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RESUMO 

 

 

A globalização financeira, embora bastante positiva em termos de ampliação das 

relações entre as economias, pode gerar crises financeiras em diversas partes do mundo, 

sobretudo quando há maior liberdade no movimento de capitais. Com a sua 

intensificação na década de 1990, o processo de liberalização financeira aumentou a 

movimentação de capitais de curto prazo; alguns países emergentes passaram por 

desequilíbrios e crises econômicas ocorreram. Estas crises são geradas pelo efeito 

contágio, o qual pode ser entendido como uma ruptura na transmissão de choques 

previamente existentes entre dois países distintos. O objetivo deste trabalho foi analisar 

o impacto externo gerado por uma crise em alguns países (México, países asiáticos, 

Rússia e Argentina) sobre o Brasil, ou seja, se ocorreu o efeito contágio dessas 

economias no Brasil, foco na análise da crise brasileira de 1999, na qual foi investigado 

o impacto causado por crises externas, foi utilizado também a metodologia Heat Map. A 

metodologia Heat Map foi criada pelo Fundo Monetário Internacional para medir o 

impacto das crises nas variáveis para cada instante de tempo, e assim a partir do mapa 

de calor construído mostra a intensidade do impacto da crise nas variáveis pesquisadas. 

Os resultados encontrados mostraram que as variáveis taxa de câmbio e IBOVESPA 

sofreram alta volatilidade por longos períodos, assim apresentando grandes evidências 

de contágio durante o período analisado, já as variáveis risco país e taxa de juros 

apresentaram alta volatilidade em pequenos períodos específicos, logo o efeito contágio 

existiu nestas variáveis, entretanto o impacto foi menos expressivo. 

 

 

Palavras-chave: efeito contágio, interdependência, crises financeiras, abertura 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Financial globalization, although very positive in terms of broadening relations between 

economies, can lead to financial crises in many parts of the world, especially when there 

is greater freedom in capital movements. With its intensification in the 1990s, the 

process of financial liberalization increased short-term capital moviments; some 

emerging countries have experienced imbalances and economic crises have occurred. 

These crises are generated by the contagion effect, which can be understood as a rupture 

in the transmission of previously existing shocks between two different countries. The 

objective of this work was to analyze the external impact generated by a crisis in some 

countries (Mexico, Asian countries, Russia and Argentina) on Brazil, that is, if the 

contagion effect of these economies occurred in Brazil, focusing on the analysis of the 

Brazilian crisis of 1999, in which the impact caused by external crises was investigated, 

the Heat Map methodology was also used. Heat Map methodology was created by the 

International Monetary Fund to measure the impact of crisis on variables for each 

instant of time, and thus from the Heat Map constructed shows the intensity of the 

impact of the crisis on the variables results. The results showed that the exchange rate 

and IBOVESPA variables suffered high volatility for long periods, thus presenting 

strong evidence of contagion during the analyzed period, while the country risks and 

interest rate variables showed high volatility in small specific periods, thus the effect 

contagion existed in these variables, however the impact was less significant. 

 

 

Keywords: contagion effect, interdependence, financial crises, liberalization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A globalização financeira e o avanço da tecnologia têm aumentado o vínculo 

entre os países. O processo de abertura financeira da década de 1990 garantiu aos países 

emergentes o acesso à liquidez de capital estrangeiro para financiar o seu 

desenvolvimento, contribuindo para o avanço econômico destes países, o que acelerou o 

processo de interligação global financeira entre os países.  

Entretanto, a intensificação do comércio internacional leva a distorções que 

podem ser rapidamente transmitidas de uma economia para a outra de forma rápida e 

imprevisível. 

Apesar do processo de levantamento de recursos externos garantir algum 

benefício, é possível perceber que existe uma relação de dependência entre o investidor 

e os receptores de tais recursos, ou seja, existe uma inconstância na permanência dos 

recursos nos países emergentes, visto que o aumento da desconfiança e a diminuição de 

retornos sobre os investimentos são algumas das variáveis que acabam levando a um 

processo de fuga de capitais. 

 De acordo com Deper e Williansom (1987, apud Dornbusch, 1989) a fuga de 

capitais pode ser entendida como a reaquisição de um direito pelos não residentes, que é 

impulsionado pelos detentores do capital sobre as possíveis perdas dos valores de seus 

ativos, se esses direitos continuassem em posse dos residentes.  

A posse do capital por países emergentes, algumas vezes, é vista com certa 

desconfiança, o que gera a necessidade de se pagar um prêmio muito alto pelo capital de 

investidores estrangeiros, além disso, os problemas gerados no mercado financeiro 

(como a desvalorização da moeda, e a inflação) levam a um efeito de aceleração na 

saída de capitais de curto prazo pela desconfiança dos investidores de não terem seus 

compromissos honrados pelos países em crise. 

Outro problema a ser analisado é que o efeito contágio pode acarretar um 

aumento das desconfianças e dos movimentos de capitais de países emergentes para 

países consolidados com o objetivo de garantir a segurança em períodos de crise, 

fazendo com que as economias semelhantes (emergentes) sejam contaminadas de uma 

forma voraz, gerando uma crise generalizada de âmbito mundial. 
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O efeito contágio está presente em vários canais de transmissão que estão 

ligados diretamente à interdependência entre as economias emergentes e as mais 

desenvolvidas, envolvendo assim tanto a conta corrente como a conta financeira. Além 

dessas múltiplas relações, existe uma natureza hierárquica e assimétrica no sistema 

monetário e financeiro internacional (PRATES, 2011). 

O mercado internacional, em constante expansão, traz impactos relevantes sobre 

as economias em desenvolvimento, gerando crises e problemas que intensificam seu 

processo de subdesenvolvimento em relação aos países mais avançados. Os efeitos 

causados por essa relação hierárquica traz um contexto de submissão e volatilidade das 

economias subdesenvolvidas que acabam gerando uma estagnação na atividade 

econômica destes países, crises e processos de endividamento externo. 

 

1.1 O problema e sua importância 

 

Acompanhando o processo de globalização, a integração dos países na década de 

1990, existe a necessidade de entender os impactos destas mudanças causadas pela 

abertura comercial e financeira dos países emergentes; além disso, é necessário fazer 

uma análise das crises que foram geradas pela vulnerabilidade e a falta de credibilidade 

criada pelo fluxo constante e veloz dos capitais de curtíssimo prazo, o que afetou todas 

as economias emergentes por uma crise específica, motivada pelo efeito contágio, ou 

seja, o impacto de uma crise externa na economia interna de um país emergente.  

A abertura comercial e financeira tem também como objetivo diminuir a inflação 

por parte dos países emergentes a partir da entrada de fluxo de capitais é uma solução de 

curto prazo, pois o aumento do capital estrangeiro na economia local garante uma maior 

atividade econômica e aumenta a competitividade de preços no mercado local. Porém, 

no longo prazo, a tendência de retorno de capitais para o exterior pode ser um fator 

decisivo para o grande aumento da taxa de juros, que geralmente é o mecanismo 

utilizado com o objetivo de remunerar melhor o investidor estrangeiro, evitando o 

retorno de capital ao país de origem. Também é preciso que haja confiança dos agentes 

externos na política econômica do país. Caso essas condições não sejam satisfeitas, 

então ocorre a fuga de capitais; em consequência disso, haverá um déficit na balança de 

pagamentos e uma diminuição nas reservas de dólares dos países emergentes, causando 

uma brusca desvalorização da moeda e uma possível inflação no momento posterior. 
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Estas características são apresentadas em países distintos e com algumas peculiaridades, 

neste processo ainda  existe o impacto de uma crise em outro país pela interligação das 

economias neste período histórico, ou seja, o estopim da crise mexicana impactou 

posteriormente a crise asiática, russa, argentina e brasileira.  

A análise será delimitada à década de 1990, na qual os países emergentes 

passaram por um processo de hiperinflação no início desta década, e os países buscaram 

a solução para este problema a partir da abertura para o mercado externo. Essa 

hiperinflação descontrolada da década de 1980 e do início da década de 1990 foi contida 

pelas propostas liberais que começaram a ser idealizadas no Congresso de Washington. 

Pretende-se debater como o efeito contágio das crises ocorridas em algumas 

economias emergentes impactou diretamente a economia brasileira, e foi responsável 

pela profecia autorrealizável
1
, na qual a crise de uma economia está relacionada 

diretamente ao início de uma crise posterior em outro lugar do mundo. A tentativa de 

controle da inflação pode gerar um descontrole cambial e monetário que podem afetar 

não apenas a economia interna, mas também ter um impacto decisivo em outras 

economias do globo, tanto por uma questão financeira como por observar os países 

emergentes como um conjunto de países que possuem baixa sensibilidade a choques 

externos. 

  

1.2 Hipótese 

 

Sustenta-se a hipótese que a economia brasileira foi afetada pela crise de 

confiança no final dos anos de 1990, assim gerando o efeito contágio. Isso gerou um 

impacto no mercado de câmbio e consequentemente sobre o mercado monetário, 

elevando juros e inflação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 1 É uma constatação que, ao se tornar uma crença aceitável entre todos, provoca a sua própria 

concretização, ou seja, acreditar na possibilidade de ocorrência de certos acontecimentos contribui 

diretamente para a sua ocorrência. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar como a economia brasileira foi afetada pelas crises externas de países 

emergentes na década 1990, o que provavelmente levou a fuga de capitais do país, 

ocasionando uma crise interna brasileira em 1999. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar as crises nas economias emergentes impactadas pelo efeito contágio. 

b) Verificar quais variáveis na economia brasileira contribuíram para a transmissão 

do contágio das crises econômicas da década de 1990 ao Brasil. 

c) Definir quais variáveis na economia brasileira foram mais impactadas pelo efeito 

contágio causadas pelas economias emergentes durante a década de 1990. 

 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Na seção 1 será apresentada toda a introdução do trabalho, o problema e a 

importância do trabalho, hipótese e os objetivos gerais e específicos 

Na seção 2 será analisado todo o referência teórico, que será dividido entre as 

principais crises dos países emergentes na década de 1990, definição de efeito contágio, 

diferença entre efeito contágio e interdependência, as teorias de integração e os 

resultados encontrados por outros autores. 

Na seção 3 será mostrada a metodologia utilizada. A pesquisa bibliográfica, a 

estatística descritiva e a construção do Heat Map. 

Na seção 4 será apresentado a análise e discussão dos resultados, assim 

mostrando a execução da metodologia e apresentação dos resultados encontrados 

Na seção 5 será feito as considerações finais sobre o trabalho, apresentando a 

conclusão da pesquisa. 

Na seção 6 será apresentado todos os autores que foram referências para a 

construção do trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Perspectiva histórica 

 

Segundo Avila (2007) o final da década de 1980, juntamente com o início da 

década de 1990, foi o período em que houve início uma transformação impactante do 

cenário financeiro e econômico mundial, e em particular destaque na América Latina, 

onde a saída para diversos problemas como alta inflação, recessão e desemprego foi a 

abertura econômica, que a partir do Consenso de Washington (promovido pelo 

International Institute for Economy, com as participações do governo dos Estados 

Unidos (EUA), Banco Central dos EUA, Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) possibilitou um processo de 

estabilização dos países emergentes, onde os mesmos adotaram medidas impostas pelos 

países mais desenvolvidos para que pudessem retomar o crescimento e desenvolvimento 

de suas economias. 

Com a maior aproximação entre os países desenvolvidos e emergentes o acesso 

ao capital estrangeiro ficou mais viável, modificando o cenário financeiro global que era 

mais restrito na década de 1980. Dessa maneira aumentaram as possibilidades de 

financiamento dos países, ao mesmo passo que deu início ao processo de maior 

interdependência entre os países. 

De acordo com Ferrer (2017) era possível perceber que o ideário neoliberal 

estava começando a se tornar mais presente na economia no início da década de 1990. 

Mesmo que os seus dirigentes não colocassem desta forma em seus discursos a forma 

que iriam lidar com este novo cenário econômico, no qual as políticas iam ao encontro 

à: desestatização da economia com a minimização do Estado; abertura dos mercados 

para melhorar o fluxo do comércio internacional, com o objetivo de estimular a 

concorrência com os produtos nacionais, e assim transformar e melhorar a estrutura 

produtiva nacional; estabilização monetária, a fim de atrair investimentos estrangeiros; e 

amplo processo de privatizações, com o objetivo de diminuir a dívida interna e externa. 

As economias mundiais estavam saindo de um período onde se mantinham mais 

isoladas para um processo de maior integração e interdependência. Assim, os países 

mais desenvolvidos buscavam uma maior remuneração do seu capital em outros lugares 

do mundo, enquanto os países emergentes viam o investimento do capital estrangeiro 
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como uma alternativa para solucionar seus problemas de instabilidade, e assim tornar 

possível uma retomada do crescimento econômico. 

