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"Todas as pessoas na Terra têm potencial e têm também o direito de viver com um 
mínimo de qualidade de vida. Em todas as culturas e civilizações, Yunus e o banco 
Grameen mostraram que até os mais pobres entre os mais pobres podem trabalhar 
para o seu desenvolvimento", sublinha o comunicado do Comité Nobel. 
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Resumo 

No contexto de crise económica actual, o microcrédito desempenha um papel crucial 
ao apoiar as pessoas que de alguma forma se encontram excluídas do sistema bancário 
convencional. Pelo seu contributo na criação do auto-emprego e da auto-
sustentabilidade, poderá auxiliar na redução do desemprego assim como da exclusão 
social e pobreza que lhe estão associadas. 
 
 A aferição do risco subjacente a esta prática assume-se como um tópico de 
importância vital ao correcto funcionamento das instituições de microfinança.  
 
Este estudo permite analisar, com base numa amostra referente a um período de dez 
anos de uma instituição de microcrédito portuguesa, a ANDC, quais são os 
determinantes do incumprimento nos contratos de crédito. Para tal, analisaram-se as 
características dos microempresários, do crédito e do negócio, tendo-se concluído que 
as variáveis que influenciam o cumprimento/incumprimento do serviço da dívida são: 
o estado civil, as habilitações literárias, o acompanhamento dos técnicos de 
microcrédito, o valor da prestação, o montante do crédito, a taxa de esforço e o banco 
que concede o empréstimo. 
O objectivo da determinação das variáveis indutoras do não cumprimento do serviço 
da dívida é o da contribuição para a construção de um mecanismo de credit scoring, 
que auxiliará tanto na previsão do cumprimento como do incumprimento dos 
contratos de crédito, considerando-se este como um elemento indispensável à análise 
do risco nas instituições financeiras actuais. Constata-se ainda que o acompanhamento 
dos microempresários por parte dos técnicos de microcrédito constitui o elemento 
diferenciador desta instituição, contribuindo significativamente para a melhoria tanto 
do alcance como da profundidade do microcrédito em Portugal.  
O acompanhamento prestado e a análise subjectiva efectuada pelos técnicos deverão 
contudo ser complementados pela aplicação de um modelo matemático-estatístico de 
credit scoring na instituição. A escolha do mecanismo adequado bem como o seu 
entendimento e aceitação por parte dos analistas de crédito constitui um elemento 
imprescindível ao seu sucesso.   
 
Palavras-chave: Microcrédito, Microfinanças, ANDC, Risco de Crédito, 
Incumprimento, Credit scoring, Regressão Logística.  
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Abstract 

In the context of the current economic crisis, microfinance plays a key role in 
supporting people who are otherwise excluded from conventional banking. For it 
contribution in creating self-employment and self-sustainability, it may assist in 
reducing unemployment and consequently social exclusion and poverty that are 
associated with it.  
 
The measurement of risk behind this practice is assumed as a topic of vital importance 
to proper functioning of microfinance institutions.  
 
This study allows us to analyze, based on a sample corresponding to a period of ten 
years of a Portuguese microfinance institution, ANDC, which are the determinants of 
default on credit contracts. To this purpose were analyzed the characteristics of micro 
entrepreneurs and business credit and it was concluded that the variables that 
influence compliance/non compliance are: marital status, qualifications, technical 
monitoring of microfinance, the monthly instalment, the amount of credit, the rate of 
effort and the bank which grants the loan. The objective of determining the variables 
that induce compliance/non compliance of the credit contracts is the contribution to 
building a credit scoring mechanism that will assist both on the prediction as on the 
determination of the compliance of credit, considering this as an indispensable 
element of risk analysis in financial institutions nowadays. We noted also that the 
monitoring of the micro entrepreneurs by technicians of microcredit is the 
differentiating element of this institution, contributing significantly to the 
improvement of the scope and depth of microcredit in Portugal. The accompaniment 
provided and the subjective analysis performed by the technicians should however be 
complemented by the application of a mathematical-statistical credit scoring model in 
the institution. The choice of the appropriate mechanism and their understanding and 
acceptance by credit analysts is an essential element of its success. 
 
Keywords: Microcredit, Microfinance, ANDC, Credit Risk, Insolvency, Credit scoring, 
Logistic Regression. 
 

 

 

 

 

 

 



6  
 

Agradecimentos 

Dedico este trabalho a todos os que se interessam pela temática do microcrédito, da 
pobreza e da exclusão social. Indissociável da questão do desenvolvimento, considerei-
o um tema fascinante, que me arrebatou e permitiu melhorar como pessoa, tendo sido 
acima de tudo um prazer realizar este trabalho, pois enquanto não compreendermos o 
sofrimento por que passam algumas pessoas no nosso planeta, não será possível 
darmos o devido valor à nossa existência, nem tampouco ajudar o próximo… ajudar 
nem que seja um indivíduo vale a pena.  
Agradeço aos meus pais, sem os quais não me teria sido possível alcançar este grau 
académico, pelo seu indispensável suporte emocional e carinho. À minha Mãe pela sua 
companhia, compreensão e lanches nas longas noitadas…  
Ao meu marido, Marco, pelo seu incondicional apoio nos momentos mais difíceis e por 
me lembrar sempre que este passo é de inestimável valor. Agradeço também todo o 
tempo livre que me permitiu usufruir para levar a cabo o longo processo de 
investigação.   
À Vânia, ao Sílvio, à Vanda, Vanessa, Teresa, pela sua paciência e amizade nas imensas 
conversas acerca da “tese”! À Márcia pela partilha de matérias e livros sobre o assunto 
e pelo apoio e amizade.  
 Aos meus irmãos, Vítor e Amadeu, pelo seu interesse, apoio e carinho demonstrado 
ao longo de todo o processo. Ao Vítor pelo incentivo para continuar sempre a estudar 
e chegar cada vez mais longe.   
Agradeço às minhas Orientadoras, Professora Dr.ª. Maria Nazaré Esparteiro Barroso e 
Professora Dr.ª. Isabel Proença, por terem acreditado nas minhas capacidades e pelo 
seu apoio e coordenação, sem o qual a realização deste trabalho teria sido 
infinitamente mais difícil. 
Agradeço ao Professor Pedro Verga Matos e aos colegas do Mestrado de Ciências 
Empresariais, em particular à Rute Correia, pela partilha da base de dados fruto da sua 
recolha na Associação Nacional do Direito ao Crédito. Foi a recolha inicial que me 
permitiu “trabalhar” a base de dados, as variáveis a ela subjacentes e criar novas 
variáveis.  
Agradeço a toda a equipa da Associação Nacional de Direito ao Crédito, em especial ao 
Dr. José Centeio, ao Dr. Luís Vasconcelos, à Dª. Olinda e ao Dr. Manuel Braga por me 
terem acolhido no seio da organização onde efectuei o trabalho complementar de 
recolha dos dados. Agradeço igualmente ao técnico de microcrédito Dr. Pedro Félix, 
por me ter mostrado a realidade do microcrédito no terreno. O contacto com os 
microempresários permitiu-me entender de forma aprofundada todo o processo de 
concessão do empréstimo, abertura do negócio e a importância do acompanhamento 
prestado pelos técnicos de microcrédito.  
 
Obrigada a todos! 

 

 



7  
 

Índice 

Lista de Acrónimos ........................................................................................................................ 3 

Resumo .......................................................................................................................................... 4 

Abstract ......................................................................................................................................... 5 

Agradecimentos ............................................................................................................................ 6 

Índice ............................................................................................................................................. 7 

Lista de tabelas .............................................................................................................................. 8 

Lista de figuras .............................................................................................................................. 9 

I. Introdução ................................................................................................................................ 10 

II. Revisão de Literatura............................................................................................................... 12 

2.1. Microcrédito ......................................................................................................................... 12 

2.2. Microfinanças ....................................................................................................................... 14 

2.3. Credit Scoring ....................................................................................................................... 16 

III. Análise empírica ..................................................................................................................... 19 

3.1. Caracterização da amostra ................................................................................................... 19 

3.2. Descrição e selecção das variáveis ....................................................................................... 20 

3.3. Definição do modelo: o modelo logit ................................................................................... 24 

3.4. Estimação e análise dos resultados ...................................................................................... 26 

IV. Conclusão ............................................................................................................................... 28 

V. Limitações e recomendações para trabalhos futuros ............................................................. 29 

Bibliografia .................................................................................................................................. 31 

Sítios da Internet ......................................................................................................................... 34 

Anexos ......................................................................................................................................... 34 

 

 

 
 



8  
 

Lista de tabelas 

Tabela 1 - Tipos de modelos de credit scoring com relevância para as MFIs ............................. 34 

Tabela 2 - Variáveis do Projecto .................................................................................................. 34 

Tabela 3 - Variáveis do promotor ................................................................................................ 34 

Tabela 4 - Variáveis do Crédito ................................................................................................... 35 

Tabela 5 - Variáveis do técnico de microcrédito ......................................................................... 35 

Tabela 6 - Percentagem de incumprimento face à tipologia do empréstimo ............................ 35 

Tabela 7 - Distribuição por nível de literacia dos microempresários em Portugal no período 

1999-2009 ................................................................................................................................... 35 

Tabela 8 - Distribuição por NUT II dos projectos em Portugal no período 1999-2009 ............... 36 

Tabela 9 - Distribuição por Classificação das Actividades Económicas (CAE REV3) em Portugal 36 

Tabela 10 - Distribuição por ano de início do crédito em Portugal no período 1999-2009........ 36 

Tabela 11 - Estatísticas descritivas das variáveis consideradas na regressão logística ............... 37 

Tabela 12 - Regressão logística do modelo principal para a probabilidade de incumprimento 

(n=973) ........................................................................................................................................ 38 

Tabela 13 - Regressão logística do modelo restrito para a probabilidade de incumprimento (n = 

973) ............................................................................................................................................. 39 

Tabela 14 - Teste do rácio de verosimilhanças ........................................................................... 39 

Tabela 15 - Coeficientes da regressão logística da variável dependente probabilidade de 

incumprimento do modelo principal .......................................................................................... 39 

Tabela 16 - Coeficientes da regressão logística da variável dependente probabilidade de 

incumprimento do modelo restrito ............................................................................................ 39 

Tabela 17- Capacidade de previsão do modelo principal para a probabilidade de 

incumprimento ............................................................................................................................ 40 

Tabela 18 - Capacidade de previsão do modelo restrito para a probabilidade de incumprimento

 ..................................................................................................................................................... 40 

 
 
 

 

 

 

 



9  
 

Lista de figuras 

Gráfico 1 - Tipologia dos contratos de microcrédito aprovados e creditados ...................................... 40 

Gráfico 2 - Contratos de microcrédito aprovados e creditados segundo o género .............................. 41 

Gráfico 3 - Distribuição por grupo etário dos microempresários em Portugal no período 1999-

2009 ....................................................................................................................................................... 41 

Gráfico 4 - Distribuição por nacionalidade dos microempresários em Portugal no período 1999-

2009 ....................................................................................................................................................... 41 

Gráfico 5 - Distribuição por estado civil dos microempresários em Portugal no período 1999-

2009 ....................................................................................................................................................... 42 

Gráfico 6 – Evolução do default de 1999 a 2009 .................................................................................. 42 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  
 

I. Introdução  

A luta contra a pobreza constitui uma das principais preocupações tanto dos países 
desenvolvidos como em vias de desenvolvimento (Mahjabeen, 2008; Hermes e 
Lensink, 2007). Segundo Sachs (2006), é possível reduzir a pobreza mundial extrema 
para metade em 2015 e exterminá-la em 2025. Associado a este conceito surge o da 
exclusão social, constituindo o microcrédito, actualmente, uma das armas mais 
poderosas na luta contra este flagelo. Longe de ser uma “panaceia para todos os 
males” (Alves, 2006), é ainda assim um mecanismo eficaz que, conjugado com outros, 
poderá contribuir em larga escala para a redução da pobreza e criação de emprego.  
O risco de crédito, de liquidez, de governance, operacional ou de gestão, de taxa de 
juro e de reputação (Legderwood e White, 2006), são alguns dos riscos a que o sistema 
financeiro, e as MFIs em particular, se encontram expostas. O novo acordo de Basileia 
II evidencia a crescente necessidade de controlo do risco de crédito das instituições 
financeiras ao introduzir novas metodologias de mensuração, análise e administração 
do mesmo (BCBS, 2006: 100). Segundo Schreiner (2002, 2004) uma correcta aferição 
do risco e da capacidade de cumprimento dos empréstimos por parte da população 
que a ele recorre é um dos grandes desafios que se coloca actualmente à prática do 
microcrédito. Precisamente, uma das formas de superar esse desafio, é através da 
aplicação de mecanismos de credit scoring na área da microfinança. Apesar da 
complexidade de alguns modelos existentes a operar em diversas empresas e na banca 
tradicional, a sua aplicabilidade à realidade das microfinanças, e em particular do 
microcrédito, carece de adaptação.  
 
