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"Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para 

atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos sem 

número, e pontes, e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio, mas 

isso te custaria a tua própria pessoa: tu te hipotecarias e te perderias. Existe no 

mundo um único caminho por onde só tu podes passar. Aonde leva?                             

Não perguntes, siga-o!" (Nietzche) 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente estudo visa analisar o papel das agências classificadoras de risco 

nas crises mundiais, com foco na crise asiática, quando a atuação das agências 

teve um papel importante. Argumentamos que, na crise asiática as Agências de 

rating não foram capazes de antecipar a crise e agiram de forma a intensificá-la. O 

trabalho apresenta, inicialmente, um panorama histórico das agências de rating e 

analisa a estrutura da metodologia divulgada pelas agências que é utilizada para 

classificação dos ratings. Por meio da revisão da literatura relevante, serão 

analisados os determinantes e os impactos dos ratings nas economias emergentes 

e, principalmente, os impactos na crise asiática. Por fim será discutido o papel das 

agências na crise asiática e, brevemente, será destacada a atuação das agências 

em outras crises mundiais. 

 

 
Palavras Chave: risco, agências de rating; crises financeiras; dívida publica; risco 
soberano.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The actual study aims to analyze the role of credit rating agencies in the world 

crisis, focusing on the Asian crisis, the Agencies whose work had an important role. 

We have argued that in Asian crisis the rating agencies have not been able to 

anticipate the crisis and have acted in a way to intensify it. This paper presents, 

previously, the historical background of the Rating Agencies and analyzes the 

structure of the methodology disclosed by them, which is used for classification of 

the ratings. Through the relevant literature review it will be analyzed the 

determinants and impacts of the ratings in emerging market economies, particularly 

in the Asian crisis. Therefore it will be discussed the role of the rating Agencies in the 

Asian crisis and, briefly, it will be shown the acting of rating agencies in the other 

world crises. 

 

Keywords: rating agencies; financial crisis; public debt; sovereign risk 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O rating é uma estimativa em relação à probabilidade de não se honrar uma 

dívida. As Agências atribuem o rating com o objetivo de corrigir a assimetria de 

informação entre os agentes do mercado. O rating funciona como um indicador de 

indicador de antecedente (forward looking) do risco de default de um emissor de 

uma dívida.  

As finanças internacionais tomaram uma dimensão muito complexa nos 

tempos atuais e, com isso, as agências de rating tornaram-se fonte principal de 

informações para tomada da de decisão dos investidores. 

As agências de rating destacaram-se no cenário internacional, 

principalmente, depois das crises da década de 1990, cujos países e regiões 

atingidas foram o México, Sudeste Asiático, Rússia e Brasil, e após os escândalos 

contábeis verificados nas empresas Enron e Worldcom e também o colapso da 

economia Americana na crise dos sub-primes e mais recentemente a crise nos 

países europeus, que foi chamado de PIGS. Diante disso e do aumento de liquidez 

mundial, cada vez mais os investidores passaram a ter a necessidade de buscar 

informações sobre a higidez financeira e sobre os riscos das empresas e países 

para a correta tomada de decisão na alocação dos investimentos. Se toda 

informação estivesse publicamente disponível a baixo custo, os investidores 

poderiam tomar suas decisões baseados no mesmo padrão, pois a disponibilidade 

de acesso às informações financeiras seria homogênea. Entretanto, os aplicadores 

nem sempre detêm as mesmas informações da capacidade de pagamento dos 

tomadores de empréstimo, o que faz com que essa assimetria de informação crie 

fontes independentes, fornecedoras da indicação da capacidade de solvência 

desses países e/ou empresas. 

 As Agências de Rating fornecem notas, ou como se denomina nos mercados 

financeiros, ratings, a fim de corrigir eventuais assimetrias de informação. 

Entretanto, uma questão importante diz respeito à metodologia utilizada pelas 

agências de rating, uma vez que os emprestadores de crédito dispõem das mesmas 

informações que as próprias agências possuem: apenas os tomadores de crédito 

seriam os verdadeiros conhecedores da sua higidez financeira?  
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 As informações como preço de mercado, volatilidade dos ativos, 

probabilidade de default são conhecidos pelo mercado. Mas, uma explicação 

sensata é que, ainda que as agências de rating detenham, basicamente, as 

mesmas informações que o mercado possui, elas são altamente especializadas na 

avaliação de crédito e assim podem fazer um melhor uso da informação ou discernir 

a qualidade das informações quando elas vão a direções opostas.  Assim, os 

investidores terceirizariam este serviço na expectativa de uma informação final mais 

confiável.  

O papel das Agências de Rating perante as crises da década de 1990 e da 

década atual: sub-primes, Enron, PIGS, por exemplo, são apontadas como as 

responsáveis por amplificar a volatilidade nos mercados, no caso da crise no 

sudeste asiático, os downgrades foram atribuídos logo após a crise ter acontecido e 

o que se viu foi um comportamento de manada que ajudou a piorar ainda mais a 

crise.   

 Este trabalho visa, de maneira geral, analisar o papel das agências 

classificadoras de risco na determinação dos ratings dos títulos soberanos dos 

países emergentes. Nessa direção, três são as nossas principais perguntas: a) 

quais seriam os principais aspectos de informações assumidas por essas agências 

na decisão de classificação dos ratings? b) quais seriam os principais determinantes 

e impactos econômicos que são, de fato, levados em conta na hora da decisão por 

parte dessas agências? c) qual foi papel na crise asiática: elas falham ao tentar 

antever as crises e contribuem para intesificar? 

 O desenvolvimento do tema tem como base inicial as pesquisas 

desenvolvidas por Cantor & Packer (1996), que analisam os impactos e os 

determinantes dos ratings soberanos avaliados pela Moody‘s e Standard & Poor‘s. 

Além da importante contribuição de Cantor & Packer, apresentar-se-á a resenha de 

outros artigos que tem por base analisar por outro prisma os principais fatores 

determinantes dos ratings soberanos dos países emergentes. Como referência, será 

analisado o artigo elaborado por Eichengreen & Mody (1998); outro artigo é de 

Kamin & Kleist (1999).  

Outra importante contribuição para o trabalho vem da análise feita por. Ferri, 

Liu & Stigltiz (1999), na qual discutem o caráter pro cíclico das Agências de Rating, 

cuja evidência está na falha das Agências não terem antecipado a crise do Sudeste 
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Asiático e por terem tido um comportamento conservador após o estopim da crise, 

intensificando ainda mais a crise. Nesta mesma abordagem será analisado, 

também, o artigo de Fahri & Cintra (2002) que traz a questão do comportamento pro 

cíclico das classificações emitidas pelas Agências de Rating. Como evidência os 

autores mostram o papel das Agências nas crises, principalmente nas crises 

asiática, russa e brasileira, mas também o processo da bolha especulativa que 

ocorreu nas Bolsas Americanas. 

De acordo com estes artigos mencionados, a dissertação se propõe a 

analisar cada um destes trabalhos a fim de servir como referencial teórico e, de 

forma contundente, corroborar a conclusão deste ensaio que evidencia o papel das 

Agências de Rating na determinação dos ratings soberanos, o qual tem um impacto 

negativo dado um evento de crise; falham ao antever as crises e intensificam a crise 

quando rebaixam os ratings dos países, como mostra a experiência asiática. 

 O trabalho está estruturado em quatro capítulos, incluindo esta introdução. O 

capítulo 1 aborda o surgimento das agências de rating, a importância que as 

agências adquiriram ao longo do tempo, cuja participação delas nos mercados será 

mencionada pela evolução e importância dos rating soberanos e, de forma 

abrangente, apresentar-se-á a estrutura formal da metodologia de ratings divulgada 

pelas principais agências.    

O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura dos principais autores que 

discutem os principais determinantes dos ratings soberanos e qual o impacto deles 

para as economias emergentes. Mostrar-se-ão os resultados empíricos aos quais 

estes autores chegaram, mostrando que os ratings classificados pelas Agências de 

Rating não têm a capacidade para prever crises e os ratings são melhores 

explicados por riscos de mercado do que por fundamentos macroeconômicos.   

O capitulo três apresenta um breve histórico do endividamento externo dos 

países emergentes na década de 1980, cujo problema de financiamento via dívida 

externa trouxe consigo uma dependência externa que fortaleceu ainda mais a 

importância das agências de rating na classificação dos títulos soberanos. Boa parte 

das emissões soberanas dos países emergentes que necessitam da classificação 

de rating foi advinda do Plano Brady, plano este que serviu para reestruturação das 

dívidas dos países afetados pela crise da dívida externa. Ainda, o capítulo 3 tem o 

objetivo principal de mostrar, por meio das crises, que as Agências de Rating, além 
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de não conseguirem antever as crises, acabam por intensificá-las. O principal foco 

do estudo será a crise Asiática, demonstrando-se o comportamento das 

classificações concedidas pelas Agências antes e depois da referida crise. Ainda, 

mostrar-se-ão outras crises sucintamente, cujo comportamento das Agências gerou 

um impacto negativo nos países: a crise Asiática, as recentes crises dos Subprimes 

e dos PIGS, a crise brasileira, russa e mexicana. 

 Por fim, a conclusão traz a síntese da discussão teórica do papel das 

Agências de Ratings nas classificações dos ratings das dívidas soberanas, cujo 

resultado mostra que os ratings têm pouco poder para antever as crises e que os 

downgrades concedidos pelas Agências tendem a intensificar as crises e os seus 

comportamentos são guiados mais por sentimentos de mercado do que por 

fundamentos econômicos dos países.  
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CAPITULO 1  

 

1. A Indústria de rating e o risco Soberano 

 

1.1. História do mercado de ratings 

 

 

 A história das Agências de Rating é descrito no trabalho de Cantor & Packer 

(1994) a respeito da Indústria de Rating. O artigo produz uma investigação da 

evolução da Indústria de Rating.  

Os precursores das Agências de Rating foram as Agências de Crédito 

Mercantis, que classificava os ―merchants‖ de acordo com a capacidade de pagar as 

obrigações financeiras. Em 1841, Louis Tappan estabeleceu a primeira Agência de 

Crédito Mercantil em Nova Iorque. Outra Agência de Rating foi criada três anos 

depois, em 1849, cujo fundador foi John Bradstreet. Em 1933, as duas Agências se 

uniram e, em 1962, Dun e Bradstreet se tornaram proprietários da Moody‘s Investors 

Service. 

A expansão das atividades relacionadas à classificação dos ratings tem 

origem em 1909 com John Moody, o criador nos Estados Unidos da antecessora 

Moody’s Investor Service. A necessidade da criação dessas agências adveio das 

indústrias precisarem de mais recursos do que podiam alavancar na época.  

O antecessor da Standard & Poor‘s foi fundado por Henry Poor em 1916 nos 

Estados Unidos, sendo que em 1941 a companhia de Poor‘s se fundiu com a 

Stardand and Statistics, que deu origem a Standard and Poor‘s.  

Já a Fitch, que começou a emitir rating a partir de 1924, também nos Estados 

Unidos, hoje pertence a um conglomerado francês, resultado de fusões de diversas 

pequenas agências (Hill, 2004). Ainda, com o passar do tempo, as agências 

expandiram a classificação dos ratings para diversos tipos de títulos emitidos, além 

dos ratings de emissões de longo prazo das grandes empresas americanas. Uma 

série de diversos outros instrumentos surgiu, como por exemplo, títulos municipais, 

títulos de médio prazo, títulos privados, certificados bancários, etc. Os ratings foram 
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aplicados, mais recentemente, a outros tipos de riscos: risco de contraparte, as 

diversas variedades de derivativos, risco das companhias de seguro, volatilidade 

dos preços de fundos mútuos, entre outros.  

 Apesar da concentração dessas três Agências – Standard & Poor‘s, Moody‘s 

e Fitch – havia outras, conforme Tabela 1.1.  

 

Tabela 1.1 - Histórico da formação das principais Agências de Rating (onze 

Agências) 

Ano do 

Rating 

1ª Publicação 

Agência de Rating País Ano da 

Designação 

da SEC 

Proprietário 

1909 Moody‘s Investors Service 

(―Moody‘s‖) 

EUA 1975 Dun and 

Bradstreet 

1922 Fitch Investor‘s Service (―Fitch‖) EUA 1975 Independente 

1923 Standard and Poor‘s (―S&P‖) EUA 1975 McGraw-Hill 

1972 Canadian Bond Rating Service 

(―CBRS‖) 

Canada NA Independente 

1974 Thompson Bank Watch (―Thom‖) EUA 1991 Thomson 

Company 

1975 Japanese Bond Rating Institute 

(―JBRI‖) 

Japão NA Japan Economic 

Journal (Nikkei) 

1977 Dominion Bond Rating Service 

(―DBRS‖) 

Canada NA Independente 

1978 IBCA, Ltd (―IBCA‖) UK 1990 Independente 

1980 Duff and Phelps Credit Rating 

Co (―Duff‖) 

EUA 1982 Duff and Phelps 

Corp 

1985 Japanese Credit Rating Agency 

(―JCRA‖) 

Japão NA Financial 

Institutions 

1985 Nippon Investor Service Inc 

(―NIS‖) 

Japão NA Financial 

Institutions 

1975 McCarthy, Crisanti and Maffei 

(―MCM‖)  

EUA 1983 Adquirida por Duff 

and Phelps 1991 

Fonte: Cantor & Packer (1994) 
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Flandreau, Gaillard e Packer (2009) descrevem que foi durante o período 

entre guerras que ocorreu o nascimento dos ratings soberanos nos Estados Unidos. 

Para se ter uma idéia, as principais agências classificadoras de risco (Standard and 

Poor‘s, Moody‘s e Fitch) têm estatísticas dos ratings soberanos desde 1924. 

 A partir dos anos de 1970, a economia mundial evidenciou um aumento dos 

fluxos de capitais seguido de inovações tecnológicas e financeiras, resultantes da 

desregulamentação da economia e do processo de liberalização economica, 

contrariamente ao que houve até os anos 60, quando os controles dos movimentos 

de capitais era sobremaneira rígido. Com a evolução das finanças no mundo, 

aumentou a necessidade de informações dos agentes financeiros para avaliar o 

risco dos participantes do mercado. (Farhi & Cintra, 2002, p. 88). 

As agências de rating ganharam destaque a partir dos anos de 1980, 

principalmente com a crise mundial resultante de uma onda de renegociações de 

dívidas e moratórias declaradas por alguns países. Cantor & Packer (1994) mostram 

a origem da indústria de rating, sendo as Agências de Crédito Mercantil as 

percussoras da avaliação da capacidade financeira dos merchants. 

 Desde então, tem crescido a participação dos países em desenvolvimento na 

emissão de títulos de dívidas soberanas, o que demanda o aumento das avaliações 

das agências de rating. O titulo soberano é emitido pelos países emergentes que 

pagam a essas agências, sendo que são as próprias agências que determinam o 

rating desses países. Contudo, observa-se a suscetibilidade às quais as economias 

emergentes estão expostas devido a um rebaixamento divulgado por uma agência 

classificadora de rating. Muitas críticas acerca da avaliação feita por essas agências 

trouxeram um questionamento a respeito da eficiência em antever crises e levantou-

se a questão sobre a influência das agências classificadoras de rating sobre a 

duração e o prolongamento das crises. 

A partir dos anos de 1990, apenas três agências dominavam o mercado: 

Moody‘s, Standard & Poor‘s e Fitch. Somente em 24 de fevereiro de 2003 foi 

aprovada na Securities and Exchange Comission (SEC) a quarta agência, cuja 

denominação genérica designada pela SEC foi Nationally Recognized Statistical 

Rating Organization (NRSRO) (Hill, 2004).  

As principais agências de rating são independentes ou foram adquiridas por 

companhias não financeiras. Entretanto, como Cantor & Packer (1994) mostram, 
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Moody‘s e Standard and Poor‘s foram posteriormente adquiridas por empresas 

financeiras, as quais, no entanto, não tiveram sérios conflitos de interesses 

decorrente deste fato. A abordagem deste tema será desenvolvida neste capítulo, 

no item 1.2, em que será discutido o processo de regulação das Agências. 

No relatório da IOSCO (2003) (International Organization of Securities 

Commission) é relatada a dificuldade de outras empresas competirem no mercado 

justamente pelas barreiras à entrada. Os emissores preferem a opinião das 

agências já conhecidas pelos investidores para dar maior credibilidade, enquanto os 

investidores, por sua vez, preferem as agências por sua reputação quanto à 

veracidade das informações e prontidão. Dessa forma, tendo em vista o 

reconhecimento pelo mercado dos critérios utilizados pelas agências, os 

investidores e emissores passam a confiar nos fundamentos destas agências, 

inibindo a entrada de novas agências no mercado. 

A Standard & Poor‘s e a Moody‘s Investor Service concentram mais de 70% 

do mercado de Agências de classificação de rating, caracterizando um duopólio, 

(Carneiro, 2005). O atributo encontrado para justificar a elevada concentração das 

duas agências tem explicação na economia de escala e no renome que as essas 

agências possuem no mercado (Fahri, 2002). Outro argumento atribuído à elevada 

concentração do mercado de agências de rating é a barreira à entrada que também 

deriva da reputação das agências adquirida ao longo do tempo. 

 Mesmo com a dificuldade das Agências de Rating entrarem no mercado, 

nasceu em 1994 à agência de rating chinesa chamada Daong Global Credit Rating 

Co. Ltd, cujos padrões tradicionais das principais agências de rating (S&P, Moody‘s 

e Ftich) são deixados de lado. A exemplo, o ―triple A‖ é concedido à China, e os 

Estados Unidos ficaram classificados com um rating A+. Cabe ressaltar, ainda, que 

a metodologia dá um peso maior para a capacidade de crescimento econômico e as 

reservas internacionais, deste modo favorecendo a economia chinesa. 

 A agência chinesa entrou no mercado de classificação de rating com o 

objetivo de exercer uma influência no mercado internacional diante do domínio 

ocidental das instituições financeiras. Na avaliação do risco soberano de cinqüenta 

(50) países, Estados Unidos, Japão e Alemanha tiveram um downgrade, não sendo 

mais ―triple A‖. 
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1.2. Regulação e as agências de rating 

 

 

Em 11 de setembro de 1931, a OCC (Office of the Comptroller of the 

Currency), espécie de agência reguladora do sistema bancário americano, 

determinou que todos os títulos federais, estaduais e municipais, bem como 

qualquer outro título doméstico ou estrangeiro, que tivessem sido classificados entre 

as quatro primeiras categorias de rating, poderiam ser registrados pelos bancos pelo 

seu valor de face, enquanto que os demais títulos e os ―títulos podres‖ deveriam ser 

registrados pelo seu valor de mercado. 

Essa regulação feita pelo governo americano marcou profundamente o 

mercado de risco de crédito, e diversas questões foram levantadas a respeito, como 

por exemplo: a) os ratings utilizados não provinham de uma agência específica, mas 

de empresas de rating; b) os ratings poderiam ter a procedência de qualquer 

agência de rating, sendo que, existindo duas classificações distintas, utilizava-se 

aquela com o rating mais elevado; c) a separação dos títulos era feita apenas em 

relação à graduação da classificação recebida – ―grau alto‖ e ―grau baixo‖, sem levar 

em consideração a importante distinção dos títulos em relação ao seu ―grau de 

investimento‖ e ―grau de especulação‖; e d) a distinção entre as duas categorias de 

títulos foi menos conservadora se comparada com a classificação utilizada pelas 

agências de rating. Elas passaram a classificar como ―seguros‖ os títulos que 

estavam apenas entre os três primeiros ratings (ao invés dos quatro primeiros, como 

determinava a regulação do governo americano). 

Em fevereiro de 1936, outra importante decisão foi proferida pelo governo 

americano. Dessa vez, a OCC determinou que os bancos americanos não poderiam 

mais comprar títulos vistos como ―predominantemente especulativos‖, embora não 

existisse um rating determinado para classificar esses títulos. A partir da nova 

regulamentação criada, a quantidade de títulos classificados abaixo do quarto rating 

aumentou de forma significativa, de tal forma que aproximadamente metade dos 

títulos negociados na bolsa de Nova York não puderam mais ser comprados, o que 

fez surgir fortes protestos por parte dos bancos e das instituições financeiras. 

Os banqueiros passaram a argumentar que, ao deixarem de comprar os 

títulos a preços baixos, estavam ficando excluídos do ganho que o aumento de 
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preços desses mesmos títulos poderia gerar nos próximos anos. Além disso, diziam 

que as pequenas empresas estavam sendo penalizadas pela nova regulamentação, 

pois a elas não eram dado nenhum tipo de rating. Mas, a mais importante crítica 

levantada pelas instituições financeiras recaía no fato de que as métricas utilizadas 

pelas agências de ratings tinham a visão voltada para os acontecimentos passados. 

Diante desse cenário, a OCC teve que, de certa forma, recuar algumas vezes, 

conferindo aos bancos e instituições financeiras algum grau de liberdade para 

identificar os títulos especulativos. Mas a regulação do sistema financeiro americano 

ganhou importância cada vez maior nas décadas seguintes. 

Em meados da década de 70, a legislação americana passou a exigir que as 

agências de rating fossem designadas como uma NRSRO – Nationally Recognised 

Statistical Rating Organization. Esse marco regulatório foi extremamente 

conservador e limitou a entrada de novas empresas no mercado, sendo que seu 

arcabouço legal é utilizado até hoje pela SEC – Security Exchange Comission.  

O processo de designação da agência de rating como uma NRSRO possui 

diversos estágios, culminando com a emissão, pela SEC, de um documento 

designado ―no-action letter‖. Nessa metodologia são analisados alguns fatores 

relevantes que atestam a capacidade de a agência emitir, com segurança e 

imparcialidade, as classificações dos ratings, tais como a sua solidez no mercado, o 

histórico das operações já realizadas, a independência financeira e os controles 

internos que previnem o vazamento de informações sigilosas.  

Nesse contexto, Bruner & Abdelal (2005) afirmam que a influência exercida 

pelas agências de rating sobre o mercado financeiro americano possui dois 

fundamentos distintos. O primeiro deles relaciona-se, simplesmente, com a 

importância que a informação contida no rating possui para a avaliação de um título 

soberano. Em outras palavras, o mercado conferiu status e poder às agências de 

rating pelo fato de ser uma terceira parte não interessada, fazendo-se com que o 

rating passasse a ter uma espécie de ―autoridade moral‖ para identificar e classificar 

os títulos soberanos de forma imparcial. Já o segundo fundamento recai sobre a 

forma legal que as agências de rating adquiriram com a regulação do sistema 

financeiro americano, mediante a utilização dos ratings.  

