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Resumo 

 

Dada a importância da avaliação das agências de classificação de risco de crédito (ACRC) 

em afetar os mercados financeiros internacionais e a economia real, especialmente nos 

países em desenvolvimento, é de grande relevância o estudo dos mais diversos aspectos 

que envolvem a análise da probabilidade de inadimplência soberana. Para tanto, esta tese 

examina a avaliação das principais ACRC sob três perspectivas inexploradas pela 

literatura. O capítulo 1 analisa o efeito da transparência do banco central nas notas de 

risco soberano por meio de dois canais: o primeiro é o canal direto e ocorre devido à 

redução de incertezas em relação às decisões de política monetária; o segundo é um canal 

indireto e ocorre através da taxa de inflação. Com base em uma amostra de 50 países 

(onde 40 são países em desenvolvimento) para o período 1998-2014 e metodologia de 

dados em painel, as estimativas sugerem que países com maior transparência do banco 

central apresentam níveis mais baixos de inflação e melhores classificações de risco 

soberano. Desse modo, governos podem melhorar a sua nota soberana, depositando 

esforços em aumentar a transparência do banco central. Os resultados são observados para 

a amostra completa e para a amostra de países em desenvolvimento. O capítulo 2 investiga 

se as notícias de crédito soberano associadas aos títulos brasileiros (medidas por uma 

variável abrangente de classificação de crédito) afetam a tendência comum de desacordo 

sobre as expectativas de taxas de câmbio no Brasil, bem como o desacordo para 12 e 24 

meses à frente. Os resultados indicam que as notícias negativas (positivas) sobre crédito 

soberano, dadas por um rebaixamento (elevação) da nota soberana e/ou um status 

negativo (positivo) do outlook e credit watch, aumentam (diminuem) o desacordo das 

expectativas da taxa de câmbio. Portanto, as avaliações das ACRC podem afetar setores 

econômicos que dependem do valor futuro da taxa de câmbio para administrar seus 

negócios. Além disso, a noção de que notícias de crédito soberano podem afetar o 

processo de formação de expectativas em relação à taxa de câmbio pode contribuir para 

um governo mais comprometido com sua reputação de risco de default soberano. Por fim, 

o capítulo 3 tem como objetivo prever a percepção de risco soberano das principais ACRC 

relacionados aos títulos brasileiros por meio da aplicação de diferentes técnicas de 

Machine Learning e avaliar sua capacidade preditiva, a fim de descobrir qual é o melhor 

para esta tarefa. Com base em dados mensais de janeiro de 1996 a novembro de 2018, 

são realizados vários exercícios de previsão empregando os métodos K-Nearest 

Neighbors (KNN), Gradient Boosted Random Trees (GBRT) e Multilayer Perceptron 

(MLP). Os resultados sugerem que a técnica MLP é a mais confiável. Sua capacidade de 

previsão é relativamente alta em comparação com os outros dois métodos. Seus erros de 

previsão são os mais baixos nos exercícios de previsões out-of-sample e em toda amostra. 

Estes resultados são válidos se considerarmos a estrutura de classificação das ACRC 

como linear ou logarítmica. Além disso, seus erros de previsão não estão associados 

estatisticamente a mudanças na opinião das ACRC de qualquer espécie. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Nota soberana, Metas de inflação, Transparência monetária, Desacordo 

de expectativas, Machine Learning.  
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Abstract 

 

Given the importance of Credit Rating Agencies’ assessment in affecting international 

financial markets and the real economy, especially in developing countries, it is of great 

relevance the study of the most diverse aspects that involve the analysis of sovereign 

default likelihood. To this end, this thesis examines the assessment of the main credit risk 

rating agencies from three perspectives previously unexplored by the literature. Chapter 

