 )667,01(667,0 −+=proC  

%56,55=proC  

 
Logo, comparando-se os percentuais de acerto obtidos pelos testes com o critério de 

chance proporcional, observa-se que, por um lado, os percentuais de acertos das métricas AIB 
e APAS, apresentam-se, no caso do primeiro, superior e, no caso do segundo, igual, ao 
critério de chance proporcional calculado (55,56%), e, por outro lado, o índice de acerto da 
métrica APA (51,85%) mostra-se inferior ao critério de chance proporcional. 
 
 
 

(8) 

FUN ÇÕES DISCRIMINANTES 

SEMESTRE AIB APA APAS 

12/2008 Z = 1,268317632 + 0,000000992 AIB Z = 1,256538653 + 0,000022675 APA Z = 1,253876978 + 0,000016171 APAS 

06/2008 Z = 1,244776477 + 0,000001400 AIB Z = 1,237376284 + 0,000028451 APA Z = 1,240220784 + 0,000019161 APAS 

12/2007 Z = 1,231669454 + 0,000001672 AIB Z = 1,220457867 + 0,000034086 APA Z = 1,226278227 + 0,000022556 APAS 

06/2007 Z = 1,242098135 + 0,000001467 AIB Z = 1,211868782 + 0,000038402 APA Z = 1,216539555 + 0,000026183 APAS 

FUN ÇÕES DISCRIMINANTES 

SEMESTRE AIB APA APAS 

12/2008 Z = 1,268317632 + 0,000000992 AIB Z = 1,256538653 + 0,000022675 APA Z = 1,253876978 + 0,000016171 APAS 

06/2008 Z = 1,244776477 + 0,000001400 AIB Z = 1,237376284 + 0,000028451 APA Z = 1,240220784 + 0,000019161 APAS 

12/2007 Z = 1,231669454 + 0,000001672 AIB Z = 1,220457867 + 0,000034086 APA Z = 1,226278227 + 0,000022556 APAS 

06/2007 Z = 1,242098135 + 0,000001467 AIB Z = 1,211868782 + 0,000038402 APA Z = 1,216539555 + 0,000026183 APAS 
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Tabela 6: Resultados dos Grupos Originais versus Grupos Preditos – Análise Discriminante 
 

2 SP CP E CP E CP E
4 SP CP E CP E CP E
6 SP CP E SP A CP E
8 SP CP E CP E CP E
10 SP SP A I I SP A
12 SP SP A CP E I I
14 SP SP A I I SP A
16 SP SP A SP A SP A
18 SP SP A SP A SP A
20 SP SP A SP A SP A
22 SP SP A SP A SP A
24 SP SP A SP A SP A
26 SP SP A SP A SP A
28 SP SP A SP A SP A
30 SP SP A SP A SP A
32 SP SP A SP A SP A
34 SP SP A SP A SP A
36 SP SP A SP A SP A
38 CP CP A CP A CP A
40 CP CP A CP A CP A
42 CP SP E SP E SP E
44 CP SP E SP E SP E
46 CP SP E SP E SP E
48 CP SP E SP E SP E
50 CP SP E SP E SP E
52 CP SP E SP E SP E
54 CP SP E SP E SP E

N° de cooperativas avaliadas 27 100% 27 100% 27 100%
N° de acertos     16 59,26% 14 51,85% 15 55,56%
N° de erros   11 40,74% 11 40,74% 11 40,74%
N° de indefinições 0 0,00% 2 7,41% 1 3,70%

APAS
Cód. 

Cooperativa
Grupo Original

Grupo 
Predito

Avaliação
Grupo 
Predito

AIB APA

Avaliação
Grupo 
Predito

Avaliação

Legenda: (SP) Sem Problema (CP) Com Problema (A) Acerto de classificação (E) Erro de classificação (I) 
Indefinição na classificação 

 
Portanto, os resultados relativos às métricas AIB e APAS refutam a hipótese nula do 

presente trabalho, ou seja, denotam que não existem evidências de que as métricas de 
mensuração do risco operacional AIB e APAS, propostas pelo BCB, não apresentam acurácia 
na captura do referido risco. Todavia, no que tange à métrica APA, os resultados evidenciam 
o contrário.  