Dessa forma, pode-se observar que a existência das agências de rating até 

os dias atuais possui duas origens distintas, mas que se complementam: a primeira, 
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pelo reconhecimento do mercado da importância das agências de rating e, a 

segunda, pela regulação do mercado mediante a utilização de ratings. 

Aprofundando o segundo fundamento, é interessante observar, ainda, que o 

governo americano atribuiu às agências de rating a posição de agentes que podem 

propagar suas impressões do que seria uma boa política econômica dos governos 

soberanos, e esses são obrigados a seguir. Dessa forma, a autoridade das agências 

de rating é intensificada pela sua valorização e regulação por meio da utilização da 

classificação do mercado utilizando-se os ratings. 

 Críticas ao mercado das agências de rating são feitas por diversos autores. 

Hill (2004) cita que a concentração da estrutura desse mercado é um dos principais 

problemas enfrentados pela regulação da atividade. Atualmente existem apenas 

quatro agências de rating reconhecidas pela SEC (Moody´s, Standard & Poor´s, 

Fitch e Dominion Bond Rating Service Limited). Nesse contexto, o aumento da 

competitividade desse segmento poderia trazer enormes benefícios para o mercado 

em geral, ao poderem ser conferidos ratings diversos para uma mesma empresa, 

fazendo com que a análise pelos players de mercado seja mais consistente e 

segura. 

 

1.3. Classificações dos Ratings 

 

 

Para a classificação dos ratings, as principais agências utilizam símbolos, tais 

como letras, números ou ambos, listando-os de acordo com o risco de default. A 

agência Moody‘s, por exemplo, utiliza ―Aaa‖ para o rating de melhor qualidade e ―D‖ 

para de menor qualidade (falência). 

 A Standard and Poor‘s descreve a definição da forma que o rating de crédito 

de emissão é atribuído:  

Um ―rating‖ atribuído pela Standard & Poor‘s a uma emissão é uma 

opinião atualizada sobre a qualidade de crédito de um emissor com 
relação a uma obrigação financeira específica, a uma classe 
específica de obrigações financeiras, ou a um programa financeiro 
específico (incluindo-se programas de títulos de médio prazo e notas 
promissórias comerciais – commercial papers). São levados em 
consideração a qualidade de crédito de garantidores, seguradoras, 
ou outras formas de redução de risco da obrigação (credit 



23 

 

 

enhancement) e a moeda na qual esta é denominada. As opiniões de 
rating avaliam a capacidade e disposição de um emissor de dívida 

para honrar seus compromissos financeiros dentro de seus prazos 
de vencimento, e pode ainda avaliar os termos da s obrigações, tais 
como garantias e subordinação, que possam afetar seu pagamento 
final em face de um inadimplemento (default). O rating de emissão 

não é uma recomendação de compra, venda, ou manutenção de 
uma obrigação financeira, pois não aborda preços de mercado ou 
sua adequação a um investidor em particular. (Standard and Poor‘s, 
2008). 

 

A Standard and Poor‘s, em seu relatório, descreve a respeito da obtenção das 

informações para tomada de decisão, eximindo-se de qualquer responsabilidade na 

veracidade das informações das quais não são auditadas por eles.  

Os ratings de emissão são baseados em informações fornecidas 

pelos emissores ou obtidas pela Standard & Poor‘s de outras fontes 
de sua confiança. Em nenhum caso, a Standard & Poor‘s audita as 
informações financeiras utilizadas na atribuição de um rating e pode, 

em determinadas ocasiões, basear-se em informações não 
auditadas. Ratings podem ser alterados, suspensos, ou retirados, 
caso essas informações sejam alteradas ou não estejam disponíveis. 

Ratings podem ser de longo ou curto prazo. Os ratings de curto 

prazo referem-se a obrigações consideradas de curto prazo dentro 
de seu mercado relevante. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso 
implica em obrigações com um vencimento original inferior a 365 dias 
– incluindo commercial papers. Os ratings de curto prazo também 
são utilizados para indicar a qualidade de crédito de um emissor com 
respeito a obrigações de longo prazo que prevêem resgate 
antecipado por opção do comprador (―put‖). Neste caso, são 
atribuídos dois ratings para a mesma obrigação: um de curto prazo, 

que considera o efeito da ―put‖, e outro de longo prazo. Títulos de 
médio prazo também recebem ratings de longo prazo. (Standard and 

Poor‘s, 2008). 

 

A seguir, serão mostradas tabelas com as descrições dos ratings da Standard 

and Poor‘s e Moody‘s.  
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Tabela 1.2 - Descrição da classificação dos Rating da Standard and Poor’s 

Rating Descrição 

AAA Uma obrigação classificada como ‗AAA‘ possui o rating mais alto atribuído pela 

Standard & Poor‘s. A capacidade do emissor de honrar seus compromissos 

financeiros relativos à obrigação é extremamente forte. 

AA Uma obrigação classificada como ‗AA‘ difere muito pouco das obrigações com 

ratings mais altos. A capacidade do emissor de honrar seus compromissos 

financeiros relativos à obrigação é muito forte. 

A ‗Uma obrigação classificada como ‗A‘ é um pouco mais suscetível a condições 

econômicas adversas e mudanças conjunturais do que as obrigações em 

categorias com ratings mais altos. Porém, A capacidade do emissor de honrar seus 

compromissos financeiros relativos à obrigação é ainda é forte. 

BBB A obrigação classificada como ‗BBB‘ exibe parâmetros de proteção adequados. 

Porém, condições econômicas adversas ou mudanças conjunturais provavelmente 

levarão a uma redução da capacidade do emissor de honrar seus compromissos 

financeiros relativos à obrigação. 

BB, B, CCC, 

CC e C 

Obrigações que recebem os ratings ‗BB‘, ‗B‘, ‗CCC‘, ‗CC‘ e ‗C‘ são consideradas 

obrigações que apresentam características especulativas significativas. ‗BB‘ indica 

o menor grau especulativo e ‗C‘ o maior. Embora outras obrigações provavelmente 

apresentem algumas características de qualidade e proteção, estas podem ser 

suplantadas por grandes incertezas econômicas ou grande exposição à condições 

adversas.  

BB  Uma obrigação classificada como ‗BB‘ é menos vulnerável à inadimplência do que 

outras emissões especulativas. Porém, enfrenta grandes dificuldades criadas por 

condições financeiras, econômicas e comerciais adversas, que poderiam levar à 

inadequação da capacidade do emissor de honrar seus compromissos financeiros 

relativos à obrigação em questão.  

B  Uma obrigação classificada como ‗B‘ é mais vulnerável à inadimplência do que as 

obrigações com rating ‗BB‘, mas o emissor apresenta capacidade de honrar seus 

compromissos financeiros. Condições financeiras, econômicas e comerciais 

adversas podem prejudicar a capacidade ou a intenção do emissor de honrar seus 

compromissos financeiros relativos à obrigação.  

Rating Descrição 

CCC  Uma obrigação classificada como ‗CCC‘ apresenta-se atualmente vulnerável à 

inadimplência, e depende de condições econômicas, financeiras e comerciais 

favoráveis para que o emissor possa honrar seus compromissos financeiros 

relativos à obrigação. No caso de condições financeiras, econômicas e comerciais 

adversas, o emissor provavelmente não será capaz de honrar seus compromissos 

financeiros.  

CC  Uma obrigação classificada como ‗CC‘ apresenta-se atualmente fortemente 

vulnerável à inadimplência.  

C  Uma dívida subordinada ou uma obrigação de ação preferencial que recebe um 

rating ‗C‘ apresenta-se, atualmente, fortemente vulnerável á inadimplência. O rating 

‗C‘ pode ser utilizado para cobrir uma situação na qual foi pedida a falência do 

emissor ou alguma medida semelhante foi tomada, mas os pagamentos dessa 

obrigação continuam sendo honrados. O rating ‗C‘ também poderá ser atribuído a 

uma obrigação de ação preferencial, com pagamentos de dividendos ou de um 

fundo de amortização (sinking fund) em atraso, os quais, porém continuam sendo 

realizados.  
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D  Uma obrigação classificada como ‗D‘ está inadimplente. A categoria de rating ‗D‘ é 

utilizada quando os pagamentos de uma obrigação não são feitos na data prevista, 

mesmo durante o período de carência, a menos que a Standard & Poor‘s considere 

que tais pagamentos serão honrados durante este período. O rating ‗D‘ também 

será utilizado no pedido de falência ou alguma ação semelhante, se os 

pagamentos das obrigações forem colocados em risco.  

Um sinal de 

mais (+) ou 

menos (-):  

Os ratings de ‗AA‘ a ‗CCC‘ podem ser alterados pela adição de um sinal de mais 

(+) ou menos (-) para sinalizar posições relativas dentro das principais categorias 

de risco.  

NR Esta sigla indica que o rating não foi requisitado, que não há informação disponível 

na qual se possa basear o rating, ou que, em virtude de sua política interna, a 

Standard & Poor‘s não classifica uma obrigação em particular.  

Fonte: Standard and Poor’s. Disponível em:http:// www.standardandpoors.com 

 

 

Tabela 1.3 - Descrição da classificação de rating pela Moody’s  

Rating Descrição 

Aaa 
Obrigações com o rating Aaa são consideradas da melhor qualidade, com risco de 

crédito mínimo. 

Aa  
Obrigações com o rating Aa são consideradas de alta qualidade, com risco de 

crédito bastante baixo. 

A 
Obrigações com o rating A são consideradas superiores à média, com risco de 

crédito baixo. 

Baa 

Obrigações com o rating Baa apresentam risco de crédito moderado. São 

consideradas de risco médio e, portanto, possuem certas características 

especulativas. 

Ba  
Obrigações com o rating Ba apresentam elementos especulativos e estão sujeitas 

a risco de crédito relevante. 

B  
Obrigações com o rating B são consideradas especulativas e estão sujeitas a risco 

de crédito elevado. 

Caa 
Obrigações com o rating Caa são consideradas de baixa qualidade e sujeitas a 

risco de crédito muito alto. 

Ca  

Obrigações com o rating Ca são altamente especulativas e foram ou 

provavelmente serão descumpridas, com alguma chance de recuperação do 

principal e dos juros. 

C  

Obrigações com o rating C são as que apresentam a classificação mais baixa e de 

uma forma geral encontram-se descumpridas, com possibilidades baixas de 

cobrança do principal ou dos juros. 

Fonte: Moody's Investor Service. Disponível em:http://www.moodys.com 
Nota: A Moody's utiliza os modificadores numéricos 1, 2 e 3 para cada classificação genérica de 
rating entre Aa e Caa. O modificador 1 indica que a obrigação encontra-se no patamar mais elevado 
dentro de sua categoria genérica de rating; o modificador 2 indica classificação no nível médio; e o 
modificador 3 indica uma classificação no patamar mais baixo da referida categoria genérica de 
rating. 

 

As descrições do ratings das principais agências se assemelham muito umas 

às outras, assim como a classificação da escala de ratings. A fim de diferenciar os 
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governos de uma forma mais precisa, a Standard & Poor‘s categoriza utilizando 

sinais ―+‖ e ―-‖, e a Moody‘s números: 1,2 e 3.  

 

 

Tabela 1.4 - Escala de classificação de Ratings das principais agências de 

classificação de Rating, segregadas por Grau de Investimento e Grau de 

Especulação. 

  S&P  Fitch  Moody's  Escala Numérica 

G
ra

u
 d

e
 I
n

v
e
s
ti

m
e
n

to
 

 AAA Aaa 1 

AA+ AA+ Aa1 2 

AA AA Aa2 3 

AA- AA- Aa3 4 

A+ A+ A1 5 

A A A2 6 

A- A- A3 7 

BBB+ BBB+ Baa1 8 

BBB BBB Baa2 9 

BBB- BBB- Baa3 10 

G
ra

u
 d

e
 E

s
p

e
c
u

la
ç
ã
o

 

BB+ BB+ Ba1 11 

BB BB Ba2 12 

BB- BB- Ba3 13 

B+ B+ B1 14 

B B B2 15 

B- B- B3 16 

CCC+ CCC+ Caa1 17 

CCC CCC Caa2 18 

CCC- CCC- Caa3 19 

CC CC -- 20 

C C -- 21 

SD1 DDD3 Ca4 22 



27 

 

 

D2 DD C 23 

-- D -- 24 

Fontes: Bathia (2002), Moodys, Standard and Poor's e Fitch. 
1. Moratóriaparcial. 
2. Moratória. 
(--) Não aplicável. 
3.Moratória.As classificações de obrigações nesta categoria são baseadas na possibilidade de 
recuperação parcial ou total do empréstimo. Uma vez que a expectativa de recuperação dos 
montantes são estritamente especulativos e não podem ser estimados com precisão, as seguintes 
estimativas servem como diretriz: a classificação "DDD" representa o maior potencial de recuperação 
dos montantes investido sem títulos inadimplentes , de 90% a 100% do principal e juros ; o "DD" 
indica que a probabilidade de recuperação é entre 50% e 90%; e o Da menor possibilidade de 
recuperação, por exemplo, inferior a 50 %. 
4. Os soberanos classificados como Ca e C geralmente encontram-se em moratória, oferecem pouca 
segurança financeira e a probabilidade de recuperação integral do principal 
por parte dos investidores é muito baixa. 

 

 

As agências utilizam o indicador de perspectiva (outlook) dentro de um 

período médio de um a três anos com intuito de divulgar a opinião sobre o provável 

sentido que o rating do governo avaliado pode tomar: positivo, estável, negativo ou 

em desenvolvimento. No decorrer do tempo, geralmente em períodos de incerteza, 

as agências podem alterar os indicadores de perspectiva, colocando-os em uma 

lista chamada ‗watch listing‘, que indica a probabilidade de haver algum upgrade ou 

downrgrade dentro de um horizonte de um a três meses.   

 

1.4. Risco Soberano  

 

  

Risco Soberano é o risco relacionado à capacidade de os governos honrarem 

suas dívidas. De outra maneira, o rating Soberano é a probabilidade de um tomador 

de empréstimo não honrar suas obrigações soberanas.  O desenvolvimento das 

análises dos riscos soberanos começou em 1919 pela Moody‘s (Cantor & Packer, 

1995) nos Estado Unidos, quando ocorreram as primeiras emissões de bonds para a 

Europa, America Latina e Canadá, os chamados Yankees Bonds, isso já depois da 

Primeira Guerra Mundial. Em 1929, Poor‘s publica o rating dos Yankees bonds 

emitidos por 21 governos soberanos na Europa, America do Sul, Ásia e America do 

Norte, tais como: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, 

Hungria, Itália, Noruega, Reino Unido, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, 
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Austrália, China, Japão, Canadá e Estados Unidos. Apesar da classificação não 

existir mais, o rating variava desde ‗AAAAA‘ para os Estados Unidos até ‗B‘ para 

China e Grécia, sendo a maioria dos países europeus ‗investment grade‘ e todos os 

países da America do Sul classificados como ‗speculative grade‘, com exceção da 

Argentina que tinha rating ‗A‘. 

A Grande Depressão foi palco da explosão de diversos defaults dos títulos 

soberanos emitidos nos Estados Unidos. A onda de default ocorrida durante a 

Grande Depressão teve como alvo países cuja maioria tinha rating grau de 

investimento em 1929. 

A demanda por ratings soberanos avançou até o ano de 1930 e depois 

decresceu no começo do ano de 1940 devido à Grande Depressão e à Segunda 

Guerra Mundial, que levaram vários tomadores de dívidas a não honrar com seus 

compromissos.  

 A indústria de rating ganhou maior força, principalmente, a partir dos anos de 

1980 e 1990. O repentino aumento pela procura por rating se deu mediante o 

interesse pelos países emergentes em emitir títulos no mercado internacional, onde 

havia condições favoráveis para tal empreendimento.  

 Contudo, na década de 1980 muitos países, principalmente os países da 

America Latina, enfrentaram sérios problemas para honrar as dívidas externas, o 

que ocasionou uma série de default. Os países emergentes eram dependentes do 

mercado externo para se financiarem e poderem se desenvolver economicamente. A 

partir de então, as dívidas tiveram que ser readaptadas para se adequar ao novo 

panorama mundial.   

O rating soberano avaliado pelas agencias de rating leva em consideração 

aspectos políticos e econômicos, tanto quantitativos quanto qualitativos, dos países 

em questão. De acordo com a Standard and Poor‘s (2008), os principais riscos 

econômicos e políticos são: segurança pública, geopolítica, a estrutura econômica, 

perspectiva de crescimento, questões de balança do pagamento, liquidez externa e 

flexibilidade monetária. 

A classificação dos ratings soberanos é estabelecida dentro de uma escala de 

grades, como, por exemplo, AAA ou Aaa (a mais alta no caso da Standard and 

Poor‘s e Moody‘s, respectivamente). A estrutura analítica sugerida é composta por 

dez categorias: Risco Político, Renda e Estrutura Econômica, Perspectiva do 
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Crescimento Econômico, Flexibilidade Fiscal, Dívidas Soberanas, Passivos 

Contingenciais e Offshore, Flexibilidade Monetária, Liquidez Externa, Dívida Externa 

do Setor Público e Dívida Externa do Setor Privado. As variáveis apresentada na 

Tabela 1.5, por exemplo, são analisadas de forma inter-relacionada sem ponderação 

e sem levar em consideração as variáveis no tempo. As variáveis também são 

analisadas caso a caso entre os países, pois a relevância percentual ou o volume 

das categorias variam de país a país, sendo errônea a comparação direta; o 

crescimento percentual do PIB da China não pode ser comparado 

proporcionalmente com o crescimento percentual, por exemplo, da Alemanha.  

A principal tarefa das agências de rating, quando um país toma um 

empréstimo em moeda estrangeira, é verificar a habilidade e vontade para honrar 

suas obrigações em moeda estrangeira. Diferentemente de um país que pode 

imprimir moeda para pagar as dívidas locais, as dívidas soberanas têm que ser 

honradas unicamente com moeda conversível.  

Os aspectos considerados levam as Agências a medirem a capacidade que o 

país precisa ter para honrar suas obrigações financeiras, portanto, faz-se necessário 

analisar a economia do país de acordo com os padrões econômicos que as próprias 

Agências consideram relevantes. O risco político é, sem dúvida, uma variável 

importante a ser considerada. Apesar de difícil interpretação, o fator político pode, 

muitas vezes, influenciar a capacidade de pagamento de uma dívida soberana.  

 Um governo soberano pode, arbitrariamente, por meio do uso de seu poder 

legal, controlar a moeda estrangeira dos seus residentes, monopolizando os 

pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira de todas as entidades no país.  

A predisposição a pagar é uma premissa qualitativa que diferencia os 

governos soberanos de outros emissores. Um governo soberano pode não querer 

honrar uma dívida mesmo tendo condições. Por isso, a questão política é um fator 

importante, embora de difícil quantificação que as Agências levam em consideração 

na avaliação do rating. 

Em relatório da Fitch Ratings (2002), há um checklist que indica as diversas 

áreas cobertas nas análises das agências de rating. A base de dados é geralmente 

analisada, ao menos, historicamente, por cinco anos, e a previsão utilizada são de 

dois anos. As áreas são subdivididas em: 

(i) Fatores demográficos, educacional e estrutural; 
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(ii) Análise do mercado de trabalho; 

(iii) Estrutura de produto nacional e comércio; 

(iv) Dinamismo do setor privado; 

(v) Balanço da oferta e demanda; 

(vi) Balança de pagamentos; 

(vii) Análise das restrições ao crescimento no médio prazo 

(viii) Política macroeconômica; 

(ix) Política de Investimento e Comércio Exterior; 

(x) Finanças e Bancos; 

(xi) Ativos Externos; 

(xii) Passivos Externos; 

(xiii) Políticas e Estado; 

(xiv) Posição Internacional 

 

 Um detalhamento completo dos itens analisados encontra-se disponível no 

Apêndice 1. 

 A S&P elenca os principais fatores da moeda local e estrangeira que estão 

por detrás dos riscos econômicos e políticos dos ratings soberanos que possam 

afetar a dívida: a) instituições políticas e comerciais no país, como segurança 

publica e geopolítica; b) estrutura econômica e perspectiva de crescimento; c) 

pressões nos gastos públicos e flexibilidade nas receitas; d) déficits governamentais 

e o tamanho da dívida; e) passivos contingenciais; f) flexibilidade monetária; e g) 

liquidez externa e comercio no setor publico e privado de não residentes. 
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Tabela 1.5 - Descrição dos Itens da Metodologia de Risco da Standard´s & 

Poor´s 

Riscos Descrição 

Risco Político - Estabilidade e legitimidade das instituições políticas 

- Participação popular nos processos políticos 

- Caráter ordenado na sucessão de lideranças 

- Transparência nas decisões e objetivos da política econômica 

- Segurança Pública 

Estrutura Econômica - Prosperidade, diversidade e grau pelo qual uma economia é 

orientada para o mercado 

- Disparidades na distribuição de renda  

- Efetividade no setor financeiro  na intermediação de recursos; 

disponibilidade de crédito 

- Competitividade e rentabilidade do setor privado e não financeiro 

- Eficiência do setor público  

- Protecionismo e outras influências contrárias à economia de 

mercado 

- Flexibilidade da mão-de-obra 

Perspectivas de crescimento 

econômico 

- Volume e composição da poupança e do investimento 

- Taxa e padrão do crescimento econômico 

Flexibilidade Fiscal - Receita e despesa do governo geral e tendências de 

déficits/superávit 

- Compatibilidade da posição fiscal com os fatores externos e 

monetários 

- Flexibilidade de aumento de receita e sua eficácia 

- Eficácia / pressões sobre os gastos 

- Tempestividade, abrangência, e transparência dos relatórios 

- Obrigações relativas a aposentadorias 

Carga da Dívida do Governo 

Geral 

- Endividamento bruto e líquido (de ativos líquidos) do governo 

geral 

- Parcela da receita comprometida com juros 

- Composição de cestas de moedas e perfil de vencimentos 

- Profundidade e amplitude do mercado de capitais local 

Passivos Contigenciais e no 

Exterior ('Off-Shore') 

- Porte e solidez das empresas não financeiras do setor público 

- Robustez do setor financeiro 

Flexibilidade Monetária - Comportamento dos preços nos ciclos econômicos  

- Expansão monetária e do crédito  

- Compatibilidade do regime cambial com objetivos monetários 

- Fatores institucionais, como a independência do banco central  

- Abrangência e eficiência das ferramentas de política monetária, 

particularmente tendo-se em vista a posição fiscal e as 

características do mercado de capitais 

- Indexação e dolarização  
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Liquidez Externa - Impacto das políticas monetária e fiscal sobre as contas externas 

- Estrutura das contas correntes 

- Composição dos fluxos de capitais  

- Adequação das reservas 

Carga do Endividamento 

Externo 

- Endividamento externo bruto e líquido, incluindo depósitos de não 

residentes e dívidas estruturadas 

- Perfil de vencimentos, composição de cestas de moedas e 

sensibilidade a flutuações na taxa de juros 

- Acesso a financiamentos concedidos por agências de 

desenvolvimento (concessional funding) 

- Carga do serviço da dívida 

Fonte: Standard and Poor’s – Rating de Crédito Soberano: Principais conceitos (2008) 

 

 É examinada a inter-relação entre os principais setores da economia, entre 

eles, as finanças públicas, dívida externa e outras variáveis como crescimento das 

exportações, os ativos negociados que afetam o sistema bancário e mudanças nas 

taxas de juros internacionais. Estas variáveis são examinadas pelas Agências de 

Rating. Os ratings soberanos dizem respeito ao poder de medir a capacidade futura 

do serviço da dívida, e o Comitê de Rating analisa os cenários, worst-case-scenario, 

em um horizonte além de cinco anos, com propósito de compreender o risco 

potencial de uma crise.  