A década de 1990 foi marcada por uma sucessão de crises financeiras, 

principalmente nos países considerados emergentes. Essas crises foram geradas a partir 

do acesso ao capital estrangeiro, pois a poupança interna não era suficiente para 

financiar o desenvolvimento, gerando assim déficits nas contas correntes que, 

posteriormente, não seriam cobertos, logo tornando os países emergentes cada vez mais 

dependentes do acesso aos recursos para além dos seus domínios, com o objetivo tanto 

de promover o desenvolvimento quanto para conter o endividamento já presente. 

Essa relação de dependência financeira pode levar ao efeito contágio, onde os 

países emergentes ficam expostos à análise do mercado para determinar o fluxo de 

capitais, seja tanto para entrada como para a saída de recursos de seus domínios. 

 

 

 

2.1.1 Crise do México 

 

 A crise do México iniciou em dezembro de 1994 e segundo Bastos (2008) a 

primeira crise de impacto global da década de 1990 ocorreu no México. Após a queda 

do valor do Peso mexicano foi criado um cenário de grande instabilidade, o que gerou 

um sentimento de preocupação nos investidores do mercado financeiro de curto prazo, e 

isso, posteriormente, desencadeou um processo de fuga de capitais que comprometeu a 

economia mexicana profundamente. 

Segundo Dainese (2008) após o período de profunda depressão na década de 

1980 que os países latinos enfrentaram, a economia mexicana iniciou um ciclo de 

otimismo e positividade com a liberalização comercial acordada com os Estados 

Unidos, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA). Para o cumprimento 

do contrato era necessário que algumas medidas fossem tomadas, tais como diminuir a 

inflação e o déficit em conta corrente, por exemplo. Apesar dos esforços, o déficit 

público saltou de US$ 5 bilhões para US$ 24 bilhões em 1992. A principal fonte de 

financiamento deste déficit eram os investimentos de curto prazo, que vinham do 

exterior, de forma que um abalo na confiança dos mesmos poderia causar uma fuga de 

capitais, tornando a economia vulnerável e desequilibrada.  
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A crise do Peso mexicano, também conhecida como “efeito tequila”, despontou 

em dezembro de 1994. Um cenário de crise gerado pela alta dívida, além de um grande 

processo inflacionário e recessão econômica. O México, que adotou um modelo de 

âncora cambial para diminuir a inflação durante o começo da década de 1990, teve uma 

flutuação (valorização) de sua moeda (em relação ao Dólar) em 15% acima da banda 

cambial estabelecida no mês de dezembro de 1994. Então, posteriormente, na busca de 

manter os ativos em uma moeda mais forte, os agentes econômicos demandaram 

dólares, fazendo com que as reservas diminuíssem em mais de US$ 4 milhões. 

A trindade impossível na economia mostra que não se pode ter, ao mesmo 

tempo, política monetária independente, conta de capital aberta e taxa de câmbio fixa. É 

possível combinar duas destas condições, mas nunca as três ao mesmo tempo. Assim, o 

México optou pela taxa de câmbio fixa e pela abertura da conta de capitais, em 

detrimento da independência para fazer política monetária. Essas condições geraram 

uma baixa atividade econômica e o aumento do desemprego, mas, ao mesmo tempo, 

reduziu o déficit em conta corrente. 

 Na tentativa de evitar o esgotamento das reservas pelo aumento do nível de 

importações e pelo aumento da demanda de Dólar em relação ao Peso, houve a 

desvalorização cambial por parte da autoridade monetária mexicana. A partir deste 

ponto, entre dezembro de 1994 e fevereiro de 1995, o Peso mexicano desvalorizou em 

40% em relação ao Dólar. As taxas de juros de curto prazo estavam em patamares 

elevados, alcançando dois dígitos em seus valores, com o objetivo de tornar os títulos 

mexicanos atraentes, como uma tentativa de impedir que os recursos estrangeiros 

fossem retirados. Mas, a tentativa não teve sucesso, pois a moeda mexicana era pouco 

confiável, gerando assim um comportamento de retirada de capitais do país por grande 

parte dos investidores; esses não julgavam a remuneração suficientemente satisfatória 

para compensar o risco neste cenário de incerteza, o que levou a economia mexicana a 

uma grave recessão (ROCHA, 2004). 

De acordo com Kessler (2001) na década de 1990, em meio à crise, o governo 

teve que tomar algumas medidas para manter o valor da moeda mexicana. O banco 

central mexicano comprou um valor muito elevado de dólares no exterior; para que isso 

fosse possível, foi necessário que o Estado mexicano realizasse a abertura do mercado 

de títulos aos investidores externos. Para que a confiança externa fosse sustentada, era 

necessário que o valor do Peso mexicano fosse mantido artificialmente alto. A 
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supervalorização da moeda local mexicana fez com que as importações aumentassem o 

que gerou déficit na balança comercial e, posteriormente, o desequilíbrio econômico. 

Para cobrir a situação foi necessário um volume cada vez maior de capital estrangeiro 

no México. Esse excesso de capitais, em momento posterior, passou por um processo de 

fuga, pela percepção da instabilidade na economia mexicana por parte dos investidores. 

Segundo Freitas (2008) pode-se considerar que a estratégia de liberalização 

apresentou bons resultados na economia como queda da inflação, diminuição do déficit 

público, aumento de investimentos diretos externos e um aumento na produtividade no 

setor de manufaturas, porém a estratégia neoliberal adotada no México apresentou 

falhas e limitações, que foram consequência de problemas estruturais. Alguns destes 

problemas foram a concentração da produção industrial em poucas empresas e regiões; 

grande déficit na balança comercial com os Estados Unidos que levou a grande crise 

financeira de 1994. Na parte social, o desemprego aumentou, fazendo crescer a 

informalidade; o salário real diminuiu; a pobreza se acentuou, a distribuição de renda 

piorou. 

O processo de abertura comercial mexicana funcionou por um período curto de 

tempo enquanto o capital externo de curto prazo esteve presente, mas a balança 

comercial desfavorável (mais importações e menos exportações) e a dificuldade de 

manipular a taxa de câmbio levou rapidamente a economia mexicana ao desequilíbrio, e 

posteriormente, a crise. 

 

 

2.1.2 Crise asiática 

 

De acordo com Canuto (2000) duas características foram semelhantes nas crises 

financeiras das economias emergentes asiáticas (Malásia, Tailândia, Coreia do Sul, 

Filipinas e Indonésia): a desvalorização de suas moedas de forma brusca, em relação ao 

dólar, e uma queda importante nos preços dos ativos em seus mercados acionários. 

Estas duas características resultaram em fortes saídas de capital, com correspondente 

redução nas reservas de dólar destas economias. O fluxo de capital para os países 

emergentes asiáticos mudaram de direção, pois em 1996 houve uma entrada de US$ 93 

bilhões, enquanto em 1997 houve uma saída de US$ 198 bilhões, a diferença de 105 

bilhões levou, principalmente, a desinvestimentos em carteira e a fechamentos de 
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créditos bancários externos. A crise cambial e a fuga de capitais resultaram em arrochos 

no crédito destes países, porém todos estes países passaram de déficit na conta corrente 

para superávit em seus balanços de pagamentos, em 1998. 

Segundo Paula (2013) a crise asiática teve início em julho de 1997, quando 

ocorreram ataques especulativos sobre a moeda tailandesa, o “Baht”, que passou a 

sofrer desvalorizações bruscas, gerando uma crise interna, mas também espalhando os 

seus efeitos de forma veloz para diversos outros países próximos como a Malásia, 

Indonésia, Filipinas e Coréia do Sul. Uma forte recessão econômica causada por esta 

situação colocou em risco anos de progresso vivenciados pelas economias asiáticas. No 

período anterior à crise, o cenário era marcado por elevada taxa de crescimento, baixo 

desemprego e baixas taxas de inflação. Além destes pontos, é importante destacar que 

não havia processos relevantes de expansão monetária e de crédito que justificassem um 

período de crise posterior. 

De acordo com Sant’ana (2002), com relação aos fundamentos 

macroeconômicos, os países do sudeste asiático atingiram números impressionantes 

durante grande parte da década de 1990: um crescimento acelerado, com baixa inflação 

(inflação sob controle) e contas públicas equilibradas. Assim, investidores e 

economistas entendiam que qualquer instabilidade no balanço de pagamentos era 

entendida como o reflexo natural de um nível de investimento na produção interna 

maior, uma consequência do processo de crescimento; por outro ponto de vista, o déficit 

em conta corrente podia indicar uma possível sobrevalorização da moeda, que causava 

em um nível de importações excessivo. 

Segundo Bello (1997) a crise cambial asiática, até certo ponto, se assemelhou a 

crise mexicana de dezembro de 1994, quando o déficit nas contas externas do México 

desencadeou um processo de corrida pelo dólar e uma rápida e forte desvalorização do 

peso mexicano. No caso asiático, muitos países orientais atrelaram sua moeda ao Dólar. 

Os ataques especulativos às moedas locais levaram os países a abandonar o regime de 

âncora cambial, e passaram a desvalorizar sua moeda em relação ao Dólar. Na 

Tailândia, a valorização do Dólar e por consequência do “Bath” (moeda tailandesa) 

gerou grandes déficits comerciais, pois a valorização da moeda local favorece as 

importações em relação às exportações. Este fato prejudicou as exportações, 

principalmente para o Japão, onde estava concentrado o maior mercado externo. Além 

disso, a ameaça pelo aumento da taxa de juros fez com que a busca por Dólar 
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aumentasse, tanto por parte de instituições e empresas domésticas que possuíam um 

grande montante de dívidas em Dólar, como por parte dos investidores estrangeiros que 

buscavam a segurança dos seus ativos. Neste cenário, o sistema bancário tailandês, que 

já se encontrava frágil pela alta taxa de juros praticada para segurar a moeda local, o que 

impedia muitas empresas de honrarem seus compromissos, tornou-se mais frágil ainda, 

assim gerando um grande colapso. Logo, o governo anunciou que passaria a adotar uma 

taxa de câmbio flutuante administrada com o objetivo de conter o colapso. 

Segundo Ferreira et al. (2001) a crise asiática foi gerada pela combinação de 

alguns fatores internos principais: uma inadequada capacidade de supervisão do setor 

financeiro, incapaz de lidar com o acesso aos capitais estrangeiros pela fraca gestão e 

pela fraca capacidade de avaliar riscos financeiros; também a manutenção de regimes 

relativamente fixos da taxa de câmbio, assim levando posteriormente ao ataque 

especulativo das moedas locais. Além dos fatores internos, os ataques especulativos às 

moedas locais e perda de confiança por parte dos investidores foram fatores externos 

decisivos para o agravamento da crise. 

 

2.1.3 Crise da Rússia 

 

De acordo com Fernandes, Fontes e Arbex (2001) a fuga de capitais na Rússia se 

iniciou em 1998, o que contribuiu para as quedas sucessivas nos preços dos ativos 

negociados em diversas bolsas, tanto de país desenvolvidos como de países em 

desenvolvimento. Além disso, outro ponto importante neste período foi que se observou 

forte diminuição nas reservas cambiais da Rússia, a partir do clima de incerteza 

observado nas economias mais vulneráveis do mundo, tais como regiões que englobam 

países emergentes promissores da época. 

Segundo Pinto, Vilela e Lima (2005), a Rússia, em 1990, procurou transferir 

empresas estatais para agentes privados e fez uma ampla liberação de preços, ou seja, as 

economias da Europa Oriental, que antes tinham um planejamento econômico mais 

centralizado procuraram adotar reformas mais próximas do sistema capitalista.               

O sistema de privatização foi feito a partir da divisão de ações de empresas entre 

trabalhadores e gerentes; havia a esperança de que trabalhadores e gerentes pudessem 

vender as ações para agentes do exterior. No entanto, esses pequenos acionistas 

(trabalhadores e gerentes) não conseguiram encontrar um mercado que tivesse interesse 
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nestas ações. Além disso, as empresas não tinham uma lógica de lucro, mas sim de 

angariar algum tipo transferência por parte do Estado. Estes problemas dificultavam 

muito a situação fiscal e também a situação econômica como um todo. Logo, o governo 

quase não possuía receitas, mas continuava possuindo gastos, o que gerava déficit no 

orçamento. A Rússia, diferente de outros países que usam o arrecadamento fiscal, criou 

um mercado de títulos de curto prazo (GKO) 
2
para financiar o déficit público. Dada a 

situação da economia, havia muitos riscos para os investidores na compra destes títulos; 

logo foi necessário aumentar a taxa de juros para fazer os investidores comprarem os 

títulos. Porém o aumento desta taxa gerava mais déficit, gerando uma situação em que a 

Rússia não conseguiu honrar seus compromissos. 

A situação de crise foi agravada a partir da diminuição da exportação das 

commodities russas, principalmente do petróleo e gás, que possuíam papel fundamental 

na pauta exportadora russa. 

Existiram fatores internos e históricos que influenciaram diretamente a crise 

interna Russa, logo é possível destacar a dificuldade do governo de controlar a 

arrecadação de tributos e o desequilíbrio das contas públicas que levou a um déficit nas 

contas públicas. 