Sendo ainda escassos os estudos desenvolvidos em torno deste tópico, em particular 
em Portugal, o aprofundamento e contributo de estudos que possam melhorar a 
aplicação e funcionamento associados a esta prática são importantes.   
Este estudo visa contribuir para a redução do risco associado à prática do microcrédito 
através da identificação dos factores que contribuem para o incumprimento dos 
contratos. As questões a que se pretende dar resposta são então quais os factores 
subjacentes ao não cumprimento do serviço da dívida dos contratos de microcrédito 
em Portugal, em concreto na ANDC, no período de 1999 a 2009? Os determinantes 
que explicam o incumprimento encontram-se relacionados com as características dos 
microempresários, do negócio ou do crédito? Assumindo-se o acompanhamento como 
o elemento diferenciador desta prática em relação ao crédito tradicional, qual o seu 
impacto no incumprimento? Os factores macroeconómicos, como o desemprego, a 
taxa de inflação, o PIB per capita, têm impacto no incumprimento? Qual a viabilidade 
da aplicação de um mecanismo de credit scoring?  Que modelos são mais eficientes: os 
objectivos -matemático-estatísticos, os subjectivos - análise qualitativa dos técnicos de 
microcrédito - ou um modelo híbrido - a conjugação de ambos? 
 
Para dar resposta a estas questões, analisou-se uma amostra de 973 projectos 
aprovados e creditados pela ANDC no período de dez anos. Através da técnica 
estatística regressão logística obtiveram-se dois modelos: um principal e um restrito, 
tendo sido identificadas as variáveis que contribuem para o não cumprimento do 
serviço da dívida e o impacto de cada uma na probabilidade de incumprimento. Apesar 
das limitações sentidas em termos da qualidade da base de dados, em virtude de 
alguns missing values, e por só se dispor de créditos aprovados, tendo como referência 
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Vigáno (1993), após detecção das variáveis que influenciam o incumprimento dos 
contratos, o objectivo primordial deste estudo é o de fornecer indicações à ANDC 
sobre as variáveis que deverá considerar como preditivas do incumprimento e que 
poderão servir de base à construção de um modelo de credit scoring, em 
complemento à avaliação efectuada em primeira instância pelos técnicos de 
microcrédito e pelo Comité de Decisão da instituição.  
 
O trabalho encontra-se estruturado em quatro partes: na primeira apresentam-se 
conceitos, definições e uma revisão à literatura do microcrédito, das microfinanças e 
dos modelos de credit scoring em vigor. Na segunda secção apresenta-se o modelo 
seleccionado para a análise dos dados, define-se e caracteriza-se a amostra, 
estimando-se por último o modelo de regressão. Na fase final do trabalho, identificam-
se as conclusões retiradas, as limitações e dificuldades sentidas e apresentam-se 
sugestões para o desenvolvimento de futuras investigações relacionadas com a 
temática do microcrédito.  
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II. Revisão de Literatura  

2.1. Microcrédito 

Por microcrédito entenda-se a concessão de um montante reduzido de crédito 
destinado àqueles que se encontram excluídos do sistema de crédito tradicional. O 
motivo mais comum de exclusão reside essencialmente nas garantias que os pobres 
não têm para oferecer aos seus emprestadores. 
Apesar da prática do microcrédito ser relativamente recente, pelo menos no mundo 
ocidental, a sua origem remonta ao século XIX, onde ocorreram diversas 
manifestações de concessão de reduzidos montantes de crédito que poderão ser 
caracterizadas como microcrédito. A primeira ocorreu em 1846 na Alemanha com a 
criação da Associação do Pão, que cresceu transformando-se numa cooperativa de 
crédito destinada aos pobres (Silveira Filho, 2005). No Canadá, em 1900, criaram-se as 
Caisses Populaires, hoje com mais de cinco milhões de pessoas.1 Nos Estados Unidos 
da América, em 1953, Walter Krump criou “Os Fundos de Ajuda”. Actualmente existe a 
Federação das Ligas de Crédito operadas  a nível nacional e  internacional. Iniciativas 
semelhantes devem ter ocorrido no Mundo, existindo actualmente modelos distintos 
de microcrédito a nível mundial (Hassan, 2002), contudo, a que veio consolidar e 
revolucionar o conceito associado ao microcrédito foi a praticada pelo Professor 
Mohammad Yunus, no Bangladesh, em 1976, podendo inclusivamente ser descrita 
como a experiência de microcrédito mais bem sucedida até à data. O Banco Grameen, 
o primeiro banco do mundo especializado em conceder microcrédito, é detido pelos 
beneficiários pobres e trabalha exclusivamente para eles: “O "Grameencredit"-crédito 
do banco Grameen- baseia-se na premissa de que os pobres têm habilidades 
profissionais não utilizadas, ou subutilizadas. (…) Para eliminar a pobreza tudo o que 
temos de fazer é implementar as mudanças apropriadas nas instituições e políticas, 
e/ou criar novas instituições e políticas (…)”.   
Yunus (2003) alerta-nos para a confusão gerada em redor do termo microcrédito e 
remete-nos para uma caracterização tipológica: tradicional de carácter informal, 
bancos convencionais ou especializados, organizações não governamentais, de 
carácter rural, cooperativo, aplicado ao consumo, e finalmente, ainda o tipo 
“grameencredit”, praticado pelo banco Grameen. Podemos encontrar outras 
definições do microcrédito em Comissão Europeia (2007); Couto e Ponte (2009) e 
ainda em Medina (2006), onde o microcrédito é encarado como um instrumento de 
combate à exclusão, facilitando a integração económica e social de pessoas 
desfavorecidas e também como um mecanismo de animação e estímulo nacional 
através do seu contributo para o desenvolvimento económico e social.  
O microcrédito constitui um ramo específico da microfinança, que consiste num 
conjunto de práticas bancárias construídas em torno da concessão de pequenos 
empréstimos, tipicamente sem garantias, tendo por base reduzidos depósitos 
bancários.  
A literatura do microcrédito é bastante extensa e variada, abordando essencialmente 
países em vias de desenvolvimento. Nestes, o microcrédito concretiza-se através de 
associações não governamentais e cooperativas mediante o sistema informal 
contrariamente ao que ocorre nos países desenvolvidos em que a prática do 

                                                           
1 http://microcredito.wordpress.com/origem-do-microcredito/ 
  http://www.bcb.gov.br/ em Silveira Filho, 2005. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dito
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grameencredit&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://microcredito.wordpress.com/origem-do-microcredito/
http://www.bcb.gov.br/
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microcrédito ocorre ao nível bancário formal através de instituições financeiras 
apoiadas por sua vez em organizações não governamentais2. Contudo, verifica-se que 
apesar de numa fase inicial o microcrédito estar fortemente associado aos primeiros, 
actualmente a sua prática já se alastrou também aos países desenvolvidos. O modelo 
do Banco Grameen já foi replicado nos cinco continentes, estando a alastrar pelo Leste 
da Europa, Rússia e China, assumindo-se como um meio eficaz e flexível de 
disseminação de instrumentos financeiros às populações até então privadas destes, 
contribuindo avidamente para o combate à pobreza e como estímulo ao crescimento 
do sector privado, permitindo aos países participarem na redução da pobreza 
penetrando em novos segmentos dos mercados de crédito (Aghion e Morduch; 2000). 
Existem porém diferenças ao nível conceptual nos diversos modelos de microcrédito 
em relação à definição da população-alvo3; enquadramento legal das organizações: 
não-governamentais versus financeiras, e modalidades da concessão de crédito. 
Jain e Mansuri (2003) alertam-nos para a questão da definição do plano de 
pagamentos que deverá ser criteriosamente analisado pois muito rígido poderá 
conduzir ao surgimento e proliferação do sector informal e ao consequente aumento 
das taxas de juro.  
Silva e Góis (2007) definem microcrédito e microfinanças globalmente e em particular 
no Brasil, concluindo que não existe consenso para estes termos na literatura. 
Analisam ainda a finalidade de aplicação do empréstimo para fins produtivos, 
classificando-a em: geral, produtivo e produtivo orientado.4 
O microcrédito é igualmente abordado na literatura como concessão de crédito em 
grupo por esta modalidade poder reduzir as assimetrias de informação. Hermes, Niels 
e Lensink (2007) contribuem para a clarificação do porquê e de como funciona esta 
prática.  
A literatura do microcrédito foca-se também em vários assuntos. Hudon (2008) propõe 
uma classificação para o sector da microfinança indiano: algumas instituições baseiam 
as suas interacções em normas rígidas e regras; outras em valores. O caso dos pobres 
da China rural e o papel do microcrédito no seu meio envolvente é apresentado por 
Turvey e Kong (2009). Analisam de que forma uma estrutura de crédito baseada na 
confiança é aplicada na concessão de microcrédito ao sector agrícola.  
Morduch (1999b) analisa as características e comportamento de diversas MFIs: 
Grameen Bank, Banco Sol na Bolívia, Badan Kredit Desa e dos FINCA Village Banks5. 
Imai, Arun e Annim (2010) analisam, através de um indicador que reflecte os aspectos 
multidimensionais da pobreza, de que forma o acesso à microfinança na Índia permite 
reduzir a pobreza com base nos empréstimos concedidos pelas MFIs ao sector 
produtivo. Estes empréstimos apresentam um maior impacto ao nível da redução da 
pobreza se aplicados nas áreas rurais, contudo, uma segunda conclusão permite 