 A abertura da economia e o livre mercado são sinais que as agências 

entendem como uma postura hígida de um país, na qual o controle de capital é um 

custo político para a reputação país. De acordo com relatório da Fitch (2004), o 

avanço da globalização ajudou a reduzir o risco de algum governo impor 

arbitrariamente controles de entrada ou saída de capital. As economias 

industrializadas se tornaram mais globalizadas, e o risco de controle de capital 

praticamente foi eliminado. A imposição do controle de capital nestas economias 

reduziu drasticamente a partir dos anos de 1970 e 1980. A experiência das crises 

soberanas, desde meados da década de 1990, mostrou que os países tenderam a 

não impor algum tipo de controle de capital estrangeiro e/ou moratória da dívida do 

setor privado a fim de evitar um default soberano. Todavia, a Rússia impôs uma 

moratória formal de 90 dias nos pagamentos da dívida do setor privado externo. Já 

Argentina estabeleceu controles que obstruíram o setor privado de efetuar 

pagamentos aos credores estrangeiros.  
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 No caso da crise Argentina, a depreciação cambial, o congelamento dos 

depósitos e a intervenção nos preços pelo próprio governo resultaram em uma série 

de default corporativo. A experiência da Argentina ilustra que somente algumas 

empresas conseguem sobreviver a uma crise financeira sem dar default.   

 O relatório da Fitch (2004) aponta que a imposição de algum controle 

governamental é associada com crises da dívida soberana, mesmo em alguns casos 

(crise da Coréia em 1998 e crise do México em 1994-5), nos quais o defalut da 

dívida soberana foi evitado. Contrariamente, o setor privado não financeiro, na 

maioria dos casos, não foi restringido no serviço das obrigações de moeda 

estrangeira por mecanismo de controles externo, moratória ou outra intervenção 

governamental.  

 O Relatório resume as principais conclusões das crises soberanas nas 

recentes décadas:  

 - Controle de capital e de câmbio é geralmente responsável pelas crises 

soberanas; 

 - O risco direto de uma intervenção soberana no sistema bancário permanece 

alto, refletindo a importância política do setor; 

 - O risco de uma crise da dívida soberana é altamente correlacionado com o 

risco país. 

 

1.5.  Risco País e CDS  

 

 

 O risco país está relacionado à incerteza dos investidores estrangeiros acerca 

da condição econômica do País que estão investindo. Na realidade, há uma 

semelhança com o risco soberano, mas a tipologia dos riscos se difere de forma 

sutil. No caso do risco soberano, o objeto analisado é o fator de inadimplência de 

uma dívida soberana emitida por um país. Já o risco país vai além, abrange também 

o risco soberano e, principalmente, o risco que o país impõe aos investimentos 

estrangeiros.  Quanto maior o risco maior deverá ser o retorno esperado pelos 

investidores no país. 

 O Risco país pode ser medido por meio de um número-índice chamado 

EMBI+ (Emerging Market Bond Índex Plus) calculado pelo Banco J.P. Morgan 
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Chase. O cálculo mede o prêmio pago entre o risco dos papéis americanos e uma 

cesta de títulos das dívidas soberanas denominadas em moeda estrangeira, títulos 

estes que são compostos por títulos da dívida externa como os Bradies, Eurobônus, 

empréstimos externos e dívidas em dólar nos mercados locais. O índice mede 

basicamente o prêmio que teria que ser pago por um país devido ao seu maior risco 

em relação ao título do Tesouro Americano.   

 O EMBI+ começou a ser divulgado em tempo real na década de 1990. No 

entanto, o índice passou a não captar alguns aspectos da evolução do risco país. A 

volatilidade dos títulos americanos cresceu e a perda de liquidez no mercado 

secundário das dívidas soberanas fez com que fosse utilizado outro indicador. O 

CDS, portanto, passou a ser mais largamente utilizado, sendo mais capaz de captar 

as mudanças na percepção risco país comparativamente com o EMBI+. 

 O CDS (Credit Default Swap) é um derivativo de crédito que funciona como 

um seguro contra um risco de default da contraparte (emissor do ativo). Para adquirir 

esse seguro o comprador paga, periodicamente, um percentual do valor principal do 

contrato, normalmente a cada trimestre ou semestre.  O prêmio pago para se 

adquirir um CDS (ou o percentual pago, comumente chamado de spread) deverá ser 

igual ao retorno esperado do derivativo. O retorno depende da probabilidade de 

default e da taxa de recuperação do investimento, dado um evento de crédito. Dessa 

forma, quanto maior o spread maior será a probabilidade de default, funcionando 

assim como um indicador do risco de crédito da entidade. A cotação do CDS é em 

pontos-base relacionado ao valor contratado, cujo contrato mais líquido é com 

duração de cinco anos.  
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Figura 1.1 - Cotação do CDS dos principais países da America Latina.

  Fonte: Bloomberg 

  Elaboração própria 

 

 

 Os autores Goderis & Wagner (2009) mostram que os derivativos de crédito 

chegaram a um total de US$ 54.6 trilhões durante o ano 2008. Apesar de boa parte 

ser usada para créditos corporativos, outra parte significativa dos credores compra 

proteção para os países, tais quais: Brasil, México, Colômbia, Venezuela, Rússia, 

Filipinas e África do Sul.  

 Os ratings soberanos têm um impacto muito importante para as economias 

em desenvolvimento, pois a dificuldade está justamente no fato de que, para 

conseguir acesso ao mercado internacional, a fim de angariar recursos para o 

desenvolvimento econômico, os ratings sinalizam aos investidores que esses países 

estão aptos (ou não) a honrarem suas dívidas. Então, para essas economias que 

não possuem investimentos suficientes, sendo de alguma forma dependente do 

capital estrangeiro, o rating influencia de maneira significante o aporte de capitais. A 

entrada e saída de capital estrangeiro nesses países podem gerar grandes 

volatilidades nestas economias, o que, por sua vez, faz com que praticamente o 

mesmo volume de entrada de capital saia muito mais rápido em relação à entrada. 

 As recentes crises desafiaram, de certa maneira, a real eficácia das 

classificações das Agências de Ratings. Bone (2002) comenta o fato de que as 

agências de classificação de risco não advertiram os investidores no princípio das 

crises financeiras; somente após a eclosão das crises é que as agências deram o 
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downgrade nos ratings dos países aprofundando ainda mais a situação destes 

países.  

 O aumento do fluxo de capital e o processo de financiamento para os países 

emergentes em um mercado não regulado, na qual as Agências de Rating atuam 

como reguladores, evidenciam a relevância do papel das agências na determinação 

dos ratings soberanos. É a partir daí que Reisen (2003) analisa se os determinantes 

que compõem o processo de avaliação das agências de rating se modificaram. 

Conforme o autor explicita, o comportamento do rating nas crises dos países 

emergentes, como na Argentina e Turquia, sugere que os determinantes que 

compõem o rating não foram suficientemente alterados para que as agências de 

rating fossem capazes de antever os eventos de mercado. Por isso, os principais 

determinantes do rating fornecidos pelas agências não foram capazes de antever as 

potenciais crises econômicas. 
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CAPÍTULO 2  

 

2. Os determinantes e os impactos do Rating 

 

 

2.1. Introdução 

  

 

 O intuito deste capítulo é apresentar uma resenha dos principais estudos 

sobre a determinação dos ratings soberanos e a implicação destes nas economias, 

principalmente nos países em desenvolvimento, os quais são os maiores 

interessados na melhoria dos ratings para facilidade de acesso ao mercado de 

capitais internacional. Além disso, mostrar-se-á a relação do impacto dos ratings nas 

crises mundiais. A intenção é criar um arcabouço teórico a fim de mostrar o papel 

das Agências de Rating na determinação dos rating soberanos e o impacto que os 

ratings podem causar nas economias emergentes, como evidencia a crise asiática. 

Contudo, por meio da discussão teórica analítica, a revisão da literatura tem o intuito 

de mostrar que os ratings não têm a capacidade de prover informações relevantes 

sobre as crises e, em momentos de crises, as Agências tendem a seguir os 

movimentos do mercado de forma a intensificar as crises. 

 Os ratings soberanos nos anos de 1990 foram muitos importantes, 

principalmente devido ao aumento da demanda por rating de emissões de títulos 

soberanos, destacando-se as economias emergentes. A crescente demanda é 

explicada pela necessidade de recursos para a promoção do desenvolvimento 

econômico na captação de recursos financeiros no mercado internacional, aliado ao 

fato da maior abertura econômica destes países em desenvolvimento.  

 As Agências cumprem o papel de classificar o risco das emissões de títulos 

que as economias emergentes emitem no mercado internacional de capitais. Apesar 

de as Agências divulgarem a metodologia de classificação dos ratings, quase 

sempre são encontrados fatores que não podem ser quantificados e mesmo a 

determinação de cunho quantitativo das metodologias das Agências é de difícil 
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mensuração. Por isso, alguns autores buscaram entender qual seria os principais 

componentes que explicariam a determinação dos ratings. Para tanto, autores 

utilizaram fatores macroeconômicos com tentativa de chegar a uma proxy que 

explicaria as variações dos ratings e também o peso que seria dado a essas 

variáveis. Alguns autores verificaram que existe um componente assimétrico no 

rating que não é explicado por variáveis econômicas. Contudo, os ratings têm o 

poder de impactar um país de acordo com o grau de classificação e é por essa 

razão que outros autores acusam as Agências de Rating de auxiliarem a 

intensificação de crises com downgrades nos ratings, principalmente nos países 

emergentes. Por meio destas discussões, pretender-se-á revisar a literatura e 

promover uma resenha dos principais artigos com o objetivo de entender o papel 

das Agências na classificação de risco e o impacto que é provocado dado uma 

alteração dos ratings nas economias emergentes. 

 Analisar-se-ão, em primeiro plano, os artigos de Cantor & Packer (1996), 

depois o artigo elaborado por Eichengreen & Mody (1998) e Kamin & Kleist (1999), 

cujos trabalhos visam de forma diferenciada analisar a precificação dos títulos 

soberanos perante os quais o rating concedido pelas Agências de Rating tem poder 

de influência, tendo sido levantados os fatores determinantes das variáveis 

macroeconômicas que exercem algum peso. 

 Segue-se a análise da revisão da literatura com o artigo Ferri, Liu & Stigltiz 

(1999), a respeito da crise asiática, cujo downgrade concedido pelas Agências de 

Rating intensificou ainda mais a crise do Sudeste Asiático, sem fundamentos 

econômicos que poderiam justificar o estopim das crises destes países.  

 Além dos trabalhos mencionados, outra contribuição, não menos importante, 

é o trabalho ―O acesso às informações: classificação de riscos, auditorias e 

contabilidade‖ de Fahri & Cintra (2002). O trabalho trata da questão do 

comportamento pro cíclico das classificações emitidas pelas Agências de Rating. 

Como evidência, os autores mostram o papel das Agências nas crises Asiáticas, 

crise da Rússia e crise Brasileira, também o processo da bolha especulativa que 

ocorreu nas Bolsas Americanas. 

 Mencionar-se-ão alguns outros artigos relacionados ao trabalho para 

investigação do tema futuro, como é o caso do artigo elaborado por Kaminsky & 

Reinhart (Junho, 1999). Outra contribuição é Reihart (2001). 
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 O estudo de Cantor & Packer (1996) busca analisar os determinantes e os 

impactos dos ratings soberanos. Os autores tentam explicar, dentre algumas 

variáveis macroeconômicas selecionadas, quais os fatores preponderantes no 

critério de determinação dos ratings. Depois é feito uma regressão linear múltipla 

relacionando os spreads às variáveis que influenciam o custo de captação de 

recursos no mercado internacional. A conclusão é que os ratings isoladamente 

respondem por 92% dos spreads; desta maneira, os ratings têm um poder para 

explicar os rendimentos dos títulos de emissão soberanos.  

 O trabalho desenvolvido por Eichengreen & Mody (1998) analisa dados de 

aproximadamente mil emissões de títulos de países em desenvolvimento nos anos 

de 1991 a 1996. São analisadas a decisão dos devedores e a precificação dos 

investidores. Os resultados alcançados no artigo confirmam que quanto maior a 

qualidade do crédito maior é a probabilidade de emissão e menor seria o spread 

cobrado. No entanto, os autores observam que mudanças nos fundamentos 

explicam apenas uma fração dos spreads no período que é levado às recentes 

crises dos mercados emergentes. A conclusão do artigo coloca em questão quais os 

fundamentos econômicos que possuem maior relevância nas percepções subjetivas 

dos riscos na hora da emissão e precificação dos títulos. De maneira geral, os 

autores defendem que o sentimento de mercado tem mais relevância nas variações 

dos spreads do que os fundamentos econômicos.   

 Outro artigo elaborado por Kamin & Kleist (1999) – ―A evolução e 

determinantes dos spreads dos mercados emergentes nos anos de 1990‖, 

desenvolve o estudo a fim de mensurar os impactos dos ratings nos spreads nas 

emissões de títulos. Os autores observam que houve um declínio dos spreads dos 

títulos desses países emergentes nos anos de 1990 até o aparecimento da crise 

asiática. A conclusão dos autores baseadas nas pesquisas desenvolvidas no artigo 

é que movimentos nos spreads dos Bradys Bonds não representam uma tendência 

nos spreads de riscos das economias emergentes; spreads dos instrumentos dos 

mercados emergentes têm uma relação com o rating, vencimento e taxa de câmbio. 

 O quarto artigo que se analisará é Ferri, Liu & Stiglitz (1999). O artigo 

demonstra que as Agências de Rating agravaram a crise do Sudeste Asiático. Na 

verdade, elas falharam em antecipar a eminência da crise e foram extremamente 

conservadoras logo após o inicio da crise. 
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 Outra contribuição importante que fará se referencia é o artigo de Fahri & 

Cintra (2002), que discute o acesso das informações pelos agentes do mercado por 

meio das Agências de Rating. O caráter pro cíclico das agências é descrito como 

evidência das Crises Asiática, Russa e Brasileira, assim como o processo de 

desvalorização das bolsas americanas. O artigo aborda também a questão da 

importância da regulação das informações em detrimento do papel das auditorias e 

dos analistas de valores como auto-reguladores. 

 Após apresentação dos principais artigos, que tem como objetivo a discussão 

do papel das Agências de Ratings, como evidência mostrar-se-á o comportamento 

das Agências nas principais crises. Portanto, serão discutidas algumas contribuições 

de outros autores que dão suporte ao objetivo final desta dissertação.   

 

 

2.2. Cantor & Packer 

 

 

 O trabalho dos autores Cantor & Packer (1996) foi de bastante relevância 

para os estudos posteriores a respeito do critério de determinação e impactos dos 

ratings soberanos classificados pelas principais agências de Rating: Moody‘s 

Investor Service e Standard and Poor‘s. Os autores se propõem a entender qual o 

critério utilizado pelas agências para classificar os ratings soberanos e quantificar o 

impacto nos custos de crédito para empréstimos soberanos. Apesar das Agências 

divulgarem as variáveis que são utilizadas no modelo para avaliar os ratings, há 

alguns fatores qualitativos que são subjetivos na hora de precificar o rating, assim 

como fatores quantitativos, cujos pesos atribuídos aos fatores divulgados pelas 

Agências não são informados. Estes fatores não conhecidos são objeto do estudo 

proposto pelos autores na determinação dos ratings soberanos. 

 No artigo de Cantor & Packer (1996), os dados estimados permitem 

determinar quais são os principais componentes macroeconômicos que pesam na 

avaliação dos ratings e quais têm o maior poder de explicação em um modelo de 

cross-section descrito no artigo. Mede-se, também, se há um impacto direto nos 

spreads das taxas de mercado quando é realizado um anúncio de rating.  
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 O estudo sugere que as classificações de ratings da Standard and Poor‘s e 

Moody‘s podem ser explicadas por um número pequeno de variáveis definidas no 

modelo e, que são similares entre as duas agências. É sugerido, também, que existe 

alguma influência nos rendimentos das dívidas soberanas abaixo ou acima da 

correlação com outras informações disponíveis. Além disso, os ratings exercem 

efeitos imediatos na precificação das emissões de países com grau de especulação 

(non-investment-grade). 

 Ainda que o propósito do trabalho de Cantor & Packer (1996) seja analisar os 

títulos soberanos no mercado internacional, o estudo aponta o aumento da demanda 

pelos investidores para classificação das emissões tanto domésticas como 

estrangeiras, enquanto que antigamente a procura era maior por ratings nas 

emissões de títulos soberanos em relação às emissões de títulos domésticos.  

 O rating soberano é uma ferramenta de análise importante não somente pelo 

fato de os governos soberanos serem os maiores emissores do mercado 

internacional de capitais, mas também por terem os emissores domésticos maior 

dificuldade em obter um rating maior que o soberano em uma emissão de uma 

dívida internacional.  

 Na relação de critérios divulgados pelas agências Moody‘s e Standar and 

Poor‘s há uma lista com as variáveis que supostamente determinam o rating 

soberano, tais fatores como: social, econômico e político. No entanto, alguns destes 

fatores não são mensuráveis do ponto de vista quantitativo e, ainda, não são 

divulgados os pesos relativos para cada variável. Mesmo as variáveis que são 

quantitativas dependem de vários critérios que dificultam a exata determinação. O 

propósito é averiguar a relação do nível de significância de cada fator, dentre os 

quais foram destacados oito variáveis que são ligadas diretamente às ponderações 

para se chegar aos ratings. O modelo aponta a correlação entre as oito variáveis e o 

rating soberano, sendo: 

1) Renda per capita; 

2) Crescimento do PIB; 

3) Inflação  

4) Equilíbrio fiscal; 

5) Equilíbrio das contas externas; 

6) Dívida externa; 
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7) Desenvolvimento econômico; 

8) Histórico de default. 

 

Verificou-se no modelo que das oito variáveis descritas, cinco são diretamente 

correlacionadas com os ratings classificados pelas agências Moody‘s e Standard 

and Poor‘s.  

Em relação às outras variáveis que se mostram inconclusivas, os autores 

argumentam que, no caso da renda per capita, os altos ratings tendem a ser 

relacionados com uma renda per capita alta. Os crescimentos do PIB em economias 

emergentes tendem a ser mais altos que as economias desenvolvidas, o que leva a 

concluir que as altas taxas de crescimento não necessariamente têm relação com 

melhores ratings. A variável que representa o equilíbrio fiscal é inconclusiva devido 

ao fato de que economias com uma classificação pior lutam para melhorarem o 

equilíbrio fiscal a fim de conseguir mais acesso ao capital internacional, uma vez que 

o acesso ao capital para as economias em desenvolvimento é restrito para ratings 

baixos.  

 A regressão estimada pelos autores através dos estimadores de mínimos 

quadrados ordinários relaciona os números equivalentes dos ratings da Moody‘s e 

Standard and Poor‘s às oitos variáveis explicativas. A regressão da média dos 

ratings da Standard and Poor‘s e Moody‘s com as variáveis explicam mais de 90% 

da variação da amostra e um erro padrão médio de 1,2.  
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Figura 2.1 - Determinante dos ratings soberanos 

 

Fonte: Cantor & Packer (1996) 
Nota: Tamanho da amostra é de 49. t-estatístico  absoluto estão em parênteses 
a 
Número de notches que o rating da Moody‘s excedeu Standard and Poor‘s 

* Nível de significância de 10%
  

** 
Nível de significância de 5%

   

*** Nível de significância de 1% 

 

 

 O resultado sugere que as duas agências compartilham dos mesmos critérios, 

apesar de algumas variáveis terem pesos diferentes. 

 É também analisada a regressão linear do log dos spreads dos títulos em 

relação às oito variáveis mais o rating soberano. Apenas um único rating explica 

92% da variação nos spreads, com desvio padrão de 20 pontos bases. Já a 

regressão dos spreads contra as variáveis macroeconômicas usadas para prever os 

ratings, explicam 86% da variação. Como o rating por si só explica 92% da variação, 

o próprio rating contém informação além das variáveis macroeconômicas 

incorporadas nos spreads de mercado.  

Verificou-se que os spreads, de acordo com a classificação de rating, são 

mais altos para os títulos soberanos do que relativamente para os títulos privados de 

empresas americanas. 

 O trabalho investiga o impacto dos anúncios de rating nos spreads dos títulos 

em dólar. São mostrados quatro eventos de mudanças nos spreads ocorridos no 

momento dos anúncios dos ratings.  



