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Introdução

A fidelização e retenção de clientes têm papel fundamental nas empresas que hoje atuam
em mercados altamente competitivos, principalmente naquelas ligadas à área de finanças: bancos,
financiadoras, seguradoras etc.
Para a manutenção ou acréscimo da lucratividade é primordial que estas instituições
identifiquem antecipadamente clientes com alto potencial de ruptura de relacionamento,
possibilitando ações preventivas que evitem a perda de tais clientes.
Neste contexto, técnicas estatı́sticas usadas em análise de sobrevivência e confiabilidade
podem ser aplicadas e desenvolvidas Louzada-Neto(2006). Uma caracterı́stica importante presente
em carteiras de clientes é a fração de clientes fidelizados, essa caracterı́stica exige, além das técnicas
usuais, a utilização de modelos com longa-duração.
Os modelos de análise de sobrevivência com longa duração, possuem vantagem com relação
aos modelos de sobrevivência usuais por incorporem a heterogeneidade de duas subpopulações
(susceptı́veis e imunes ao evento de interesse) e são conhecidos também como modelos com fração
de imunes (cure rate models). Estes modelos podem ser utilizados quando existe a possibilidade da
não ocorrência do evento de interesse para uma porcentagem dos indivı́duos de uma população. Em
experimentos biomédicos, uma porcentagem dos pacientes podem não experimentar a ocorrência
de um evento de interesse, por exemplo, de um determinado tipo de doença. Em dados industriais,
um equipamento pode ter duração maior do que seu tempo de missão. Em dados financeiros, um
cliente pode não se tornar inadimplente etc.
Vários modelos tem sido formulados para acomodar dados de sobrevivência na presença de
longa duração, sendo o mais antigo o de Berkson & Gage(1952). A partir deste artigo, muitos
outros foram escritos considerando o modelo proposto não somente para dados relacionados
a experimentos na área da saúde e industrial, como também para experimentos na área de
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finanças, sinistros em seguradoras dentre outras áreas, ver por exemplo Frankel & Longmate(2002),
Lam et al.(2005). Outros modelos para dados de longa duração podem ser encontrados em, por
exemplo, Chen et al.(2001).
Na área financeira, que é o foco deste artigo, admite-se que os indivı́duos podem ser
classificados como imunes. Neste caso dizemos “bons”ou fidelizados (sem possibilidade de
apresentar o evento de interesse), com probabilidade p, ou serem susceptı́veis, neste caso dizemos
¨maus¨ ou não fidelizados, com probabilidade q = 1−p. A cada indivı́duo associamos uma variável
aleatória T , representando o tempo até a ocorrência do evento de interesse ou até a censura. Desta
forma, dada uma função de sobrevivência, S(t), temos que lim S(t) = p, onde p é a proporção de
t→∞
não ocorrência do evento de interesse na população.
O modelo proposto por Berkson & Gage(1952) é caracterizado pela função de sobrevivência
dada por
S(t) = P (T > t) = (1 − p) + p × S0 (t)
(1)
em que S0 (·) é a função de sobrevivência para indivı́duos não fidelizados, de tal forma que para
t → +∞, S0 (t) → 0 e assim, lim S(t) = (1 − p)(> 0). A função S0 (t) pode ser especificada por
t→∞
funções de sobrevivência de modelos de sobrevivência usuais, tais como o modelo de Weibull, o
log-logı́stico, log-normal, entre outros, ver por exemplo Maller & Zhou(1996), Lee & Wang(2003).
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Modelos de Longa-Duração

Nesta seção apresentamos dois modelos de longa duração usuais: o modelo Weibull e o modelo
log-logı́stico. De forma geral, outros modelos de sobrevivência poderiam ser considerados, mas os
modelos Weibull e log-logı́stico são aqui focados por apresentarem caracterı́sticas complementares
com relação ao comportamento de suas funções de risco. Enquanto o modelo Weibull pode
acomodar dados de sobrevivência com funções de risco constante, crescente e decrescentes, o modelo
log-logı́stico acomoda dados de sobrevivência com função de risco unimodal.
Inferência para os parâmetros do modelo são baseadas na função de verossimilhança, a qual,
contemplando a presença de dados censurados a direita, é dada por
L(θ) =

n
Y

δ

[fp (ti ; θ)] i [Sp (ti ; θ)]1−δi ,

(2)

i=1

sendo os estimadores de máxima verossimilhança obtidos via maximização direta de (2).
2.1