                                                           
2Microcredit institutions operate in a variety of institutional structures NGOs, trusts, non-bank finance corporations, banks, 
financial companies, and so on (Yunus, 2006a: 6).  
3Em termos de público-alvo existe uma diferença significativa entre o microcrédito praticado nos países em vias de 
desenvolvimento e desenvolvidos. Nos primeiros, a exclusão económica não acarreta necessariamente exclusão social, fruto de 
sociedades mais inclusivas, mais restritas em termos de partilha social entre os seus elementos. Nos países desenvolvidos, à 
exclusão económica gerada pela desigualdade na distribuição do rendimento, acresce a exclusão social, gerada pelo crescimento 
dos meios urbanos, desprovidos de relações interpessoais estavéis e duradouras (Alves, 2008).  
4Para actividades produtivas baseadas no relacionamento personalizado entre a instituição de microcrédito e o empreendedor, 
por meio de agentes de créditos. 
5What is FINCA? FINCA International, Inc. provides financial services to the world’s poorest families so they can create their own 
jobs, raise household incomes, and improve their standards of living. FINCA delivers these services through a global network of 
locally-managed, self-supporting institutions (Graham, S., e Dommel, H. (Sem Data)).  
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constatar que nas áreas urbanas o simples acesso da população às instituições de 
microfinança, apresenta, em média, um impacto superior ao nível da redução da 
pobreza do que o contributo específico dos empréstimos aplicados ao sector produtivo 
das áreas agrícolas. Ferro (2005) analisa a adequabilidade da prática do microcrédito 
ao sector bancário e financeiro do mundo islâmico, concluindo que não obstante a 
convergência detectada, dum ponto de vista essencialmente operativo, tanto a 
microfinança como o sistema financeiro requerem um elevado grau de inovação e 
criatividade para sobreviverem e competirem no mercado. Selinger (2008) identifica as 
mulheres como mais susceptíveis à pobreza, verificando-se que os clientes do 
microcrédito são essencialmente do sexo feminino. No Cairo, Nader (2008) classifica os 
programas de microcrédito em “sobrevivência”- fornecem um rendimento extra mas 
de natureza pontual - e “promocionais”- fomentam a implementação duma actividade 
profissional geradora de rendimento com carácter regular - e mostra que o 
microcrédito é positivamente relacionado com o bem-estar socioeconómico das 
mulheres, detectando uma correlação positiva entre o microcrédito, a escolaridade 
das crianças, o rendimento e a posse de activos pelas famílias, constatando que o 
microcrédito concedido às mulheres tem um maior impacto no bem-estar da família e 
das crianças em particular (Nader, 2008 e Yunus, 2006a).  
Apesar de o microcrédito ser encarado como promotor da auto-ajuda contra a 
dependência de apoios sociais (Copestake, Bahlotra e Johnson, 2001), verifica-se que 
nem todos os programas são dirigidos aos beneficiários mais pobres.  
Karlan et al (2008) analisam de que forma as relações sociais entre indivíduos no Peru 
estão na base da concessão de empréstimos no mercado informal, servindo de 
garantia na ausência de garantias reais, e define a confiança baseada numa rede de 
indivíduos como a quantidade máxima que um agente pode pedir emprestado a outro, 
concluindo-se, empiricamente, que a confiança baseada nas redes sociais leva à 
existência de emprestadores informais.  
Al-Azzam, Hill e Sarangi (2008), através da Microfund for Women da Jordânia, analisam 
os efeitos do controle, monitorização, pressão colectiva e laços sociais no 
comportamento dos mutuários.   
 
 
2.2. Microfinanças 
 
A microfinança não se traduz apenas na concessão de empréstimos, mas também na 
disponibilização de formas mais eficientes para as famílias de baixos recursos 
pouparem e se protegerem, podendo melhorar a sua qualidade de vida (Aghion e 
Morduch, 2011; Hermes e Lensink, 2007; Aguilar, 2006 e Mahjabeen, 2008). 
Associações como ADIE, ASA, BRAC, Grameen Bank, entre outras, encetam um 
movimento global.  
A literatura em torno deste tópico foca-se essencialmente na definição de melhores 
práticas e formas de actuação das MFIs. A importância da definição dum modo de 
conduta para estas instituições é evidente. A ideia subjacente é que as MFIs que 
seguem princípios morais e éticos vão igualmente combater melhor a pobreza. Não 
existe contudo evidência empírica neste sentido (Morduch, 2000).  
Hudon (2008) constata uma divergência nas normas de conduta das diferentes MFIs 
nomeadamente no domínio do seu campo de actuação: o objectivo da concessão do 
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microcrédito, com quem interagem e de que forma o fazem. Uma estrutura de 
microfinança global baseada em pontos comuns poderia contribuir para o aumento da 
eficácia das instituições através de um melhor aproveitamento das suas competências. 
Associado a este mecanismo surge o conceito de social rating que visa medir 
essencialmente a probabilidade de uma instituição de microfinança atingir a sua 
missão social de acordo com os valores sociais vigentes (Micro-Credit Ratings 
International Limited (M-CRIL), 2006)6.  
Hermes e Lensink (2007) analisam o sistema de garantias individuais versus colectivas 
medindo o impacto na rendibilidade e performance das MFIs, concluindo que as 
instituições que se baseiam na abordagem individual aparentam possuir um melhor 
desempenho financeiro, porém um menor peso de beneficiários pobres e de mulheres 
na sua carteira de clientes, quando comparadas com a abordagem de risco colectivo. 
Conclui-se igualmente que um aumento nas taxas de juro acima de um certo nível 
deteriora a qualidade do portfolio considerando a assunção individual do risco, 
situação contrária às instituições que optam pela abordagem colectiva: o controlo 
colectivo leva a uma redução do risco moral e da selecção adversa na concessão do 
microcrédito. O artigo revela também que as instituições, a partir do momento em que 
abandonam uma visão mais “social” para adoptar uma mais “financeira”, tendem a 
concentrar os seus créditos nos clientes mais favorecidos economicamente, 
conduzindo a que o objectivo primordial do microcrédito, que é conceder crédito aos 
mais desfavorecidos, falhe. Giné et al (2010) analisam, através da simulação de jogos 
económicos, os mecanismos associados à microfinança no Peru, concluindo que a 
assunção do risco se adequa em grande parte às previsões teóricas e que os incentivos 
dinâmicos contribuem para a redução do risco de incumprimento, mesmo sem 
concessão em grupo. Consideram que esta, por sua vez, aumenta a exposição ao risco, 
em particular quando os emprestadores são avessos ao mesmo, tornando-se 
moderado apenas quando os mutuários formam os seus próprios grupos: “Os bancos 
de microfinança usam os contratos baseados na concessão de crédito em grupo com o 
objectivo de fortalecer os incentivos dos mutuários para a diligência mas os contratos 
são vulneráveis ao free-riding e à colisão”.  
A questão de como os analistas de crédito utilizam e adaptam as regras e medidas da 
microfinança às necessidades dos seus clientes é também explorada por Canales 
(2011). Alguns optam por não seguir as medidas estipuladas numa tentativa de melhor 
se adaptarem e satisfazerem as necessidades dos mutuários enquanto outros as 
seguem estritamente.  
Tendo o microcrédito surgido no Bangladesh, são inúmeros os estudos que existem 
também acerca da microfinança neste país. Alguns sugerem que é imprescindível para 
conferir poder aos pobres assumindo-se como uma estratégia de desenvolvimento 
efectiva, sendo utilizada pelo governo como uma forma de melhorar o nível de vida 
dos mesmos, contribuindo para o alcance dos objectivos de desenvolvimento do 
milénio propostos pelas Nações Unidas (Mahjabeen, 2008). Alguns autores defendem 
que o acesso aos serviços oferecidos pela microfinança são necessários mas não 
suficientes para conferir poder às mulheres apesar do seu empowerment se encontrar 
estreitamente relacionado com o rendimento auferido pelas mesmas (Dessy e 
Ewoudou, 2006). Esta questão encontra justificação no facto das mulheres 
desempenharem um papel desigual no sistema produtivo.   
                                                           
6
http://www.m-cril.com/pdf/M-CRIL%20Introduction%20to%20Social%20Rating.pdf 

http://www.m-cril.com/pdf/M-CRIL%20Introduction%20to%20Social%20Rating.pdf
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Karnani e Ross (2009) dizem-nos que a regulação é necessária em três áreas: 
transparência, controlo das taxas de juro e nas práticas de recuperação de crédito. A 
necessidade de regulação advém essencialmente de uma combinação “explosiva” que 
poderá levar à exploração dos pobres através do enfoque das instituições no lucro, 
pela competição mínima nesta área e pela vulnerabilidade dos beneficiários pela 
reduzida informação e baixo nível educacional que possuem. Contudo, analisando a 
questão pela óptica do “emprestador”, de que forma o mesmo se poderá proteger do 
risco de conceder empréstimo sem garantias? A concessão de empréstimo a título 
informal é desprovida de garantias formais, advindo daí a necessidade de criação de 
outro tipo de garantias.  
Ashta (2006) alerta-nos para a problemática da assimetria na informação associada à 
concessão de empréstimos através dos seguintes conceitos: selecção adversa, risco 
moral e dificuldades de monitorização. O problema primário que se coloca a qualquer 
emprestador, antes da concessão do empréstimo, é a correcta distinção entre “bons” 
e “maus” mutuários7. Tal diferenciação é possível através da utilização de um modelo 
de credit scoring (Vojtek e kočenda 2006). 

2.3. Credit Scoring 

As finanças de um modo geral - e o microcrédito em particular - não são mais do que 
mera gestão de risco. A gestão desse risco poderá ser efectuada de forma mais 
eficiente com o recurso aos modelos de credit scoring, sendo actualmente uma das 
técnicas utilizadas no mercado para a classificação do cliente quanto ao risco potencial 
gerado por ele do não cumprimento da sua promessa de pagamento. Encontrando-se 
a aplicação do credit scoring ao microcrédito em estado embrionário, tal facto 
constitui um dos maiores desafios na aferição do risco dos microempresários 
cumprirem o pagamento das suas dívidas conforme estabelecido na medida em que o 
mesmo se baseia no uso do conhecimento da performance e das características de 
empréstimos passados na previsão da performance dos empréstimos futuros 
(Schreiner; 2002; 2004; 2005).  
Tal limitação constitui uma das grandes ameaças à estabilidade das instituições 
financeiras. A história do credit scoring remonta a 1945 quando foi desenvolvido o 
primeiro modelo estatístico de análise de crédito8. A sua aplicação começou por 
ocorrer no âmbito do crédito ao consumo. Em 1974, através do Equal Credit 
Opportunity Act, iniciou-se um novo estádio de desenvolvimento, ao se introduzir a 
proibição de discriminação no acesso ao crédito baseado em características como a 
etnia, a religião, a nacionalidade, o sexo, o estado civil, a idade, entre outros critérios 
(Bumacov e Ashta, 2011). A crescente massificação na concessão de crédito assim 
como os avanços verificados a nível tecnológico, estatístico e informático precipitaram 
o desenvolvimento de modelos de credit scoring cada vez mais elaborados e 
complexos com um maior poder de previsão. Nos anos 90 a sua aplicação generalizou-
se. Actualmente praticamente todas as instituições bancárias e financeiras os utilizam 