44 

 

 

 Para construir a amostra foi identificado cada anúncio feito pela Moody‘s e 

Standard and Poor‘s entre 1987 e 1994 indicando uma mudança na avaliação do 

risco de títulos em dólar que foram negociados durante este período. Foram 

verificados os spreads dos títulos soberanos que alteraram o rating trinta dias antes 

e vinte dias após o anúncio. 

 

 

Figura 2.2 - Tendência dos spreads dos títulos soberanos antes e depois do anúncio 

do rating 

 

Fonte: Cantor & Packer (1996) 

 

 

 As variações nos spreads de acordo com os anúncios aumentam quando 

acontece um rebaixamento (downgrade) e caem quando há uma elevação 

(upgrade). Na Figura 2.2 é observada esta trajetória: um forte declínio nos spreads 

vinte dias antes do anúncio de elevação e com o anúncio de rebaixamento os 
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spreads sobem, principalmente a partir do vigésimo dia antes do anuncio e 

permanece com crescimento moderando pelos próximos quinze dias.  

 A conclusão final do trabalho aponta que os riscos implícitos, de acordo com 

os critérios usados pela Moody‘s e Standard and Poor‘s, são consistentes com os 

fundamentos macroeconômicos. Entretanto, na análise dos autores, seis fatores 

macroeconômicos têm representatividade na determinação dos ratings dos países 

soberanos, são eles: renda per capita, crescimento do PIB, inflação, dívida externa, 

nível de desenvolvimento econômico e histórico de default.  

 Demonstra-se a evidência de que a opinião das agências de rating por si só 

afeta os spreads de mercado e é mais bem explicada do que pelas variáveis 

macroeconômicas. Anúncios de mudanças nas opiniões das agências dos riscos 

soberanos são seguidos por movimentos nos retornos dos títulos na direção 

esperada que seja estatisticamente significante. 

  O trabalho conclui, ainda, que apesar dos ratings terem componentes que 

são estimados por variáveis econômicas, os ratings soberanos dos países 

classificados com grau de especulação possuem informações que vão além dos 

fatores que possam ser estimados desta maneira. 

 

 

2.3. Eichengreen & Mody  

 

 

 Os autores começam o trabalho comentando a respeito do enorme 

crescimento das emissões de títulos pelos países emergentes durantes os anos de 

1990. As emissões dos títulos soberanos nos mercados internacional eram a 

principal forma de captação para os países em desenvolvimento gerando uma 

implicação significativa para as operações do mercado de capital internacional.   

 Os autores abordam a controvérsia entre os investidores que se baseiam em 

informações incompletas devido à dificuldade e ao custo de se tentar prever o 

retorno dos títulos, guiados pelo comportamento de manada e também pela 

volatilidade dos preços1. Do outro lado, apontam-se os investidores que possuem 

                                                
1
Os autores Eichengreen & Mody (1998) referenciam esta parte o artigo de Calvo e Mendoza (1995) 

sugere que o incentivo a unir os custos de informações é uma função decrescente da oportunidade 
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incentivos a estarem informados e capacitados a distinguir as diferenças existentes 

entre os rendimentos de emissões de títulos de países com diferentes ratings e 

diferentes características econômicas. 

 As duas vertentes mencionadas tentam explicar a causa do declínio dos 

spreads dos títulos soberanos dos países emergentes que acontecera entre 1995 e 

começo de 1997. Os defensores do ponto de vista de eficiência de mercado 

explicam que a melhora é devido aos fundamentos macroeconômicos e financeiros 

nos países emergentes, dado a adequação deles no processo de econômico de 

liberalização e reforma estrutural, fiscal e monetária, sendo assim, a justificativa no 

declínio dos spreads. De outro lado, os mais céticos questionam se os fundamentos 

econômicos são realmente justificados pelo declínio nos spreads e sugerem que 

houve uma ruptura na relação entre os fundamentos e os prêmios de riscos.  

 Os autores analisaram milhares de países em desenvolvimento que tiveram 

títulos nos anos de 1991 a 1996. O resultado confirma que quanto maior a qualidade 

do crédito maior será a probabilidade de emissão e menor spread, o que suporta a 

premissa que o mercado faz distinção entre os emissores levando em consideração 

o risco associado. Todavia, as mesmas variáveis explicativas têm efeitos diferentes 

que diferem por tipo de emissores. No caso mencionado, América Latina está menos 

relacionada com as condições do mercado do que com a emissão dos países do 

Sudeste Asiático. Argumenta-se, a partir daí, que o mercado se alterou devido a 

mudanças de sentimento de mercado e não por causa da melhoria dos fundamentos 

econômicos. A conclusão básica remete-se ao fato de as mudanças nos spreads 

serem determinadas mais por oscilações no sentimento do mercado do que por 

fundamentos econômicos. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
de diversificação de carteira, portanto o crescimento do mercado pode reduzir as informações que os 

investidores possuem a respeito de um país em particular. 
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2.4. Kamin & Kleist  

 

 

 O artigo inicia com o fato de que os spreads dos títulos dos países 

emergentes tiveram uma forte queda que aconteceu em 1995 e que no começou no 

ano de 1994. Um pouco antes da crise Mexicana, os países, cujos spreads se 

encontravam declinantes, eram de alto risco de investimento. 

 A crise asiática acabou confirmando a suspeita acerca do acentuado declínio 

que os spreads tiveram. Os autores sugerem alguns fatores que levaram à queda 

dos spreads dos títulos dos países emergentes durante esse período analisado:  

 - A tendência de queda dos títulos dos países emergentes foi interrompida 

pela crise asiática, devido a alguns avanços nas economias dos países em 

desenvolvimento, como citado, os programas de estabilização e reforma estrutural, 

bem como o processo de globalização. Ou seja, houve uma predisposição dos 

investidores dos países desenvolvidos a emprestar recursos para as economias 

emergentes da mesma maneira que para países desenvolvidos.  

- Outro fator considerável tratado foi a taxa relativamente baixa dos juros dos 

países desenvolvidos; portanto, o aumento de liquidez destes países acarretou o 

aumento da procura por maiores retornos na taxas de juros de curto prazo pago 

pelas economias emergentes. 

A maior parte das análises feita a respeito do declínio dos spreads das 

economias emergentes tem por base os Brady Bonds, uma vez que as informações 

disponíveis eram de fácil acesso para mensurar a movimentação dos spreads. Os 

Bradys Bonds representam a reestruturação da dívida externa dos governos que 

tiveram dificuldades para repagar as obrigações durante a crise dos anos de 1980. 

Por outro lado, os Brady Bonds diferem entre si em relação aos países emissores. 

 A percepção geral do mercado foi no sentido de que o declínio dos spreads 

foi seguido pela tendência decrescente das taxas de juros dos países desenvolvidos. 

No entanto, esta percepção comentada não teve por base análises empírica que 

comprovassem esta afirmação. Os autores tentam cobrir a lacuna por meio de 

análises estatísticas.  
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  O objetivo do trabalho de Kanim & Kleist (1999) foi a tentativa de mostrar o 

comportamento dos spreads durante os anos de 1990 até a crise asiática, em 

meados de 1997.  

 A análise dos autores confirma que o declínio nos spreads das economias 

emergentes caiu mais, relativamente, comparado com a melhora dos fatores de 

risco.  

 O outro objetivo é mostrar os principais fatores responsáveis pela evolução 

dos spreads de risco nas economias emergentes, na tentativa de avaliar a tendência 

dos spreads em comparação à taxa de juros dos países desenvolvidos. O resultado 

obtido diz pouco a respeito do papel que a taxa de juros dos países desenvolvidos 

tem na determinação dos spreads dos títulos dos países emergentes. 

 Para a análise foi estimada uma regressão que explica o spread através dos 

retornos de instrumentos de dívidas nos mercados emergentes. A amostra foi 

composta por 662 operações, nas quais 304 foram emissões de bônus e o restante 

foram empréstimos soberanos e privados. A variável dependente é o log do spread 

de uma nova emissão, e as variáveis explicativas são rating, vencimento e taxa de 

câmbio, no ano que foi emitido. 

 A conclusão do trabalho dos autores é bastante interessante. De acordo com 

a pesquisa efetuada, os autores concluem que: 

 - Movimentos nos spreads dos Bradys Bonds não representam a tendência 

dos spreads para todos os mercados emergentes.  

 - Outra conclusão é que os spreads nos instrumentos dos mercados 

emergentes têm uma forte relação com o rating, prazo do instrumento e taxa de 

câmbio. 

 A equação estimada dos spreads durante os anos de 1990 permitiu 

determinar que os spreads dos instrumentos de dívida dos mercados emergentes 

declinaram ao longo do tempo até a crise asiática, sendo que os spreads caíram 

relativamente mais em comparação com a melhora nos fatores de risco, tais quais: 

ratings e prazo das dívidas. 

 Spreads dos instrumentos de dívida com grau de investimento tiveram uma 

queda durante os anos de 1990 até a eclosão da crise asiática, intensificando a 

queda ainda mais em 1995. De outro lado, os instrumentos de dívidas com grau 

especulativo se elevaram entre 1994 a 1995, mas a partir de 1995 volta para a 
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tendência de queda. Mostra-se, também, que ratings dos instrumentos de grau 

especulativo são correlacionados negativamente com os spreads dos Bradys Bonds, 

embora menos correlacionados com os ratings dos instrumentos com grau de 

investimento. 

 Em relação à atribuição da percepção dos agentes sobre a relação inversa 

dos spreads nos mercados emergentes com o declínio das taxas de juros nos 

países desenvolvidos, os autores não encontraram significância estatística nesta 

relação: taxas de juros dos países desenvolvidos com emissão de novos títulos dos 

mercados emergentes. Todavia, apesar dos autores não terem encontrado 

significância estatística, eles também não descartam a possibilidade da importância 

da taxa de juros nos países desenvolvidos terem influência nos spreads dos títulos 

soberanos dos países emergentes. 

 

 

2.5. Papel Pro cíclico das Agências de Rating: evidência da crise do 

Sudeste Asiático 

 

 

 O trabalho dos autores Ferri, Liu & Stigltiz (1999), tratam do papel das 

Agências de Rating na crise do Sudeste Asiático. Além das Agências terem falhado 

ao não conseguirem antecipar a crise, foram excessivamente conservadores, sendo 

que o downgrade concedido aos países asiáticos acabou por agravar ainda mais a 

crise sem algum fundamento econômico que justificasse tal acontecimento. 

 Com o estopim da crise, as Agências concederam grau especulativo para a 

Indonésia, Coréia e Tailândia. Após o downgrade que as Agências deram, a oferta 

de capital internacional se extinguiu. Desta forma, as Agências não conseguiram 

cumprir o papel de antecipar a crise, tendo sido mais conservadoras na classificação 

do rating. Com sua reputação abalada, as Agências de Rating tiveram que seguir a 

tendência do mercado e tornaram-se conservadoras, aplicando os downgrades.  

 A questão específica colocada pelos autores relaciona-se com a revisão dos 

ratings efetuada pelas Agências após a crise asiática, em comparação com a crise 

anterior, a crise mexicana.  
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 Os autores comentam o trabalho de Cantor & Packer (1996) a respeito da 

determinação dos ratings classificados pelas Agências de Rating, sendo que apesar 

do poder explicativo do modelo utilizado pelos autores para explicar o critério básico 

dos ratings, não são levadas em consideração as mudanças nos fundamentos 

econômicos antes e depois das crises. Então, o modelo utilizado por Cantor & 

Packer após a crise do Sudeste Asiático pode não ter o mesmo poder explicativo 

que antes. Até mesmo as Agências de Ratings revisaram seus modelos depois da 

crise. A Fitch-IBCA comenta a importância da dívida de curto-prazo associada aos 

empréstimos em moeda estrangeira. Além deste, havia alguns outros fatores que 

não foram levados em consideração na watch-list, tais como dívida externa incluindo 

a dívida soberana e privada, transparência na política, regime de taxa de câmbio e 

nível de competência dos governos durante as crises.  A Moody‘s também enfatiza a 

importância da dívida de curto-prazo.  

 As Agências de Ratings, além de considerar no modelo de classificação de 

rating premissas quantitativas, aplicam também julgamentos qualitativos baseados 

em um conjunto de informações ad hoc de um país específico. Como os autores 

explicitam, o rating possui sua função expressa em duas partes determinantes – 

uma parte determinada pelos fundamentos econômicos e outra determinada por 

informações ad hoc dos países que refletem julgamentos qualitativos: 

 

 Ratings = wq Ratingsq + wj Ratingsj 

 onde: wq + wj = 1 

  

 A variável ―Ratings‖ representa a atual classificação concedida pelas 

Agências de Rating; o parâmetro ―wq‖ é o peso atrelado ao ―Ratingq‖ que é assumido 

pela determinação da parte quantitativa do modelo que reflete os fundamentos 

econômicos; o parâmetro ―W j‖ é o peso atrelado ao ―Ratingsj‖ que é assumido como 

determinante do julgamento ad hoc das Agências de Ratings. É a partir deste 

modelo que os autores tentam entender qual é o peso atrelado a cada determinante 

do critério de classificação do rating.  

 O trabalho começa dando ênfase ao modelo econométrico baseado em um 

conjunto de critérios de fundamentos econômicos de países soberanos selecionados 

por uma Agência de Rating, no caso a Moody‘s. Depois, compara-se o resultado do 
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modelo de rating estimado com os ratings atuais classificado pela Agência de 

Rating. Nas palavras dos autores: 

 

 
If the rating generated from a model of economic fundamentals are 
consistently higher (or lower) than the actual rating assigned for a 
country, then the ratings assigned from the qualitative judgment part 
tend to undermine (or overstate) the rating generated by the 
economic Fundamentals and, thus they clearly indicate thar rating 
agencies tend to use their idiosyncratic judgment to modify the ratings 
generated by the economic Fundamentals. In doing so, rating 

agencies may behave in a manner that may potentially generate 
procyclical sovereign ratings. This could happen during a systemic 
economic crisis. If rating agencies did not forewarn investors about 

possible sovereign risks before the crisis, one of the indications could 
be that they tended to assign ratings above the ratings predicted by 

the economic fundamentals. However, as an economic crisis occurs, 
they tend to overly dowmgrade sovereign rating so as to protect their 
reputation capital. Such a sovereign rating pattern indicates that 
rating agencies might have exacerbated the already worsening 

economic fundamentals by hastening capital outflows and causing 
future capital inflows to evaporate. Should such an event take place, 
we would conclude that credit ratings have a procyclical effect on a 

country that is in an economic turmoil. (Ferri, Liu & Stigltiz.,1999, 
p.347). 

 

.  

 Muito embora exista mais de uma explicação para o caráter pro cíclico das 

Agências de Rating, o ponto principal que os autores argumentam é que as 

Agências de Rating dependem basicamente da sua reputação e que, em caso de 

oscilação pro cíclica, elas podem ter incentivo à concessão de rating pro 

ciclicamente. Da mesma forma as Agências de Rating teriam incentivos, também, 

para serem menos conservadoras durante um período de expansão econômica.  

 As conclusões dos autores acerca da natureza pro cíclica dos ratings 

soberanos, que contribuíram para agravar a crise financeira no Sudeste Asiático, a 

partir dos modelos econométricos, mostram que as Agências de Rating tendem a 

utilizar maior peso para os quesitos qualitativos dos seus modelos do que 

fundamentos econômicos. Tal característica serviu para agravar a crise no Sudeste 

Asiático. Assim, as Agências teriam um incentivo maior para se tornarem mais 

conservadoras a fim de restabelecer sua reputação devido aos erros causados.  

 Os autores observam o comportamento de manada caracterizado pelo 

mercado financeiro, principalmente nos momentos de pânico. Isto é característico do 

comportamento do agente racional com assimetria de informação. Desta forma é 
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que as Agências de Ratings coordenam esse mecanismo assimétrico, o que 

alimenta ainda mais a responsabilidade delas durantes os episódios de crises 

financeiras.   

 A pesquisa feita pelos autores pode ser estendida em duas dimensões das 

quais eles julgam importante, a seguir: 

 

Another important aspect, which is ignored in this paper, is that, 
under certain circumstances, especially in an economic panic, credit 
ratings can also affect economic fundamentals in a detrimental way 

that can aggravate the downward spiral of an economic crisis. (Ferri, 
Liu & Stigltiz,1999, p.354). 

 

 O trabalho dos autores salienta de forma contundente a importância do 

questionamento acerca do papel das Agências de Rating, vide a crise asiática. O 

trabalho visa explorar esta questão das Agências durante a crise asiática, a partir da 

discussão dos autores e também mencionar algumas outras crises em que as 

Agências tiveram uma atuação similar, justamente, para enfatizar o objetivo da 

dissertação. 

 

2.6. Outras contribuições - Fahri & Cintra  

 

 

 O artigo cujo título é ―O acesso às informações: classificação de riscos, 

auditorias e contabilidade‖ contribuiu de forma relevante para esse estudo. Os 

autores discutem as formas de acesso dos investidores às informações relevantes 

para suas tomadas de decisão. O artigo esta dividido em três partes. 

Na primeira parte do artigo é descrito o surgimento das Agências de Rating e 

a importância delas como fonte de informação ao mercado. Diante do fato de que os 

participantes do mercado possuem os mesmo componentes de informação para 

tomada de decisão, não haveria razão para existir qualquer falha de mercado. 

Entretanto, isso não acontece na prática, pois a assimetria de informação está 

presente, já que alguns agentes possuem mais informações que outros.  

 Para que se amenizasse a questão da assimetria de informação, mecanismos 

foram tomados com a finalidade de homogeneizar as informações. Os autores 

dividem em dois mecanismos: a) normas legais de regulamentação e supervisão das 
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instituições financeiras; e b) mecanismo de proteção dos investidores. O item ―a‖ 

exige que as instituições divulguem trimestralmente as respectivas demonstrações 

financeiras com parecer técnico de empresas de auditoria externa. O item ―b‖, por 

sua vez, explicita que, a fim de proteger os investidores da assimetria de 

informações, as Agências de Rating surgiram com o objetivo de avaliar as condições 

financeiras de empresas e instituições que buscam captação no mercado. As 

Agências classificam o risco de crédito de instituições, empresas e governos por 

meio de ratings. O rating serve de balizador para precificação dos ativos e taxas de 

retorno de títulos de dívida emitidos. Os autores avaliam as Agências como fonte de 

informação para classificar o risco de crédito dos emissores de títulos de dívida.  

 As avaliações das classificações de risco das Agências se baseiam em 

premissas qualitativas e quantitativas. As Agências não se responsabilizam por 

qualquer perda do investidor. Na avaliação dos investidores, os ratings têm um papel 

importante para tomada de decisão, mas, de qualquer maneira, o componente de 

risco-retorno esta implícito na decisão. 

 As Agências de classificação de risco têm sua fonte de receita proveniente de 

cobrança de empresa, instituições e países que tem por finalidade emitir algum tipo 

de título. Basicamente, há apenas três Agências que classificam os rating: Standar & 

Poor‘s, Moody‘s Investors Service e Fitch. 

 Os Ratings soberanos são alvo fundamental da necessidade que os países 

emergentes têm para lançar ao mercado internacional um título soberano. O objetivo 

dos países emergentes é conseguir um rating maior para pagar menos spread na 

hora da emissão. Neste sentido, o J.P. Morgan/Chase criara o EMBI+ que é um 

indicador do risco país, que prevê o provável spread no lançamento de um título.  

 O aumento da demanda por rating nos anos de 1980 deveu-se à grande 

emissão de título para captação, principalmente no mercado internacional. Aliado a 

este fato que ficou conhecido por processo de securitização, houve um aumento do 

mercado de derivativos e outros títulos secundários. No fim da década de 1980 os 

títulos soberanos foram os maiores alvos da classificação de rating e, já na década 

de 1990, houve uma procura por ratings dos títulos das dívidas externas das 

economias emergentes, os Bradys Bonds.  

 A segunda parte do artigo mostra o caráter pro cíclico das agências e o papel 

delas nas crises mundiais, uma vez que as classificações das Agências embutem 
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informações a respeito das expectativas dos agentes de tomada de decisão. 

Portanto, uma alteração no rating altera a expectativas destes agentes de forma a 

impactar os mercados financeiros. Os autores afirmam que as Agências de Rating 

representam fonte de credibilidade perante os agentes de mercado; por isso os 

rating emitidos por estas Agências podem desempenhar ―profecias auto-realizáveis‖ 

mesmo em caso de um equívoco.  

 No caso da crise do Sudeste Asiático, as Agências confirmavam as 

classificações positivas, mesmo com a deterioração dos aspectos 

macroeconômicos.  

 O choque econômico que provocou a crise se deu devido à repentina 

mudança da posição dos investidores que operavam de forma alavancada, o que 

reduziu a liquidez nos mercados e gerou um movimento de manada. Os autores 

afirmam que as Agências ―formadoras de opinião‖ contribuíram para alastrar o 

movimento de fuga dos capitais, não só da Tailândia, onde se deu o primeiro choque 

com a depreciação de sua moeda (o ‗baht‘), como também para outras economias 

emergentes. 

 No caso da crise da Rússia, as Agências de Rating tentaram antecipá-la com 

intuito de não cometer o mesmo erro da crise Asiática. Os cortes feitos pelas 

Agências levaram movimentos de fuga de capitais, demonstrando assim seu caráter 

pro cíclico.  

 Os autores acreditam que depois do erro de classificação dos ratings na crise 

Asiática, as Agências tornaram-se mais conservadoras na avaliação dos ratings 

soberanos. Os autores mostram que as Agências reduziram as classificações de 

rating dos países emergentes nos ataques especulativos que ocorreram. 

 Ainda, os autores comparam o comportamento das Agências no desinflar da 

bolha especulativa que ocorreu com a Nasdaq (National Association of Securities 

Dealers Automated Quotation System) em relação ao rebaixamento dos ratings 

ocorrido durante as crises anteriores, sendo que a redução dos ratings das 

empresas com ações na Nasdaq foi mais vagarosa em relação a dos países 

emergentes, o que evidencia o caráter ambíguo das ações tomadas pelas Agências 

de Rating em cada momento econômico. 

 É interessante mencionar o monopólio que as agências desempenham tendo 

como país de origem os Estados Unidos. Desta maneira, as Agências têm com 
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referência os próprios Estados Unidos para medirem a classificação de outras 

empresas que não sejam americanas e outros países. 