Segundo Krugman, et. al (2015) a crise asiática diminuiu as exportações de 

petróleo da Rússia, o que afetou o processo de estabilização da moeda local e seu 

desempenho comercial no exterior, aumentando significativamente o déficit público e 

mostrando os problemas da vulnerabilidade da economia russa. Assim, em 1997, um 

ataque especulativo fez com que o “Rublo” (moeda russa) se desvalorizasse. Além 

disso, a inflação voltou a crescer e o produto interno bruto (PIB) voltou a cair. 

De acordo com Chiodo e Owynag (2002) a inadimplência de impostos por parte 

das empresas era um problema histórico russo que começou a demostrar suas 

consequências, além disso, a falta de regulamentação sobre os impostos por parte do 

governo colaborava para a situação caótica. A tributação na Rússia era feita de forma 

que, após a cobrança, os impostos arrecadados seriam divididos entre o governo 

regional e o governo federal. Porém, esta divisão causou conflito de interesses entre os 

poderes, onde ambos buscavam maior retorno sobre os tributos, a partir disso o governo 

regional incentivou a sonegação dos lucros das empresas, reduzindo assim o volume 
                                                             
2  Mercado de títulos de curto prazo criado pela Rússia na década de 1990 com o objetivo de conter a alta 

despesa gerada pelas estatais russas. Uma possível alternativa para financiar o alto déficit público. 
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total de impostos, e também a parte dos tributos que pertencia ao governo federal. A 

empresa então repassava parte dos lucros sonegados ao governo regional. Estes 

conflitos geraram uma queda significativa nas receitas do país, o que impedia o controle 

do déficit público. 

De acordo com Berti (1999) os investidores estrangeiros que financiavam a 

dívida e o desenvolvimento russo, por uma ideia de país promissor, foram apresentados 

à fragilidade interna da Rússia. Dessa forma o país experimentou uma fuga de capitais, 

gerada pelo medo de que o mesmo entrasse em crises parecidas com a do México 

(1995) e do Sudeste Asiático (1997). A partir disso, os investidores venderam os 

créditos por preços baixíssimos e bilhões de dólares foram perdidos neste processo. Em 

Agosto de 1998, sem solução para o pagamento de suas dívidas, a Rússia declarou 

Moratória ao FMI. 

 

2.1.4 Crise argentina 

 

De acordo com Valle-Flor (2005) a década de 1990 foi um período de grandes 

transformações na economia argentina. O modelo de desenvolvimento foi pautado a 

partir de políticas neoliberais que compreendiam uma liberalização tanto financeira 

como econômica, e também uma redução do papel do Estado na economia. Assim o 

setor privado foi tido como o responsável pelo crescimento econômico. A década de 

1980 foi marcada por um período de alta inflação e estagnação. Como forma de ajuste 

foi implementado o Plano de Conversibilidade em 1991, com o objetivo de estabilizar a 

economia argentina. A adoção do Currency Board 
3
(paridade entre a moeda argentina e 

a moeda norte-americana) e de outras reformas estruturais como a Lei de Reforma do 

Estado (privatização de 90% das empresas públicas), além da criação do Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL), impactaram diretamente o crescimento econômico 

argentino, o que elevou a taxa média de crescimento para 6% de 1991 até 1997.                

Os principais objetivos das reformas eram: estabilização macroeconômica, crescimento 

do investimento, maior abertura ao capital externo e maior eficiência interna. Contudo, 

as reformas não se completaram ou não foram eficazes em alguns setores como o 

mercado de trabalho, a segurança social e o sistema tributário. 

                                                             
3  Uma agência de conversão de moeda, cujo único objetivo é converter a moeda nacional em moeda 

estrangeira específica (chamada de moeda âncora), e vice-versa, a uma taxa de câmbio fixa e inalterável. 
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De acordo com Batista Júnior (2002), em 1991, foi adotada a política de parear o 

Peso argentino numa relação um para um (Currency Board), por um período de dez 

anos, com o objetivo de tornar o mercado argentino mais atrativo ao investidor 

estrangeiro, mas abrindo mão da política monetária e cambial. As medidas foram 

consideradas corretas na época, pois evitariam booms creditícios e consequentes crises. 

Segundo Lopes (2013) o plano de conversibilidade se mostrou eficaz para 

controlar a inflação, pois o mesmo levou a estabilização no nível de preços durante toda 

a década. Contudo, o plano enfrentou diversos problemas, não sendo possível sustenta-

lo por um longo período de tempo. A paridade cambial se mostrou sensível a choques 

externos, não conseguindo absorve-los e o crescimento baseado na expansão da renda, 

que se manteve superior ao próprio crescimento econômico, levou a um endividamento 

externo significativo.  

Segundo Almeida (2017) as medidas tomadas na década de 1990 controlaram a 

inflação, porém o custo para atingir este objetivo foi a dolarização da economia 

argentina causada pela paridade cambial, na qual o Peso argentino perdeu espaço para o 

Dólar dentro de sua própria economia em transações comerciais e financeiras.                 

A dolarização intensificou profundamente a relação de dependência monetária da 

Argentina aos Estados Unidos e a sensibilidade argentina a choques externos se tornou 

cada vez maior. 

De acordo com Neutzling Jr. (2008) a inflação baixa era um sintoma do baixo 

poder de compra da população econômica ativa, o desemprego subiu a níveis 

alarmantes de dois dígitos. O baixo poder aquisitivo somado à concorrência com 

indústrias estrangeiras fez com que muitas indústrias nacionais fossem extintas no 

período, além disso, produtos de alta tecnologia, como celulares e computadores 

importados, invadiam o mercado interno pelas condições mais favoráveis e ainda 

beneficiado pela paridade entre o Dólar e o Peso (câmbio supervalorizado). Neste 

cenário a Argentina perdeu sua capacidade de exportação, assim elevando sua dívida 

pelo aumento das importações, o que gerou um grande endividamento externo. No 

cenário externo as grandes crises que assolavam o mundo (asiática e russa, 

principalmente) geraram pânico nos investidores estrangeiros. Em Janeiro de 1999 o 

Brasil abandonou o regime de bandas cambias (controle na taxa de câmbio) que era 

semelhante ao plano de conversibilidade argentina, logo houve um aumento na 
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desconfiança do mercado, o que levou imediatamente a uma piora no saldo comercial 

argentino. 

A Argentina, em um primeiro momento, conseguiu atingir o objetivo de 

estabilizar a inflação atrelando a sua moeda (Peso) ao Dólar; porém a apreciação na taxa 

de câmbio causou um desequilíbrio competitivo entre o comércio interno e o externo, 

pois com a taxa de câmbio apreciada, ocorreu o aumento das importações e com isso o 

déficit no balanço comercial passou a aumentar de forma imprudente. A paridade do 

Peso argentino com o Dólar, de forma artificial, a partir de uma medida constitucional, 

fez com que as pessoas fizessem a conversão no Dólar, pois era uma moeda mais 

confiável; logo a moeda argentina perdeu espaço em sua própria economia. Com a 

conversão da moeda de um para um, as reservas de Dólar foram se esgotando, e com 

isso era necessário reverter o quadro, pois o fim das reservas poderia resultar em um 

colapso no comércio internacional, pois a falta de reservas poderia impedir as 

negociações no exterior. A fuga de capitais aconteceu pela maior confiabilidade do 

Dólar perante o Peso argentino. Num cenário de instabilidade os investidores preferiram 

exercer um direito, garantido em lei, no qual seria possível transferir toda a moeda 

argentina para o Dólar pela paridade de um para um entre essas moedas, assim fugindo 

de qualquer risco que uma economia instável pudesse oferecer. A extinção do sistema 

de conversibilidade na Argentina foi decretada em Janeiro de 2002.  

 

 

2.1.5 Crise brasileira 

 

De acordo com Murta et al. (2003) a crise brasileira 1999 foi marcada pela 

desvalorização do Real, logo após a mudança do regime de câmbio fixo para o regime 

de câmbio flutuante, no qual a crise se deu origem a partir de problemas inflacionários 

relacionados ao Plano Real
4
. As políticas econômicas executadas neste plano tinham um 

caráter deflacionista e se baseavam em: aumento de juros, redução de investimento 

                                                             
4  Um programa brasileiro com o objetivo de estabilização e reformas econômicas. Iniciado a partir  de 

1994, no qual uma medida provisória instituiu a unidade de valor,  estabeleceu  regras no uso de valores 

monetários  e estabeleceu regras de conversão, iniciou o processo de desindexação da economia e 

determinou o lançamento de uma nova moeda (Real). 
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estatal e sobrevalorização do câmbio semifixo
5
. O problema gerado pela abertura 

comercial indiscriminada levou a um processo de sobrevalorização do Real frente às 

moedas fortes como Yen (moeda da China), Euro (moeda da Zona do Euro) e Dólar 

(moeda dos Estados Unidos), o que gerou um déficit na balança comercial e 

enfraquecimento da indústria nacional, o que deixou os produtos nacionais pouco 

competitivos internacionalmente, visto que as exportações estavam regredindo, 

enquanto as importações estavam crescendo. A alta taxa de juros brasileira garantiu uma 

ótima remuneração aos investidores, o que tornou constante o fluxo de capitais na 

economia brasileira. 

Segundo Vidal (2011) foi necessário que houvesse corte nas despesas públicas e 

aumento na carga tributária para que as altas taxas de juros fossem mantidas, o que 

permitiu que o fluxo de capitais continuasse em direção à economia brasileira. Estas 

medidas impactaram a economia no aumento do superávit primário, no aumento da 

dívida externa, no aumento da dívida pública, no aumento da pobreza, na concentração 

de renda, na redução dos gastos sociais do governo, gerando assim uma crise social e 

política. 

A vulnerabilidade externa brasileira era proveniente de três fatores distintos: a 

excessiva abertura da conta de capitais, o elevado déficit em conta corrente e a 

insuficiência das reservas internacionais brasileiras (BATISTA JUNIOR, 2002).  

De acordo com Murta et al. (2003) é possível afirmar que a deterioração dos 

fundamentos macroeconômicos colocou em evidência a fragilidade do regime cambial 

brasileiro no período, assim levando ao desequilíbrio, e posteriormente, a crise de 1999. 

Contudo os eventos externos tiveram papel importante em impulsionar a crise cambial 

brasileira, principalmente a crise do Leste da Ásia e a crise da Rússia. A crise russa que 

levou o respectivo país à moratória das obrigações públicas e privadas do país gerou 

uma desconfiança do mercado a respeito da credibilidade dos países emergentes, 

levando, assim, a uma fuga de recursos da economia brasileira em grande escala. Este 

fato fez com que o governo fosse incapaz de sustentar o regime cambial vigente, 

levando à crise brasileira em janeiro de 1999.  

 A crise do Real e a desvalorização cambial em 1999 estão diretamente ligadas 

ao plano de combate à inflação e seus problemas estruturais. O Plano Real teve êxito em 
                                                             
5 Um limite inferior e superior na taxa de câmbio imposto pelo governo, no qual o é possível à variação 

da taxa câmbio dentro destes limites (banda cambial). 
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controlar a inflação em 1994, mas o custo para esse sucesso foi a prática de políticas 

deflacionistas com juros elevados e baixo investimento estatal, o que associado ao 

câmbio sobrevalorizado, gerou, ao passar dos anos, um agravamento severo de 

problemas econômicos estruturais. 

A abertura da economia, associada à valorização demasiada do Real sobre o 

Dólar e outras moedas com alto valor internacional (Yen, Euro), tiveram consequências 

graves ao Brasil, como o enfraquecimento do setor industrial brasileiro e o crescimento 

do déficit comercial. Os setores importadores foram fortalecidos pela valorização do 

Real perante o Dólar, assim facilitando as negociações internacionais, enquanto setores 

exportadores foram prejudicados, pois ficou caro vender no mercado externo, o que 

levou à queda das vendas no exterior. 

A alta taxa de juros do período tinha duas principais funções: manter o fluxo de 

capitais estrangeiros para o país, com o objetivo de equilibrar a balança de pagamentos, 

e também ajudar a controlar o consumo, para evitar uma possível inflação de consumo. 

A redução do consumo, porém, acarretou num aumento do endividamento das empresas 

e levou a uma alta taxa de desemprego. 

A injeção de dólares foi necessária para controlar o câmbio semifixo (câmbio 

flutua entre dois valores preestabelecidos) e das altas taxas de juros. Esses recursos 

foram provenientes do aumento da dívida externa e do processo de privatizações. Para 

tentar contornar o problema, foi necessário aumentar o tributo e controlar os gastos 

públicos, assim gerando superávit primário. Entretanto, essas medidas não foram 

suficientemente impactantes para evitar o crescimento da dívida pública. 

 

 

2.2 Definições: Efeito contágio versus interdependência 

 

2.2.1 Definição de efeito contágio 

 

Pericoli e Sbracia (2003) definem contágio de algumas formas diferentes: a 

primeira definição mostra a probabilidade da ocorrência de uma crise em certo país 

gerar uma crise prévia em outro país qualquer; uma segunda definição relaciona 
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contágio ao spillover 
6
da volatilidade 

7
observada em certo país que causa impacto no 

mercado financeiro de outros países; uma terceira definição mostra o aumento de forma 

surpreendente nos co-movimentos de quantidades e preços entre dois mercados de 

forma que este aumento de movimentação no mercado esteja ligado a uma crise que 

esteja acontecendo em um país distinto; assim, pode-se entender que contágio ocorre 

quando os co-movimentos no mercado não podem ser explicados pelos fundamentos 

estabelecidos.  