                                                           
7Trata-se de uma manifestação de informação assimétrica, já que o banco tem que revelar dados confidenciais dos seus clientes. 
8A sua introdução no mercado foi efectuada pelos matemáticos Bill Fair e Earl Isaac para a American Investment Company por 
volta dos anos 50. http://www.bfconsulting.com/en/newsroom/publications/14-credit-scoring-in-microfinance 
The first major use of credit scoring dates back to the 1960s, when credit card business grew up and the automatized decision 
process was a must. Credit scoring was fully recognized in the USA by the 1975 Equal Opportunity Act, which stated that any 
discrimination can be based only on statistical assessments (Vojtek and Kočenda, 2006).  

http://www.bfconsulting.com/en/newsroom/publications/14-credit-scoring-in-microfinance
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na análise da concessão de crédito como forma de controlo do risco e como auxílio na 
tomada das melhores decisões nos financiamentos, diferindo entre si pela informação 
que contemplam, pelo sujeito da avaliação - indivíduos ou empresas - e pela base de 
dados utilizada (Girault e Alfredo, 2007). São várias as instituições a nível mundial que 
as adoptaram, através do apoio de organizações em rede: a Acción International 
apoiou o BancoSol Mibanco e o Banco Solidário e a organização Women’s World 
Banking (WWB) auxiliou filiais na Colômbia, incluindo CMM Medellín, WWB Cali, FMM 
Bucaramanga, CMM Bogotá e FMM Popayán (Salazar, sem data).  
Existem inúmeras definições na literatura para este conceito. O credit scoring é um 
modelo objectivo e apropriado para avaliar o risco de default. Consiste num modelo 
estatístico multivariado que examina as diferentes características dos mutuários 
atribuindo um peso diferente às variáveis explicativas em risco de default, 
determinando a probabilidade de incumprir para cada mutuário. Constata-se que o 
momento em que o mutuário ocorre em default é um excelente preditor do 
comportamento do mesmo no decorrer do contrato (Giambona e Lo Iacono, 2008). 
Contudo, no domínio específico das instituições de microcrédito, visam identificar 
essencialmente as características do empreendedor e do seu negócio. Os modelos de 
credit scoring podem ser classificados em diferentes categorias: modelos de aprovação 
de crédito e modelos de análise comportamental, também conhecidos por behavioral 
scoring (Saunders, 2000), ou em modelos subjectivos e modelos objectivos (Dellien, 
2003). Os subjectivos são baseados no juízo de valor dos analistas de crédito assim 
como na experiência acumulada que permite a detecção de padrões passados. Os 
objectivos, por seu turno, podem ser classificados em métodos estatísticos e newers. 
Os newers podem ainda ser subdivididos em modelos assentes nas tecnologias da 
informação e em modelos baseados na teoria do preço das opções. Destacam-se como 
métodos de cariz tecnológico os neural networks, redes neuronais e as decision tree ou 
árvores de decisão. Verifica-se que estes métodos têm demonstrado maior coerência, 
sensibilidade e eficiência em relação aos métodos tradicionais, os matemático-
estatísticos (Ince e Aktan, 2009). Ambas as abordagens têm lugar no microcrédito, 
complementando-se: o scoring estatístico9 foca-se nos dados quantificáveis enquanto 
o scoring subjectivo centra a sua análise essencialmente nos dados qualitativos. 
Complementam-se na medida em que o scoring subjectivo pode considerar o que o 
scoring estatístico ignora e o scoring estatístico poderá por sua vez contemplar 
relações demasiado numéricas e demasiado complexas ou demasiado subtis para o 
scoring subjectivo (Schreiner, 2002). Assim, a abordagem correcta é um modelo 
híbrido: um modelo que contemple a análise subjectiva baseada em juízos de valor 
com uma análise baseada em técnicas matemático-estatísticas: na base de construção 
dos modelos de scoring predominam os modelos econométricos, tais como a 
regressão logística e o modelo probit, assim como as árvores de decisão (inteligência 
artificial) (Girault e Alfredo, 2007; USAID, 2006). Para Chorão (2005), os métodos de 
credit scoring podem dividir-se em: método logístico, análise discriminante, CART- 
árvores de classificação e regressão, redes neuronais e método K-NN.  
O Acordo de Basileia - Basel II (BCBS, 2006: 100) define incumprimento como a 
ocorrência, isolada ou simultânea, de um ou mais destes eventos: a incapacidade por 

                                                           
9“O scoring estatístico não é mais do que uma terceira voz na comissão de crédito que relembra ao gestor de crédito e ao gestor 
do empréstimo dos elementos do risco que eles podem ter negligenciado” (Schreiner, 2002).  
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parte do cliente de cumprir com as suas obrigações à banca na totalidade e pelo facto 
de o cliente se encontrar em mora há mais de 90 dias.10  
Legderwood e White (2006) referem que a exposição ao risco nas MFIs ocorre a vários 
níveis, destacando o risco de crédito, já que uma inadequada mensuração do perfil de 
risco de um microempresário poderá não só afectar o retorno financeiro da instituição 
como funcionar igualmente como uma barreira ao investimento na microfinança.  
A tecnologia pode auxiliar uma instituição de microfinança a analisar como é que os 
seus clientes se comportaram no passado com vista a efectuarem decisões mais 
conscientes na concessão de crédito no futuro, a desenvolverem técnicas de 
recuperação mais eficazes, a definirem de forma mais adequada a população-alvo e a 
aumentarem a retenção de clientes, constatando-se que a produtividade por parte dos 
analistas de crédito, medida pela quantidade de empréstimos concedidos, aumenta na 
ordem dos 15% a 30% após a implementação do credit scoring (Salazar, sem data). 
Ao longo do tempo tem sido notório o porquê do insucesso dos processos de scoring: 
os mesmos não falham devido a problemas estatísticos, mas sim devido à recusa por 
parte dos analistas das instituições de microfinança na sua implementação. A questão 
central é que verifica-se por parte de alguns funcionários das MFIs resistência à 
mudança. Contudo, um scorecard, inteligentemente desenvolvido, flexivelmente 
implementado e correctamente gerido poderá acelerar o processamento de concessão 
de empréstimos fornecendo informação acerca de preços e aprovisionamento, que 
poderá auxiliar os bancos e as MFIs na poupança de custos, na redução da 
subjectividade e na melhoria da gestão de risco.  
No segmento do microcrédito, uma melhoria na eficiência irá simultaneamente 
aumentar o lucro ao mesmo tempo que expande o acesso ao crédito por parte dos 
microempresários (USAID, 2006).  
Schreiner (1999, 2000, 2002, 2004; Costa, 2006) alertam para o facto de que na 
microfinança os modelos informáticos não vão substituir os analistas financeiros em 
virtude de algumas das características que estão subjacentes à decisão de crédito 
serem de cariz subjectivo e qualitativo, o que dificulta a elaboração de um scoring que 
traduza o nível de risco associado a um cliente, podendo contudo reduzir os riscos 
mais elevados, funcionando como um sistema de confirmação do julgamento humano. 
Por o scoring permitir a redução do risco verificam-se menos contratos em estado de 
incumprimento, que ao reduzir o tempo dispendido em cobranças, permite uma 
melhoria na eficiência, promovendo tanto o alcance do microcrédito como a sua 
sustentabilidade.  
Poderão os modelos de credit scoring ajudar as instituições de microfinança nos países 
pobres tanto como têm auxiliado as entidades financeiras nos países ricos? Após a 
análise de uma instituição na Bolívia, concluiu-se que apesar do incumprimento na 
microfinança depender de muitos factores difíceis de incluir em modelos estatísticos, 
mesmo dados fáceis de armazenar e portadores de baixos custos possuem de facto 
algum poder de previsão.  
A resposta à questão: Que método escolher? não é linear e depende essencialmente 
das preferências do banco, da disponibilidade de dados, das suas características, etc. 
(Vojtek e kočenda, 2006). Pelo facto das instituições disporem de informação limitada 
leva à necessidade de tomada de medidas: o estabelecimento dum plano de 
pagamentos rígido, a concessão de empréstimos colectivos -a falta de pagamento de 

                                                           
10Definição adoptada pela ANDC na consideração do incumprimento dos contratos de microcrédito.  
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um beneficiário inviabilizaria a concessão de empréstimos ao resto do grupo -ou ao 
cancelamento de concessões futuras em virtude do incumprimento (Copestake, 
Bhalotra and Johnson, 2001).  

III. Análise empírica 

3.1. Caracterização da amostra  

A base de dados extraída para análise é composta por 973 projectos do universo de 1 
123 projectos aprovados pela ANDC e creditados entre Junho de 1999 e Junho de 
2009, tendo sido seleccionadas para análise as variáveis que se consideraram mais 
relevantes. A base de dados foi facultada pela ANDC, tendo a amostra sido recolhida 
por um grupo de alunos do ISEG que anteriormente desenvolveram estudos também 
nesta área.  
Da base de dados original eliminaram-se os projectos em análise e creditados pelo BES. 
Esta exclusão fundamenta-se no facto do BES11, ao contrário dos outros bancos, não 
facultar informação sobre a duração da mora e existir apenas relatório de ocorrência 
ou não de incumprimento, não existindo controlo do número de prestações em atraso, 
sendo portanto impossível aferir se o contrato se encontra em mora há mais de três 
meses, sendo esse o período mínimo definido para a ocorrência de incumprimento. 
Considera-se que esta metodologia de análise irá conferir mais rigor ao estudo em 
questão. Nos dois bancos em análise, BCP e CGD, verifica-se então que a maioria dos 
microempresários, 78.9%, recorreu ao BCP. Eliminaram-se igualmente os processos em 
análise de decisão.  
Os empréstimos podem se subdividir em: 1º, 2º ou 3º empréstimo, reestruturação ou 
acréscimo de capital, todos num montante máximo de 10 000€. Considera-se que a 
amostra é representativa da realidade do microcrédito em Portugal, devido a: a ANDC 
constituir o principal veículo de concessão de microcrédito no país; a amostra abranger 
todo o território nacional; o período escolhido ser adequado dado que inicia na criação 
da ANDC em Portugal e termina em Junho de 2009.  
Verifica-se que, em relação ao estado do negócio, 79.3% dos estabelecimentos estão 
abertos e 20.7% encontram-se fechados. Considera-se que um negócio fechado 
poderá ser indutor de incumprimento, pela ausência de receitas. Constata-se 
igualmente que o incumprimento ocorre de forma distinta caso se trate de um 1º, 2º 
ou 3º empréstimos ou dum acréscimo ou reforço de capital. Os dados revelam que os 
empréstimos concedidos pela primeira vez são os mais incumpridores - o 
desconhecimento do microempresário e do negócio em si poderão ser uma das causas 
- com excepção das reestruturações que ocorrem numa fase em que o negócio não 
está a correr bem, traduzindo-se este facto numa taxa de incumprimento de 33,33%. 
Contrariamente, os acréscimos de capital revelam uma taxa de incumprimento inferior 
- se o negócio se vai expandir, deduz-se que o mesmo está a correr bem pelo que a 
probabilidade de incumprir deverá ser menor. 