 A terceira parte do artigo aborda o papel dos analistas de mercados, 

auditorias e contabilidade das empresas em relação ao processo de regulação das 

informações que são divulgadas. 

 Os vultosos lucros gerados pela valorização dos papéis levantaram suspeita 

de que esse crescimento não seria sustentado e que, mesmo assim, analistas de 

mercado ligados a instituições financeiras mantinham sua recomendação nestes 

ativos financeiros. As expectativas de manutenção do ciclo de crescimento 

permaneceram mesmo quando os papéis começaram a cair. 

 Outros questionamentos surgiram como as remunerações dos altos 

executivos que possuíam stock options, isto é, opções das ações da própria 

companhia; tal lógica era guiada pela procura insaciada por alta rentabilidade.  

 Entretanto, a inversão do crescimento das ações reverteu levando uma queda 

das ações que não poderia ser controlada pelos executivos. Foi assim que algumas 

empresas omitiram informações aos investidores para manter os lucros provenientes 

das opções. Foi, então, que ocorreu o escândalo da Enron em dezembro de 2001, 

na qual executivos venderam ações no mercado com valor de mais de um bilhão de 

dólares, utilizando-se de artifícios contábeis para mascarar os prejuízos. 

 

(...) Na contramão da tendência recente de atribuir um papel cada 
vez maior aos mecanismos de auto regulação, essa regulamentação 
procuraria garantir o acesso dos investidores a mecanismos mais 
confiáveis e transparentes de divulgação de informações sobre o 
desempenho de empresas de capital aberto (e de países), sobretudo 
no que se refere às chamadas transações fora do balanço (off-
balance) e que podem esconder o verdadeiro potencial de prejuízos 
e problemas. (Fahri & Cintra, 2002, p.107). 

 

 Os autores consideram que provavelmente as auditorias e as Agências de 

Rating passem a ser regulamentadas, reforçando o papel dos organismos de 

supervisão. 
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2.7. Conclusão  

 

 

 Os artigos de Cantor & Packer (1996) e Eichengreen & Mody (1999) estudam 

de forma semelhante os comportamento dos ratings em relação aos spreads dos 

títulos de dívida dos países emergentes. O estudo de Einchengreen & Mody 

concluem que os sentimentos de mercado têm maior poder para explicar as 

variações nos spreads se comparados aos próprios fundamentos econômicos. No 

caso do trabalho de Cantor & Packer, eles chegam a um resultado no qual o rating 

responde, exclusivamente, por mais de 92% na variação do spread dos títulos 

soberanos. Portanto, o rating exerce uma influência significativa sobre os 

rendimentos (yield) desses títulos emitidos por países soberanos comparativamente 

maiores em relação às influências dos fatores macroeconômicos destes países. 

 De outra maneira, a análise feita por Kamin & Kleist, cuja motivação foi o 

declínio dos spreads pagos aos títulos das dívidas soberanas dos países 

emergentes nos anos de 1990, é similar ao trabalho de Eichengreen & Mody. O 

estudo visa mostrar a relação negativa entre os ratings e os spreads dos títulos das 

dívidas soberanas e que também há diferença no custo dos spreads dos países 

latinos americanos, lestes europeus e asiáticos. Ainda, em momento de crise, os 

ratings de grau especulativo têm maior sensibilidade às oscilações do mercado. 

Apesar de algumas críticas entre os trabalhos, o atual estudo visa apenas elucidar a 

questão do componente na determinação dos ratings na qual os estudos dos três 

artigos possuem alguma semelhança. 

 Assim, conseguiu-se mostrar o caráter assimétrico contido nos 

ratingssoberanos na sua determinação, para então introduzir os artigos de Ferri, Liu 

& Stigltiz (1999) e Fahri & Cintra (2002) que evidenciam o caráter pro cíclico das 

Agências de Classificação de Risco nas crises, como mostra o artigo de Ferri, Liu & 

Stigltiz a respeito da crise asiática, e o trabalho de Fahri & Cintra, que além da crise 

asiática, comenta também sobre outras crises, como a brasileira, russa e a bolha 

especulativa da Nasdaq, explicitando o papel das Agências de Rating.  

  As principais conclusões extraídas dos artigos em questão podem ser 

elencadas conforme: 
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 - Cantor & Packer mostraram que os ratings soberanos analisados explicam 

92% do custo adicional, spread, emitido pelos países emergentes; 

 - O estudo de Eichengreen & Mody demonstrou que os ratings variam mais de 

acordo com ―sentimento de mercado‖ do que por fundamentos econômicos. 

 - O trabalho de Kamin & Kleist mostram a correlação inversa entre os ratings 

dos países soberanos e os spreads dos títulos de emissão de dívida soberana, 

sendo que para os ratings de grau de investimento a sensibilidade é menor. 

 - No artigo de Ferri, Liu e Stigltiz (1999) eles concluem a respeito do caráter 

pro cíclico das Agências de classificação de Risco e mostram o peso que elas 

tiveram no alastramento da crise asiática, sendo que as Agências de Rating tendem 

a utilizar maior peso para os quesitos qualitativos dos seus modelos do que 

fundamentos econômicos. 

 - Fahri & Cintra (2002) confirmam o caráter pro cíclico das Agências de 

Rating; como evidências mostram o comportamento delas nas crises, pois antes da 

eclosão da crise asiática, por exemplo, as Agências mantiveram seus ratings, 

ignorando os fundamentos macroeconômicos. 

 

 

2.8. Investigação futura do tema 

 

 

Diante dos artigos apresentados, mencionou-se a respeito dos determinantes 

dos ratings e os impactos dos ratings nos spreads dos títulos das dívidas dos países 

emergentes. No tocante às crises mundiais, foi destacado por alguns autores o 

comportamento pro cíclico das Agências de Rating.  

Assim, entende-se a importância do acesso das economias emergentes no 

mercado internacional; o rating desempenha um papel de indicador do risco de 

default, sendo que os países com ratings soberanos com classificação ruim têm 

menos probabilidade de obter empréstimos internacionais e paradoxalmente são os 

países que mais necessitam de recursos. É a partir desta discussão que Reinhart 

(2002) trata desta questão, qual a relação das crises bancárias e monetárias com as 

mudanças nos ratings soberanos, abordando a capacidade que as Agências 

possuem para antecipar o risco de default de um país. No estudo, conclui-se que 
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nos testes efetuados os ratings soberanos sistematicamente falharam em antecipar 

as crises bancárias e monetárias. O comportamento dos ratings soberanos tende a 

ser mais reativos, particularmente quando estão relacionados aos países 

emergentes, apontando para o papel pro cíclico das Agências de Rating.  

 

As regards the behavior of ratings after the crisis and differences 

between developed and emerging markets, there is evidence that 
sovereign credit ratings tend to be reactive particularly when it comes 
to EMs. Both the probability of a downgrade and the magnitude of the 
downgrade are significantly higher for EMs. Taken together, these 
findings point to a procyclicality in the ratings but perhaps, a more 

instructive interpretation is that currency crises in EMs increase the 
likelihood of a default. The economic intuition is straightforward. Much 

of EM debt is denominated in dollars--devaluations can have 
significant balance sheet effects.   
[…] As to the ability of rating changes to anticipate financial crises, 
the empirical tests presented here on sovereign credit ratings and 
financial crises suggest that sovereign credit ratings systematically 

fail to anticipate currency crises--but do considerably better predicting 
defaults. Having said this, ratings would not have anticipated the 
nearly certain defaults that would have taken place in several recent 

crises absent large-scale bail-outs by the international community. 
These results appear to be robust across alternative crises 
definitions, model specification, and approaches. (Reinhart, 2002, 
p.20-21). 

 

Os estudos mostram a relação das crises bancárias e monetárias com os 

ratings soberanos, ampliando, assim, as discussões acerca dos impactos dos ratings 

soberanos. Entretanto, o estudo apresentado por Sy (2003) ressalta que a crise 

monetária e a crise da dívida não têm uma relação com os mercados emergentes, e 

os ratings têm o poder de prever as crises da dívida, mas falham ao tentar antecipar 

crises monetárias. 

Outra importante contribuição, em linha com o tema proposto para 

investigação futura, tem por base o artigo de Kaminsky & Reinhart (1999), que foi 

lançado dois anos antes do artigo de Reinhart (2001). Os autores propõem a 

discussão das crises do México e Sudeste Asiático para analisar a relação entre as 

crises bancárias e monetárias. O objetivo dos autores é verificar se as crises 

compartilham dos mesmos fundamentos macroeconômicos. Eles mostram que, 

durante os anos de 1970, não há relação entre crises bancárias e monetárias, sendo 

que, na época, os mercados eram fortemente regulados. Com a liberalização 

econômica no decorrer dos anos de 1980, crises bancárias e monetárias tornaram-

se mais ligadas.  
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Na análise dos autores, não existiu relação entre crises bancárias e balança 

de pagamentos durante os anos de 1979, quando o mercado estivera extremamente 

regulado. Já a partir dos anos 1980, seguindo a onda de liberalização dos mercados 

financeiros, as crises bancárias e cambiais tornaram-se relacionada umas a outras. 

Geralmente, o início dos problemas do setor bancário é precedido por crises no 

balanço de pagamentos, desta maneira, sabendo-se que crise bancária esta prestes 

a acontecer, a crise cambial se torna mais previsível. A relação causal, apesar de 

tudo, não é unidirecional, o resultado do trabalho dos autores mostram que o maior 

pico das crises bancárias acontece após algum problema cambial, o que sugere a 

existência de problemas que devem ter sido agravadas pelas altas taxas de juros 

requeridas para a defesa das exposições cambiais dos bancos.  

 Outro aspecto importante mencionado é fato que crises bancárias geralmente 

precedem crises no balanço de pagamentos, mas não necessariamente são as 

causas imediatas das crises cambiais. O resultado apresentado indica que ambas as 

crises são precedidas por recessões ou por crescimento abaixo do padrão, parte 

atribuída à deterioração dos termos de troca, apreciação cambial e aumento do 

custo do crédito. Nos dois tipos de crises, tanto bancária quanto cambial, um choque 

nas instituições financeiras, possivelmente causadas pela facilidade no acesso das 

economias aos mercados financeiros internacionais devido à liberalização 

econômica, o que contribui para um maior acesso aos financiamentos externos.  

Assim, a fragilidade econômica aumentou junto com a elevação dos passivos 

financeiros desprotegidos (sem lastro).   

O resultado aponta que as crises são precedidas por uma sucessão de 

fatores causando um enfraquecimento dos fundamentos econômicos. Então, 

ataques especulativos ocorrem quando os sentimentos de mercado se alteram, 

intensificando por meio do comportamento de manada, mas as crises acontecem 

não somente por mudanças nos fundamentos econômicos. 

 

When currency and banking crises occur jointly, they are far more 
severe than when they occur in isolation. In both types of crises, a 
financial shock, possibly financial liberalization or increased access to 
international capital markets, appears to activate a boom-bust cycle 
by providing easy access to financing. Finally, in both crises we find a 
multitude of weak and deteriorating economic fundamentals 

suggesting that it would be difficult to characterize them as self-
fulfilling crises. (Kaminsky & Reinhart, 1999, p.23-24) 
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 A importância do tema é de extrema valia para futura investigação; entretanto, 

não serão estendidas as análises deste tema, embora os estudos citados apenas 

sirvam como referência para o presente estudo.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

3. O papel das Agências de Rating nas crises Mundiais: evidências da 

crise do Sudeste Asiático 

 

 

3.1. Introdução 

 

 

 Há algumas décadas as crises econômicas se tornaram mais frequentes, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Basicamente, as atuais crises 

tiveram seu início nos anos de 1980, com o default da dívida externa no México, 

acarretando uma série de default e negociações das dívidas pelos países 

emergentes. Os países em desenvolvimento demoraram quase uma década para se 

recuperarem da crise da dívida externa. Logo depois, em 1994, o México entrou em 

crise que durou aproximadamente um ano. Passaram-se, então, três anos até que o 

Sudeste Asiático teve seu momento: a crise começou na Tailândia e se espalhou 

para o restante do Sudeste asiático até a Coréia do Sul, no ano de 1997. Depois foi 

a vez da Rússia em 1998 e o Brasil em 1999.  

O principal objetivo deste capítulo é evidenciar o papel das Agências de 

Rating nas crises mundiais, com foco principal na crise asiática, pois foi uma das 

crises na qual o papel das Agências foi alvo de contestações e de inúmeras críticas 

de diversos autores, sem prejuízo de outras crises em que a atuação das Agências 

sofreu contestações a respeito do seu comportamento, fato este que também servirá 

para colocar em prova seu papel como classificador de risco dos países 

emergentes. Contudo, não é objetivo do trabalho fazer uma análise exaustiva de 

todas as crises, mas apenas descrevê-las brevemente a fim de contextualizar o leitor 

para entender o propósito da dissertação.   

 A análise do capítulo começa com uma breve descrição da crise dos anos de 

1980 que contribuiu para o aumento da importância das classificações dos rating 
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nas emissões dos títulos soberanos dos países emergentes, principalmente para 

aqueles afetados pela crise da moratória dos anos de 1980. Em seguida, será 

descrita, brevemente, algumas das crises que afetaram as principais economias 

emergentes: mexicana, asiática, russa, brasileira, sub-primes e a mais recente dos 

países europeus (PIGS). Por fim, será descrita, em maior profundidade, a crise 

asiática e o papel das Agências de Rating. 

 

 

3.2. Crises dos anos de 1980: Crise da Dívida Externa 

 

 

 Faz-se necessário entender o processo de endividamento externo das 

economias emergentes para o tema. Dessa forma, o trabalho traz a problemática 

das moratórias ocorridas nos anos de 1980 e, por conseguinte, um aumento na 

demanda por ratings já nos anos de 1990, devido à necessidade dos países terem 

uma nota que indicasse aos investidores a capacidade de honrar as suas dívidas.  

 Os ciclos dos fluxos de capitais parecem se repetir ao longo do tempo: 

quando as taxas de juros estão baixas, há o aumento da liquidez e os ativos estão 

se valorizando, de forma que os investidores saem à procura por maiores retornos 

nos seus investimentos. É justamente nesse período que há algumas facilidades 

para as economias emergentes captarem recursos externos. No entanto, como a 

história mostra que muitos desses países acabaram tendo dificuldades em pagar as 

dívidas, geralmente, no momento que ocorria alguma mudança no otimismo da 

economia ocorria. (Reinhart, Rogoff & Savastano, 2003). 

 A tabela 3.1 ilustra, em um período desde 1824 até 2001, a história dos 

episódios de defaults ou reestruturação das dívidas externas e os riscos associados. 

A relação de países que deram default em suas dívidas externas tende a se repetir 

com algumas diferentes similaridades. No caso da America Latina houve diversas 

experiências ao longo do tempo com problemas nas suas dívidas externas durante 

os anos de 1930, 1970 e 1980 (Reinhart, Rogoff & Savastano, 2003). A partir da 

tabela, observa-se o contraste entre os países que não tiveram episódios de default 

e os países que tiveram problemas com suas dívidas recorrentes. 
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Tabela 3.1 – Histórico dos defaults das dívidas externas e o Risco País desde 

1824 até 2001. 

 

Número de episódios de 

default ou reestruturação 

da dívida. Desde 1824-

1999 

Porcentagem dos anos em 

que o país se encontrava 

em default ou 

reestruturação 

 

Institutional 

Investors 

Rating, 

Setembro 2002
a
 

 

Países Emergentes com pelo menos um episódio de default ou de reestruturação da dívida 

externa desde 1824 

Argentina 4.0 25.6 15.8 

Brasil 7.0 25.6 39.9 

Chile 3.0 23.3 66.1 

Colômbia 7.0 38.6 38.7 

Egito 2.0 12.5 45.5 

México 8.0 46.9 59.0 

Filipinas 1.0 18.5 44.9 

Turquia 6.0 16.5 33.8 

Venezuela 9.0 38.6 30.6 

Média por 

Grupo 

5.2 27.3 41.6 

Países Emergentes sem histórico de default 

Índia 0 0 47.3 

Coréia 0 0 65.6 

Malásia 0 0 57.7 

Singapura 0 0 86.1 

Tailândia 0 0 51.9 

Média por 

Grupo 

0 0 61.7 

Economias Industrializadas sem histórico de default 

Austrália 0 0 84.5 

Canadá 0 0 89.4 

Nova 

Zelândia 

0 0 81.2 

Noruega 0 0 93.1 

Reino 

Unido 

0 0 94.1 

Estados 

Unidos 

0 0 93.1 

Média por 

Grupo 

0 0 89.2 

Fonte: Reinhart, Rogoff & Savastano (2003) 
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 A crise da década de 1980, conhecida como a década perdida para o 

desenvolvimento econômico dos países do Terceiro Mundo, eclodiu logo após o II 

Choque do petróleo e o aumento dos juros pela administração de Paul Volker. O 

marco inicial da crise dos anos de 1980 se dá em 1982, quando o México anunciou 

que não conseguiria honrar as dívidas no prazo. 

  Muitos países que necessitavam de investimento externo tiveram a 

oportunidade de financiamento em 1970 devido à enorme liquidez de dólar na 

economia mundial. Foi a partir de então que várias economias emergentes se 

propuseram a captar enormes quantias de dinheiro para fins de crescimento 

econômico, possivelmente, uma das únicas maneiras de os países conseguirem 

investimento. 

 As principais economias afetadas que mais sofreram o impacto do aumento 

da dívida foram a África e a América Latina, cuja renda per capita era maior no início 

dos anos de 1980 do que no final desta mesma década.  

  A origem da crise da dívida externa nos anos de 1980 é bastante 

interpretada, aduzindo que a dívida começou com o choque do petróleo. O aumento 

do preço internacional do dólar em 1973 e 1974 consagrou um aumento da liquidez 

dos Eurodólares: os exportadores de petróleo depositavam uma vasta quantia de 

dinheiro nos bancos europeus, advinda do aumento do preço do petróleo; e, de 

acordo com o aumento do fluxo de dinheiro que entrava nos caixas dos bancos, 

estes, por sua vez, emprestavam para os países em desenvolvimento.   

 Todavia, os países em desenvolvimento, que antes do choque do petróleo se 

viam em dificuldade em angariar recursos no mercado interno, a partir de então, 

gozaram da disponibilidade em se financiarem com os bancos internacionais. Tal 

antagonismo nasce da carência de capital que os países de Terceiro Mundo 

padecem. Este fato leva a concluir que a remuneração do investimento em capital 

nos países de Terceiro Mundo tem que ser maior, pois são dependentes em 

investimento, dado que este é escasso. Já os países com excedente de capital 

teriam incentivo financeiro para investir nesses países. No entanto, o acesso ao 

capital internacional estava fora do alcance dos países do Terceiro Mundo antes do 

aumento da liquidez dos eurodólares, ou após a Segunda Guerra Mundial, quando 

estes países quebraram os acordos das dívidas e, por conseguinte, os países 

desenvolvidos só voltaram a investir no Terceiro Mundo após o choque do petróleo.    
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 Os bancos comerciais que emprestaram para os países do Terceiro Mundo 

tinham boa parte do seu capital investido nas economias em desenvolvimento. 

Conforme as exportações cresciam e os juros das dívidas eram baixos, parecia que 

não haveria problema algum no descumprimento do pagamento das dívidas. 

 Foi no começo dos anos de 1980 que a situação começou a mudar. O então 

secretário do Tesouro Americano decidira aumentar os juros a fim de controlar o 

possível cenário de inflação. Até então, os países tomadores de crédito pagavam 

juros reais negativos, isto é, a inflação era superior às taxas de juros cobradas pelos 

bancos internacionais. No entanto, logo após o aumento das taxas de juros a 

situação se alterou: a taxas de juros reais tornaram-se positivas. Ainda, a maioria 

dos países tomadores de crédito tinha seus contratos com pagamento de juros pós-

fixado, o que fez com que a dívida crescesse significativamente, além da queda nas 

receitas de exportações das economias em desenvolvimento.   

 O cenário foi catastrófico: aumento dos juros da dívida, queda nas receitas de 

exportação e declínio no influxo de capitais. Foi esse cenário que afetou as 

economias dos países em desenvolvimento, deixando-as extremamente vulneráveis. 

O resumo disso tudo foi o aumento da dívida externa em uma magnitude 

avassaladora, deixando os países mais pobres do que eram. Em 1982, os fluxos de 

empréstimos, outrora abundantes, deixaram de se internalizar nas economias 

emergentes, acarretando, assim, uma queda na demanda agregada. 

 Muitos países tiveram sérias dificuldades em honrar os compromissos e 

tiveram dificuldades em renegociá-las. Alguns países de forma unilateral pararam de 

pagar a sua dívida.   

 Os países devedores enfrentaram pressões dos credores para fazer 

pagamentos a qualquer custo. Mas, a pressão pela cobrança da dívida era inviável 

e, a partir daí, surgiram alguns Planos de estruturação da dívida externa. 

 Os governos credores permaneciam em posição de não negociação da 

dívida. Contudo, o Plano Baker surgiu no final de 1985, aliviando os pagamentos de 

curto prazo através de renegociações voluntárias. Entretanto, os credores não 

admitiam reduções permanentes na dívida. 

 O Plano Baker não teve êxito, pois apenas o adiamento da dívida não 

resolveria o problema dos países devedores. Seria necessária alguma redução. 

Assim, o problema da dívida continuava sem solução. 
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 O pagamento total da dívida era algo que, na época, estava fora do alcance 

dos países em crise. O então secretário do Tesouro Americano, Nicholas Brady, em 

1989, apresentou um plano de refinanciamento das dívidas. O Plano Brady, assim 

chamado, foi desenvolvido justamente com o foco na redução da dívida como forma 

de solução do problema. O FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco Mundial 

tiveram um papel importante para o Plano na estruturação da redução do problema. 

O Plano sugeria que o devedor deveria concordar com os termos sugeridos, sendo 

necessária uma reforma no setor público e a liberalização dos mercados. A solução 

era aliviar as dívidas mediante taxas de juros mais baixas e a possibilidade de 

securitização das dividas por meio de títulos de renda fixa. 