De acordo com Corsetti et al. (2010) a definição de contágio está ligada à quebra 

da estrutura esperada na transmissão internacional de choques durante as crises no 

mercado financeiro, gerando pânico de mercado que não possui qualquer relação com 

fundamentos macroeconômicos, ou gerando efeito mamada por parte dos investidores. 

Assim o efeito contágio não se relaciona apenas à fragilidade dos fundamentos 

macroeconômicos, mas também às expectativas e aos comportamentos dos investidores 

perante o mercado. 

Segundo Forbes e Rigobon (2000) o contágio é definido pelo aumento 

significante das inter-relações dos mercados de dois países que acontece posteriormente 

a um choque em um país distinto (ou grupo de países). Estas ligações entre os mercados 

podem ser analisadas de algumas formas como: a utilização de diversos métodos 

estatísticos; pela probabilidade de um ataque especulativo; correlação entre o retorno 

dos ativos; e a transmissão de choques ou volatilidade. 

Para Dornbusch et al (2000) o contágio pode ser definido como um aumento 

significativo na relação econômica entre países após sofrerem um choque. Este contágio 

é medido a partir do grau dos comovimentos dos preços dos ativos ou pelos fluxos 

financeiros comparando períodos distintos. 

De acordo com Masson (1998) são três potenciais causas de contágio: mudanças 

nas políticas macroeconômicas em países desenvolvidos que podem afetar, ao mesmo 

tempo, muitos países em desenvolvimento; a perda de competitividade no mercado 

externo de um país perante aos demais, no qual o país local teve que desvalorizar o 

câmbio devido a ataques especulativos à sua moeda; perda de credibilidade de um país 

                                                             
6 É entendido como os efeitos negativos e positivos que uma certa atividade pode gerar a terceiros que 

não estão diretamente envolvidos nela. 
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junto aos investidores e credores internacionais, na qual o governo do país garantiu a 

paridade cambial quando outro país na mesma situação optou por desvalorizar sua 

moeda. 

De acordo com Guidugli (2005) os trabalhos sobre efeito contágio fazem parte 

de um grande conjunto de estudos sobre impactos e transmissão de choques 

internacionais, no qual estes estudos são classificados em três gerações distintas: a 

primeira geração destes estudos tem como base analisar os fundamentos 

macroeconômicos e suas mudanças, na qual essas mudanças seriam o motivo do país 

ficar vulnerável a choques externos, assim justificando a propagação das crises e as 

variações dos impactos em cada país; a segunda geração de estudos se baseia nas crises 

financeiras, onde os autores analisam o impacto das expectativas dos investidores nas 

propagações da crise, além de identificarem como comportamentos irracionais 

intensificam o efeito dos choques; já os estudos da terceira geração evidenciam a 

existência do efeito contágio e a forma de como identificar o mesmo, sendo o contágio 

um quebra de uma estrutura pré-determinada entre os países durante um período 

específico (crise), ou seja, o efeito contágio é a quebra de uma estrutura observada 

anteriormente que não pode ser explicada pelos fundamentos macroeconômicos.  

 

2.2.2 Efeito contágio versus interdependência 

 

Existe uma importante diferença entre o efeito contágio e a interdependência dos 

países. A interdependência está ligada à transmissão de choques já existentes e 

esperados entres países; porém, em períodos de crise econômica, é possível que exista 

uma quebra na estrutura de choques previamente esperados: esta anomalia pode ser 

entendida como efeito contágio, ou seja, uma mudança brusca e não esperada na relação 

entre países e que não pode ser explicada a partir dos fundamentos macroeconômicos 

existentes. 

De acordo com Cardoso (1998, apud Fernandes et al., 2001) o contágio existe se 

as correlações entre certa variável (taxa de juros, taxa de câmbio, entre outras), em 

países distintos, se modificam de forma substancial em períodos de crise; logo, se dois 

países são altamente correlacionados em períodos de crise e mantém este 

comportamento em períodos de calmaria não existe o contágio propriamente dito; 
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porém, se existe uma diferença de correlação entre períodos calmos, onde a correlação é 

baixa, e de crise, onde a correlação é alta, logo é possível dizer que houve contágio. 

Uma forte correlação entre dois países antes e depois de uma crise não indica 

necessariamente o efeito contágio, mas sim uma forte relação entre os mercados destes 

dois países, ou seja, a interdependência, porém um aumento brusco da relação entre dois 

países durante um momento de crise econômica pode indicar o efeito contágio entre 

estes países. 

Para Guidugli (2005) um exemplo de contágio seria o impacto causado pela 

crise de 1998 da Rússia na economia brasileira, já que os países não possuíam 

proximidade geográfica, vínculos comerciais importantes na época e não tinha 

estruturas macroeconômicas semelhantes. A relação em que é possível perceber a 

interdependência seria a entre Brasil e a Argentina, já que são países que possuíam 

semelhança macroeconômica, proximidade geográfica e um grande vínculo comercial. 

Para grande parte dos autores, Brasil e Argentina tiveram uma relação de 

interdependência, pois existia uma correlação preexistente, não havendo então uma 

quebra estrutural na relação entre eles, mas sim reações esperadas para economias que 

estão em constante comunicação. 

 

 

2.3 Teorias sobre a integração econômica 

 

O estudo da integração econômica internacional ganhou força após a Segunda 

Guerra Mundial, passando a ser um ramo exclusivo da economia internacional. No 

período da Segunda Guerra Mundial foi averiguado o insucesso do isolacionismo entre 

um país dos outros países. Seja tanto no âmbito político ou no econômico, cada vez 

mais foi necessária a criação de condições para o livre comércio entre os países, a partir 

do surgimento de instituições que não só deveriam acabar com as barreiras 

internacionais, mas também garantir o equilíbrio na relação dos países e o pagamento 

das transações internacionais. O processo de rompimento de fronteiras é conhecido 

como “integração regional”, onde não existem mais barreiras para as relações entre os 

países em âmbitos econômicos, mas também político, social e cultural. A relação de 

interdependência está diretamente ligada à união de partes independentes que buscam 

melhorar suas condições a partir de uma relação cooperativa, e que posteriormente, 

passa a ser quase obrigatório para manter a produtividade alta e estável. 
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Algumas teorias econômicas, tanto ortodoxas como heterodoxas, ajudam a 

entender o processo de correlação entre as nações que as levaram a serem 

interdependentes, ou seja, como o aumento das relações pode impactar diretamente em 

questões políticas, econômicas e sociais. Entre essas teorias podem-se citar como 

ortodoxas as teorias neoclássicas do comércio internacional e do crescimento 

econômico, enquanto dentre as teorias heterodoxas podem ser citadas o pensamento 

pós-keynesiano e o pensamento histórico – estruturalista (WOLF, 2011). 

 

2.3.1 Teorias ortodoxas sobre integração econômica 

 

Segundo Gonçalves (1997) grande parcela do embasamento teórico sobre o 

comércio internacional está ligada diretamente à teoria das vantagens comparativas, 

onde é suposto que exista a troca de bens no mercado internacional que decorrem da 

diferença dos países em termos de custos relativos
8
, e por consequência, da diferença de 

preços relativos
9
. A base da teoria das vantagens comparativas está em focar os pontos 

determinantes pelo lado da oferta no comércio internacional, ainda que a demanda seja 

um ponto importante para a determinação de preços relativos de acordo com a escola 

clássica inglesa. Assim, como regra geral, os países exportam os produtos nos quais 

possuem vantagens comparativas
10

. 

Segundo Wolf (2011) o princípio das vantagens comparativas mostra que os 

países devem se especializar na atividade que tenha o menor custo relativo em relação 

ao custo daquela atividade em outros países, condição proposta por Ricardo em 1817. 

Assim considerando dois países (A e B) e dois bens (X e Y), se o país “A” possuir 

maior vantagem em custos relativos na produção do bem “X” em detrimento do bem 

“Y” em relação ao país “B”, O país “A” terá vantagem comparativa no bem “X”, logo o 

país “A” se especializará em “X”, enquanto o país “B” se especializará em “Y”. Se 

existe ausência de barreiras, ambos os países importam o produto no qual não se 

                                                             
8 Custo de se produzir um bem em relação ao outro. 

9 Preço de um bem em relação ao preço de outros bens. 

10 Vantagem em produzir apenas um bem pela eficiência em detrimento a outro bem, mesmo que um 

país seja mais eficiente em produzir ambos os bens em termos absolutos, naquela região, do que em 

outro país. Isso leva ao comércio exterior, fazendo com que os países produzam aquilo que têm maior 

especialização, ou seja, eficiência. 
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especializam; assim todos têm acesso a ambos os bens, mas com o benefício de pagar 

menos  pela obtenção deles. 

De acordo com Gonçalves (1997), no modelo ricardiano, os custos comparativos 

são determinados pela produtividade do trabalho, logo as variações da produtividade 

entre as nações estariam ligadas às diferenças tecnológicas entre elas. Já no modelo 

Hecksher-Ohlin, que foi estabelecido um século após Ricardo, combinou os “preços dos 

agentes de produção” com o comércio internacional, mostrando assim que as vantagens 

comparativas seriam uma resolução das variações internacionais nas dotações dos 

fatores, ou seja, existe uma grande influência por parte dos recursos naturais e do 

“capital humano” para o modelo de Hecksher-Ohlin, sendo assim os principais 

determinantes das vantagens comparativas e do comércio internacional.    

No modelo Hecksher-Ohlin, os países não possuem dotações de fatores iguais, 

assim implicando em diferentes preços de fatores; essas diferenças implicam em custos 

de produção diferentes (WOLF, 2011). As mercadorias que são produzidas a partir do 

fator abundante são mais baratas por possuírem o menor custo de produção, enquanto as 

mercadorias produzidas a partir do fator escasso são mais caras por possuírem maior 

custo de produção, assim o país exportará a mercadoria que foi produzida com o fator 

abundante e exportará a mercadoria na qual foi produzida por o fator escasso naquele 

determinado país (SALVATORE, 2007). 

A teoria neoclássica do crescimento econômico tem papel fundamental na 

explicação das relações internacionais dos países. 

Em 1956, Robert M. Solow expôs o modelo de crescimento econômico mais 

influente de todos os tempos, sendo um modelo que foi referência para o entendimento 

entre o processo de convergência econômica entre os países (WOLF, 2011). O modelo 

proposto por Solow (1956) é fundamentado a partir de duas equações básicas: uma 

função de produção a partir dos insumos (capital, trabalho) que se unem para gerar uma 

unidade de produto; e outra função que determina a acumulação de capital. O modelo de 

Solow mostra que um país mais pobre (baixo estoque de capital por trabalhador) 

crescerá mais rapidamente que os países mais ricos (alto estoque de capital por 

trabalhador). Esse crescimento é comprovado a partir de dois possíveis cenários: num 

cenário econômico de um país subdesenvolvido, o efeito causado por acrescentar uma 

unidade adicional de capital por trabalhador gera um grande aumento no produto por 

trabalhador; enquanto no cenário econômico de um país desenvolvido, essa relação 
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mostra o contrário, ou seja, o acréscimo de uma unidade adicional de capital por 

trabalhador não provocaria um aumento substancial no produto por trabalhador, o que 

não levaria a um resultado insatisfatório. Logo ambos os cenários irão atingir o estado 

estacionário 
11

com o passar do tempo, ou seja, irão convergir a um estado comum entre 

ambos de equilíbrio econômico. 

De acordo com Wolf (2011) o modelo de Solow só admite crescimento apenas 

no período de transição até o estado estacionário. A economia, uma vez que alcance o 

estado estacionário, faz com que o estoque de capital por trabalhador e a renda por 

trabalhador permanecem inalterados, sendo um desfecho inevitável do modelo. 

Modelo de Solow mostra que as economias tendem a convergir quando elas 

possuem parâmetros semelhantes. Num contexto de integração internacional, o processo 

de convergência acontece de forma mais rápida se as barreiras internacionais forem 

reduzidas ao longo do tempo, ou seja, o equilíbrio chamado estado estacionário será 

atingido se existir a livre mobilidade dos fatores a partir da conexão entre os países. Isso 

acontece porque o capital deverá se movimentar das regiões mais ricas para as mais 

pobres, pois o capital tende a se mover das regiões onde ele é mais barato e abundante 

(regiões mais ricas) para países onde o capital é mais caro e escasso (regiões mais 

pobres). Neste mesmo contexto é possível analisar o trabalho que se move de regiões 

mais pobres, onde ele é mais barato e abundante, para regiões mais ricas, onde ele é 

mais caro e escasso (MARTIN, 1998). 

A transação dos insumos de uma região para outra faria com que os países 

alcançassem o equilíbrio (estado estacionário), e ainda, o processo de integração 

econômica teria papel fundamental de acelerar a convergência ao estado estacionário. 