                                                           
11Existiam 117 casos do BES, tendo sido igualmente excluídos os casos em que mais do que um empréstimo foi concedido a um 
microempresário. Neste caso, considerou-se apenas o empréstimo mais recente nos casos em que este já foi creditado. Esta 
decisão foi baseada na análise de cada caso, tendo-se concluído que: 55% dos empréstimos encontram-se sem mora e 23% com 
mora mas apenas no empréstimo mais recente. Nos cerca de 22% de casos em que o empréstimo mais recente aguarda crédito, 
considerou-se o primeiro empréstimo.   
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Os casos em que o contraente solicita o 2º ou o 3º empréstimos dizem respeito a 
pedidos subsequentes que são efectuados ao 1º empréstimo mas para um negócio 
novo. Pressupõe-se nestes casos que o mutuário liquidou o 1º ou o 2º empréstimo e 
solicita outro12. 
O ano de maior concessão de crédito é 2008 com 213 projectos aprovados. Verifica-se, 
desde 1999, que a tendência geral tem sido a do crescimento do número de 
aprovações de crédito, com ligeiros avanços e recuos. Contudo, em 2009, verifica-se 
uma quebra drástica do número de aprovações, cuja explicação pode residir no facto 
de 2009 ser o ano de início da crise económica que se vive actualmente com 
repercussões ao nível da contracção da economia e diminuição do investimento.  
A grande maioria dos mutuários opta pela ausência de carência, 43.4%, e 52% por dois 
meses. O tempo de creditação do negócio pode desempenhar um papel fundamental 
na sua viabilidade já que a não disponibilização atempada do montante do crédito 
poderá fazer perigar boas oportunidades de negócio. Constata-se contudo que na 
maioria dos projectos a creditação da conta do microempresário ronda os 30 dias com 
34.9%. Apenas para 11.1% dos mutuários o tempo de creditação é de 90 dias.  
Procedeu-se à análise das medidas de tendência central (média, mediana e moda) e de 
dispersão (variância e desvio-padrão). Verifica-se então que 47% dos indivíduos são 
homens, a idade média situa-se próxima dos 38 anos, sendo 30 a idade mais 
frequente, de entre a idade mínima de 18 anos e máxima de 72; 15% dos indivíduos 
possui escolaridade de nível superior; 86% da amostra é constituída por portugueses13; 
9% de africanos; cerca de 5% dos indivíduos são unidos de facto ao passo que 
aproximadamente 26% são casados. Constata-se ainda que 44% da amostra é de 
residentes em Lisboa; 77% não teve qualquer apoio social; 78% é inexperiente na área; 
21% tem o negócio fechado; 63% exerce a sua actividade numa loja; 31% não são 
acompanhados por técnicos de microcrédito; 29% são-no medianamente e 40% são-no 
bastante. O valor médio da prestação mensal é de 155€; o montante médio do 
financiamento é de 4907€; o peso médio do microcrédito no financiamento é de 87% e 
a taxa de esforço média é de 91,48%.  
 
 
3.2. Descrição e selecção das variáveis 

Na selecção das variáveis optou-se por uma selecção de cariz qualitativo, baseada 
essencialmente no conhecimento empírico da questão e nos determinantes que se 
julgaram, no contexto do microcrédito, indutores de incumprimento. De acordo com 
Field (2009), os métodos stepwise (FSP) e backward (BSP) - escolha das variáveis 
efectuada através do programa estatístico - são apropriados quando não existem 
estudos anteriores na área que justifiquem a escolha/selecção de determinadas 
variáveis ou em situações em que a causalidade não é importante e o objectivo é 
apenas o de encontrar um modelo que se adequa aos dados.  

                                                           
12However, it is often on the second and third loans that clients fall behind, perhaps because the loan size has grown too big or 
because the client has begun to take the MFI for granted. The MFI should apply the same rigorous financial and character tests to 
both new and repeat loans. Only by treating each loan as new can the loan sizes be calibrated each time, on the basis of actual 
financial data (Norel, 2001).  
13No que concerne à nacionalidade dos mutuários, optou-se por considerar: Portugal, Europa Ocidental e de Leste (justifica-se 
pelo alargamento de alguns países de leste à União Europeia), África (justificável pelo grande afluxo de PALOP’S para o nosso país), 
América Latina e Central e no âmbito destes expurgou-se a nacionalidade brasileira, justificável pelo elevado número de 
brasileiros em Portugal e pelas relações estreitas que nos unem a este povo, em termos históricos e linguísticos.   
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Importa referir que a escolha das variáveis carece de adaptação ao país em questão, 
da conjuntura económica e do objecto de estudo: a variável religião será adequada a 
um sistema de scoring de um país africano, a variável etnia a um sistema dos Estados 
Unidos da América mas não a Portugal. Para além da relativa homogeneidade em 
termos religiosos e de etnia em Portugal, a utilização destas características como 
factor de exclusão é inconstitucional. Igualmente, num país em vias de 
desenvolvimento, fará sentido analisar a proximidade do mutuário ao banco, por a sua 
distribuição ser escassa, mas não será adequada a sua inclusão num estudo em 
Portugal, onde o acesso aos bancos é homogéneo e relativamente fácil, até para as 
classes mais desfavorecidas. A variável dependente, incumprimento, foi construída a 
partir da observação da base de dados: assume o valor zero se o contrato não se 
encontra em incumprimento e um caso o contrato se encontre com mora.  
O processo de selecção das variáveis encontra algum suporte na literatura. De acordo 
com Vigáno (1993), o processo de selecção das variáveis pode ser decomposto em 
duas fases: pelo número efectivo de observações que cada uma apresenta, 
eliminando-se as que apresentam muitos missing values e uma segunda selecção 
baseada na teoria e na relação de cada variável com a insolvência do crédito. Dellien 
(2003) considera que, mesmo no âmbito nacional, não é apropriada a extrapolação de 
análises entre instituições de microfinanças, em virtude das características dos clientes 
variarem de uma instituição para outra e do próprio processo de concessão de 
microcrédito diferir. Refere como variáveis fulcrais a incluir num mecanismo de credit 
scoring, e portanto explicativas do incumprimento, as características do cliente: idade, 
estado civil e habilitações literárias.  
Para Vogelgesang (2003) as variáveis independentes podem ser divididas em quatro 
categorias: características pessoais dos mutuários, informação sobre o negócio, 
condições e características dos empréstimos e por fim a quarta e última categoria com 
informação sobre as condições de mercado. Giambona e Lo lacono (2008) consideram 
as variáveis montante do empréstimo, os sectores institucionais dos mutuários, a área 
geográfica e o ano em que o empréstimo foi solicitado. Schreiner (2003) indica-nos 
também algumas das variáveis que poderão ser incluídas num credit scoring de acordo 
com as seguintes categorias: demográficas (género, idade, estado civil e habilitações 
literárias), familiares (número de elementos do agregado familiar), características do 
negócio (sector de actividade, tipo e maturidade do negócio e número de 
empregados), financeiras (rendimento do negócio, rendimento do agregado familiar) e 
características do empréstimo (montante solicitado, tipo de empréstimo).   
A lista das características potenciais a incluir num credit scoring varia de acordo com a 
organização, os dados recolhidos e analisados e as condições de mercado: o BancoSol 
e Mibanco incluíram na construção dos seus mecanismos de scoring variáveis 
associadas ao negócio (tipo de negócio, anos de experiência) assim como informação 
relacionada com o histórico dos clientes (USAID, 2006).  
Como variáveis seleccionadas para a análise, destacam-se: 
-O género. Para Vigáno (1993) as mulheres são melhores clientes do que os homens 
por serem mais empreendedoras, contribuindo desta forma negativamente para o 
incumprimento. Considera-se, deste modo, que o facto de ser homem poderá 
contribuir positivamente para a probabilidade de incumprimento; 
-Estado civil e idade. Também o ser casado, em conjunto com a idade, conclui 
igualmente a autora, confere aos indivíduos estabilidade, contribuindo de uma forma 
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positiva para a redução do risco de crédito. Os indivíduos que vivem em união de facto 
vêem igualmente a sua probabilidade de incumprimento diminuir em relação aos que 
são solteiros, divorciados ou viúvos; 
-O nível de escolaridade poderá ser igualmente determinante já que indivíduos com 
maiores habilitações poderão dispor de mais conhecimentos técnicos e de gestão que 
poderão influenciar de forma positiva a performance do negócio. Colocou-se deste 
modo a hipótese de que os indivíduos que detêm o ensino superior possuem uma 
menor probabilidade de incumprir relativamente aos que têm outros níveis de ensino;  
-A região onde o negócio se encontra sediado poderá influenciar a probabilidade de 
incumprimento. Espera-se que negócios implementados na região de Lisboa tenham 
uma menor probabilidade de incumprimento possivelmente justificado pelo facto da 
actividade da ANDC ser menor fora de Lisboa, local onde se encontra sediada, o que 
origina que menos técnicos de microcrédito desenvolvam a sua actividade, prestando 
consequentemente um menor acompanhamento. Giambona e Lo lacono (2008) 
detectam uma associação entre as regiões do sul de Itália como mais propensas ao 
incumprimento do que as regiões do centro e do norte; 
-A nacionalidade. Estima-se que pelo facto de um negócio pertencer a um cidadão 
português a sua probabilidade de incumprimento diminua. Pelo facto de ser de 
nacionalidade africana a probabilidade de incumprir poderá aumentar em função de 
algumas dificuldades que os indivíduos possam sentir em virtude de se encontrarem 
em território desconhecido; 
-O sector de actividade do negócio - variável CAE- poderá, caso a área em questão não 
seja suficientemente inovadora ou competitiva, influenciar positivamente o 
incumprimento. Dado o maior peso na amostra de contratos pertencentes ao sector 
terciário, considerou-se interessante aferir qual o impacto no incumprimento de um 
contrato do sector terciário versus os que pertencem a outro sector de actividade; 
-O banco onde o crédito é solicitado poderá afectar o incumprimento. Dispomos de 
um banco privado (BCP) e de um banco público (CGD);   
-O local onde exerce o negócio, poderá, com base no investimento inicial subjacente 
ao aluguer ou aquisição de um espaço físico, influenciar o incumprimento caso o 
mesmo ocorra fora do domicílio. Considera-se que um microempresário que inicie a 
sua actividade numa loja poderá ver a sua probabilidade de incumprir aumentada;  
-O número de postos de trabalho pode influenciar o incumprimento na medida em 
que a criação de postos de trabalho adicionais acarreta mais encargos, influenciando 
positivamente a probabilidade de incumprir; 
-O estado do negócio. Supostamente, quando um negócio já se encontra encerrado, a 
“disponibilidade” para cumprir o pagamento das prestações será inferior, ou porque o 
microempresário poderá sentir que está a pagar por algo que já não detém ou porque, 
na ausência dos rendimentos provenientes do negócio, a sua disponibilidade 
monetária deverá também ser inferior. Assume-se que um negócio fechado influencie 
positivamente o incumprimento; 
-A experiência profissional na área do negócio construiu-se no presente estudo a partir 
do cruzamento de duas variáveis: experiência profissional anterior e sector de 
actividade do negócio. Assume-se que os beneficiários detentores de formação 
profissional na área deveriam ter um desempenho superior no negócio em detrimento 
dos que não têm;   
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-O montante do empréstimo e valor da prestação por afectarem directamente o 
rendimento disponível dos mutuários, poderão, consequentemente, afectar o bom 
desempenho de um negócio e como tal o cumprimento do empréstimo de 
microcrédito. Segundo Norel (2001):  
“É crítico que o montante do empréstimo seja apropriado à dimensão do negócio”. 
Estima-se assim que uma prestação mais elevada tendo por base um montante de 
empréstimo mais elevado poderão estar na origem de uma probabilidade de incumprir 
mais elevada. Também um montante inferior ao necessário poderá ser problemático, 
já que obriga o microempresário a procurar outras fontes de financiamento com taxas 
de juro mais elevadas. Um empréstimo inferior ao montante solicitado encorajará o 
mutuário a contrair outros empréstimos, aumentando desta forma o risco de crédito 
(Vigáno 1993); 
-O peso do microcrédito é uma variável que indica a percentagem do empréstimo que 
o microempresário contraiu para efeitos de aplicação no micronegócio que é 
proveniente da associação; 
-A taxa de esforço calculada pela ANDC. Expressa o peso que o empréstimo já pago 
tem no montante de crédito total. Verifica-se que à medida que aumenta a taxa de 
esforço diminui a probabilidade de incumprimento, pois um montante superior de 
crédito já foi liquidado;   
-O cash-flow previsto para o período do crédito é calculado como a diferença entre as 
receitas e as despesas do negócio com base numa estimativa efectuada no início da 
concessão do mesmo. Espera-se que um cash-flow mais elevado influencie 
negativamente a probabilidade de incumprir; 
-O apoio social de que o mutuário usufrui, como subsídios e outros, poderão 
impulsionar o desenvolvimento do negócio e assim diminuir a probabilidade de 
incumprir; 
-O acompanhamento, que constitui o trabalho principal da ANDC, constitui um factor 
diferenciador da associação em relação ao microcrédito oferecido por outras 
instituições. Ao fazê-lo, concretiza-se um compromisso de cidadania mas também se 
reduz a margem de risco que poderia estar associada a utilizações menos prudentes do 
capital financeiro emprestado (Alves, 2006). Considerou-se esta variável como fulcral 
na análise que se pretende efectuar, supondo-se que um maior acompanhamento 
influenciará negativamente a probabilidade de incumprimento. A complexidade do 
enquadramento das microempresas exige a disponibilidade de serviços de 
desenvolvimento empresarial, pelo que requer do novo empresário competências 
várias que este nem sempre possui: formação, tutoria ou acompanhamento do novo 
empresário são essenciais para melhorar as possibilidades de êxito da empresa 
(Comissão Europeia, 2007) e poderão funcionar como um mecanismo de combate ao 
incumprimento caso a visita ocorra logo após o evento ou de prevenção através de 
visitas anteriores à concessão do empréstimo que têm como objectivo treinar o 
mutuário nesse sentido (Norel, 2001).  
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3.3. Definição do modelo: o modelo logit  