Deste modo, ressalvada a possibilidade dos resultados terem sido afetados pela 
violação da premissa de normalidade da amostra, observou-se, mediante o uso da análise 
discriminante que, de um lado, não existem evidências de que as métricas AIB e APAS não 
são capazes de discriminar o risco operacional mensurado em cooperativas de crédito sem 
problemas financeiros aparentes do mensurado em cooperativas de crédito com problemas 
financeiros, o que corrobora os resultados da logit, e, de outro lado, no que tange à métrica 
APA, os resultados evidenciam o oposto. Ressalte-se que, no tocante à logit, segundo Hair Jr. 
et al (2005), tal estatística não é influenciada pelo não atendimento dessa premissa e, ainda, é 
muito mais robusta quando tal premissa não é satisfeita (HAIR et al, 2005), tornando sua 
aplicação mais apropriada a este trabalho. 
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9. CONCLUSÕES 
O presente trabalho teve como propósito testar empiricamente se as métricas de 

mensuração do risco operacional propostas pelo BCB apresentam acurácia na captura do risco 
operacional em cooperativas de crédito (CC’s).  

Mediante o uso das estatísticas Regressão Logística (logit) e Análise Discriminante, 
buscou-se evidências de que as métricas de mensuração do risco operacional propostas pelo 
Banco Central do Brasil não são capazes de discriminar o risco operacional mensurado em 
cooperativas de crédito sem problemas financeiros aparentes (CC’s SP), atualmente em 
atividade, do risco mensurado em cooperativas de crédito com problemas financeiros (CC’s 
CP), que entraram em regime de liquidação no ano de 2009. 

Considerando uma amostra composta por 36 CC’s SP e 18 CC’s CP, os resultados dos 
testes com o uso da logit evidenciaram que as métricas Abordagem do Indicador Básico 
(AIB), Abordagem Padronizada Alternativa (APA) e Abordagem Padronizada Alternativa 
Simplificada (APAS) apresentam acurácia na captura do risco operacional em cooperativas de 
crédito, visto que as probabilidades estimadas de que determinada CC fosse classificada como 
CC CP ou CC SP se converteram nos seguintes percentuais de acerto: 70,37%, em relação à 
AIB e 62,96% no que tange à APA e APAS, portanto, superiores ao percentual mínimo 
(ponto de corte) considerado quando se usa a logit, equivalente a 50%. 

Não obstante, visando proporcionar maior robustez aos resultados, os testes foram 
replicados por meio da Análise Discriminante, na qual se observa que, de um lado, 
corroborando os resultados da logit, as métricas AIB e APAS evidenciaram a acurácia na 
captura do risco operacional, visto que os respectivos percentuais de acertos equivalentes a 
59,26% e 55,56% se situaram no mesmo patamar ou superaram o percentual mínimo de 
chances de acerto sem o uso da função discriminante, ou seja, do critério de chance 
proporcional, igual a 55,56%. De outro lado, o resultado auferido nos testes realizados com a 
métrica APA, evidenciou o contrário, tendo em vista que o percentual de acerto, equivalente a 
51,85%, posicionou-se abaixo daquele critério de chance proporcional.  

Contudo, considerando a violação da premissa de distribuição normal da população, 
essencial para a realização dos testes por meio da Análise Discriminante, o que pode ter 
prejudicado os resultados alcançados mediante referida estatística e, ainda, o fato de que a 
logit não é influenciada pela quebra de tal premissa, sendo muito mais robusta quando tal 
premissa não é satisfeita (HAIR et al, 2005), conclui-se que não existem evidências de que as 
métricas testadas não são capazes de discriminar o risco operacional mensurado em 
cooperativas de crédito sem problemas financeiros aparentes do risco operacional mensurado 
em cooperativas de crédito com problemas financeiros (atualmente em regime de liquidação), 
o que refuta a hipótese nula do presente trabalho. 

 Todavia, ressalta-se que, como as métricas são simplificações da realidade observada, 
não se pode generalizar os resultados apresentados para outras instituições, tendo em vista os 
diferentes aspectos regionais, segmentais, etc. 

Oportunidades de estudos decorrem do resultado da presente pesquisa, especialmente 
no que toca ao desenvolvimento de modelos ou métricas próprios, que considerem as 
características peculiares das cooperativas de crédito, levando-se em conta o segmento em que 
estão inseridas, bem como não se utilizando apenas de dados contábeis, mas adotando 
critérios internos, inerentes às operações das instituições analisadas, o que pode propiciar uma 
captura ainda mais acurada do risco operacional.  

Percebem-se, então, as lacunas para a realização de estudos envolvendo o risco 
operacional em instituições financeiras não bancárias, com o intuito de ampliar bem como 
contribuir com novas pesquisas para o campo do conhecimento científico relacionado ao tema 
proposto.  
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