1 analyzes the effect of central bank transparency on sovereign risk ratings through two 

channels: the first is the direct channel, and occurs due to the reduction of uncertainties 

regarding monetary policy decisions; the second is an indirect channel, and occurs 

through the inflation rate. Based on a sample of 50 countries (where 40 are developing 

countries) for the period 1998-2014, and panel data methodology. The estimates suggest 

countries with greater central bank transparency present lower levels of inflation, and 

better sovereign risk ratings. Governments can raise their sovereign risk ratings by 

making efforts to raise central bank transparency. The results are observed for the full 

sample, and for the sample of developing countries. Chapter 2 investigates whether 

sovereign credit news associated to Brazilian bonds (measured by a comprehensive credit 

rating variable) affects the common trend of disagreement about exchange rate 

expectations in Brazil, as well as the disagreement for 12 and 24 months ahead. The 

results indicate that negative (positive) sovereign credit news, given by a rating 

downgrade (upgrade) and/or a negative (positive) outlook/watch status, increase 

(decrease) the disagreement about exchange rate expectations. Hence, CRAs’ 

assessments can affect economic sectors that rely on the future value of the exchange rate 

to run their business. Besides, the notion that sovereign credit news can affect the 

expectations formation process regarding the exchange rate may contribute to a 

government more committed with its sovereign credit risk reputation. Lastly, chapter 3 

study aims to forecast sovereign risk perception of the main CRAs related to Brazilian 

bonds through the application of different Machine Learning techniques and evaluate 

their predictive accuracy in order to find out which one is best for this task. Based on 

monthly data from January 1996 to November 2018, we perform several forecast 

exercises employing the K-Nearest Neighbors, the Gradient Boosted Random Trees and 

the Multilayer Perceptron methods. Our results suggest that the Multilayer Perceptron 

technique is the most reliable one. Its predictive accuracy are relative high compared with 

the other two methods. Its forecast errors are the lowest in both the out-of-sample and 

whole sample forecasts’ exercises. These results holds if we consider the CRAs 

classification structure as linear or logarithmic. Moreover, its forecast errors are not 

statistically associated to changes in CRAs’ opinion of any sort.  

 

 

Keywords: Sovereign ratings, Inflation Targeting, Monetary Transparency, 

Disagreement in expectations, Machine Learning 
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PRÓLOGO 

 

As notas de risco de crédito soberano são uma avaliação condensada da capacidade 

e disposição de um governo de pagar sua dívida interna e/ou externa no prazo 

determinado, representando uma estimativa futura da probabilidade de inadimplência de 

um país (Cantor e Packer 1996; Reinhart 2002; Montes et al. 2016). Tais notas são 

elaboradas por Agências de Classificação de Risco de Crédito (ACRC) por solicitação de 

governos e mediante certa remuneração.  Apesar de não ser divulgado explicitamente, 

sabe-se que as ACRC utilizam uma combinação de variáveis quantitativas e qualitativas 

para determinar a nota soberana de um país. De acordo com Standard & Poor's (2002), as 

variáveis quantitativas abrangem diferentes medidas de desempenho econômico-

financeiro, como crescimento econômico, estabilidade financeira, inflação, desempenho 

fiscal, liquidez externa e serviço da dívida pública. Por outro lado, aspectos qualitativos 

também estão incluídos nas avaliações, como riscos políticos, nível de democracia, 

transparência do governo e corrupção. 

A demanda por notas de risco de crédito soberano tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, principalmente devida à globalização dos mercados 

de capitais. Como investidores estão cada vez mais focados na diversificação da sua 

carteira de ativos, mudanças nas notas soberanas contribuem na reponderação dos 

portfólios internacionais (Bissoondoyal-Bheenick 2005; Kim e Wu, 2008). Deste modo, 

as avaliações das ACRC são responsáveis por afetar o fluxo internacional de capital, em 

especial nos países em desenvolvimento (Reinhart 2002). Pode-se dizer que as ACRC 

desempenham um papel crucial nos mercados financeiros ao fornecer informações 

valiosas de risco de crédito dos títulos soberanos.  