Este processo está relacionado diretamente à redução de barreiras comerciais pelo 

mundo, assim permitindo a movimentação de insumos, e posteriormente atingindo o 

estado esperado. O processo de transação de insumos entre os países pode ser um 

motivo de conexão entre duas nações distintas que podem explicar o início de uma 

relação de interdependência. 

 

 

                                                             
11

  O estado estacionário está ligado à área de desenvolvimento econômico. O estado onde existe o 

equilíbrio entre o investimento e a depreciação, ou seja, a economia entre equilíbrio e se mantem em 

repouso. 
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2.3.2 Teorias heterodoxas sobre integração econômica  

 

A teoria heterodoxa vem se contrapor à teoria ortodoxa que se mostra bastante 

restritiva em alguns pressupostos. Logo, os opositores da teoria ortodoxa mostram que 

os relaxamentos de alguns pressupostos ortodoxos seriam necessários, visto que, sem 

isso, a sua teoria não consegue traduzir a realidade vivida no mundo, sendo o mundo 

pensado por estes um mundo hipotético e não empírico. 

A teoria heterodoxa mostra que os mercados não são autorregulados, ou seja, 

não acredita que o mercado possa levar à estabilidade de algum modelo específico, por 

si somente, sem um processo de intervenção que garanta uma maior equidade do 

sistema entre seus participantes. Assim os economistas heterodoxos recusam a ideia de 

que o mercado, de forma exclusiva, pode levar à convergência entre os países; logo 

deve existir um meio de intervenção durante o processo para garantir que não haja 

algum favorecimento indevido para um país específico em detrimento dos outros em 

questão (WOLF, 2011). 

O pensamento pós-keynesiano e o “pensamento histórico-estruturalista” 

(contribuições feitas pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe - 

CEPAL) têm fundamentos importantes sobra a integração econômica entre as regiões. 

Para os pós – keynesianos, quando a economia fica exposta às livres forças do 

mercado não possui a capacidade de atingir o pleno emprego dos fatores produtivos em 

nenhum momento, seja no curto prazo ou longo prazo. O principal motivo disto 

acontecer não está no lado da oferta como é teorizado pelos ortodoxos, mas sim do lado 

demanda, onde apenas os gastos da economia conseguem estabilizar o produto, a renda 

e o emprego de uma economia, sendo esses gastos o consumo das famílias, o 

investimento privado, o gasto do governo e as exportações. 

De acordo com os pós-keynesianos o fator incerteza por parte dos empresários, 

que tem um peso menor no trabalho de Keynes, tem papel fundamental na economia e 

merece maior destaque em análises macroeconômicas, visto os autores pós-keynesianos 

(Paul Davidson, Piero Sraffa, Hyman Minsky, Jan Kregel, Michael Kalecki, Nicholas 
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Kaldor e Joan Robinson) acreditam que existe uma influência direta do fator incerteza 

dos agentes nos componentes da demanda agregada, como o consumo e o investimento. 

De acordo com Oreiro (2006) a existência da incerteza leva os agentes a 

tomarem uma postura mais defensiva em relação aos seus ativos, ou seja, preferência 

pela liquidez. Os agentes podem preferir manter a moeda como um ativo por possuir 

maior liquidez, logo os agentes mantêm moeda em seus portfólios com o objetivo de 

prevenir ocorrências inesperadas e desfavoráveis. Assim a moeda se torna um possível 

substituto para outros ativos presentes no portfólio dos tomadores de decisão. Um 

cenário de preferência pela liquidez levará a substituição de ativos menos líquidos por 

ativos mais líquidos, assim a moeda torna-se não neutra tanto no curto prazo como no 

longo prazo, pois ela pode alterar o processo de acumulação de riqueza tanto na forma 

como no ritmo. 

A preferência pela liquidez em momentos de instabilidade é um dos motivos de 

crises geradas pela retirada de capitais investidos em país menos desenvolvidos, pois o 

cenário político e econômico instável faz com que os agentes movimentem seus ativos 

para regiões mais estáveis com o objetivo de garantir maior segurança dos seus 

investimentos. Esse processo pode aumentar ainda mais a crise nestas regiões menos 

desenvolvidas que estão perdendo tais recursos, e pode propagar um cenário de 

desconfiança para os países que possuem uma situação semelhante, assim levando ao 

contágio de outras economias.  

De acordo com Keynes (1996) mostra que o pleno emprego, ou mesmo uma 

aproximação disso é uma situação extremamente rara e de curta duração. As oscilações 

começam de repente e são atenuadas antes de se chegar a grandes extremos. O destino é 

uma situação intermediária, não desesperadora, nem satisfatória. Assim não existe um 

mecanismo infalível que leva ao ajuste automático dos mercados, assim como não há 

pleno emprego dos fatores. 

Keynes mostra que a economia não encontra seu equilíbrio no pleno emprego, e 

que é necessária a participação do Estado para ajustar distorções na economia. Este 

objetivo pode ser alcançado a partir de políticas macroeconômicas ativas, tanto 

monetária, quanto fiscal ou cambial. 

De acordo com Wolf (2011) níveis superiores de integração econômica exigem 

que os países abram mão da sua liberdade de realizar política macroeconômica segundo 

as suas convicções. Para os pós-keynesianos, esta situação é perigosa, visto que o nível 
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de coordenação entre os países deve ser muito elevado, algo difícil de alcançar pelas 

diversas necessidades inerentes a cada país, ou seja, é quase impossível alinhar os 

anseios dos países, pois as prioridades postas por centro e periferia são diferentes em 

sua essência. 

A maior contribuição feita pelos pós-keynesianos, num contexto de integração 

econômica, foi a atenção atribuída à moeda e às escolhas feitas pelos agentes em um 

ambiente de incerteza, o que não foi retratado pelas teorias vistas anteriormente. 

O modelo pós- keynesiano conclui que o processo de integração entre os países a 

partir exclusivamente das forças do mercado não tem um papel efetivo na diminuição da 

polaridade entre centro e periferia, assim entendendo a integração regional de forma 

oposta ao pensamento ortodoxo.  

O pensamento histórico-estruturalista é outro pensamento importante com viés 

heterodoxo sobre a formação de relações econômicas entre os países. 

Segundo Bielschowsky (2000) o fenômeno do subdesenvolvimento, pela 

primeira vez, foi tratado como uma realidade histórica específica. A CEPAL tem sua 

importância dentro da história do pensamento econômico por ter criado um centro 

intelectual na América Latina formado por um corpo de pesquisadores para fazer sua 

própria análise sobre a situação econômica vivida na região. Essa formulação do 

pensamento trata-se do estruturalismo-histórico, o qual é o resultado da junção entre o 

método histórico e indutivo com a teoria estruturalista do subdesenvolvimento 

periférico latino-americano. 

De acordo com Rodríguez (2006) os centros econômicos do mundo (países 

desenvolvidos) são identificados a partir da sua iniciativa na utilização de técnicas 

capitalistas de produção, já os países subdesenvolvidos são identificados como 

economias que possuem um atraso inicial visível, tanto na parte tecnológica quanto na 

organização. Além disso, essas diferenças não estão constituídas apenas no ponto inicial 

e se ampliam durante o tempo. Este contexto cria uma situação de desenvolvimento para 

fora, ou seja, uma pauta exportadora voltada para a produção de forma especializada de 

bens primários para abastecer as economias desenvolvidas, enquanto a pauta 

importadora tem como base produtos industrializados e diversificados, gerando assim a 

deterioração dos termos de troca, na qual os produtos industrializados têm mais valor no 

comércio internacional do que os bens primários, levando assim a uma situação de 
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subdesenvolvimento às nações periféricas, e no qual este cenário tem a tendência de se 

agravar durante o passar do tempo.  

De acordo com Wolf (2011) para que haja mais benefícios em relação aos 

malefícios por parte da integração internacional é necessário que o processo seja lento, 

cauteloso e planejado. O pensamento histórico-estruturalista não acredita que o livre 

mercado deve liderar as relações entre os países, mas sim deve haver uma coordenação 

conjunta dos Estados participantes. Esse cuidado tem como objetivo impedir que um 

processo de exploração entre os países aconteça, tratando assim cada um de forma 

específica e diferenciada dentro do sistema. 

De acordo com Medeiros (2016) a regionalização resulta em uma relação mais 

positiva quando os países relacionados são semelhantes em seu desenvolvimento e sua 

estrutura produtiva ou quando existem ajustes compensatórios que viabilizem uma boa 

relação entre ambos os países. A força de polarização gerada a partir de uma relação de 

livre-comércio ou união aduaneira possui um caráter exploratório e desigual a favor das 

regiões mais desenvolvidas e suas indústrias. 

As importantes contribuições do pensamento histórico-estruturalista e da 

CEPAL rejeitam o comércio internacional a partir do livre mercado e de vantagens 

comparativas de acordo com os ortodoxos, pois isso resulta em pontos chaves tratados 

em sua teoria com a relação entre centro e periferia que torna o processo de integração 

um ponto de polarização e subjugação entre as nações. A integração regional só será 

benéfica se levar em conta as diferenças de estruturas entre as nações e se houver 

mecanismo que garanta as necessidades de países subdesenvolvidos. Além disso, é 

necessária a participação do conjunto de Estados envolvidos para adequar as condições 

do mercado internacional.  

 

2.4 Conclusões dos autores 

 

De acordo com Dainese (2008) as crises mexicana, asiática, russa e argentina, na 

década de 1990, foram causadas por características iniciais semelhantes a todos os 

países analisados, o que levou à deterioração de certos fundamentos importantes que 

têm relação com a saúde financeira de certo país. Os seguintes indicadores, quando 

acontecem, mostram perda saúde financeira. São eles: aumento da participação de dólar 

no passivo, o excesso de empréstimos de curto prazo, a manutenção do câmbio fixo e a 
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utilização de reservas internacionais para manter a paridade cambial. Isso ocorreu nos 

países mencionados, que passaram por crises. Além dessas características negativas 

iniciais em comum, o desenvolvimento da crise foi semelhante entre os países 

analisados, nos quais ocorreram desvalorização cambial, colapso no produto, além da 

ocorrência de moratória em alguns casos. A semelhança entre estes fatos podem ser um 

fator que identifica o contágio entre as crises, nas quais o medo dos investidores de 

presenciar crises semelhantes em dois países distintos leva à fuga de capitais de curto 

prazo, assim aprofundando a crise já existente.  

De acordo com Vidal (2011) a crise asiática foi a mais contagiosa, devido ao 

momento internacional da época, no qual as economias não estavam preparadas para a 

ocorrência de choques e não havia ferramentas com o objetivo de reduzir a 

vulnerabilidade financeira e internacional. Ao longo do tempo, a percepção sobre o 

contágio foi menor, ou seja, com o passar das décadas melhorou a forma de lidar com 

pressões do exterior. Além disso, as crises são propagadas dependendo de sua origem, 

visto que países desenvolvidos apresentam o indício de contágio quando analisado, 

como no caso dos Estados Unidos na Bolha da Internet de 2000, ataque terrorista em 11 

de setembro de 2001 e a Crise do Subprime em 2007. No caso de países 

subdesenvolvidos, as únicas crises que tiveram impacto realmente relevante em outros 

países foram a crise asiática e a crise brasileira, sendo que a crise russa e a crise 

argentina não foram relevantes na propagação de choques que causassem outras crises 

semelhantes. 

Segundo Paula (2013) o modelo PROBIT padrão foi estimado para cada país da 

América Latina com o objetivo de identificar os principais determinantes de crises 

financeiras. O modelo identificou como uma variável significativa à taxa de juros. O 

aumento da taxa de juros doméstica elevaram as despesas financeiras e o risco de não 

cumprimento das obrigações públicas e privadas, além de aprofundar os problemas de 

seleção adversa e de risco moral nos mercados financeiros. Logo o cenário favoreceu o 

surgimento de crises, assim como a propagação das mesmas.  

De acordo com Paula (2013) modelos de vetores autorregressivos também foram 

aplicados. O primeiro modelo de vetores autorregressivos teve como objetivo analisar a 

variação do índice de estresse financeiro de alguns países latino-americanos diante de 

choques em cada uma das variáveis importantes para a determinação da crise. De 

acordo com o resultado foi identificado que a taxa de câmbio foi a variável mais 



42 

 

significativa no caso de Brasil e Chile, enquanto no México e na Argentina, os níveis de 

estresse financeiro foram fortemente afetados pela oferta monetária e o aumento da taxa 

de juros. O segundo modelo estimado teve como objetivo determinar o efeito contágio 

entre as crises ocorridas nos países latinos entre 1999 e 2012. Assim foram utilizados 

como base os resultados obtidos pela função resposta ao impulso gerado a partir do 

modelo de vetor autorregressivo (VAR). O modelo identificou a elevação do nível de 

estresse financeiro em diversos países, a partir da ocorrência de choques nos índices de 

estresse financeiro do Brasil, Argentina, Chile e México, assim caracterizando o 

contágio, mas a duração e a persistência dos efeitos gerados são diferentes para cada 

país. O terceiro modelo de vetores autorregressivos teve como objetivo a análise de 

crises financeiras internacionais mais recentes. A partir da análise dos resultados, foi 

observado que um choque no índice de estresse financeiro em regiões mais 

desenvolvidas, como a União Europeia e os Estados Unidos, associado a períodos de 

crise, tiveram efeitos na mesma direção sobre o nível de estresse financeiro no Brasil, 

Argentina, Chile e México, ou seja, aumentaram o estresse financeiro desses países, 

mostrando assim como essas economias estão altamente interligadas, sujeitas a contágio 

de economias mais desenvolvidas. 