 Desde 1999 a dívida externa permaneceu estável e a representatividade da 

dívida tampouco se alterou. Conforme Brauer (2005), a maior parte da divida externa 

total está nos países Latinos Americanos, que é responsável por uma fatia 48%; a 

Ásia está em segundo lugar, com 25%; depois, os países emergentes da Europa, 

com 20%; e a África e Oriente Médio, com 7%. Na Ásia houve emissões domésticas 

relativas à dívida externa que representam 89% da dívida externa asiática. Já para 

os países Latinos Americanos, o alto refinanciamento da dívida necessitou novas 

emissões; entretanto, a dívida doméstica representava 57% do total da dívida 

externa Latino Americana.  

 A primeira emissão do acordo das dívidas Brady Bond foi em março de 1990 

pelo México, sendo que a maioria das emissões dos Bradies era da América Latina, 

Brasil, México, Argentina e Venezuela representavam 78% da dívida total.  

 No mercado de Brady Bond, os bancos davam diversas opções. Uma delas 

incluía troca das parcelas em default por ―discount bounds‖ conhecida como 

―principal reduction Bond‖. Esses bonds requeriam de 35% a 50% de perdão no 

valor de face da parcela em default, a taxa variável – Libor seis meses +13/16 de 1% 

ao ano com amortização total ao final do período (bullet). O ―Par Bond‖ foi emitido ao 

par no mercado pelo seu próprio valor de face, mas com parcela fixa abaixo dos 

juros de mercado, com taxa fixa e amortização no final do período. Os dois principais 

bonds (pars e discount Bond) eram os mais comuns títulos de longo prazo, de 25 a 

30 anos em média, e representavam mais da metade das emissões dos bradies no 

mercado. Os ―discount Bond‖ e ―par Bond‖ eram geralmente assegurados pelos 

títulos zero-coupon do Tesouro norte americano. O título zero-coupon era um 
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colateral denominado em moeda estrangeira (exceto dólar), tendo seu principal 

garantido por outro governo emissor do G10, cuja fundação original foi uma 

combinação do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e reserva de outros 

países (Brauer,2009). 

 Os títulos não colateralizados foram determinados durante as negociações da 

reestruturação da dívida entre um consórcio de países credores e devedores. O 

título mais líquido dos países emergentes era o Capitalization Bond (C-Bond) 

brasileiro, emitido em 1994. Além do C-Bonds havia outros títulos de prazo mais 

curto, cujo principal não era amortizado ao longo do tempo, entre eles: Debt 

Conversion Bonds (DCBs), Front-Loaded Interest-Reduction Bonds (FLIRBs) e os 

New-Money Bonds (NMBs).    

 Os autores Reinhart, Rogoff & Savastano (2003), em estudo a respeito da 

história dos defaults das dívidas externa, analisam alguns indicadores: ratings 

soberanos reportados pela Institutional Investor e a dívida externa em relação ao 

Produto Nacional Bruto (PNB). A escala de rating, mostrada na tabela 3.2, vai de 0 a 

100, na qual 100 é considerado como a menor probabilidade de acontecer um 

default na dívida soberana. De acordo com o estudo, aproximadamente, abaixo de 

24, o país pode perder seu acesso ao mercado privado de capitais. A medida de 

risco tende a aumentar à medida que aumenta o estoque da dívida externa, 

entretanto, a relação entre risco e dívida pode ser não linear, particularmente, 

quando o prêmio do risco é alto. Apesar de existir uma relação monotônica entre a 

dívida externa e os riscos para os países emergentes, para os países desenvolvidos 

esta relação não é clara. 
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Tabela 3.2 – Medidas de risco país e dívida externa:  

 

 

Institutional 
Investor 
Ratings 1979–
2002 

EMBI  

spread a 

Dívida/ PNB 

(em %) 

Dívida/Exportações 1970-

2000 (em%) 

Economias Emergentes com pelo menos um caso de default ou reestruturação da dívida 

externa 

Argentina 34.7 
 

1,756 37.1 368.8 

Brasil 37.4 845 30.7 330.7 

Chile 47.5 186 58.4 220.7 

Economias Emergentes com pelo menos um caso de default ou reestruturação da dívida 

externa 

Colômbia 44.6 649 33.6 193.5 

Egito 33.7 442 70.6 226.7 

México 45.8 593 38.2 200.2 

Economias Emergentes com pelo menos um caso de default ou reestruturação da dívida 

externa 

Filipinas 34.7 464 55.2 200.3 

Turquia 34.9 663 31.5 210.1 

Venezuela 41.5 1,021 41.3 145.9 

Média Grupo 39.4 638 44.1 232.9 

Economias Emergentes sem histórico de default 

Índia 46.5 n.a. 19 227 

Coréia 63.4 236 31.9 85.7 

Malásia 63.5 166 40.1 64.9 

Cingapura 79.9 n.a. 7.7 4.5 

Tailândia  55.7 240 36.3 110.8 

Média Grupo 61.8 214 27 98.6 

Economias Industriais sem histórico de default 

Austrália 77.3 n.a. 29.8 159.3 

Canadá 86 n.a. 68.9 234.4 

Itália 76.4 n.a. 81.6 366 

Nova Zelândia  70.7 n.a. 51.9 167.3 
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Noruega 85.3 n.a. 34.4 87.5 

Estados 

Unidos 

92.8 n.a. 58.4 671.7 

Média Grupo 81.4 n.a. 54.2 281.0 

Fonte: Reinhart, Rogoff & Savastano (2003) 

 

 

3.3. Crise dos anos de 1990 

 

 

 Os anos de 1990 foram palco de várias crises financeiras internacionais. Boa 

parte das crises ocorreu nas economias emergentes e, de forma similar, com 

depreciações altas das moedas, fuga de capitas e deterioração das reservas de 

moedas estrangeiras.  

 Umas das principais críticas vieram do papel das Agências de Rating, pois 

elas não conseguiram antecipar a crise e contribuiu com a disseminação da crise por 

meio dos fortes rebaixamentos concedidos por elas. Tais fatos colocaram à prova a 

validade das classificações dos ratings. 

 As crises dos anos de 1990 tiveram uma característica similar para as 

diferentes economias. No entanto, os ataques especulativos nas economias 

emergentes impactadas de acordo com a disseminação dos rumores dos 

investidores guiados pelo comportamento de manada. Esta característica foi 

observada durante as crises que atingiram principalmente o México (1994), Ásia 

(1997), Rússia (1998) e Brasil (1999). Será descrito brevemente as crises e por fim 

será estendida a análise da crise asiática para mostrar o papel das Agências de 

Rating.   
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3.3.1. Crise Mexicana 

 

 

 Após a crise da dívida externa dos anos de 1980, outra importante crise que 

eclodiu na década posterior foi a crise mexicana, em 1994. A crise ocorreu,  

basicamente, devido à depreciação do peso mexicano, cujas reservas internacionais 

se esvaíram no mesmo ano.  

 Alguns observadores acreditavam que a causa da fuga de capitais, ou da 

reversão dos influxos de capital estrangeiro, estava relacionada ao déficit da conta 

corrente em relação ao PIB. Entretanto, em outros países, como os países asiáticos 

a exemplo, não sofreram a mesma reversão dos influxos que o México sofreu, sendo 

que eles também acumulavam déficits em suas contas correntes. Outros 

observadores argumentam que o pânico dos investidores causou efeitos nas 

economias dos países emergentes, embora para alguns países, como Brasil e 

Argentina, isso tenha sido de fato verificado. As crises em outros países, como Chile 

e Colômbia, não podem ser justificadas da mesma forma, pois não houve uma 

reação comparativamente na mesma magnitude. A partir daí Sachs, Tornell & 

Velasco (1996) examinam os eventos financeiros que seguiram à depreciação do 

peso, explorando a questão do porquê, durante 1995, alguns mercados emergentes 

sofreram com a crise financeira, enquanto outros não. Outra questão abordada está 

relacionada aos fatores que seriam responsáveis por explicar as variações das 

crises financeiras: elas seriam causadas por fundamentos econômicos, ou apenas 

refletem o contágio da crise?. Na interpretação dos autores, os ataques 

especulativos que causaram a depreciação da moeda mexicana não tiveram 

fundamentos econômicos que os justificassem.  

 As Agências de Rating poderiam ter ajudado a atenuar a crise antecipando o 

estouro da crise mexicana; entretanto, as Agências contribuíram, com os anúncios 

de rebaixamento, para a corrosão do influxo de capitais no país. A partir de então, o 

papel das Agências de Rating começou a ser questionado. Larraín, Reisen & 

Maltzan (1997) levantam a questão se as Agências guiam ou são guiados pelos 

eventos de mercado dos riscos soberanos. Os autores encontram um efeito no curto 

prazo altamente significante nos anúncios das Agências quando os títulos soberanos 

dos países emergentes são publicados.   
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3.3.2. Crise Asiática 

 

 

A crise financeira ocorrida nos principais países asiáticos em 1997 teve como 

estopim a depreciação da moeda Tailandesa, o ‗baht‘, após decisão do governo em 

deixar a taxa de câmbio flutuar livremente. Os principais países mais atingidos pela 

crise foram: Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia e Coréia do Sul.  

Logo após o problema ocorrido na Tailândia, houve uma sequência de 

depreciação das moedas, contagiando esses países. A rupia indonesiana se 

depreciou mais de 140% em relação ao dólar, o baht tailandês e o won coreano se 

depreciaram em mais de 80%. Já o ringgit malasiano e o peso filipino tiveram suas 

moedas depreciadas aproximadamente em 50%. Tais acontecimentos ocorreram no 

período de junho a dezembro de 1997. A Coréia do Sul teve sua moeda depreciada 

em 25%, aproximadamente, em novembro de 1997, sendo o último país a sofrer 

com a crise financeira (Canuto, 2000). 

O ataque especulativo começou um pouco antes do episódio fatídico, em dois 

de Julho de 1997. Por exemplo, em Julho do ano anterior o bath foi pressionado, 

seguido pelo colapso do Banco Comercial de Bangkok, e injeções de liquidez foram 

feitas pelo Banco da Tailândia para conter o sistema financeiro. Em 19 de Junho de 

1997, o primeiro ministro da Tailândia resignou ao cargo, sendo que o primeiro 

ministro era um defensor do controle cambial (peg), o que indicaria uma possível 

livre flutuação da moeda. Após o abandono do controle de câmbio pelo governo 

tailandês, o governo filipino seguiu as tendências do mercado e deixou o peso 

filipino flutuar no dia 11 de Julho. Isso também com o ringitt malasiano em 14 de 

Julho. A rupia indonesiana começa a flutuar a partir de 14 de Agosto. Em outubro foi 

a vez do dólar taiwanês se depreciar, criando dúvidas acerca da manutenção do 

controle cambial do dólar de Hong Kong. O último país a sofrer com a crise foi 

Coréia, em novembro.  

Abaixo segue um quadro que mostra, em ordem cronológica, os principais 

fatos das crises e as ações das Agências de Rating. 
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Tabela 3.3 – Fatos da crise asiática e Ações das Agências de Rating  

 

País Data Ação e Evento 

Hong Kong 20 e 23 Outubro Bolsa de Valores cai com os ataques ao Dólar de Hong Kong 

  30 de Outubro Agência de Rating, Moody's, rebaixa a classificação dos 

bancos de Hong kong preocupados com a exposição 

proprietária 

Coréia 8 de Junho S&P e Moody's mudam o "outlook" de estável para negativo 

 22 de Outubro Ministro das Finanças anuncia ajuda em menor escala aos 

bancos e governo assume Kia Motors 

 24 de Outubro S&P rebaixa dívida do governamental 

 27 de Outubro Moody's rebaixa dívida do governamental 

País Data Ação e Evento 

Coréia 27 de Novembro Moody's rebaixa ratings 

 3 de Dezembro Pacto com o FMI 

 10 de Dezembro Moody's rebaixa ratings 

  11 de Dezembro S&P rebaixa ratings 

Malásia 14 de Julho Ringit (moeda malasiana) cai depois que governo abandona 

controle 

 18 de Agosto S&P corta rating de positivo para estável 

  25 de Setembro S&P muda "outlook" para negativo 

Tailândia Setembro de 1996 Moody rebaixa dívida governamental de curto-prazo 

 Fevereiro de 1997 Moodys coloca dívida governamental sobre revisão 

 Abril Moody corta rating, mas permanece com a classificação 

"investment grade" das dívidas governamentais, S&P reafirma 

ratings 

 

 Junho S&P reafirma rating 

 13 de Agosto Governo procura ajuda ao FMI, S&P coloca rating sob revisão 

 3 de Setembro S&P corta rating para 'A-' 

 Outubro Moody e S&P rebaixa o rating da Tailândia 

 4 de Novembro 1o Ministro cai 

  27 de Novembro Moody's rebaixa ratings perto de 'junk' 

Fonte: Reinhart, Goldstein & Kaminsky (2000) 
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 Tanto os analistas quanto os participantes do mercado não foram capazes de 

prever a crise asiática. O primeiro sinal veio da Tailândia, onde a expectativa de 

depreciação da moeda foi mais intensa em relação aos outros países asiáticos. 

Apesar de ter havido a apreciação da moeda antes da ocorrência da crise asiática, 

esta valorização foi relativamente menor se comparada à experiência vivenciada na 

America Latina. Outros sinais de fraqueza começaram a aparecer, mas foram 

ignorados: em 1996, o déficit na conta corrente estava significativamente alto na 

Tailândia e Malásia, apesar de o déficit na conta corrente da Malásia ter caído, em 

1996, comparativamente com o ano anterior. As dívidas de curto prazo com os 

bancos internacionais aumentaram a altos níveis em relação às suas reservas em 

moeda estrangeira.  

 Os mesmos países que viram suas moedas se depreciarem abruptamente 

tiveram um grande influxo de capital estrangeiro outrora. Radelet &Sachs (1998) 

apontam um aumento no fluxo de capitais de aproximadamente 40 bilhões em 1994 

para 93 bilhões em 1996, revertendo o influxo de capital com uma saída de 12 

bilhões em 1997. 

 Antes mesmo do estouro da crise, as condições econômicas eram favoráveis 

para os países asiáticos. No entanto, aliado ao influxo crescente de capital 

estrangeiro, houve um crescimento da dívida externa de curto prazo, o que é 

explicado pela liberalização econômica nos anos de 1990 dos países asiáticos. Isso 

fez com que a abertura econômica trouxesse uma enxurrada de investimentos 

estrangeiros, dado uma boa oportunidade de investimento nesses países, o que 

acarretou a apreciação da moeda local e o aumento da expansão monetária. 

Todavia, a crise teve sua causa baseada justamente na reversão deste influxo de 

capital. Nesse sentido, os downgradings atribuídos pelas Agências de Rating 

certamente contribuíram para a reversão do influxo de capital nesses países. 

(Radelet &Sachs, 1998) 

 Quando o movimento de fuga de capitais começou a dar sinais, houve uma 

reação em cadeia levando os investidores em pânico. Aliado a isso, os 

downgradings das principais Agências de Rating reforçaram ainda mais o pânico. A 

depreciação da moeda em conjunto com a fuga de capitais contribuiram para novas 

evasões de capital. Agentes locais que tomaram empréstimos em moeda 

estrangeira (e que estavam desprotegidos) se apressaram em comprar dólares, a 
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fim de obterem proteção contra a depreciação, fator este que contribuiu como parte 

da reação em cadeia. Além disto, havia o fato de que os financiadores 

internacionais, com medo de um calote da dívida, começaram a liquidar as posições 

para que fosse evitada a rolagem das dívidas. Há argumento no sentido de que, se a 

Tailândia tivesse feito uma política monetária e fiscal mais austera, a crise poderia 

ter sido evitada. Da mesma forma, a Tailândia e a Coréia cometeram o erro de 

tentarem defender a flutuação do câmbio, exaurindo assim suas reservas 

internacionais. (Radelet & Sachs, 1998). 

 Em um relatório anual do Bank for International Settlements (1998), são 

apontadas duas fraquezas nos países asiáticos que sofreram com a crise. A primeira 

é que houve uma excessiva expansão do crédito bancário devido ao aumento de 

liquidez relativo ao influxo de capital estrangeiro, isso explicado pela estabilidade da 

taxa de juros e câmbio, aliado a um rápido desenvolvimento dos sistemas bancário, 

o que permitiu o crescimento dos investimentos. A segunda fraqueza apontada está 

relacionada ao que poderia ocorrer dada uma incerteza no mercado, pois a 

volatilidade potencial nas formas de financiamento externo, via empréstimo bancário 

de curto prazo, faria com que as economias dos países asiáticos se tornassem mais 

vulneráveis à mudança no humor do mercado.  

 

 

3.3.3.  Crise Russa 

 

 

 A Rússia não conseguiu escapar ilesa às crises dos anos 1990. Em 1998, os 

ataques especulativos levaram a moeda russa, o rublo, a se depreciar fazendo o 

governo russo triplicar a taxa básica de juros. 

 Logo após o declínio da União Soviética, depois de várias reformas para 

estabilizar a economia e adequar ao novo padrão econômico, a Rússia ainda sofria 

com algumas limitações: de 1996 a 1997 apresentava altos déficits, resultado do 

aumento da dívida de curto prazo; a crise do sudeste asiático impactou, também, a 

fuga de investimentos. Em 1997, os juros domésticos sofreram aumento em 

resposta à deterioração da balança de pagamentos. 
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 A Rússia adotava um padrão cambial de flutuação controlada dentro de uma 

banda até Agosto de 1998, pois com as perdas de reserva, explicada parcialmente 

pela ausência de ajustes fiscais e pela fuga de capitais, o governo acabou por deixar 

flutuar livremente o câmbio. Ainda, foi forçada a dar um default na dívida soberana 

levando a negociações no pagamento da dívida externa. 

 Após os ataques especulativos, as Agências de Rating rebaixaram os títulos 

das dívidas soberanas agravando ainda mais a crise com a fuga de capitais.   

 

 

3.3.4. Crise Brasileira 

 

 

 O Brasil lançou, no final de 1993, o Plano Real ou Programa de Estabilização 

Econômica, que substituiu, a partir de 1994, a antiga moeda pelo Real.  

 A inflação, que por anos assustava os brasileiros, em 1995, já se encontrava 

em níveis muito baixos. Com isso, o poder de compra cresceu, estimulando o 

consumo. Com o aumento do ritmo do crescimento econômico e abertura comercial 

houve a elevação no consumo de produtos importados, sendo que com o aumento 

da compra de bens de consumo, a balança começou a apresentar déficits a partir já 

de 1994. 

  O Brasil adotava uma política de livre flutuação desde o Plano Real até 1995, 

quando o governo decidiu impor bandas de flutuação, após o impacto da crise 

mexicana em 1994/1995, cuja repercussão gerou perdas nas reservas 

internacionais.  

 Após a crise russa, em 1998, o Brasil sofreu ataques especulativos e perdas 

nas reservas internacionais, até que em janeiro de 1999, o substituto presidente 

interino do Banco Central alterou o piso e o teto da banda cambial, e assim, passou 

a alterar esses valores a cada três dias úteis, denominada de banda diagonal 

exógena. Isso durou alguns dias até o Banco Central deixar o câmbio flutuar 

livremente, gerando uma depreciação altíssima.  

 Fahri (2001) acredita que a fragilidade externa da economia brasileira foi  

parte da intensidade que os ataques especulativos ocorreram, citando o próprio 
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autor: ―ciclotimia das expectativas dos agentes que alternavam subitamente entre o 

mais profundo pessimismo e um forte otimismo...‖ (Fahri, 2001). 

 As avaliações das Agências de Rating levaram a reversões de capitais dos 

investidores no Brasil, no momento em que foram reduzidos os ratings, logo após a 

crise russa. Com o temor de um contágio financeiro por parte da crise russa, o 

governo brasileiro foi forçado a adotar o regime de câmbio flutuante, em 1999. (Fahri 

& Cintra, 2002). 

 

 

3.4. As crises atuais e o papel das Agências de Rating  

 

 

 O papel das Agências foi alvo de diversos questionamentos nas recentes 

crises que abalaram as principais economias, como a norte-americana e a européia, 

intituladas como a a crise dos sub-primes, em 2008, e as crises dos PIGS, em 2010.  

 As Agências foram criticadas por terem concedido ratings elevados, no caso 

do sub-prime, e depois revisá-los com delongas, logo após a crise já ter se iniciado. 

A crítica foi levantada também em relação ao conflito de interesse, pois são os 

próprios emissores que pagam às Agências para que os ratings sejam atribuídos. 

 Mencionar-se-á, brevemente, a respeito das atuais crises que ocorreram e 

qual foi a atuação das Agências nesse contexto. 

 

3.4.1. Crise dos Subprimes  

 

 

 A principal causa da crise financeira de 2008 foi a bolha especulativa do 

mercado imobiliário americano. O alto endividamento hipotecário, com a crença na 

certeza da valorização do imóvel, fez com que várias pessoas se financiassem, 

mesmo sem dispor de renda relativa àquelas parcelas. Apenas possuíam a 

expectativa de que o preço iria se valorizar e o aumento do valor do imóvel poderiam 

ser saldados por este incremento. É a partir daí que ocorre a securitização desses 
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títulos hipotecários, chamados de ―sub-prime‖. Os bancos adquirem a dívida 

hipotecária e ‗empacota‘ como um produto financeiro que é pulverizado no mercado. 

A securitização começa quando uma Seguradora ou Banco, por meio da chamada 

Specif-Purpose-Vehicle (SPV), compram a carteira e emitem títulos lastreados em 

dívidas hipotecárias. No entanto as SPV necessitam de garantias da instituição 

original. Os investidores que compram estes títulos ‗podres‘ baseiam-se na 

classificação destes títulos avaliados pelas principais Agências de Rating, muitos 

deles classificados com o maior rating.  

 Conforme descrito em um artigo Freitas & Cintra (2009): 

 

O reempacotamento de hipotecas de alto risco, com a anuência das 
agências de classificação de risco de crédito, viabilizou suas 
aquisições pelos investidores com maior aversão ao risco. Assim, as 
tranches de menor risco — as Senior, classificadas entre A a AAA; 
as Mezzanine, classificadas entre BB a BBB –– foram adquiridas 
pelos investidores institucionais. Uma parte importante desses 
créditos reempacotados foi exportada para fundos de investimentos 
da Coréia, Tawain, Austrália, China, França, Alemanha, Reino Unido 
etc. Diante do excesso de riqueza financeira acumulada (reservas 
internacionais dos asiáticos e dos exportadores de petróleo) as 
mesas de operação dos bancos em Wall Street tinham ordens para 
adquirir qualquer dívida americana classificada com grau de 
investimento. (Freitas & Cintra, 2009, p.319). 