Por exemplo, existem evidências empíricas de que as notas soberanas, emitidas 

pelas principais ACRC, podem afetar o movimento da taxa de câmbio (e.g., Alsakka e 

Gwilym, 2012; Baum et al., 2016), os retornos (e.g., Brooks et al. 2004) e a liquidez do 

mercado acionário (e.g., Lee et al., 2016), bem como spreads de credit default swaps 

(CDS) (e.g., Binici e Hutchison, 2018) e de empréstimos corporativos (e.g., Drago e 

Gallo, 2017). Por sua vez, mudanças nas notas soberanas são capazes de influenciar a 

economia real por meio de decisões de investimento e financiamento privados (e.g., Chen 

et al, 2013; Almeida, 2016).  

Portanto, é de suma importância para governos e investidores entender: 1) quais 

fatores e seus respectivos pesos as ACRC consideram ao atribuir uma nota soberana, uma 
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vez que as variáveis específicas e a metodologia de formulação das notas não são de 

conhecimento público; 2) de que forma os agentes do mercado respondem às mudanças 

na percepção de risco soberano das ACRC e, por fim; 3) qual será a trajetória futura desta 

avaliação. Deste modo, tais agentes estarão melhor amparados frentes à mudanças na 

avaliação de risco soberano, permitindo, por exemplo, a mitigação de eventuais prejuízos 

no bem-estar social (do ponto de vista governamental) ou a obtenção de retornos 

financeiros anormais (do ponto de vista dos investidores). Sendo assim, esta tese divide 

a sua atenção nestes três objetivos centrais.  

Inspirado no artigo de Arbatli e Escolano (2015), o primeiro capítulo analisa uma 

possível relação entre o nível de transparência das políticas econômicas adotadas pela 

autoridade monetária e a nota de crédito soberano emitidas pelas principais ACRC.1 Além 

disso, o estudo desmembra esta relação entre um efeito direto e indireto do nível de 

transparência sobre as notas soberanas. O efeito direto tende a ocorrer porque incertezas 

quanto às decisões de política monetária são reduzidas quando a autoridade monetária é 

mais transparente sobre suas perspectivas econômicas e políticas. Por outro lado, o efeito 

indireto transcorreria por meio da taxa de inflação, no qual elevações da nota soberana 

estariam associadas com baixos níveis inflacionários. Os resultados encontrados 

corroboram estas visões.  

O segundo capítulo destina-se a investigar se alterações na percepção de risco 

soberano das principais ACRC são capazes de influenciar as expectativas do mercado 

quanto ao valor futuro da taxa de câmbio. Em particular, se a piora (melhora) na avaliação 

das ACRC quanto à probabilidade de inadimplência da dívida soberana está associada 

com o aumento (redução) do desacordo das expectativas sobre a taxa de câmbio. Como 

as evidências empíricas apontam que a percepção de risco soberano tende a afetar a taxa 

de câmbio, sugere-se que o mesmo efeito ocorre sobre o desacordo das expectativas da 

mesma. Para a realização desta análise, uma variável que representa as avaliações das 

ACRC, de maneira abrangente, é construída com base não somente nas notas soberanas, 

mas também nos anúncios quanto à direção futura de mudança da nota, i.e., o credit watch 

e o outlook do título soberano. Os achados do capítulo indicam que a percepção de risco 

soberano das ACRC, de fato, influencia inversamente o desacordo das expectativas sobre 

a taxa de câmbio. Esse resultado é válido para a tendência geral do desacordo das 

expectativas e para diferentes horizontes de previsão. 

                                                             
1 As três principais agências são Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investors Service (Moody’s) e Fitch 

Ratings (Fitch). 
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Por último, o terceiro capítulo tem como objetivo principal examinar a capacidade 

de previsão da percepção de risco soberano por meio de diversas técnicas de Machine 

Learning (ML). A aplicação de técnicas derivadas de ML têm sido vista nos mais diversos 

campos da ciência nos últimos anos, apresentando muitas vezes, melhor acurácia e 

precisão que modelos estatísticos tradicionais. Em particular, a literatura já reporta 

superioridade de modelos de ML sobre os estatísticos no que tange à capacidade de 

previsão das notas soberanas (e.g., Ozturk, 2016; De Moor et al., 2018). Entretanto, pelo 

conhecimento do autor, nenhum estudo até o momento tentou prever a percepção de risco 

soberano, como o capítulo propõe. Além disso, três diferentes técnicas de ML são 

aplicadas de modo a avaliar o melhor método de previsão. Os resultados encontrados 

indicam que o modelo de previsão baseado no método de Rede Neural é o mais confiável 

dentre todos os métodos considerados.  