Segundo Rosa (2014) a crise asiática de 1997 impactou diretamente a economia 

brasileira de 1999.  A análise do autor sobre dados macroeconômicos descritivos levou 

a concluir que a fuga de capitais na Ásia teve impacto direto nas contas financeiras do 

Brasil. O Brasil perdeu reservas internacionais pela falta de confiança dos investidores 

nos países emergentes, e o país teve que aumentar a taxa de juros com o objetivo de 

melhorar a remuneração do capital dos investidores e conter a fuga dos capitais de curto 

prazo, para manter o plano de estabilização econômica. Ainda assim, em um momento 

seguinte, a crise asiática resultou em uma grande deterioração das contas públicas, 

levando a um aumento da dívida pública interna e externa pelo crescimento da taxa de 

juros, a qual foi a solução encontrada para combater a vulnerabilidade da economia 

brasileira a ataques especulativos. A crise asiática não afetou de forma a impossibilitar o 

plano de estabilização do governo brasileiro, pois não houve grande impacto na variável 

câmbio; porém mostrou a vulnerabilidade brasileira a ataques especulativos. 

De acordo com Murta et al. (2003) o modelo econométrico estimado para 

explicar a ocorrência de crise no Brasil não teve sua hipótese rejeitada. As quatro 

variáveis utilizadas (a crise da Rússia, reservas internacionais, índice da taxa real efetiva 
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de câmbio e desvio do desemprego em relação à NAIRU
12

) responderam positivamente 

ao que foi averiguado pela teoria e foram significantes em nível de 10%. Estes 

resultados mostram que a crise monetária brasileira de 1999 se encaixa a outras crises 

de países em desenvolvimento que passaram por problemas econômicos no mesmo 

período. Na raiz da crise, o problema no balanço de pagamentos do Brasil foi um ponto 

chave. Além disso, um fator externo, a crise russa, se mostrou importante, pois 

modificou as expectativas anteriormente favoráveis dos investidores sobre o Brasil, 

levando assim a uma fuga de capitais de curto prazo do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12  Taxa de desemprego não aceleradora da inflação 
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo e descrição de pesquisa 

 

Esta monografia busca realizar uma pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório. Os procedimentos técnicos da pesquisa terão como base pesquisas 

bibliográficas, análise de livros, artigos e textos sobre o tema estudado. Logo, será 

necessário fazer uma revisão de literatura sobre as crises financeiras de década de 1990, 

do efeito contágio e interdependência, e das teorias de integração econômica. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa bibliográfica tem como 

fonte toda a bibliografia já publicada sobre o tema estudado. Seu objetivo é aproximar o 

pesquisador e colocá-lo em contato direto com tudo que foi escrito, dito e filmado sobre 

o assunto estudado, assim tendo como base revistas, livros, monografias, teses, entre 

outros. 

A pesquisa exploratória tem uma abordagem quali-quantitativa. A pesquisa tem 

caráter qualitativo, pois foram levantados dados a partir de uma revisão de literatura a 

fim de embasar o assunto pesquisado. Na parte quantitativa, serão interpretadas as 

informações geradas pelos testes aplicados a fim de classifica-los e analisá-los. Além 

disso, são utilizadas equações que relacionam a taxa de câmbio brasileira com as outras 

variáveis presentes neste trabalho e são utilizados os recursos e técnicas estatísticas para 

analisar os dados e os possíveis efeitos gerados. 

3.2 Estatística descritiva 

A estatística é uma ciência exata que é utilizada para modelar à incerteza 

presente nos estudos, e assim, apoiar às decisões tomadas em momentos seguintes a 

análise dos dados. As principais funções da área estatística são de recolher, tratar, 

sintetizar e apresentar informações de forma a tornar um espaço amostral grande em 

uma ideia factível para todo o público que se interessar pela pesquisa em questão. 

De acordo com Guimarães (2008) a principal função da estatística descritiva é 

resumir as principais informações de um conjunto de dados, por meio de recursos como: 

tabelas, gráficos e resumos numéricos. A estatística descritiva é um recorte da realidade, 

por isso é preciso ter um extremo cuidado na forma como estes dados serão resumidos e 
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disponibilizados para o público, de forma a garantir a qualidade das informações 

disponibilizadas ao público. 

Segundo Medri (2011) a estatística descritiva foca em organizar, apresentar e 

sintetizar dados. As principais ferramentas utilizadas em uma pesquisa estatística são 

gráficos, tabelas e medidas descritivas. Este método é utilizado para obter informações 

que possam indicar possíveis novos modelos a serem utilizados posteriormente. 

 

3.3 Metodologia Heat Map e base de dados 

 

3.3.1  Heat Map 

A metodologia de Heat Map foi lançada em Abril de 2009 pelo Global Financial 

Stability Report Responding to the Financial Crisis and  Measuring  Systemic Risks 

(FMI). Este índice foi criado pelo Fundo Monetário Internacional para medir o impacto 

da crise nas variáveis para cada instante de tempo, e assim identificar a intensidade do 

impacto nas variáveis a partir das cores utilizadas no mapa de calor. Será construído o 

mapa de calor das variáveis selecionadas do Brasil com o objetivo de detectar possíveis 

oscilações nas variáveis analisadas, e assim, a partir de análise dos resultados, levantar 

as possíveis causas destas variações de acordo com o cenário internacional de crises da 

década de 1990. Os dados utilizados nesta pesquisa foram encontrados no site 

IPEADATA, além disso, no cálculo foram desconsiderados períodos não divulgados no 

índice (feriados e fim de semana).  Para a construção do índice foi utilizado as séries 

diárias do período de Julho de 1994 a Dezembro de 2000 das seguintes variáveis 

financeiras: índice de ações do Ibovespa, taxa de juros Over/Selic, taxa de câmbio 

comercial Real/Dólar e EMBI Risco Brasil, para construir, respectivamente, Heat Index 

Bolsa, Heat Index Juros, Heat Index Câmbio Dólar e, Heat Index EMBI. 

A. Heat Index Bolsa: Retorno da bolsa de valores do Brasil, dados 

coletados a partir do índice Ibovespa (São Paulo). 

B. Heat Index Juros: Depósitos Interfinanceiros de 1 dia {contrato futuro 

com vencimento em (t+1)} 

C. Heat Index Câmbio: Variação diária da taxa de câmbio, real/dólar será 

o câmbio utilizado.  
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D. Heat Index EMBI:  Risco país será captado utilizando séries diárias do 

Emerging Markets: Bond Index (EMBI) 

3.3.2 Cálculo do Heat Index 

A construção dos índices de calor para as variáveis do Brasil pode ser realizado 

a partir de dados levantados pelos dados do IPEADATA, logo se calcula o índice a 

partir dados diários, porém, a média mensal é utilizada para as conclusões finais. As 

etapas do procedimento são: 

 Para cada série de dados diários, é calculado a média e o desvio 

padrão do período pré-crise tanto do retorno como para o desvio 

padrão deste retorno. 

  Semelhante a uma normalização, para os valores das séries e de 

seus desvios de 30 dias após a crise, subtrai-se as respectivas 

médias e desvios padrões calculados na etapa anterior. 

 Assim, a partir dos índices “normalizados” para o retorno e para 

seu desvio padrão, tira-se a média, assim encontrando o mapa de 

calor para a série. 

 A taxa de juros considera apenas a segunda parte da equação 

apresentada para calcular o heat map. 

 

                  O mapa (ou índice) de calor, que na formula é reconhecido com “h”, é 

calculado pela seguinte formula: 

2

I 

h 
30

19961994

30

19961994
30

19961994

19961994T























 
TI

 

Em que: 

TI  - é o índice em t; 

                 19961994



I - média para o período pré-crise; 

                19961994  - desvio padrão no período pré-crise; 
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30

T  - é seu desvio padrão de I para um período de 30 dias em t; 

                
30

19961994



  - valor médio deste desvio padrão para o período pré-crise; 

               30

19961994  - desvio padrão desta volatilidade para o período pré-crise. 

 

 

3.3.3 Construção do Heat Map 

 

As cores serão atribuídas de acordo com o Z-valor do índice, assim 

padronizando os resultados, e sendo possível analisar visualmente as mudanças das 

variáveis durante o tempo, ou seja, as cores permitem a verificação da dispersão do 

índice em torno da média. As cores e seus respectivos desvios padrão são: 

 

 

A. VERDE:  < 0,5; 

B. AMARELO: 0,5 ≤ ≤ 2,0; 

C. LARANJA: 2,0 ≤ ≤ 3,5; 

D. VERMELHO:  > 3,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

4.1 Análise descritiva das variáveis utilizadas 

 

A análise descritiva é apresentada a partir de três tabelas abaixo construídas a 

partir dos resultados da pesquisa: 

 

Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis entre julho 1994 e dezembro 2000 

 

INDICADOR IBOVESPA RISCO PAÍS JUROS CÂMBIO 

MÉDIA 9.079 810 33,3043 1,2669 

MÍNIMO 2.942 371 16,1920 0,8388 

MÁXIMO 18.055 1450 131,8458 1,9867 

DESVIO 

PADRÃO 

4.205 275 18,8355 0,3841 

COEFICIENTE 

DE VARIAÇÃO 

46,32% 34% 56,5% 30,31% 

OBSERVAÇÕES 78 78 78 78 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis no período pré-crise (1994-1996) 

 

INDICADOR IBOVESPA RISCO PAÍS JUROS CÂMBIO 

MÉDIA 4.845 900 47,1625 0,9419 

MÍNIMO 2.942 534 23,2778 0,8388 

MÁXIMO 6.842 1450 131,8458 1,0365 

DESVIO 

PADRÃO 

1.048,8761 226 22,3740 0,06259 

COEFICIENTE 

DE VARIAÇÃO 

21,64% 25,11% 47,44% 6,6% 

OBSERVAÇÕES 30 30 30 30 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 
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Tabela 3 – Estatística descritiva das variáveis no período de crise (1997-2000) 

 

 

INDICADOR IBOVESPA RISCO PAÍS JUROS CÂMBIO 

MÉDIA 11.726 753 24,6429 1,4701 

MÍNIMO 6.389 371 16,1920 1,0421 

MÁXIMO 18.055 1449 45,8985 1,9867 

DESVIO 

PADRÃO 

3.136 289 8,2817 0,3606 

COEFICIENTE 

DE VARIAÇÃO 

26,74% 38,37% 33,6% 24,25% 

OBSERVAÇÕES 48 48 48 48 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

O IBOVESPA teve um coeficiente de variação alto durante todo período, igual a 

46,32%, com média de 9.079 pontos, valor máximo de 18.055 pontos, e valor mínimo 

de 2.942 pontos. 

No período pré-crise, o IBOVESPA teve um coeficiente de variação alto, igual a 

21,64%. A média foi de 4.845 pontos, valor máximo de 6.842 pontos, e valor mínimo 

de 2.942 pontos. 

No período de crise, O IBOVESPA teve um coeficiente de variação alto, igual a 

26,74%. A média foi de 11,726 pontos, valor máximo de 18.055 pontos, e valor mínimo 

de 6.389 pontos. 

O IBOVESPA apresentou alta variação durante todo o período. A bolsa de 

valores de São Paulo registrou números alarmantes no início da década, assim o Brasil 

viveu problemas semelhantes aos países em crises em relação a sua bolsa antes mesmo 

de vivenciar a sua própria crise na segunda metade da década de 1990. Este impacto 

gerou oscilações significativas no IBOVESPA. 

Na tabela 2, a alta variação pode ser explicada pela queda das bolsas dos países 

asiáticos em julho de 1997 que tiveram grande impacto na bolsa de São Paulo, sendo 

considerada a bolsa mais impactada pela crise dos países emergentes. 

Na tabela 3, a alta variação está ligada a crise interna brasileira, no qual a 

variação se mostrou maior ainda do que o período pré-crise, ainda que a bolsa tenha 

sido afetada em grande proporção nos dois momentos. 
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O indicador risco país teve um coeficiente de variação alto durante todo período, 

igual a 34%, com média de 810, valor máximo de 1450, e valor mínimo 371. 

No pré-crise, o indicador risco país teve um coeficiente de variação alto, igual a 

25,11%, com média de 900, valor máximo de 1450, e valor mínimo 534. 

No período de crise, o indicador risco país teve um coeficiente de variação alto, 

igual a 38,73%. A média foi de 753, valor máximo de 1449, e valor mínimo 374. 