O presente estudo visa aferir, através da aplicação de uma regressão logística, de que 
forma as variáveis explicativas, que se vão categorizar como variáveis do promotor, do 
projecto e do crédito, influenciam a variável explicada ou dependente: a probabilidade 
de incumprimento. Os modelos estatísticos baseados na regressão linear, análise 
discriminante linear e não linear, assim como os modelos logit e probit são 
comummente utilizados na construção de modelos de credit scoring (Vojtek e Kočenda 
2006; Ince e Aktan, 2009), sendo que os mais utilizados são a análise discriminante 
linear e a regressão logística, que pelos resultados satisfatórios que geram e pela sua 
facilidade de implementação e interpretação se tornam adequados (Ince e Aktan, 
2009).  
 
Formalizando o modelo, considere-se a variável dependente binária,  , assumindo o 
valor  i 1 se o contrato i entra em incumprimento e  i 0 caso contrário.  
 
 Um modelo de resposta binária pretende estimar a probabilidade dada por: 
 

              1  1, 2,…, k) E     1, 2,…, k   
 
Onde       conjunto das variáveis explicativas  1, 2,…, k, ou independentes que serão 
apresentadas na secção seguinte.  
 
Comecemos, em primeira instância, por definir o modelo de probabilidade linear 
(MPL), igualmente conhecido como modelo de regressão linear múltipla, onde se 
verifica: 
 

   i  1  1i ,…,  ki )  1    2 2i …  k ki ,        i 1,…,n 
ou 
 

   i  1   )    ,     i=1,…,n 
 
em que    é um vector 1xk com o termo independente e as variáveis explicativas 
 2 ,…, ki    do individuo i e    é o vector  kx1 com os coeficientes desconhecidos.  
 
 1 é igual à probabilidade de sucesso, ou seja, à probabilidade do contrato de 
microcrédito entrar em incumprimento quando todas as variáveis explicativas são 
nulas, enquanto  j expressa a diferença na probabilidade de sucesso quando 
  j 1, mantendo-se os outros factores  fixos. 
Um aspecto importante no MPL é o facto de o efeito parcial de cada regressor ser 
constante, i.e.:  
 

     

  j
  

       

  j
  j 

 
Tal característica implica que, ceteris paribus, a probabilidade de sucesso é afectada 
sempre na mesma proporção face a uma variação de  j qualquer que seja o nível de  j. 
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Este modelo apresenta como principal vantagem a sua facilidade de estimação. Como 
desvantagens pode referir-se o facto da variável independente, por ser binária, 
originar que o MPL viole uma das hipóteses de Gauss-Markov de homocedasticidade, 
dado a variância condicionada depender de  i de acordo com:  
 

     i   ) P(  )    P(  ) , 
 

em que P(  ) é a probabilidade de o contrato se encontrar em incumprimento.   
Deste modo, excepto no caso em que a probabilidade não depende de qualquer 
variável independente, deverá existir heterocedasticidade no modelo de probabilidade 
linear, o que não implica enviesamento do estimador OLS de  j mas a perda de 
eficiência. Contudo, para que se considere a inferência estatística válida, a matriz de 
covariâncias deverá ser estimada com o estimador robusto de White.  
A maior desvantagem associada a este modelo consiste no facto de se poderem obter 
previsões maiores que um e menores que zero para    i       .  
 
Para evitar as limitações do modelo de probabilidade linear, considere-se o seguinte 
modelo:  

   i 1  1 , 2 ,…, k  )    1  2 2  …  k k )=     ,  
 

Com      1  2 2     k ki 

 

e   uma função de distribuição, assumindo valores estritamente entre zero e um: 
         para todos os números reais   (Wooldridge, 2006). No modelo logit,   é 
a função de distribuição logística conforme a expressão:  
 

      
  i

    i
  

 
 
Um indicador muito importante na análise da regressão logística é o rácio das chances 
ou odds ratio, que se traduz numa relação entre a probabilidade da ocorrência e não 
ocorrência dum determinado evento: 
 

Chances = 
                 

          ã          
 

Que verifica: 

               1  2    …+ k ki 

Daqui prova-se que a variação relativa percentual do rácio de chances quando  j  varia 

uma unidade, ceteris paribus, é igual à expressão:   

%∆Chances=100 (      % 

No problema em estudo, este rácio representa a probabilidade dum cliente ser 
classificado como default sobre a probabilidade de ser classificado como não default. 
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Os modelos de variável dependente binária podem ser derivados a partir de um 
modelo de variável latente (Wooldridge, 2006), ou seja, o modelo é construído a partir 
da relação entre um conjunto de regressores e uma variável não observável latente 
(variável índice) contínua designada por  i

  de acordo com a seguinte expressão:  
 

 i
   1  2 2i …  k ki u  

 
No modelo logit,    possui distribuição logística estandardizada enquanto no probit    
tem distribuição normal estandardizada. Em qualquer dos casos, modelo logit ou 
probit, o    é simetricamente distribuído em torno de zero.  
 
A natureza não linear de       torna a determinação do efeito parcial de cada variável 
 j mais complexa do que no modelo linear, sendo igual a: 
 

    1  2 2  …  k k )

  j 
     1  2 2  …  k k ). j , onde      

     

  
. 

 
Por consequência, não se vê utilidade na análise da magnitude de cada  j mas sim no 
seu sinal, dado que determina o sinal do efeito parcial de  j na probabilidade em 
estudo.  
 
Uma das importantes características do modelo logit (ou probit) é o facto de a sua 
flexibilidade ser superior quando comparado com o modelo de probabilidade linear, 
isto porque o efeito marginal de  j sobre        é variável de indivíduo para 
indivíduo. O efeito marginal de um regressor depende não só do coeficiente que lhe 
está associado mas também das características do indivíduo i através de 
   1  2 2  …  k k ).  
Para comparar o modelo geral com um restrito, aplicou-se o teste rácio de 
versomilhanças, cuja estatística de teste é:  

               
 
E tem sob H0 a distribuição aproximada do qui-quadrado, em que o número de graus 
de liberdade é igual ao número de restrições, em que: 
 

      log li elihood para modelo não restrito 
e  

     log li elihood para modelo restrito. 
 
 
3.4. Estimação e análise dos resultados  

Do output do modelo principal (o modelo geral com todas as variáveis que se encontra 
em anexo na tabela 12) constata-se que as variáveis explicativas estatisticamente 
significativas a 5% são: ter habilitações literárias ao nível do ensino superior, ser 
casado, ser acompanhado, o valor da prestação, o montante do crédito e a taxa de 
esforço. A variável instituição pública é significativa a 10%.  
O facto de o indivíduo ter o ensino superior diminui em 92,3% a probabilidade de 
default relativamente à de não default face aos mutuários que detêm outro grau de 
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ensino. Constata-se igualmente que tanto os indivíduos casados como os unidos de 
facto são mais cumpridores em relação aos que não o são, com especial destaque para 
os casados que vêem diminuir em 81,3% a sua probabilidade de default relativamente 
à de não default face aos indivíduos que sejam solteiros, divorciados ou viúvos.  
Relativamente às variáveis valor da prestação e montante do crédito, verifica-se que, 
por cada variação unitária do valor da prestação, o rácio das chances aumenta em 
5,1% e por cada variação unitária do montante do crédito, o rácio das chances diminui 
em 0,2%. A justificação para o aumento do montante do crédito contribuir 
negativamente para o incumprimento prende-se com o facto de, no caso do montante 
do crédito disponibilizado pela ANDC não satisfazer completamente as necessidades 
totais de financiamento, o microempresário ter que recorrer a uma fonte externa de 
financiamento e a taxa de juro14 que vai contrair será possivelmente superior à 
praticada pela associação. No que diz respeito à taxa de esforço, verifica-se que por 
cada variação percentual unitária da mesma, a probabilidade de default relativamente 
à de não default diminui em 17,5%, ou seja, uma maior taxa de esforço está associada 
a uma mais elevada probabilidade de cumprir, o que é de prever, dado que o 
montante em dívida diminui.   
Já o facto de o crédito ter sido solicitado a uma instituição pública - CGD - reduz em 
71,5% o rácio de chances em relação a um crédito solicitado a uma instituição privada 
– BCP- possivelmente pela CGD ser mais criteriosa na concessão de crédito.  
O ser muito acompanhado aumenta em 656,10% o rácio de chances em relação ao não 
ser acompanhado ou sê-lo medianamente. O valor elevado do rácio de chances revela 
a importância que se deverá atribuir ao acompanhamento. Este resultado não é 
contudo o esperado, o que se poderá atribuir ao facto de um maior grau de 
acompanhamento estar a ser prestado aos casos mais problemáticos, sendo que a 
variável acompanhamento, dada a sua indubitável relevância no estudo do 
microcrédito, será interpretada da seguinte forma: os contratos mais vulneráveis e 
frágeis são alvo de maior acompanhamento e os contratos que apresentam menos 
incumprimento, uma vez que estão a “correr bem” são menos acompanhados.  
 