Em resumo, além deste prólogo, a tese é composta por três ensaios, os quais 

abordam objetivos distintos por diferentes metodologias, e trazem contribuições para 

literatura e resultados até então nunca apresentados. Em comum, estes ensaios têm o 

objeto central da pesquisa: notas de risco de crédito soberano elaboradas por Agências de 

Classificação de Risco de Crédito. Por fim, uma conclusão geral é apresentada resumindo 

os principais achados da tese e suas contribuições. 
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Capítulo 1 

 

 

1. TRANSPARÊNCIA DO BANCO CENTRAL E NOTAS DE 

CRÉDITO SOBERANO: UMA ABORDAGEM EM DADOS EM 

PAINEL 
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1.1. Introdução  

 

As principais agências ACRC utilizam uma combinação de variáveis quantitativas e 

qualitativas para determinar a nota soberana de um país. Apesar de não ser divulgado 

explicitamente, existe um entendimento geral que esta combinação incluí diversas 

variáveis econômico-financeiras, políticas e sociais. Portanto, há espaço para estudos que 

buscam identificar as variáveis que importam na determinação das notas soberanos. De 

modo geral, pode ser identificado um conjunto básico de variáveis macroeconômicas que 

influenciam na avaliação das notas soberanas. Este conjunto é composto por: renda per 

capita, taxa de inflação, taxa crescimento do PIB, dívida externa, balanço fiscal e histórico 

de default. Do ponto de vista político-institucional, fatores como nível democrático e 

transparência do governo, respeito à lei a ordem, corrupção e adoção do regime de metas 

de inflação também se mostraram importantes.  

Por exemplo, Cantor e Packer (1996) investigam os principais determinantes das 

notas de risco soberano emitidas pela S&P e Moody’s. Seus resultados indicam que a 

renda per capita, a taxa de crescimento do PIB e o desenvolvimento econômico afeta 

positivamente as notas soberanas, enquanto a taxa de inflação, a dívida externa e o 

histórico de default têm uma influência negativa. Adotando a mesma classificação das 

notas de Cantor e Packer (1996), Afonso (2003) (ver também, Afonso et al., 2009) 

expandem a análise levando em conta uma amostra maior com respeito ao número de 

países e o período estudado. Seus resultados não mudam consideravelmente. Os 

resultados encontrados por Biglaiser e Staats (2012) apontam que um estado de direito, 

tribunais fortes e independentes e a proteção dos direitos possuem um efeito significativo 

e positivo sobre as notas de risco soberano dos países em desenvolvimento. Em adição, 

Montes et al. (2016) demonstram que, além das variáveis macroeconômicas tradicionais, 

a adoção de metas de inflação, abertura financeira, democracia, cumprimento da lei e da 

ordem, e menos corrupção são importantes para a elevação das notas de risco soberano 

dos países em desenvolvimento. 

No que diz respeito à transparência monetária, em particular, desde o início dos anos 

90, os bancos centrais têm se esforçado para aumentar seus níveis de transparência. 

Segundo Cukierman (2001), a transparência facilita a tarefa de monitorar o banco central 

e de responsabilizá-lo. O aumento da transparência do banco central pode ser entendido 

como parte de uma tendência mais ampla, respondendo à pressão popular, para tornar o 
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governo mais receptivo ao público, reduzir as incertezas em relação às políticas 

monetárias e aumentar a credibilidade dos compromissos do banco central (Dincer e 

Eichengreen, 2014). 