O risco país foi se modificando, ao longo do tempo, a partir da diminuição da 

confiança dos investidores no Brasil. A percepção das crises em países emergentes no 

mundo todo, além das dificuldades com a dívida externa e a paridade do real com o 

dólar, tornaram o Brasil cada vez menos atrativo investimentos, gerando assim 

oscilações grandes na variável que medi o risco sobre os investimentos de um 

determinado país. 

O risco país aumentava de forma gradual pelas crises mexicana, asiática e russa, 

assim a visão dos investidores em analisar os países emergentes como um bloco de 

países com características semelhantes fez com que o risco país tivesse elevação ao 

longo do tempo, assim justificando a grande variação da tabela 2. 

Na tabela 3, a variação do risco país foi maior que no período pré-crise. A crise 

brasileira marcada pelo aumento do déficit público e a dificuldade em manter o regime 

de bandas cambiais, este cenário aumentou a desconfiança dos investidores, logo a 

variável sofreu uma oscilação ainda maior do que no período pré-crise. 

Outra variável que teve um coeficiente de variação alto durante todo o período 

(maior dentre as variáveis analisadas) é a taxa de juros, com um percentual de 56,5%, o 

valor da média é de 33,3043; valor máximo de 131,8458; e valor mínimo de 16,1920. 

No período pré-crise, a taxa de juros teve um coeficiente de variação alto, igual a 

47,44%. A média foi de 47,1625; valor máximo de 131,84, e valor mínimo de 23,2778. 

No período de crise, a taxa de juros teve um coeficiente de variação alto, com 

valor igual a 33,6%. A média foi de 24,6429; valor máximo de 45,8985; e valor mínimo 

de 16,1920. 

A taxa de juros oscilou durante todo o período, tanto pela necessidade de tornar 

o país mais atrativo aos investimentos estrangeiros no primeiro momento, mas também, 

a elevação da taxa de juros foi uma resposta à crise brasileira no segundo momento, 

com o foco em impedir que os investimentos de alta liquidez presentes no Brasil 

fugissem para centros mais seguros. 
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Na tabela 2, a alta variação da taxa de juros está ligada a necessidade de tornar o 

Brasil atrativo para investidores estrangeiros. Este aumento de variação no período pré-

crise se mostrou maior que durante o período da crise brasileira. 

Na tabela 3, alta variação está ligada a tentativa de impedir que os investimentos 

estrangeiros fugissem do país durante a crise, aumentando assim a remuneração do 

capital investido. 

A taxa de câmbio também teve um coeficiente de variação alto durante todo 

período, com valor igual a 30,31%, com média de 1,2669; valor máximo de 1,9867; e 

valor mínimo de 0,8388. 

No período pré-crise, a taxa de câmbio teve um coeficiente de variação baixo, 

igual a 6,6%. A média foi de 0,9419; valor máximo de 1,0365; e valor mínimo de 

0,8388. 

No período de crise, a taxa de câmbio teve um coeficiente de variação alto, com 

valor igual a 24,25%. A média foi de 1,4701; valor máximo de 1,9867; e valor mínimo 

de 1,0421. 

A mudança do regime de bandas cambiais para o regime de câmbio flutuante 

explica a alta variação detectada durante todo o período. 

A tabela 2 apresenta baixa variação na taxa de câmbio. A taxa de câmbio oscilou 

pouco durante o período pré-crise porque o Brasil adotou o regime de bandas cambiais 

durante este período, logo o câmbio era controlado dentro de limites preestabelecidos. 

Na tabela 3, a taxa de câmbio apresenta alta variação. A mudança de baixa 

variação no período pré-crise para alta variação no período de crise pode ser explicado 

pelo novo regime cambial. A crise brasileira fez com que o câmbio sofresse um alta 

desvalorização com o objetivo de conter o aumento da dívida pública que chegou a 

níveis alarmantes pelo déficit na balança comercial durante todo o período. 
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4.2 Trajetória das variáveis brasileiras 

 

4.2.1 Trajetória do IBOVESPA 

 

Na Figura 1, é apresentada a trajetória da média do IBOVESPA entre o período 

de julho 1994 a dezembro 2000. 

 

Figura 1 – Trajetória da média mensal da variável IBOVESPA entre julho 1994 

e dezembro 2000 
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 Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa 

 

O IBOVESPA teve seu pior momento no começo da década de 1990, quando ele 

teve perdas de 74,11%. O pior registro diário foi uma queda de 22,27% em 21 de março 

de 1990. Este cenário ruim pode ser explicado pelo anúncio do Plano Collor, que 

bloqueou as cadernetas de poupança até o limite de 50 mil cruzados. 

Em 1991, houve também o maior registro, quando o índice teve ganhos de 

316,38%. Neste ano também foi registrado a maior alta diária do IBOVESPA. O índice 

subiu 36% no dia 4 fevereiro com a expectativa que o Plano Collor 2  controlasse a 

inflação. A expectativa não se tornou real, gerando novas quedas na bolsa. 

O Plano Real, em 1994 conseguiu estabilizar a inflação e permitiu um 

crescimento gradual de valores IBOVESPA até o ano de 1997, onde as crises 

financeiras mundiais afetaram a Bolsa brasileira de forma quase simultânea. 
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Foram registradas quedas da bolsa nos anos de 1997 e 1998, respectivamente a 

crise dos países asiáticos e da Rússia. Além disso, foi registrado quedas durante a crise 

brasileira. A desvalorização do câmbio estabilizou o país novamente, assim retomando 

o crescimento do IBOVESPA novamente. 

 

4.2.2 Trajetória do EMBI risco Brasil 

 

Na figura 2, é apresentada a trajetória da média mensal do risco Brasil entre o 

período de julho 1994 e dezembro 2000. 

 

Figura 2 – Trajetória da média mensal da variável EMBI risco Brasil entre julho 

1994 e dezembro 2000 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa 

 

No início da década de 1990, o risco país teve pontuações elevadas pelo cenário 

de hiperinflação e instabilidade vivida no país. O Plano Real conseguiu estabilizar a 

inflação fazendo com que o risco Brasil diminuísse entre 1994 e 1997. 

O cenário interno na segunda metade da década de 1990 era complicado, visto 

que a taxa de câmbio valorizada e semifixa (variação da taxa de câmbio dentro de um 

limite preestabelecido) gerava déficit na balança comercial (aumento das importações e 

diminuição das exportações), e isso elevava as dívidas públicas. O cenário externo 

também não era positivo, já que existia uma grande desconfiança dos investidores nos 
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países emergentes, visto que a crises mexicana, asiática e russa geravam preocupação 

sobre possíveis calotes. 

A situação desfavorável tanto do cenário externo como o interno elevou 

novamente o risco Brasil. Porém, com a desvalorização cambial a partir do regime de 

bandas cambiais em janeiro de 1999, permitiu que o país conseguisse se estabilizar 

novamente, diminuindo assim o risco Brasil. 

 

 

4.2.3 Trajetória da taxa de juros 

 

Na figura 4, é apresentada a trajetória da média mensal da taxa de juros ao ano  

entre o período de julho 1994 e dezembro 2000. 

 

Figura 4 – Trajetória da média mensal da variável taxa de juros entre julho 1994 

e dezembro 2000 
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Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa 

 

 

A taxa de juros no início da década era muito alta, visto que o risco também era 

muito elevado. A hiperinflação impedia que a economia se estabilizasse. O confisco da 

poupança durante o Plano Collor, no início da década de 1990, comprovou que o 

cenário econômico brasileiro era totalmente instável.  
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O Plano Real, em 1994, trouxe uma maior estabilidade à economia brasileira, 

diminuindo a taxa de juros, pois o risco se mostrou menor para os investidores naquele 

momento. Este cenário estável e com taxas de juros menores se manteve até a segunda 

metade da década de 1990.  

A segunda metade da década 1990 foi marcada por um cenário conturbado, 

tanto interno quanto externo. A taxa de juros sofreu oscilações durante este período, no 

ponto de vista externo, a crise dos países emergentes, além das dificuldades econômicas 

internas do Brasil com o aumento da dívida publica por exemplo, elevaram novamente a 

taxa de juros 

Com o fim do Regime de bandas cambiais em janeiro de 1999, a taxa de juros 

de ser usada como mecanismo de valorização cambial, e seus valores reduzem. Assim 

tem inicio um novo período com uma nova política macroeconômica, o regime de metas 

de inflação, em que a taxa de juros é usada para conter os aumentos da inflação além 

dos limites superiores da meta. 

De acordo com Carvalho et al.(2015) em 1999, sobre a presidência do 

economista Armínio Fraga, o Banco Central do Brasil iniciou a gestão de política 

monetária com base no Regime de Metas de Inflação. Esse regime fixou a política 

monetária a metas relacionadas às variações de preço de ampla divulgação, com o 

objetivo de estabilizar o câmbio a partir da inflação vigente, assim estas metas e os 

intervalos de tolerância foram estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, ao 

mesmo passo, o Banco Central deveria manter o compromisso de realizar políticas 

monetárias que favorecessem o cumprimento das metas anuais estabelecidas. O 

principal objetivo do regime de metas era manter a inflação em níveis baixos e estáveis, 

logo para atingir este objetivo o Banco Central deveria utilizar todos os instrumentos 

possíveis como a taxa de juros, o crescimento da base monetária ou a taxa de câmbio. 
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4.2.4 Trajetória da taxa de câmbio 

 

Na figura 3, é apresentada a trajetória da média mensal da taxa de câmbio entre 

o período de julho 1994 e dezembro 2000. 

 

Figura 3 – Trajetória da média mensal da variável taxa de câmbio entre julho 

1994 e dezembro 2000 
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Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa 

 

A taxa de câmbio se mostrou estável durante quase toda a década de 1990, pois 

o Brasil praticou na maior parte deste período o regime de bandas cambiais, no qual a 

taxa de câmbio variava dentro de limites preestabelecidos, ou seja, a taxa de câmbio era 

controlada de forma artificial, assim com a valorização do Real em relação ao Dólar 

para controlar a hiperinflação do período anterior, porém esse controle artificial gerou 

déficit na balança comercial, visto que produtos internos tinham dificuldade de competir 

com os produtos estrangeiros, logo o Brasil não conseguiu manter a taxa de câmbio 

neste patamar, sendo forçado a desvalorizar a mesma para garantir uma balança 

comercial favorável e impedir o aumento da dívida pública. 

A taxa de câmbio sofreu grande desvalorização em janeiro de 1999, o que é 

comprovado no gráfico com uma elevação significativa em pouco tempo. Esta 

desvalorização foi uma alternativa utilizada para tentar solucionar a crise brasileira em 

busca da estabilidade econômica. 

 



57 

 

4.3 Resultados do Heat Map 

 

4.3.1 Consequências da crise asiática no Brasil 

 

A crise asiática teve um impacto muito relevante no Brasil. A Bolsa de valores 

de São Paulo é o primeiro fator a se considerado, visto que a mesma sofreu uma das 

maiores quedas do mercado mundial, inclusive se equiparando a queda de bolsas de 

países asiáticos que estavam envolvidos diretamente com as turbulências do período.  

A tentativa de conter a fuga de capitais fez o Brasil aumentar a taxa de juros em 

níveis alarmantes, o que tornou estas taxas as mais altas do mercado mundial. Esse 

aumento tornou as taxas brasileiras mais altas do mercado mundial, assim superando 

taxas de países asiáticos (Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas) envolvidos diretamente na 

crise. 

A queda da taxa de cambio foi uma resposta à fuga de capitais como uma 

alternativa de contenção ao aumento do déficit público, assim buscando um aumento 

impactante das importações em relação às exportações no período após o ponto crítico 

da crise. 

 

 

4.3.2 Consequências da crise russa no Brasil 

 

A crise Russa teve forte impacto nas economias dos países emergentes. A fuga 

de capital no Brasil foi muito intensa neste período, logo o regime cambial que antes era 

fixado em um patamar elevou, passou a flutuar e resultou numa queda expressiva do 

valor da moeda brasileira. 

O impacto da crise russa no Brasil teve efeitos devastadores. Os investidores 

estrangeiros reduziram de forma substancial a sua participação no mercado brasileiro. A 

economia congelou e o Brasil acabou apresentando a menor taxa de crescimento do 

produto interno bruto das últimas décadas. A falta de investimento e a dificuldade em 

lidar com as dívidas públicas eram alarmantes. 