Modelo Weibull

O modelo Weibull, proposto originalmente por Weibull(1951), é muito importante em análise
de sobrevivência por apresentar uma grande variedade de formas para a função de risco, todas com
uma única propriedade em comum: a sua taxa de falha é monótona, ver Lawless(1982).
Usando o modelo proposto por Berkson & Gage(1952) dado em (1), o modelo Weibull de
sobrevivência com longa duração é dado por
"   #
β
1
,
(3)
S(t) = P (T > t) = (1 − p) + p × exp −
µ
onde µ > 0 é o parâmetro de escala da distribuição Weibull, p é o percentual de clientes fidelizados
na população em estudo e β é o parâmetro de forma da distribuição (se β < 1 a função de risco
do modelo é monótona decrescente; se β = 1 é constante e; se β > 1 é monótona crescente).
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Considerando (2), temos que, para caso Weibull (3), a função de verossimilhança dada por
L(p, µ, β|t, δ)
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(4)

Para obter as estimativas dos parâmetros,  Maller
 & Zhou(1996) propuseram uma
p
reparametrização onde µ0 = ln(µ), β0 = ln(β) e p0 = ln 1−p , garantindo assim que os parâmetros
estimados, µ e β, sejam sempre positivos e que o parâmetro estimado p esteja no intervalo [0, 1].
2.2

Modelo Log-Logı́stico

Usando novamente o modelo proposto por Berkson & Gage(1952) dado em (1), o modelo
log-logı́stico de sobrevivência com longa duração é dada por,
S(t) = (1 − p) +

p
,
1 + exp [(t − µ) /σ]

(5)

onde −∞ < µ < ∞, σ > 0 e 0 ≤ p ≤ 1.
Assim, de (2), temos a função de verossimilhança para o caso log-logı́stico dada por,

L(p, µ, σ|t, δ)

=
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(6)
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Da mesma forma que para o caso Weibull, para garantir a positividade do parâmetro σ e
para que o parâmetro
no intervalo [0, 1], consideramos a reparametrização µ0 = ln(µ),

 p esteja
σ0 = ln(σ) e p0 = ln
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p
1−p
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Aplicação

Nesta seção, consideramos a aplicação da metodologia descrita nas seções anteriores em
um conjunto de dados reais fornecidos por uma instituição financeira brasileira. Os dados são
compostos por de 65.535 cadastros de clientes, onde o interesse é observar o tempo até que o
cliente deixar a instituição, isto é deixar de ter relacionamento com a empresa. Quando o cliente
deixa a instituição, o seu tempo sobrevivência é dito observado. Para o caso em que o cliente é
ainda ativo, o seu tempo é dito censurado.
Para os dados fornecidos temos a presença de 41.787 censuras, ou seja, 63, 76% dos clientes
têm seus tempos censurados, isto é, podemos assumir que são clientes fidelizados. O tempo
máximo observado no estudo foi de 201 meses e o mı́nimo 0 meses. Os tempos iguais a zero
foram considerados clientes que não iniciaram um relacionamento com a instituição e, desta forma,
foram descartados da análise (em um total de 5 clientes).
A Figura 1 apresenta o TTT-Plot dos dados da instituição.A Figura 1 indica que a forma da
função de risco é monótona crescente. Sendo assim, um possı́vel modelo para ajuste deste dados
é o modelo Weibull com parâmetro de forma maior que 1. Outra distribuição candidata para
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ajustar os tempos até o não pagamento dos empréstimos é a função log-logı́stica que também
acomoda esta forma de função de risco. O modelo de Berkson & Gage(1952) para dados de
sobrevivência na presença de loga duração, apresentado neste artigo, é então ajustado aos dados
assumindo as distribuições Weibull e log-logı́stica para os tempos de sobrevivência. Temos na
Tabela 1, as estimativas dos parâmetros para estes modelos, os erros padrões das estimativas e os
p-valores (representam o resultado da hipótese nula, obtido do teste bilateral baseado na estatı́stica
t-Student, medindo o quão significativo é o valor estimado para o parâmetro em questão).
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Figura - 1: TTT-Plot para os tempos até o não pagamento dos empréstimos.