 

 As Agências tiveram um papel importante na eclosão da crise dos sub-primes, 

pois concediam altos ratings para os esses papéis. Mas, ao longo do tempo, houve 

uma deterioração destes papéis, gerando uma desconfiança para os investidores e 

um risco de solvência dos empréstimos. Logo após, as Agências de Rating 

rebaixaram os ratings de vários títulos do mercado do sub-prime, contribuindo, 

dessa maneira, para a incerteza a cerca deste mercado. Posto isto, as autoridades 

americanas e européias questionaram as Agências sobre o conflito de interesses e 

eficácia na concessão dos ratings, já que boa parte das receitas advinha da 

classificação dos ratings para esse mercado. 
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3.4.2. Crise dos PIGS na Europa 

 

 

 Outra crise das dívidas soberanas de bastante impacto na economia mundial 

que atualmente está em destaque é o endividamento dos países europeus, 

chamado de PIGS, cuja sigla precede as iniciais dos principais países afetados: 

Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha. A crise ocorrida em 2008 influenciou a 

deterioração das economias dos países citados que resultou o aumento do risco de 

default das dívidas soberanas destes países.  

 A recente crise trouxe novamente a questão do papel das Agências de Rating 

em relação à posição frente às crises. Um recente artigo elaborado por Gartner, 

Griesbach & Jung (2011) mostra que as Agências tiveram um papel primordial no 

processo de intensificação da crise, papel este que nutre a profecia auto realizável, 

levando os países economicamente hígidos a uma tendência de default. E de acordo 

com os autores: 

 
This would put the fate of entire nations into the hands of private 
agencies, since bad ratings which are not in line with economic 
fundamentals could be justified ex post via self-fulfilling prophecies. 
Then even innocent lambs could be turned into and treated like pigs. 
(Gartner, Griesbach & Jung, 2011) 
 

 Portanto, fica mais evidente o papel das Agências de Ratings durante as 

crises. Como se observa diante dos fatos, é nítido que as Agências não conseguem 

antecipar as crises baseadas nos modelos por elas analisados. No momento em que 

a crise acontece, as Agências têm por reação rebaixar os ratings, de uma forma 

gradativa ou bruscamente; mas como se observou neste ensaio, os downgrades a 

posteriori tiveram impactos negativos nas economias dos países e, de certa forma, 

intensificaram ainda mais as crises, conforme analisado no artigo de Ferri, Liu & 

Stigltiz (1999). 
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3.5. Papel das Agências na Crise do Sudeste Asiático 

 

 

Conforme abordado no item anterior a respeito dos acontecimentos que 

marcaram a crise asiática, neste item será abordada a atuação das Agências de 

Ratings na crise do Sudeste Asiático. Como descrito, o contágio da crise foi muito 

além do diagnóstico dos fatores macroeconômicos. Os ataques especulativos 

tiveram fator preponderante no alastramento da crise que começou, basicamente, na 

Tailândia, e que logo em seguida repercutiu para os outros países. 

Há alguns pesquisadores que acreditam que a crise ocorreu devido à 

deterioração dos fundamentos econômicos dos países asiáticos; entretanto, 

Kaminsky (1999) examinou os eventos de extremo nervosismo no mercado e propôs 

uma metodologia para capturar um comportamento de manada2 utilizando dados de 

alta freqüência. A análise se concentra em 20 dos maiores movimentos nos preços 

das ações em nove países asiáticos, entre Janeiro de 1997 a maio de 1998, 

totalizando cento e oito mudanças diárias. O resultado obtido indica que os 

movimentos diários do mercado não puderam ser explicados por qualquer notícia, 

político ou econômico, mas sim guiados pelo comportamento de manada do próprio 

mercado. Conforme o autor conlclui: 

 

[...] When new releases do matter, the one that have more weight on 
financial markets are those releases about agreements with the 
international community and credit rating agencies. New releases 

about monetary and fiscal policies are also at the center of the daily 
instabilities. In fact, over several episodes, tight policies contribute to 
rallies but in others they steer the market into deep downturns. 
Interestingly, there is also some evidence that investors, overall, react 
instantaneously more strongly to bad news compared to their 
reactions to good news. Again, we could argue that bad news in crisis 
episodes may increase uncertainty, accentuating herding behavior. 
(Kaminsky, 1999, p.558) 

 
 

O papel das Agências de Rating foi preponderante na crise asiática. Como 

apontado por Reisen (2003), a contribuição do impacto das mudanças de ratings nas 

crises dos países soberanos. O downgrading dos ratings soberanos asiáticos 

classificados como ―junk‖ reforçou a crise de diversas maneiras - os bancos 

                                                
2
  Ver Banerjee (1992) para um modelo de comportamento de manada 
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comerciais não puderam emitir cartas de crédito para exportadores e importadores 

locais, e investidores institucionais tiveram que retirar ativos asiáticos, pois era 

necessário manter investimentos em carteira apenas em países com classificação 

de ―investment-grade‖.  

 Os ratings soberanos têm um papel fundamental que pode contribuir para 

intensificar os ciclos de crises nos mercados emergentes de empréstimo. Durante o 

―boom‖, as antecipações dos downgradings podem ajudar a acalmar as expectativas 

e reduzir o fluxo de capital privado de curto prazo que tem sido repetitivamente o 

combustível da vulnerabilidade financeira nos países emergentes. Por outro lado, se 

os ratings soberanos não tivessem impacto no mercado, eles não seriam capazes 

de suavizar as crises. Se os ratings soberanos tivessem o caráter passivo (ao invés 

de guiar os mercados financeiros), upgrading nos ratings criaria expectativas e 

estimularia excessivos influxos de capital. Durante o ―bust‖, downgrading levaria 

pânico entre os investidores e aumentaria os spreads dos títulos soberanos, 

acarretando a evasão de recurso financeiro do país. (Reisen, 2003). 

 

 
If guided by outdated crisis model, soveregin ratings would fail to 

provide early warning signals ahead of a currency crisis, which again 
might reinforce herd behaviour by investors. (Reisen, 2003, p.11). 

 

 No entanto, há algumas razões pelas quais o modelo estabelecido pelas 

Agências de Rating não conseguem prever os impactos nos mercados.  A principal 

justificativa é o fato de as Agências se basearem em informações públicas 

disponíveis. Conseqüentemente, os anúncios dos ratings acabam por ser 

antecipados pelo mercado. Portanto, a mudança do rating já é precificada pelos 

agentes do mercado antes mesmo de as Agências anunciarem alguma mudança 

nos ratings. Deste modo, é difícil a identificar se os agentes de mercado antecipam a 

mudança dos ratings ou, então, se as classificações do ratings seguem a 

expectativa do mercado. 

 A partir dessa discussão é que Ferri, Liu & Stigltiz (1999) argumenta o caráter 

pró cíclico das Agências de Rating e, como evidência, é mostrada a crise asiática. 

Para isto, os autores utilizam dois modelos quantitativos baseados nos fundamentos 

econômicos existentes antes e depois da crise do Sudeste Asiático. O primeiro 

modelo é desenhado a partir de um conjunto de critérios presentes antes do 
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acontecimento da crise. O segundo modelo é baseado nos comentários feitos pelas 

Agências de Rating depois da crise. A regressão estimada pelos autores mostra que 

antes da crise todas as variáveis têm os sinais esperados e a maioria é significante, 

com exceção do PIB per capita e a taxa de inflação. Após, é utilizado os coeficientes 

gerados para calibrar o rating esperado antes e depois da crise asiática. O modelo 

estimado de rating é comparado com o atual rating classificado pelas Agências de 

Rating.  

 Antes da crise financeira asiática, os ratings atuais classificados para as 

quatro maiores economias em crescimento eram mais elevados se comparados com 

a garantia que os os fundamentos econômicos poderiam proporcionar. Outro ponto 

destacado foi que, após a crise, os ratings  foram rebaixados de forma mais abrupta 

se comparados com a previsão proporcionada pelo modelo de rating. Assim, os 

downgradings foram relativamente maiores em comparação aos fundamentos 

econômicos. 

 O resultado do modelo proposto mostra que as Agências de Ratings colocam 

mais peso no julgamento qualitativo do que para os fundamentos econômicos, 

mesmo antes e depois da crise. Dessa forma, mostra-se que, quando a economia 

está próspera, os fundamentos são ignorados e, também, quando a economia está 

em declínio, os fundamentos são deixados de lado. Ainda, como os ratings têm um 

poder de influenciar a expectativa do mercado de um país, os ratings podem afetar a 

decisão de alocação dos investimentos em carteira, enfraquecendo os fundamentos 

econômicos de um país. E com a deterioração dos fundamentos macroeconômicos 

de um país, a previsão do modelo de rating tende a declinar, convergindo para os 

ratings atuais, com alguma defasagem.   

 O resultado do modelo dos autores foi importante para embasar a conclusão 

a respeito do caráter pro cíclico das Agências de Rating, sendo que a principal 

explicação é de fato a reputação das Agências de Rating perante o mercado. Como 

as Agências de Rating dependem da sua reputação, então, caso a reputação flutue 

prociclicamente, elas podem ter o incentivo em classificar prociclicamente os ratings. 

Portanto, as Agências não podem ir ao sentido contrário às expectativas do 

mercado.  

 De acordo com a tabela 3.4, mostra-se que os rebaixamentos concedidos 

pelas Agências de Ratings se materializaram após a crise na Ásia e não antes.   
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Tabela 3.4 - Classificação dos Ratings pelas Agências antes da crise asiática: 

Dívida de Longo prazo classificada pela Moody’s e Standard and Poor’s: 

 

MOODY’S 15 janeiro, 1996 2  dezembro, 1996 24 junho, 1997 
12 dezembro, 

1997 

Dívida Moeda 

Estrangeira 
Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook 

Indonésia Baa3  Baa3  Baa3  Baa3  

Malásia A1  A1  A1  A1  

México Ba2  Ba2  Ba2  Ba2  

Filipinas Ba2  Ba2  Ba2  Ba2  

Coréia do Sul A1  A1 Estável   Ba2 Negativo 

Tailândia A2  A2  A2  A2 Negativo 

 

 

STANDARD AND POOR’S 

País Dívida 

15 janeiro, 1996 
2  dezembro, 

1996 
24  junho, 1997 1  outubro, 1997 

Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook Rating Outlook 

Indonésia 

Moeda 
Estrangeira 

BBB Estável A+ Estável BBB Estável BBB Negativo 

Moeda Local   A+  A+  A- Negativo 

Malásia 

Moeda 
Estrangeira 

A+ Estável A+ Estável A+ Positivo A+ Negativo 

Moeda Local AA+  AA+  AA+  AA+ Negativo 

Filipinas 

Moeda 
Estrangeira 

BB Positivo BB Positivo BB+ Positivo BB+ Estável 

Moeda Local BBB+  BBB+  A-  A- Estável 

Coréia do 
Sul 

Moeda 
Estrangeira 

AA- Estável AA- Estável     

Moeda Local         

Tailândia 
Moeda 

Estrangeira 
A Estável A Estável A Estável BB Negativo 
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Moeda Local   AA  AA  A Negativo 

México 

Moeda 

Estrangeira 
BB Negativo BB  BB    

Moeda Local BBB+  BBB+ Estável BBB+ Positivo   

Nota: Sistema de Rating (do maior ao menor) 
Moody’s : Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3 

S&P’s : AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB- 
Fonte: Reinhart (2002). 

 

 

 A partir da tabela acima fica mais evidente o argumento no sentido de que as 

Agências de Ratings não foram capazes de prever a crise e agiram de maneira 

reativa aos ruídos do mercado, rebaixando os ratings somente após a 

movimentação dos investidores surpreendidos pelo movimento de manada. As 

Agências tiveram o papel de alarmar a crise ajudando a intensificá-la, conforme 

mostrado. 

 Reisen (2003) mostra que os determinantes dos ratings não foram 

suficientemente modificados no sentido de antecipar os eventos dos mercados. De 

acordo com autor:  

 
 

Pro-cyclical ratings determinants remain an important ingredient of 
agencies‘ notes, and it is suggested that agencies corrected them for 
the endogenous effects of (short-term) capital inflows. (Reisen, 2003, 
p.22). 
 

  

 Outro aspecto citado pelos autores Reinhart, Goldstein & Kaminsky (2000) 

relaciona-se às razões pelas quais as classificações das Agências de Rating não 

conseguem antecipar crises financeiras da melhor maneira. A primeira razão, 

também mencionada neste trabalho, é o fato de os participantes do mercado não 

deterem toda a precisão e compreensão das informações da higidez financeira do 

emissor. A outra razão é que os spreads cobrados pelos credores demonstram a 

confiança no garantidor do título, não no emissor, por isso as Agências não 

conseguem sinalizar uma eminente crise. 

 

[...] market prices may not signal impeding crises is that there are 
often widely and strongly-held expectations of a bail-out of a troubled 
borrower by the official sector – be it nacional or internacional. In 
such cases, interest rate spreads will reflect the creditworthiness of 
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the guarantor – not that of the borrower. (Reinhart, Goldstein & 
Kaminsky 2000, p.9).  

 

 A capacidade de previsão de quaisquer crises pelas Agências tem outro 

aspecto, cujo conflito de interesse pode ter relação direcional com o fato de o 

rebaixamento ocorrer após a crise ter acontecido, como no caso da crise asiática. 

Prakash (2001, p.133) questiona a experiência do Sudeste Asiático e sugere que as 

Agências exercem uma influência sem o desejável nível de ―accountability‖ 

(transparência). De acordo com Prakash (2001, p.132): ―ratings are good as the 

information governments and firms provide to them‖. Sendo os próprios governos 

quem pagam pelo serviço dessas Agências, fato este, que sugere que as Agências 

tenham algum conflito de interesse. 

 

3.6. Conclusão  

 

 

 Boa parte dos autores argumenta que as Agências de Rating não 

conseguiram prever as crises e tendem a seguir o comportamento de manada do 

mercado, isto é, em momentos de desconfiança do mercado as Agências tendem a 

reagir à medida que os sentimentos de mercado alteram, tanto positivamente quanto 

negativamente, haja vista os episódios da crise Asiática aqui tratada. 

 As Agências atuam como formadores de expectativas dos investidores nos 

mercados. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, graças à sua credibilidade e ao 
peso adquirido pelos ratings de crédito na formação de preços dos 

ativos financeiros, as notas e projeções emitidas por essas agências 
passam a ser, em parte, profecias auto-realizáveis. Isso pode ocorrer 
mesmo quando as projeções das agências estão equivocadas. Por 
definição, sua atuação deve ser pró-cíclica, elevando as 
classificações nos períodos em que os fundamentos econômicos das 
empresas e países melhoram e reduzindo-as quando tais 
fundamentos se deterioram. Mas os usuários das classificações de 
crédito concedidas por essas agências esperam delas que apontem 
a existência de mudanças nos fundamentos econômicos de países e 
empresas, sem necessariamente dependerem da reação dos 
mercados.(Fahri, 2001, p.60). 
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  Por isso, sua atuação é de extrema importância para os países poderem 

captar e, para os credores poderem estar seguros de que seus empréstimos serão 

honrados pela sinalização das Agências em relação à probabilidade do emissor dar 

default. Entretanto, as Agências não conseguiram prever, por meio de seus 

modelos, as crises que ocorreram. Dessa forma, o mercado reagiu antecipadamente 

ao suposto enfraquecimento econômico dos países e somente após as Agências 

rebaixaram os ratings dos países asiáticos. Portanto, foram os modelos que as 

Agências analisaram que estavam defasados ou os modelos analisados pelas 

Agências, de fato, mostraram a deterioração econômica dos países, mas as 

Agências não tiveram incentivo para rebaixá-los? A partir deste questionamento a 

dissertação poderá ser estendida. 
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CAPITULO 4   

 

4. Conclusões gerais 

 

 

 Ao longo da dissertação procurou-se mostrar um panorama geral a respeito 

da indústria dos ratings, a história, as principais características e os riscos que as 

Agências levam em consideração na hora de avaliar o rating, com ênfase nos ratings 

soberanos. Assim, conseguiu-se analisar os determinantes e os impactos dos 

ratings por meio da revisão da literatura com o intuito de analisar o papel dos ratings 

concedidos pelas Agências de Ratings durante as crises dos países emergentes. 

Desta maneira, verificou-se que as Agências de Rating falham ao tentar antecipar as 

crises e agem de maneira reativa ao sentimento de mercado, intensificando as 

crises. Contudo, a dissertação utilizou a crise asiática como forma de evidenciar e 

questionar o papel das Agências. 

 As Agências de rating têm um papel de destaque nos mercados financeiros 

por serem as fontes independentes de informação que os agentes utilizam para 

tentar sinalizar a capacidade creditícia do tomador de empréstimo.  

 As Agências destacaram-se, principalmente, ao longo da década de 1990, 

logo após a crise da dívida externa dos países emergentes. A partir daí observa-se 

uma sequência de crises que atingiu os países emergentes. Paradoxalmente, os 

países emergentes, que são os principais interessados na avaliação dos ratings 

soberanos analisados pelas Agências de Ratings, necessitam das avaliações das 

Agências para conseguirem emitir um título para captação no mercado de capitais 

internacional. Por isso, é nítido, também, o aumento da demanda por avaliações de 

ratings pelas principais Agências (Standard and Poor‘s, Moody‘s e Fitch) logo após a 

crise da dívida externa. Mesmo porque os investidores preferem títulos que têm 

classificação a títulos sem classificação concedida pelas Agências, parte devido à 

regulação que exige classificação do rating e também pelo fato de a mudança do 

rating impactar de forma direta no prêmio que é pago pelo risco do título classificado 

– quando há uma piora do rating, exige-se um prêmio (spread) maior pelo investidor 
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para adquirir um título, pois o rating tem por finalidade sinalizar o risco de default do 

ativo objeto.  

 As Agências de Rating começaram a ser questionadas acerca da sua eficácia 

em classificar os ratings dos países, tendo em vista o que foi verificado nos 

momentos de crises. As Agências utilizam um ferramental complexo para analisar os 

países em questão; no entanto, elas se utilizam de dados públicos, dos quais todos 

os agentes, tanto tomadores como emprestadores, detêm, o que torna controverso o 

papel das Agências na avaliação, pois a informação disponível no mercado é 

assimétrica.  

 Verificou-se que há dois componentes principais na formulação do rating: 

uma é de caráter qualitativo e outra de caráter quantitativo. Entretanto, não se sabe 

ao certo qual é o peso atribuído a cada variável, tanto quantitativa quanto 

qualitativamente. Foi a partir desta discussão que Ferri, Liu & Stigltiz (1999), mostrou 

que os pesos qualitativos têm maior significância e conseguem modificar os 

fundamentos econômicos com base em julgamentos idiossincráticos. Portanto, elas 

se utilizam deste artifício para poderem modificar o rating sem ter um embasamento 

macroeconômico por detrás.  

 Outro aspecto controverso observado é que as Agências podem ser 

caracterizadas como um duopólio, basicamente a Moody‘s e a Standard & Poor‘s 

representam mais da metade do mercado de Agências de Rating. O medo de perder 

mercado (e, conseqüentemente, de receita) pode levar as Agências a atrasar o 

rebaixamento dos ratings, pois boa parte da receita advém da avaliação dos ratings 

nas emissões dos títulos soberanos solicitados pelos governos. (Larraín, Reisen & 

Maltzan, 1997). 

 Cantor & Packer (1996) mostram através de um modelo de cross-section que 

a maioria das variáveis macroeconômicas analisadas no modelo tem forte 

correlação com os ratings. Todavia, Ferri, Liu & Stigltiz (1999) contra-argumentam o 

modelo proposto dos ratings soberanos, que foram usados antes da crise asiática, 

cujo modelo não conseguiu ―farejar‖ a crise, dado que as Agências não conseguiram 

impedir a crise econômica no sudeste asiático, levando pânico ao rebaixar os ratings 

ao invés de alertar os investidores antes ou durante a crise. As próprias Agências 

reconheceram a suscetibilidade dos seus modelos que utilizavam antes da crise. 
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 O comportamento dos ratings após as crises tendem a ser mais reativos para 

os países emergentes comparado aos países desenvolvidos, assim como a 

probabilidade e a magnitude dos rebaixamentos dos ratings são maiores paras os 

países emergentes.  

 Durante as principais crises que ocorreram ao longo dos anos de 1990 nos 

países emergentes, verifica-se que as Agências de Rating foram alvos de inúmeras 

críticas direcionadas ao momento em que a mudança de rating foi aplicada. O caso 

da crise asiática, explorado durante este trabalho, mostrou que as Agências de 

Rating não conseguiram antecipar a crise. Como o mercado financeiro, em momento 

de pânico, tende a seguir o comportamento de manada, os ratings contribuem para 

exacerbar essa dinâmica, assim, as Agências têm o poder de agravar a crise. No 

caso do Sudeste Asiático os rebaixamentos contribuíram para o alastramento da 

crise nos demais países.  

  Apesar do esforço em mostrar os impactos das mudanças nos ratings na 

crise do Sudeste Asiático, as Agências de Rating tiveram papel de destaque, críticas 

e controvérsias nas atuais crises. Durante a crise dos sub-primes, por exemplo, foi 

concedido o maior grau de investimento aos títulos ―podres‖, o que fez com que 

fundos de pensão, fundos de investimento e outros investidores passassem a 

adquirir estes papéis, dado a elevada valorização. Estes títulos passaram a ser 

utilizados como garantia para empréstimos. Após a crise que ocorreu, a imagem das 

Agências ficou afetada, pois foram as próprias Agências que concederam altos 

ratings a esses papéis que logo sucumbiram.  