Das variáveis que se consideraram significativas com base no modelo principal, 
construiu-se o modelo restrito com o intuito de melhorar a precisão das estimativas, 
não sendo rejeitado no teste de rácio de verosimilhanças com base no quadro 14 do 
anexo. Os resultados encontram-se na tabela 13 no anexo e em geral são semelhantes 
aos obtidos com o modelo principal.    
 
A capacidade de previsão total de ambos os modelos é de 96,5% conforme os quadros 
17 e 18 do anexo, considerando-se a mesma bastante boa.  
 
Os R2 de Cox & Snell e Nagelkerke de ambos os modelos são muito semelhantes, sendo 
o do modelo restrito respectivamente de 46,7% e 82,0%, constatando-se que são 
bastante elevados para dados seccionais.  
 
 

                                                           
14A taxa de juro praticada pela ANDC inclui um spread sobre a Euribor a 3 meses, de 2% para o BCP e CGD ou 3 % para o BES. 
http://www.microcredito.com.pt/quais_sao_as_condicoes_de_um_microcredito.asp 
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IV. Conclusão 

Sendo o objectivo primordial deste estudo contribuir para o avanço da prática do 
microcrédito em Portugal, considera-se que o objectivo foi cumprido, face às 
conclusões importantes que se retiraram. Das variáveis analisadas: características do 
microempresário, do crédito e do negócio, constata-se que as que são significativas no 
seu contributo para a probabilidade de incumprimento são: possuir o ensino superior, 
verificando-se que os microempresários licenciados e bacharéis apresentam uma 
menor probabilidade de incumprir em relação aos que detêm outros graus de ensino; 
ser casado, verificando-se que os indivíduos casados vêm igualmente diminuída a sua 
probabilidade de incumprir face aos solteiros, divorciados, unidos de facto ou viúvos; o 
banco ao qual se solicita o crédito, constatando-se que os mutuários da CGD vêm a sua 
probabilidade de incumprir diminuída face aos mutuários do BCP; verifica-se 
igualmente que a probabilidade de incumprir varia na razão directa do valor da 
prestação e indirecta para o montante do crédito. Uma conclusão particularmente 
importante retira-se da análise da variável acompanhamento, em virtude dos dados 
revelarem que o acompanhamento elevado faz aumentar bastante a probabilidade de 
incumprir, não sendo o resultado que se esperava obter. A justificação para tal 
ocorrência deve-se ao facto da maior incidência de acompanhamento ocorrer para os 
contratos e microempresários já de si com uma maior probabilidade de 
incumprimento. Daqui se retira que, devido ao seu inegável contributo para a redução 
das moras, um maior enfoque deverá ser dado ao acompanhamento, através por 
exemplo do aumento do número de técnicos que permitam que o apoio seja prestado 
a todos os microempresários e não particularmente aos que apresentam mais 
dificuldades. Sugere-se, para colmatar esta lacuna, um acompanhamento mais 
prematuro numa fase inicial do arranque do negócio e não apenas quando se detecta 
que o microempresário está a incumprir. Um aumento do número de técnicos, 
conforme se sugeriu, poderá precaver esta situação.  
Avaliou-se também a possibilidade de inclusão no modelo de variáveis 
macroeconómicas, considerando-se inicialmente, a título experimental, uma variável 
dummy para cada ano de início do crédito. De acordo com Giambona e Lo laccono 
(2008), o ano em que o empréstimo foi solicitado poderá ser um factor explicativo do 
incumprimento, verificando-se não só que o ano de início do crédito poderá ser 
significativo, como também que à medida que o empréstimo vai decorrendo a 
tendência é para a redução da mora. Tendo por base o que foi referido, optou-se por 
considerar neste estudo também variáveis que possam reflectir as condições de 
mercado, através de uma variável para cada ano de início do contrato de crédito. De 
acordo com Correia (2010): “Seria também interessante adicionar ao modelo variáveis 
macroeconómicas, como por exemplo o desemprego e a inflação, a fim de se aferir 
qual a sua influência no sucesso dos contratos de microcrédito.” 
Este procedimento permitiria englobar em cada ano as variáveis macroeconómicas 
com capacidade de influência sobre o cumprimento do serviço da dívida, tais como a 
taxa de inflação, o desemprego, o PIB per capita, entre outras. Constatou-se que 
apenas o ano 2008 é significativo, contribuindo negativamente para a probabilidade de 
incumprimento, ou seja, os contratos solicitados e creditados em 2008 teriam menos 
hipóteses de incumprir. Tentou-se, a nível económico, encontrar justificação para este 
facto, tendo-se concluído que tal associação deveria sobretudo ser fruto de 
causalidade estatística e não explicada por factores económicos, como se pretendia 
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provar. Isto porque o ano 2008 foi marcado pelo início da crise económica em 
Portugal, vincado por uma redução do investimento, contracção da procura e redução 
geral da riqueza gerada. Verificando-se ausência de relação entre as variáveis 
macroeconómicas e a maior ou menor incidência de mora, optou-se por não 
aprofundar mais esta questão.  
  
Tendo em conta os R2 elevados obtidos, tanto para o modelo principal como para o 
modelo restrito, conclui-se que a escolha das variáveis, que foi efectuada com suporte 
na literatura e com base numa apreciação subjectiva, foi eficiente, dado os modelos 
possuírem igualmente um elevado poder explicativo. A escolha das variáveis e sua 
validação constitui um factor determinante na implementação do credit scoring, pois 
existindo entendimento e aceitação das mesmas por parte do técnico, haverá maior 
receptividade à utilização destes modelos, já que o principal entrave à aplicação dos 
mesmos pelos técnicos de microcrédito é a resistência à mudança.  
 
Quanto ao principal objectivo do estudo - o de fornecer indicações para a construção 
de um modelo matemático-estatístico de credit scoring - considera-se igualmente 
cumprido, em virtude da elevada capacidade preditiva dos modelos, tanto na previsão 
do cumprimento como do incumprimento. Daqui se conclui que será benéfico para a 
ANDC a construção de um modelo de credit scoring que, associado à análise subjectiva 
efectuada no presente pelos técnicos, possa contribuir para uma melhor gestão na 
atribuição dos créditos. 

V. Limitações e recomendações para trabalhos futuros 

Apesar da consciência das limitações do estudo efectuado em virtude da insuficiência 
de dados de que dispomos, o conhecimento, baseado no senso comum e na 
metodologia aplicada pela banca e instituições de crédito no que diz respeito às 
variáveis escolhidas como factores de reprovação ou aprovação do crédito, permitiu 
concluir sobre a sua eficácia na fase da pré-análise de crédito. É de salientar que o 
credit scoring faz sentido na primeira fase de análise não dispensando porém a análise 
posterior do analista de crédito. Com base nas variáveis que se identificaram como 
explicativas do incumprimento, e como tal passíveis de inclusão na construção de um 
modelo de credit scoring, seria interessante em trabalhos futuros, considerando uma 
base de dados diferente, também no âmbito da ANDC, testar de que forma as variáveis 
sugeridas poderão funcionar inseridas num mecanismo de credit scoring como auxiliar 
no processo de decisão. Como já foi referido anteriormente, pelo facto das bases de 
dados excluírem os projectos rejeitados, o que acontece também na ANDC, dificulta a 
construção de um modelo de credit scoring. Nesse caso, o mais adequado é fazer 
recomendações (Bumacov e Ashta, 2011). Segundo os autores, deve optar-se por 
períodos pequenos e homogéneos dado que a probabilidade dos factores de risco se 
alterarem com o tempo é elevada e a base de dados utilizada para construir o modelo 
de credit scoring não deverá ser a mesma onde o teste se vai realizar, devendo 
reportar a um outro período temporal. A este respeito recomenda-se que se efectue o 
teste numa base de dados da ANDC referente, por exemplo, ao período 2009-2011. O 
período é diferente do que se considerou na elaboração deste estudo, é pequeno, e 
homogéneo, dado ser marcado por um período de contracção/recessão económica. 
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Sugere-se, deste modo, que se teste a aplicação de um modelo de credit scoring, nos 
moldes propostos, com as variáveis que se detectaram como explicativas do 
cumprimento/incumprimento nos contratos de crédito.  
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Anexos 

Tabela 1 - Tipos de modelos de credit scoring com relevância para as MFIs 

Tipologia  Caracterização 

Application Scoring   Probabilidade de um crédito entrar em incumprimento 

Behavioral Scoring Probabilidade dos próximos contratos de crédito entrarem em incumprimento 

Collections Scoring Probabilidade de um determinado crédito que se encontra em mora há x dias continuar em mora por mais y dias 

Desertion Scoring  Probabilidade de um cliente voltar a recorrer a um novo empréstimo assim que o actual se encontre liquidado 

 Fonte: elaboração própria, adaptado de USAID (2006: 7). 
 

                                  Tabela 2 - Variáveis do Projecto 

 

 

 

 

   
 
                                             Fonte: elaboração própria. 
 
 

                                              Tabela 3 – Variáveis do promotor 
                                    

 

 

                                                                                                     

                          

                                    

 

                                                               

                                                                                                                                                         
      
                                                       
                                                      Fonte: elaboração própria 

Variáveis  Classificação  Descrição  

 CAE: sector terciário Binária 0 – Restantes sectores de actividade; 
1  – Negócio do sector terciário. 

Localização geográfica: Lisboa Binária 0 - Outras Regiões de Portugal Continental; 
1 – Projecto da Região de Lisboa; 

Local de exercício do negócio: 
loja 

Binária 0 – Outros; 
1 – Loja. 

Postos de trabalho criados   Escala De 1 a 6 postos de trabalho criados.  

Estado do negócio: fechado Binária 0 – Negócio aberto; 
1 – Negócio fechado.  

Variáveis Classificação Descrição 

Género: homem     Binária 0 – Feminino; 
1 – Masculino. 

Estado civil: casado     Binária 0 – Restantes situações; 
1 – Casado. 

Estado civil: unido de facto     Binária 0 – Restantes situações; 
1 – Unido de facto. 

Idade     Ordinal Observação directa da idade 

Habilitações literárias: 
Ensino superior 

    Binária 0 – Restantes situações; 
1– Ensino Superior. 

Nacionalidade: 
Portugal 

    Binária 0 – Restantes situações; 
1 – Portugal. 

Nacionalidade: 
África 

    Binária 0 – Restantes situações; 
1 – África. 

Experiência profissional na área: 
Sem experiência profissional na área 

    Nominal 
 

0 – Restantes situações; 
1 – Sem experiência. 

Apoio social: sem apoio social    Binária 0- 0 – Com apoio social; 
1- 1 – Sem apoio social. 

http://www.accion.org/
http://www.adie.org/
http://www.microcredito.com/
http://www.bancosol.com.bo/
http://www.villagebanking.org/
http://www.gdrc.org/
http://www.global-rates.com/
http://www.grameen-info.org/
http://www.ine.pt/
http://www.millenniumbcp.pt/
http://www.unsolmon.org/
http://www.worldbank.org/
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                   Tabela 4 - Variáveis do Crédito 

 

 

 

 

 

 

                                                                
                                                        Fonte: elaboração própria. 

              

                                       Tabela 5 - Variáveis do técnico de microcrédito 

 

  

    
  

                                                Fonte: elaboração própria. 
 