 A alternativa foi o aumento dos juros para atingir dois objetivos concretos: 

Manter o fluxo “artificial” de capitais estrangeiros para os países, sendo um estímulo ao 

grande risco enfrentado no período, e também diminuir o consumo, evitando assim o 

aparecimento da inflação de consumo. 
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4.3.3 Heat Map das variáveis brasileiras 

 

Figura 5 – Heat Map do IBOVESPA, Brasil, janeiro/1997 a dezembro/2000 

IBOVESPA  

JAN/97 FEV/97 MAR/97 ABR/97 MAI/97 JUN/97 JUL/97 AGO/97 SET/97 OUT/97 NOV/97 DEZ/97 

            

 

JAN/98 FEV/98 MAR/98 ABR/98 MAI/98 JUN/98 JUL/98 AGO/98 SET/98 OUT/98 NOV/98 DEZ/98 

            

 

JAN/99 FEV/99 MAR/99 ABR/99 MAI/99 JUN/99 JUL/99 AGO/99 SET/99 OUT/99 NOV/99 DEZ/99 

            

 

JAN/00 FEV/00 MAR/00 ABR/00 MAI/00 JUN/00 JUL/00 AGO/00 SET/00 OUT/00 NOV/00 DEZ/00 

            

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa 

 

O IBOVESPA mostrou sinais de contágio durante grande parte do período. Em 

1997, a queda da Bolsa de Hong Kong em 10,4% afetou diretamente a bolsa brasileira, 

no qual a mesma sofreu uma queda de 8,15%. Este contágio causou um impacto direto, 

visto que os efeitos foram sentidos rapidamente após o começo da crise asiática. Esta 

queda da bolsa fez o Brasil pedir ajuda ao FMI num empréstimo de 41,5 milhões. O 

circuit breaker (um sistema acionado com o recuo da bolsa) foi acionado duas vezes em 

1997 durante a crise asiática (07/11/1997 e 12/11/1997). O Heat Map sinaliza presença 

de contágio na variável IBOVESPA entre Maio de 1997 e Novembro de 1997. 

Em 1998, a Rússia sofreu uma forte desvalorização de sua moeda gerando uma 

crise cambial no país. A crise na Rússia está ligada diretamente a dependência das 

importações de petróleo, logo uma acentuada queda no preço do petróleo pressionou o 

governo a desvalorizar o Rublo (moeda russa), pois essa queda de preços poderia gerar 

um cenário de dificuldade de honra os compromissos da dívida pública e manter o 

mesmo nível de importações, assim a desvalorização da moeda se tornou a melhor 

forma de contrapor esse cenário.  

Neste cenário, um ano após a crise asiática, o sistema bancário russo entrou em 

colapso pela redução de crédito no mercado internacional. Na véspera da crise era 

possível observar clientes não conseguindo sacar seus depósitos, logo o FMI precisou 
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injetar bilhões na economia russa a fim de evitar a queda do Rublo de forma alarmante e 

maiores prejuízos no mercado internacional. A crise russa levou a dois circuit breaker 

(um sistema acionado com o recuo da bolsa) na bolsa brasileira (04/09/1998 e 

10/09/1998). Neste contexto de temor ao contágio, a crise russa afetou outros países 

emergentes como o Brasil que também desvalorizaram sua moeda, porém a maior 

dificuldade gerada no mercado internacional foi mau humor e o temor de calote por 

parte dos investidores. 

No Heat Map é sinalizado o período entre Março e Maio de 1998, além de Julho 

e Agosto de 1998. A crise asiática se mostrou mais impactante e por maior período a 

IBOVESPA, porém a crise russa também afetou a bolsa brasileira e manteve todo o ano 

de 1998 em alerta. 

Em 1999, a crise brasileira deflagrada pela desvalorização cambial (mudança de 

regime de bandas cambiais para câmbio flutuante) mostra o cenário de desconfiança 

vivido pelos investidores estrangeiros e a dificuldade do Brasil em manter a balança 

comercial favorável durante esta década, assim o Heat Map sinaliza pontos críticos na 

maior parte do ano de 1999 e por todo ano de 2000. 

 

 

Figura 6 – Heat Map do risco país, Brasil, janeiro/1997 a dezembro/2000 

RISCO PAÍS 

JAN/97 FEV/97 MAR/97 ABR/97 MAI/97 JUN/97 JUL/97 AGO/97 SET/97 OUT/97 NOV/97 DEZ/97 

            

 

JAN/98 FEV/98 MAR/98 ABR/98 MAI/98 JUN/98 JUL/98 AGO/98 SET/98 OUT/98 NOV/98 DEZ/98 

            

 

JAN/99 FEV/99 MAR/99 ABR/99 MAI/99 JUN/99 JUL/99 AGO/99 SET/99 OUT/99 NOV/99 DEZ/99 

            

 

JAN/00 FEV/00 MAR/00 ABR/00 MAI/00 JUN/00 JUL/00 AGO/00 SET/00 OUT/00 NOV/00 DEZ/00 

            

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa 

  

O risco Brasil seria uma medida para captar o nível de risco em se investir no 

Brasil. O índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) é medida mais utilizada 
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pelo mercado para estimar o risco de um país. Este índice é calculado pelo banco de 

investimentos americano J. P. Morgan. O EMBI+Brasil é um índice que tenta mostrar o 

comportamento dos títulos da dívida externa brasileira, assim permitindo analisar de 

forma mais criteriosa a possibilidade de se investir no Brasil. 

Antes de 1995, a grande inflação vivida no Brasil batia 2000% ao ano e gerava 

uma instabilidade que afastava grandes investimentos pelo grau de desconfiança, neste 

cenário era impossível haver algum planejamento sobre o futuro e cogitar grandes 

investimentos. 

Em 1994, o Plano Real teve papel fundamental na redução do risco país. As 

incertezas começaram a diminuir em 1995, onde o Brasil saiu de um patamar de 1689 

pontos para 337 pontos, levando a uma redução de 1300 pontos. 

O risco país brasileiro se manteve estável até Agosto de 1998, onde os efeitos da 

crise russa e asiática foram observados. Este período também foi marcado pela 

moratória russa. O risco país brasileiro saltou para 1779. O Heat Map detectou a 

volatilidade deste período (Agosto de 1998) pela forte influência da crise asiática e, 

principalmente, pela crise russa. 

O Heat Map também identificou um pico de volatilidade em Janeiro de 1999, a 

desvalorização cambial neste período permitiu que o índice se estabilizasse no mês 

seguinte e continuou estável durante todo o período analisado.  

 

Figura 7 – Heat Map da taxa de câmbio, Brasil, janeiro/1997 a dezembro/2000 

TAXA DE CÂMBIO 

JAN/97 FEV/97 MAR/97 ABR/97 MAI/97 JUN/97 JUL/97 AGO/97 SET/97 OUT/97 NOV/97 DEZ/97 

            

 

JAN/98 FEV/98 MAR/98 ABR/98 MAI/98 JUN/98 JUL/98 AGO/98 SET/98 OUT/98 NOV/98 DEZ/98 

            

 

JAN/99 FEV/99 MAR/99 ABR/99 MAI/99 JUN/99 JUL/99 AGO/99 SET/99 OUT/99 NOV/99 DEZ/99 

            

 

JAN/00 FEV/00 MAR/00 ABR/00 MAI/00 JUN/00 JUL/00 AGO/00 SET/00 OUT/00 NOV/00 DEZ/00 

            

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa 
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No período entre 1997 e 1998, o Brasil não apresentou sinais de contágio na 

variável taxa de câmbio, visto que o Brasil tinha o regime de bandas cambiais, onde a 

taxa de câmbio modificava dentro de uma margem controlada, ou seja, não havia 

grandes oscilações que seriam possíveis ser captada pelo Heat Index de efeitos externos 

nesta variável. Este período gerou problemas na balança comercial, visto que os 

volumes de importações aumentaram e os volumes de exportações caíram, assim 

tornando a balança comercial deficitária durante este período, a desvalorização da taxa 

de câmbio não era uma opção para ajustar este problema e a pressão gerada por esta 

situação era cada vez maior, assim em 1999 o regime cambial teve que ser modificada a 

fim de evitar que o Brasil não conseguisse honra os seus compromissos. 

 Em 1999, a crise brasileira marcada pela mudança de regime cambial para 

câmbio flutuante acabou gerando uma forte pressão externa nesta variável. Este forte 

pressão externa é detectada pelo Heat Map entre Janeiro de 1999 e Dezembro de 2000. 

O heat index mostrou valores extremamente altos a partir de 1999, ou seja, a pressão foi 

tão impactante que a mudança de regime cambial deflagrou um alto impacto do 

contágio externo nesta variável, assim sendo a diferença do valor de Dezembro de 1998 

para Janeiro de 1999 é imensa. 

 

Figura 8 – Heat Map da taxa de juros, Brasil, janeiro/1997 a dezembro/2000 

TAXA DE JUROS 

JAN/97 FEV/97 MAR/97 ABR/97 MAI/97 JUN/97 JUL/97 AGO/97 SET/97 OUT/97 NOV/97 DEZ/97 

            

 

JAN/98 FEV/98 MAR/98 ABR/98 MAI/98 JUN/98 JUL/98 AGO/98 SET/98 OUT/98 NOV/98 DEZ/98 

            

 

JAN/99 FEV/99 MAR/99 ABR/99 MAI/99 JUN/99 JUL/99 AGO/99 SET/99 OUT/99 NOV/99 DEZ/99 

            

 

JAN/00 FEV/00 MAR/00 ABR/00 MAI/00 JUN/00 JUL/00 AGO/00 SET/00 OUT/00 NOV/00 DEZ/00 

            

Fonte: Elaboração própria, a partir dos resultados obtidos na pesquisa 

 

A variável taxa de juros apresentou baixo sinal de volatilidade durante o período 

analisado, este resultado pode ser justificado pela maior controle nacional dos 
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formuladores de política monetária, ou seja, a oscilação da taxa de juros está mais 

relacionada a ajustes internos do que a pressão do mercado externo. A taxa de juros é 

diferente do IBOVESPA, por exemplo, onde o mesmo se modifica rapidamente a partir 

de perturbações e notícias ruins vindas de todas as partes do mundo, neste caso a 

oscilação acontece quase simultaneamente às movimentações do mercado externo. 

 O Heat Map detectou que apenas em Janeiro de 1997 existiu um contágio 

significativo na variável taxa de juros. 

O começo da crise asiática em Janeiro de 1997 é a explicação mais plausível 

para este ponto no gráfico, ainda que o efeito tenha sido notado apenas em um pequeno 

período. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou analisar o efeito contagio nos países emergentes e as 

consequências geradas ao Brasil. Especificamente, buscou-se verificar o impacto das 

crises dos países emergentes nas variáveis taxa de juros, taxa de câmbio, risco país e 

IBOVESPA do Brasil. O período estudado compreendeu os anos de 1990 e 2000. 

Averiguou-se pela análise teórica as principais características das crises dos 

países emergentes na década de 1990, assim foi possível identificar características 

gerais e, também, individuais nas crises financeiras geradas pelo efeito contágio. As 

principais características comuns a todas as crises foram: a desconfiança por parte dos 

investidores estrangeiros, dificuldades em honrar compromissos da dívida pública 

externa, balança comercial desfavorável e uma valorização cambial que não se 

sustentou em longo prazo. 

A partir da análise estatística e do Heat Map foi possível localizar o período que 

o Brasil foi mais impactado pelas crises externas nas variáveis utilizadas, e partir disso 

relacionar com a teoria para entender se os resultados apresentados fazem sentido. 

A estatística descritiva do período como um todo demostrou grande oscilação 

nas variáveis analisadas. A taxa de juros sempre se mostrou elevada para atrair 

investimentos externos, e no segundo momento, para impedir à fuga de capitais do 

Brasil. A taxa de câmbio apresentou uma variação pequena até 1999, quando o Brasil 

mudou o sistema de bandas cambiais para câmbio flutuante, e depois, a variação 

aumentou, pois a taxa de câmbio foi desvalorizada para ser um contraponto aos efeitos 

da crise brasileira. O risco país brasileiro mostrou uma grande variação na primeira 

metade da década, pois a hiperinflação tornava o cenário instável, após o Plano Real a 

variável se tornou mais estável e passou oscilar em pequenos períodos ocasionados 

pelas crises externas dos países emergentes. O IBOVESPA também sofreu grande 

variação e os efeitos das crises externas tiveram impactos quase simultâneos nessa 

variável. 

O Heat Map mostrou que as variáveis taxa de câmbio e IBOVESPA sofreram 

grande volatilidade em vários momentos, em que o IBOVESPA gerou um indício de 

contágio na maior parte do período analisado, enquanto a taxa de juros gerou um indício 

de contágio apenas durante o início crise asiática em Janeiro de 1997. 
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O risco país mostrou indício de contágio em períodos pequenos e específicos. 

Esta variável teve problemas maiores num período anterior ao analisado, onde existia 

hiperinflação, já no período analisado foi encontrado apenas indícios em Agosto de 

1998 e Janeiro de 1999. 

A taxa de juros mostrou ser uma variável que não sofre tanto impacto aos 

acontecimentos externos e está mais ligada à formulação de política monetária interna, 

sendo mais difícil captar a volatilidade no Heat Map, logo a taxa de juros é utilizada 

para ser uma resposta às pressões externas neste período, seja para atrair capital ou 

impedir a fuga do mesmo. 

Conclui-se que está pesquisa tem grande relevância, no sentido de entender a 

trajetória das variáveis econômicas brasileiras no cenário de crises financeiras mundiais. 

É possível concluir que as crises asiática e russa tiveram forte impacto na trajetória das 

variáveis brasileiras, principalmente no IBOVESPA e na taxa de câmbio.  
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