 Portanto, pretendeu-se discutir, com certas limitações, o papel das Agências 

na crise do Sudeste Asiático que pode ser estendida a outras crises, tendo em vista 

a relevância das Agências no cenário internacional. Este assunto é de extrema valia, 

dado que não só tem impactos nos mercados financeiros, mas tem o poder de 

repercussão nos fundamentos econômico dos países. A partir do levantamento feito 

neste trabalho, procurou-se contribuir para a evolução do tema para futuros 

trabalhos.  
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice 1: Estrutura da análise de risco país segundo Fitch Ratings (2002) 

 

(i) Fatores demográficos, educacional e estrutural; 

(ii) Análise do mercado de trabalho; 

(iii) Estrutura de produto nacional e comércio; 

(iv) Dinamismo do setor privado; 

(v) Balanço da oferta e demanda; 

(vi) Balança de pagamentos; 

(vii) Análise das restrições ao crescimento no médio prazo 

(viii) Política macroeconômica; 

(ix) Política de Investimento e Comércio Exterior; 

(x) Finanças e Bancos; 

(xi) Ativos Externos; 

(xii) Passivos Externos; 

(xiii) Políticas e Estado; 

(xiv) Posição Internacional 

 

 

i. Demográficas, educacionais e os fatores estruturais 

a) taxa de crescimento da população 

b) a distribuição etária e razão de dependência 

c) a população urbana como uma percentagem do total 

d) detalhes de importantes minorias étnicas, religiosas e lingüísticas 

e) números e percentagem da população elegível a freqüentar o ensino secundário e 

superior de educação 

f) qualquer medida de produção educacional, especialmente se internacionalmente 

aferido 

g) padrão de vida medido pelo Produto Interno Bruto per capita, os gastos dos 

consumidores por 
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capita e ambas medidas na paridade do poder de compra 

h) distribuição  de renda, riqueza e terra-terra arrendada 

i) padrão de infra-estrutura em transportes e telecomunicações, juntamente com os 

planos principais 

j) mortalidade infantil, expectativa de vida e desenvolvimento dos serviços de saúde 

k) dotação de recursos naturais, incluindo as reservas descobertas de minerais e 

combustíveis 

 

ii. Análise do mercado de trabalho 

a) tamanho, desenvolvimento histórico e projeção da força de trabalho 

b) o emprego como um percentual da força de trabalho, discriminação feminina e 

masculina; divisão parcial e em tempo integral  

c) o emprego por setor, as percentagens do total, e as mudanças ao longo do tempo 

d) o desemprego por sexo, idade, região de ocupação antiga e duração (mais de 

seis meses e mais de um ano) 

e) o desenvolvimento de remuneração e crescimento dos lucros, o nível salarial 

nominal por hora no setor público e privado 

f) a média e a taxa marginal entre o custo marginal bruto do salário por hora  gerado 

ao empregador e salário bruto por hora pago ao trabalhador 

g) qualquer política de rendimentos que afetam o crescimento dos salários, 

segurança social e assim por diante 

h) o grau de densidade sindical e dias perdidos por greve 

i) Descrição das principais influências na determinação dos salários 

 

iii. Estrutura da produção e do comércio 

a) Produto Interno Bruto ,Produto Nacional Bruto Nominal e Real 

b) composição do PIB por setor (agricultura, construção, transformação, extração, 

outros) 

c) diferenças de produtividade implícita dada por c II, e III, b, e agora cinco e dez 

anos atrás. 

d) A relação entre o consumo de petróleo para o PIB 

e) participação das importações e das exportações no PIB e tendência ao longo do 

tempo 
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f) As exportações e as importações por tipo de mercadoria; destacando qualquer 

categoria de valor superior a 5 por cento do total 

g) exportação e importação por área geográfica 

 

iv. O dinamismo do sector privado 

a) taxa de criação de empresas e falência e sua tendência 

b) o auto-emprego e a sua tendência 

c) percentual do total da economia em setores comercializados e no sector privado 

d) A atividades do sector de formação de capital fixo em percentagem do PIB, e as 

mudanças anuais 

e) taxa de retorno sobre o capital empregado no setor empresarial e sua tendência 

f) estimativa do estoque de capital e a tendência do setor empresarial 

g) quadro para assegurar a concorrência e falta de concentração 

h) pesquisa empresarial e gastos em desenvolvimento e todos os indicadores de 

atividade de patenteamento, particularmente nos Estados Unidos 

i) estimativa do tamanho do setor de propriedade pública comercializados e os 

planos de privatização com o produto esperado 

j) Descrição do método de privatização 

 

v. Balanço de oferta e demanda 

a) oferta total em percentagem do PIB, detalhando as importações dos bens e 

serviços não fatores 

b) demanda global em percentagem do PIB, incluindo as exportações de bens e 

serviços não fatores 

c) a despesa interna bruta em percentagem do PIB, incluindo o consumo, formaçao 

bruta de capital e estoques 

d) saldo externo de bens e serviços não fatores em percentagem do PIB 

e) a poupança interna bruta em percentagem do PIB 

f) Variação percentual anual no gasto com consumo, gasto governamental (corrente 

e capital); Formação Fixa de Capital Bruto; 

 Formação Bruta de Capital Fixo, as exportações e importações de bens e serviços 

não serviços 
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g) Composição da poupança doméstica bruta em pessoal, empresarial e do setor 

público em percentagem do PIB 

h) Composição do investimento interno bruto entre o público e o privado em 

percentagem do PIB 

 

vi. Balança de pagamentos 

a) descrição e análise do nível e do crescimento da exportação de bens e serviços 

para agregados e para as categorias, uma análise semelhante para as importações 

de bens e serviços 

b) a divisão entre as moedas conversíveis e não conversíveis sempre que 

necessário  

c) da balança comercial 

d) os níveis e taxas de crescimento das exportações e importações de serviços, 

procurando tanto ao nível dos agregados e da importantes receitas e as categorias 

de pagamentos. 

e) a divisão balança de serviços pelas principais categorias, incluindo transporte e 

outros meios de transporte; rendimentos de investimentos e turismo 

f) transferências privadas e oficiais 

g) exportação e importação em valores unitários e termos de troca 

h) O saldo em conta corrente em moeda local, dólares e em percentagem do PIB 

i) os fluxos de capitais de longo prazo discriminadas por credor e devedor, ou outro 

tipo 

j) fluxos de capitais de curto prazo (dívida com um prazo de um ano ou menos), 

divididos como acima 

k) análise da vantagem comparativa no comércio com uma estimativa da evolução 

das exportações relativa aos mercados existentes no país (ou seja, os mercados 

mundiais ponderados pela composição de exportações do país) e da evolução das 

importações como percentual da demanda interna 

l) estimativa (ou intervalos de estimativas), da renda e elasticidades-preço das 

importações e exportações 

m) estimativa de empréstimos de moradores e outros investimentos no exterior 

n) quaisquer indícios de subfaturamento das exportações ou superfaturamento de 

importações 
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o) erros e omissões 

p) movimentos de reserva 

 

vii. Análise das restrições ao crescimento a médio prazo 

a) a melhor estimativa da taxa de inflação não-aceleração de desemprego (NAIRU) 

ou taxa natural, ou do crescimento máximo de trabalho sem pressão inflacionária 

b) a melhor estimativa da tendência de crescimento do PIB, medida de pico a pico 

cíclico e depressão cíclica à calha 

c) outros indicadores da capacidade potencial ou de reposição, como pesquisas 

independentes 

d) o tamanho do hiato do produto, ou seja, a diferença entre o PIB e o PIB potencial 

e) o cálculo da taxa de garantia de crescimento do PIB se a conta corrente do 

balanço de pagamentos for mantida em consonância com as entradas de capital em 

longo prazo (ver análise da balança de pagamentos ) 

g) avaliação da tendência de crescimento e se ele está melhorando ou piorando 

 

viii. A política macroeconômica 

a) Os objetivos e definição da política monetária; o compromisso de atingir e manter 

estabilidade dos preços, e toda a autonomia dada ao Banco Central 

b) A evolução dos indicadores de inflação, incluindo o índice de preços ao 

consumidor, deflator do PIB, qualquer medida de preços intermediários, os encargos 

do setor público e os detalhes de quaisquer controles de preço direto 

c) descrição das recentes pressões sobre a moeda, os objetivos da política cambial, 

e a resolução de eventuais conflitos entre os objetivos da taxa de câmbio e qualquer 

compromisso com a estabilidade dos preços internos 

d) taxa de juros com vencimento de curto e longo prazo, incluindo a taxa real de 

longo e curto prazo (deflacionado pela variação no índice de preços ao consumidor) 

e) tendências da taxa de câmbio, incluindo os índices da taxa de câmbio efetiva 

ponderada pela moeda principal dos parceiros comerciais e da taxa de câmbio 

efetiva real calculada com relação aos custos unitários de trabalho ou outras 

medidas de competitividade 

f) tendências de crescimento monetário e expansão do crédito interno com 

estimativas de tendências de velocidade 
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g) definição da política fiscal e os seus objetivos de curto prazo e longo prazo, 

examinando o Requerimento de Financiamento do Setor Público em percentagem 

do PIB, o caminho da dívida líquida do setor público como uma percentagem do PIB, 

a posição líquida do setor público 

h) as estimativas de flutuação da fonte principal de receitas; divisão de receitas de 

acordo com os impostos diretos e indiretos ou encargos 

i) Os impostos e encargos sociais em percentagem do PIB, e a incidência por grupo 

social 

j) A evolução das despesas públicas, incluindo todos os principais elementos de 

despesas, incluindo juros pagamentos e uma provisão de quaisquer gastos cíclicos 

sociais ou outras categorias 

k) as fontes de financiamento da PSBR entre financiamento monetário e não 

monetário doméstico e de financiamento externo 

l) repartição da PSBR e da dívida nacional pelo mutuário (administrações públicas, 

governo central, autoridades locais, empresas públicas) em termos nominais e em 

percentagem do PIB. 

 

ix. Política comercial e de investimentos estrangeiros 

a) as principais medidas tomadas para controlar as importações (cotas, tarifas, 

barreiras não-tarifárias), por setor 

b) tarifa média aplicada a fabrica ponderada por categoria e uma estimativa do total 

do grau de proteção efetiva 

c) descrição do regime de importação de produtos agrícolas, incluindo taxas 

variáveis, etc. 

d) Os subsídios à exportação, incluindo os empréstimos disponíveis a taxas abaixo 

do mercado e qualquer exportação de outras medidas de produtos em promoção 

e) política para a liberalização do comércio com um calendário para a retirada de 

quaisquer medidas 

f) política para investimentos estrangeiros, incluindo os setores ou regiões proibidas 

e limites de propriedade estrangeira 

g) os controles sobre a repatriação de juros, lucros, dividendos e rendimentos de 

desinvestimento 
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h) qualquer diferença positiva ou negativa no regime fiscal ou jurídico aplicado aos 

investidores estrangeiros, incluindo investidores em títulos 

i) estoque de investimentos estrangeiros por tipo (de capital, dívida externa, direto), 

país de origem e por setor de investimento 

 

x. Bancos e Finanças 

a) análise dos empréstimos bancários, por tipo de instituição setor Soberano de 

destino 13 Fitch Ratings Soberanos 

b) Necessidades de financiamento recente e previsto do setor privado e empresas 

públicas estaduais 

c) descrição das políticas de crédito, detalhando operações de mercado aberto, os 

recolhimentos compulsórios, o crédito controles, regulamentos taxa de juros e 

facilidades de redesconto 

d) descrição das principais características do sistema bancário e sua regulação 

prudencial, incluindo o nível de ativos inadimplentes 

e) avaliação dos mercados de capitais nacional, incluindo a liquidez e abrangência, 

tendo capitalização no mercado como percentual do PIB para os mercados de 

capital e dívida 

 

xi. Ativos externos 

a) Reserva Cambial do Banco Central detalhando a composição de ouro, moeda e 

vencimento dos instrumentos. 

b) relação de reservas para as importações (em meses) e a evolução ao longo do 

tempo 

c) os ativos do sistema bancário 

d) ativos públicos do setor externo, como empréstimos e créditos à exportação 

e) ativos não-bancários do sector privado detalhando obrigações, ações de 

estrangeiros e investimentos direto 

 

xii. Passivo externo 

a) descrição da estratégia de dívida das autoridades  

b) restrições legais ao governo e outros empréstimos (doméstico e internacional) e 

Os swaps de taxa de juros e obrigações na folha de outras off-balance 
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c) descrição da forma como o governo central monitora os empréstimos do Estado 

de outro setor 

d) Composição da dívida externa pelo mutuário (privados, públicos, financeiros, não 

financeiros) 

e) Composição da dívida externa por credor (multilaterais e bilaterais, bancos, 

títulos, fornecedores de créditos) 

f) A dívida externa líquida (menor estoque de ativos estrangeiros; reservas, os ativos 

dos bancos comerciais, setor de empréstimos privados). 

g) um passivo externo líquido (dívida líquida mais estoque líquido de investimento 

direto e de empréstimo em carteira 

h) cronograma de amortização e composição monetária da dívida bruta 

i) a proporção de dívida e taxas de juros flutuantes; média dos termos da dívida 

como um spread sobre LIBOR 

j) registro da recente emissão de um título de moeda estrangeira com taxa de juros 

fixa, taxa de emissão de obrigações, o seu cupom, preço maturidade e lançamento 

distribuídos ao longo do vínculo equivalente do governo da moeda 

j) dívida externa como percentagem das exportações de bens e serviços e do PIB, o 

serviço da dívida como uma percentagem das exportações de bens e serviços; juros 

em percentagem das exportações de bens e serviços 

k) juro líquido e os pagamentos de investimento líquido 

 

xiii. Política e Estado 

a) descrição da constituição e da relação das principais instituições, incluindo a 

tribunais Soberanos, 14 Fitch Ratings Soberanos 

b) descrição dos partidos políticos, bases de apoio, parte do voto, e a estabilidade 

de apoio 

c) o calendário eleitoral para todos os níveis de governo 

d) grau de consenso sobre a política macro e microeconômica dos principais 

partidos 

e) durabilidade dos rumos da política em que o Governo esta direcionado 

f) O método de sucessão na liderança 

g) fundamentos para a sequência de todas as reformas econômicas, nomeadamente 

as reformas financeiras 
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h) o tamanho, o crescimento e a importância das Forças Armadas 

i) descrição das principais políticas alternativas, apresentadas por partidos ou grupos 

sociais 

j) Descrição do quadro jurídico para a propriedade privada e a liquidação do contrato 

k) Descrição da eficácia do sistema de cobrança de impostos 

l) currículo resumido dos principais permanentes decisores de política econômica 

 

xiv. Posição Internacional 

a) política externa objetiva e estratégia 

b) participação em organizações internacionais, transnacionais e supranacionais, 

incluindo quaisquer blocos regional de comércio 

c) relação com o Fundo Monetário Internacional, como mostrado por recentes 

relatórios do Artigo IV 

d) relações com os países vizinhos 

e) avaliação de quaisquer ameaças de segurança internas e externas 

f) as relações com a União Européia, EUA e Japão 

Fonte: Fitch Ratings 
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Apêndice 2: Resumo das Principais Crises das Dívidas Soberanas 

 

México 

País em Crise Mexico 

Ano 1994-1995 

Default da dívida 

soberana Não 

Pré-crise: 

Regime Cambial Crawling Peg 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

Controle do câmbio e capital não foram impostos durante a crise, 

embora tenha ocorrido uma crise e falência bancária. 

Fonte: Fitch Ratings 

 

 

Venezuela 

País em Crise Venezuela 

Ano 1994-1995 

Default da dívida 

soberana Apenas Dívida Doméstica 

Pré-crise: 

Regime Cambial Controlada 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

Extensivo controle nas contas correntes e de capital foi imposto, 

incluindo renúncia dos requerimentos de exportação (export surrender) 

e restrição na disponibilidade de moeda estrangeira para importação. 

Saídas de capital foram proibidas exceto para pagamento de dívida 

estrangeira. 

Fonte: Fitch Ratings 
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Romênia 

País em Crise Romênia 

Ano 1996-1997 

Default da dívida 

soberana Não 

Pré-crise: 

Regime Cambial Controlada 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

Bancos tiveram suas licenças para operar com moeda estrangeira 

revogada com exceção de 4 bancos públicos. Limites no acesso a 

moeda estrangeira foram colocados. Contudo, gerou-se uma grande 

dificuldade para o setor privado em obter moeda estrangeira. 

Fonte: Fitch Ratings 

 

 

Coréia 

País em Crise Coréia 

Ano 1997-1998 

Default da dívida 

soberana Não 

Pré-crise: 

Regime Cambial Controlada 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

Adicionais controles de câmbio e capital não foram impostos durante a 

crise. Entretanto, as obrigações em dívida estrangeira de curto prazo 

dos bancos coreanos foram reestruturadas em novas obrigações com 

garantia soberana. Embora o setor corporativo não estivesse impedido 

de honrar suas obrigações da dívida, houve alguns defaults 

corporativos. 

Fonte: Fitch Ratings 
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Indonésia 

País em Crise Indonésia 

Ano 1998 

Default da dívida 

soberana Dívida externa bilateral dos credores foi reestruturada.  

Pré-crise: 

Regime Cambial Controlada 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

As autoridades indonesianas não impuseram controle de capital e 

câmbio durante a crise. No entanto, houve uma série de default 

corporativos e bancários seguido do colapso da rupia. Banco da 

Indonésia proveram uma garantia em US Dólar como suporte de um 

swap de dívida intra-banco devido aos bancos estrangeiros para 

obrigações de média a longo prazo. O governo também suportou uma 

reestruturação voluntária das obrigações externas do setor corporativo 

provendo uma garantia de moeda estrangeira. 

Fonte: Fitch Ratings 

 

 

Rússia 

País em Crise Rússia 

Ano 1998-1999 

Default da dívida 

soberana 

Rublo denominado em ativo governamental; "Sovietera" dívida 

denominada em moeda estrangeira devida por credores oficiais e 

privados. Eurobonds russos permaneceram correntes. 

Pré-crise: 

Regime Cambial Crawling Peg 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

Controles de capital foram significantes, aplicação dos requerimentos 

de renúncia de exportação. Foram anunciados 90 dias de moratória 

das obrigações do setor privado externo suspendendo i pagamento dos 

residentes para os não residentes dos juros do principal com validade 

além de 180 dias. De acordo com autoridades somente pagamento de 

$400m de dívida não bancária foi devido a obrigações além desse 

período comparado com $2.7bilhões. Além disso, algumas empresas e 

bancos utilizaram ativos ou ganhos ou depósitos de filiais russas para 

fazer pagamentos aos credores estrangeiros. 

Fonte: Fitch Ratings 
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Equador 

País em Crise Equador 

Ano 1999 

Default da dívida 

soberana Brady bonds, Eurobonds e dívida bilateral oficial foral alteradas. 

Pré-crise: 

Regime Cambial Fixa 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

Feriado bancário e congelamento dos depósitos bancários foram 

impostos. Controle de capital foi imposto, incluindo renúncia dos 

requerimentos de exportação e depósitos para pagamentos de 

importação. Entretanto, o serviço da dívida externa do setor privado 

não foi proibida. 

Fonte: Fitch Ratings 

 

 

Paquistão 

País em Crise Paquistão 

Ano 1999 

Default da dívida 

soberana 

Dívida bilateral oficial foi alterada. Dívida Eurobonds soberano foi 

também restruturada como a dívida domestica. 

Pré-crise: 

Regime Cambial Fixa 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

Controles nas contas capital foram impostas, particularmente com 

respeito a saída de capitais como renúncia de requerimentos de 

exportação e controles de financiamento de importação. Dolar 

americano nas contas de depósito foram congeladas. 

Fonte: Fitch Ratings 
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Ucrânia 

País em Crise Ucrânia 

Ano 1998-2000 

Default da dívida 

soberana 

Reestruturação seletiva da dívida pública doméstica seguida por 

restruturação da dívida externa. 

Pré-crise: 

Regime Cambial Fixa 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

Adicional controle de câmbio foi imposto, incluindo renúncia de 

requerimentos de exportação e controle de financiamento de 

importação. Entretanto, controles não cobriam dívida externa privada e 

não havia indicação que o setor privado era atrelado aos credores 

estrangeiros devido ao controle de capitais. 

Fonte: Fitch Ratings 
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Argentina 

País em Crise Argentina 

Ano 2001 

Default da dívida 

soberana 

Autoridades argentina anunciaram a moratória em janeiro de 2002 da 

dívida previamente trocada. 

Pré-crise: 

Regime Cambial Fixa 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

Restrições aos saques de depósitos bancários imposto em Dezembro 

de 2001 - o "corralito" que impôs restrições nos saque dos depósitos 

do sistema bancário. Todas as transferências monetárias estrangeiras 

tinham que ser aprovadas pelo Banco Central, incluindo pagamentos a 

credores externos. O Banco Central era seletivo na permissão do setor 

privado para transferir moeda estrangeira aos credores, mas isso foi 

flexibilizado após alguns meses. Regulação no controle de câmbio foi 

objeto de várias mudanças ad hoc nos meses seguintes com o 

abandono da conversibilidade, embora alguns exportadores e 

companhias com ativos no exterior não foram impedidos de honrar 

suas obrigações. 

Em janeiro, depósitos em dólar tiveram que ser transformados em 

pesos e a validade dos depósitos estendida. Seguido de moratória na 

dívida externa soberana, renúncia dos requerimentos de exportação 

foram também impostos com estrita limitação nas operações 

interbancárias monetárias. 

Uma série de defaults bancários e corporativos devido à intervenção 

direta soberana e a enorme depreciação do peso e contração na 

economia. Entretanto, algumas corporações argentina conseguiram 

manter o pagamento das obrigações externas durante este período.  

Fonte: Fitch Ratings 
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Uruguai 

País em Crise Uruguai 

Ano 2002 

Default da dívida 

soberana Sim 

Pré-crise: 

Regime Cambial Crawling Peg 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

Uma semana de feriado bancário foi imposto para evitar a saída dos 

depósitos. Subseqüentemente, os depósitos em dólar nos bancos 

foram reestruturados. Acesso a depósitos em bancos estrangeiros 

foram liberados seguindo o fim do feriado bancário. Adicional controle 

de câmbio e capital não foi imposto. 

Crise bancária severa. Pagamentos das dívidas do setor corporativo foi 

inafetada. 

Fonte: Fitch Ratings 

 

Moldávia 

País em Crise Moldávia 

Ano 2002 

Default da dívida 

soberana Sim 

Pré-crise: 

Regime Cambial Controlada 

Controle de capital 

e cambial imposto 

durante a crise 

As autoridades não impuseram adicionais controles de capital e câmbio 

como resultado da reestruturação do Eurobond soberano e dívida 

bilateral oficial. A reestruturação do bond soberano teve poucas 

ramificações macroeconômicas. 

Fonte: Fitch Ratings 

 