 
 
 

                              Tabela 6 - Percentagem de incumprimento face à tipologia do empréstimo 

 

Empréstimo 1º 2º 3º Reforço de capital Reestruturação 

% Incumprimento 15,47 0,00 0,00 7,80 33,33 

 
                                      Fonte: elaboração própria. 
 
 
                                                            
                                                                                                                                                                                                

 

                                       Tabela 7 - Distribuição por nível de literacia dos microempresários em Portugal no período 1999-
2009 

 

                                                                                                                                                                               
                                                                                              

                                    

 
                                             
   

 

 

                                                                                          Fonte: elaboração própria.                      

                                                      
 
. 
                       

           

 

 
                                                                  
 
                                                                 

Variáveis Classificação Descrição 

Valor da prestação Escala Valor da prestação.  

Montante do crédito Escala Montante do empréstimo concedido pela ANDC.  

Peso do microcrédito no 
financiamento 

Escala Peso do microcrédito no financiamento total do negócio.  

 
Taxa de Esforço 

 
Escala 

2- 0 % – Totalidade das prestações em mora; 
3- 25% – ¼ de prestações pagas; 
4- 50 %– ½ de prestações pagas; 
5- 100% – Nenhuma prestação em mora.  

Cash-flows previstos:  
cash-flow 

Escala 6- Valor dos cash-flows previstos  

Instituição pública: CGD Binária 7- 0 - Instituição privada; 
8- 1- Instituição pública.  

Variáveis Classificação Descrição 

Medianamente acompanhado Nominal 0 – Outras situações; 
1 – Medianamente acompanhado. 

Muito acompanhado Nominal 0 – Outras situações; 
1 – Muito acompanhado. 

Habilitações literárias Frequência relativa (%) Frequência absoluta 

Sem frequência escolar 1,20 12 

1º Ciclo 15,70 153 

2º Ciclo 17,70 172 

3º Ciclo 23,60 230 

Ensino secundário 26,30 256 

Ensino superior 15,40 150 

Total 100,00 973 
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            Tabela 8 - Distribuição por NUT II dos projectos em Portugal no período 1999-2009 

 

 

 

 

                                                                                                 Fonte: elaboração própria. 

 

 

Tabela 9 – Distribuição por Classificação das Actividades Económicas (CAE REV3) em Portugal  

no período 1999-2009 

         Classificação das Actividades Económicas por Secções Frequência Relativa (%) Frequência Absoluta 

 A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 3,40 33 

 C – Indústrias transformadoras 11,60 113 

 E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição 0,10 1 

 F – Construção 7,50 73 

 G – Comércio por grosso e retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 35,70 347 

 H – Transportes e armazenagem 1,10 11 

 I – Alojamento, restauração e similares  13,60 132 

 J – Actividades de informação e comunicação 2,70 26 

 L – Imobiliária 0,20 2 

 M – Actividades de consultoria, científica, técnicas e similares e  
 N – Actividades administrativas e dos serviços de apoio 

6,40 62 

 P – Educação 2,10 20 

 Q – Actividades de saúde humana e apoio social 1,60 16 

 R – Actividades artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas 2,50 24 

 S – Outras actividades de serviços 11,60 113 

Total 100,00 973 

                      Fonte: elaboração própria.  

            

 

                         Tabela 10 – Distribuição por ano de início do crédito em Portugal no período 1999-2009 

Ano início do crédito Frequência Relativa (%) Frequência Absoluta 

1999 1,80 18 

2000 6,50 63 

2001 6,40 62 

2002 5,80 56 

2003 8,80 86 

2004 6,90 67 

2005 13,50 131 

2006 10,40 101 

2007 11,30 110 

2008 21,90 213 

2009 6,80 66 

Total 100,00 973 

                              Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 
 
 

                                                             
                                                

 
 

 

 

Regiões Frequência Relativa (%) Frequência Absoluta 

Norte  21,60 210 

Centro  18,60 181 

Lisboa 44,10 429 

Alentejo 9,60 93 

Algarve 6,20 60 

Total 100,00 973 
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Tabela 11 – Estatísticas descritivas das variáveis consideradas na regressão logística 

 
 Média Mediana Moda Desvio-padrão Variância Amplitude Mínimo Máximo 

Homem 0,47 0,00 0 0,500 0,250 1 0 1 

Idade 37,75 37 30 10,489 110,027 54 18 72 

Ensino superior 0,15 0,00 0 0,359 0,129 1 0 1 

Portugal 0,86 1,00 1 0,345 0,119 1 0 1 

África 0,09 0 0 0,279 0,078 1 0 1 

Unido de facto 0,05 0 0 0,219 0,048 1 0 1 

Casado 0,26 0 0 0,440 0,194 1 0 1 

Lisboa 0,44 0 0 0,497 0,247 1 0 1 

Sector terciário 0,35 0 0 0,478 0,229 1 0 1 

 Postos trabalho 
criados 

1,36 1 1 0,631 0,399 5 1 6 

Instituição pública 0,21 0 0 0,408 0,166 1 0 1 

Sem apoio social 0,77 1 1 0,419 0,175 1 0 1 

Sem experiência 
profissional na área 

0,78 1 1 0,418 0,174 1 0 1 

Negócio fechado 0,21 0 0 0,405 0,164 1 0 1 

Exercício negócio loja 0,63 1 1 0,482 0,232 1 0 1 

Medianamente 
acompanhado 

0,29 0 0 0,455 0,207 1 0 1 

Muito acompanhado 0,40 0 0 0,490 0,240 1 0 1 

Valor prestação, 
expresso em euros 

155,40 158,10 230,21 48,96 2397,17 384,36 30,09 414,45 

Montante crédito, 
expresso em euros 

4907,69 5000,00 7000,00 1484,76 220445 9000,80 999,20 10000,00 

Cash-flow, expresso 
em euros 

35513 24156 18000 103151 106400 301000 14 301000 

Peso microcrédito 
financiamento 

87,53 100 100 23,85 568,83 102 0 102 

Taxa de esforço 91,48 100 100 21,67 469,45 100 0 100 

           Fonte: elaboração própria.  
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Tabela 12 – Regressão logística do modelo principal para a probabilidade de incumprimento (n=973) 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp (B) %∆ chances 

Homem 0,284 0,577 0,242 1 0,623 1,328  

Idade -0,017 0,024 0,536 1 0,464 0,983  

Ensino superior -2,565 1,197 4,589 1 0,032 0,077 -92,300 

Portugal -0,290 1,151 0,063 1 0,801 0,748  

África -0,636 1,402 0,206 1 0,650 0,529  

Unido de facto 0,049 1,048 0,002 1 0,963 1,050  

Casado -1,678 0,658 6,501 1 0,011 0,187 -81,300 

Lisboa 0,255 0,480 0,282 1 0,595 1,290  

Sector terciário 0,499 0,466 1,149 1 0,284 1,647  

Postos trabalho 

criados 
-0,166 0,383 0,188 1 0,665 0,847 

 

Instituição pública -0,256 0,668 3,536 1 0,060 0,285 -71,500 

Sem apoio social 0,130 0,547 0,056 1 0,812 1,139  

Sem experiência 

profissional na área 
-0,258 0,526 0,240 1 0,624 0,773 

 

Negócio fechado -0,081 0,589 0,019 1 0,890 0,922  

Exercício negócio 

loja 
0,691 0,499 1,917 1 0,166 1,996 

 

Medianamente 

acompanhado 
0,545 0,912 0,358 1 0,550 1,725 

 

Muito 

acompanhado 
2,023 0,766 6,969 1 0,008 7,561 

656,100 

Valor prestação 0,050 0,013 15,718 1 0,000 1,051 5,100 

Montante crédito -0,002 0,000 19,138 1 0,000 0,998 -0,200 

Cash flow 0,000 0,000 0,303 1 0,582 1,000  

Peso microcrédito 

financiamento 
0,008 0,010 0,663 1 0,416 1,008 

 

Taxa de esforço -0,193 0,023 72,578 1 0,000 0,825 -17,500 

Constante 15,401 3,103 24,630 1 0,000 0,000  

                     Fonte: elaboração própria. 
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                             Tabela 13 - Regressão logística do modelo restrito para a probabilidade de incumprimento (n = 973) 

                           
 

B S.E. Wald df Sig. Exp (B) %∆ chances 

Ensino superior -2,645 1,142 5,368 1 0,021 0,071 -92,900 

Casado -1,635 0,615 7,069 1 0,008 0,195 -80,500 

Instituição pública -1,049 0,607 2,988 1 0,084 0,350 -65,000 

Medianamente acompanhado 0,866 0,793 1,195 1 0,274 2,379  

Muito acompanhado 2,291 0,723 10,030 1 0,002 9,887 888,700 

Valor prestação 0,048 0,012 16,693 1 0,000 1,050 5,000 

Montante crédito -0,002 0,000 21,318 1 0,000 0,998 -0,200 

Cash flow 0,000 0,000 0,871 1 0,351 1,000  

Peso microcrédito 

financiamento 
0,008 0,010 0,636 1 0,425 1,008 

 

Taxa de esforço -0,190 0,021 78,615 1 0,000 0,827 -17,300 

Exercício negócio loja 0,718 0,467 2,360 1 0,124 2,050  

Constante 13,914 2,172 41,026 1 0,000 0,000  

                      Fonte: elaboração própria.  

              
 

                                        

                                                                    Tabela 14 - Teste do rácio de verosimilhanças 

-2 Log likelihood modelo não restrito (1) 165,716 

-2 Log likelihood modelo restrito (2) 170,294 

(2) – (1) 4,578 

graus de liberdade 11 

p-value 0,949 

                                                             Fonte: elaboração própria.  

 

Tabela 15 – Medidas da qualidade do ajustamento do modelo principal 

Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

0,475 0,822 

                                                                                                            Fonte: elaboração própria. 
 
 

 
 

Tabela 16 – Medidas da qualidade do ajustamento do modelo restrito 

Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

0,467 0,820 

                                                                         Fonte: elaboração própria. 
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           Tabela 17- Capacidade de previsão do modelo principal para a probabilidade de incumprimento 

 

 Não incumprimento Incumprimento Percentagem correcta 

Não incumprimento 
637 6 99,1 

Incumprimento 
21 97 82,2 

Percentagem total 
  96,5 

                                                   Fonte: elaboração própria. 
 
 
 
 
 

           Tabela 18 - Capacidade de previsão do modelo restrito para a probabilidade de incumprimento 

 

 Não incumprimento Incumprimento Percentagem correcta 

Não incumprimento 
670 7 99 

Incumprimento 
21 98 82,4 

Percentagem total 
  96,5 

                                                Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Tipologia dos contratos de microcrédito aprovados e creditados 

 

 

 

 

                                                      Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 2 – Contratos de microcrédito aprovados e creditados segundo o género 

 
 

 
 

                                                          Fonte: elaboração própria. 
 

                                                   

 

 

Gráfico 3 – Distribuição por grupo etário dos microempresários em Portugal no período 1999-2009 

 

                                Fonte: elaboração própria. 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição por nacionalidade dos microempresários em Portugal no período 1999-2009 

 

                                    Fonte: elaboração própria.  
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Gráfico 5 - Distribuição por estado civil dos microempresários em Portugal no período 1999-2009 

 

                                                      Fonte: elaboração própria.  
 

         

                   

                 
             Gráfico 6 – Evolução do default de 1999 a 2009 

 

    Fonte: elaboração própria.  
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