Tabela - 1: Estimativas dos parâmetros dos modelos Weibull e log-logı́stico.
Modelo Weibull de Longa-Duração
Parâmetros Estimativas Erro Padrão
P-valor
Reparametrização
µ0
4, 596283
0, 020762
< 0, 0001
99, 1152
β0
0, 264239
0, 008086
< 0, 0001
1, 3024
γ0
0, 465302
0, 040781
< 0, 0001
0, 6143
Modelo Log-Logı́stico de Longa-Duração
µ0
4, 062554
0, 005528
< 0, 0001
58, 1226
σ0
3, 083985
0, 006743
< 0, 0001
21, 8453
γ0
−0, 129251
0, 011177
< 0, 0001
0, 4677
Na Tabela 1, verificamos que o 63o -percentil da distribuição, estimado através do modelo
Weibull, é de aproximadamente 99 meses. Também, a função de risco tem forma crescente uma
vez que, o parâmetro de forma estimado pela distribuição é de 1, 30. Para o modelo Weibull e
log-logı́stico temos que p = 0, 6143 e p = 0, 4677, respectivamente, ou seja, temos aproximadamente
61, 4% e 46, 8% de longa duração.
Para seleção dos modelos, os métodos apresentados e verificados durante o estudo de simulação
serão empregados. Na Tabela 2 temos os valores de AIC, BIC e norma Euclidiana dos dois modelos
em questão. Segundo os critérios AIC e BIC, o modelo que mais se adequadaos dados é o modelo
Weibull, uma vez que, para este modelo, os valores dos dois critérios são menores do que para o
modelo log-logı́stico. Esta conclusão é também corroborada pela distância entre a curva empı́rica
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(Kaplan-Meier) e as curvas ajustadas pelos modelos Weibull e log-logı́stico, sendo a menor distância
apresentada é para o modelo Weibull, mostrando que este é o mais adequado para os dados.
Tabela - 2: Valores de AIC e BIC e norma Euclidiana (NE), para os modelos Weibull e log-logı́stico.
Modelo
AIC
BIC
NE
Weibull
300.076, 164 300.103, 436 0, 224
Log-Logı́stico 307.777, 400 307.750, 100 5, 084
Ao analisar a norma euclidiana verificamos que a curva estimada pelo modelo Weibull
realmente tem mais proximidade com a curva empı́rica do que a curva estimada pelo modelo
log-logı́stico.
Com este exemplo conseguimos verificar na prática o como é funcional utilizar a norma
Euclidiana como alternativa na seleção de modelos.
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Comentários Finais

Com o objetivo de analisar dados relativos a carteiras de clientes de financiadoras e empresas
ligadas a área de finanças, estudamos os conceitos de análise de sobrevivência, aplicando-os a dados
reais. Verificamos que na área financeira é comum encontrarmos duas particularidades: grandes
bancos de dados e a presença de muitas observações censuradas. Diferente do que pode ocorrer na
área médica e/ou biológica, onde a maioria dos estudos contemplam amostras de tamanho pequeno
e amostras com quantidades pequenas e moderadas de observações censuradas.
Ao analisar os dados, nos deparamos com problemas para verificar adequabilidade do modelo
a ser escolhido. Este problema se deve ao tamanho do banco de dados em questão (65.535
observações). Desta forma, alguns modelos que são apropriados aos dados foram ajustados, não
havendo problemas em se estimar os parâmetros de tais modelos (na maior parte das vezes houve
a convergência das estimativas dos parâmetros dos modelos estimados), devido ao grande número
de observações.
Assim, propusemos um estudo de simulação a fim de verificar qual a métrica adequada para
seleção de modelos. Estes resultados serão apresentados no decorrer desta pesquisa.
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