Neste sentido, Dincer e Eichengreen (2014) encontram evidências de que maior 

transparência está associada a menores níveis médios de inflação. Por outro lado, Ramlall 

(2016) aborda o efeito da qualidade institucional do banco central sobre as notas 

soberanas obtidas da S&P. Com base numa análise cross-country para o ano de 2013 com 

114 países, Ramlall (2016) encontra evidências de que a qualidade institucional 

desempenha um papel importante na avaliação do risco-país e na determinação das notas 

soberanas. O estudo referente a este capítulo difere do de Ramlall (2016) em vários 

aspectos: foca-se no efeito da transparência do banco central; as estimativas são baseadas 

na metodologia de dados em painel e; considera-se dois canais pelos quais a transparência 

do banco central afeta as notas soberanas. Portanto, pelo conhecimento do autor, este é o 

primeiro estudo a investigar o efeito da transparência do banco central sobre esta variável.  

Arbatli e Escolano (2015) analisam o efeito da transparência fiscal sobre as notas 

soberanas e encontram evidências de que a transparência fiscal é importante para sua 

melhora. Eles consideram dois canais diferentes pelos quais a transparência fiscal afeta 

as notas soberanas. O primeiro canal é indireto e funciona através do efeito da 

transparência fiscal nos resultados fiscais. Nesse sentido, um sistema fiscal mais 

transparente oferece aos formuladores de políticas incentivos para a adoção de melhores 

práticas. O segundo canal é o efeito direto que a transparência possui na redução da 

incerteza associada a um determinado conjunto de políticas fiscais e financeiras. 

Inspirado no estudo de Arbatli e Escolano (2015), sugere-se a existência de um efeito 

indireto da transparência do banco central nas classificações de risco soberano através da 

taxa de inflação; e, um efeito direto, que ocorre porque as incertezas quanto às decisões 

de política monetária são reduzidas quando o banco central é mais transparente sobre suas 

perspectivas econômicas e políticas. O efeito direto está de acordo com a definição e 

importância da transparência do banco central fornecida por Geraats (2002, pp. 533): “A 

transparência do banco central pode ser definida como a ausência de informações 

assimétricas entre os formuladores de política monetária e outros agentes econômicos. 

Isso significa que reduz a incerteza e isso geralmente é benéfico”. Logo, verifica-se a 

hipótese de que um aumento na transparência do banco central contribui para a melhoria 

das notas de crédito soberano, uma vez que reduz as incertezas sobre a política monetária 

e ajuda na tarefa de controle da inflação. 
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De modo verificar a influência da transparência do banco central sobre as notas 

soberanas, utiliza-se o índice de transparência do banco central fornecido por Dincer e 

Eichengreen (2014) para uma amostra de 50 países (onde 40 são países em 

desenvolvimento) para o período 1998-2014. A análise faz uso da metodologia de dados 

em painel – efeitos fixos por meio dos Mínimos Quadrados Ordinários (FE-OLS) e 

estrutura de dados em painel dinâmico por meio dos Métodos dos Momentos 

Generalizados (D-GMM e S-GMM). São realizadas estimativas para o efeito direto da 

transparência do banco central nas notas soberanas, bem como para o efeito da 

transparência do banco central na taxa de inflação, a fim de capturar o efeito indireto. Os 

resultados mostram que um aumento na transparência do banco central está associado a 

melhores classificações de risco soberano. Essa evidência é observada para a amostra 

completa e para a amostra de países em desenvolvimento (onde o efeito é ainda maior), 

bem como para o canal direto e o canal indireto. 

O restante do capítulo está organizado da seguinte forma: a seção 1.2 apresenta os 

dados utilizados e a metodologia adotada; a seção 1.3 discute os resultados encontrados 

distinguindo-os entre o efeito direto e indireto da transparência monetária sobre as notas 

soberanas das principais ACRC, bem como a variável dependente a ser considerada; por 

último, a seção 1.4 traz as conclusões do capítulo.  

 

1.2. Dados e metodologia 

 

Como o principal objetivo deste capítulo é verificar o efeito da transparência do 

banco central sobre as notas soberanas, é utilizada a classificação de risco soberano 

fornecida pela S&P para os títulos soberanos de longo prazo de 50 países, nos quais 40 

são considerados em desenvolvimento, para o período 1998-2014 (com frequência 

anual).23 As notas dadas pela S&P são variações da escala A, B ou C - em que AAA é a 

classificação mais alta, com a menor probabilidade de inadimplência. Títulos soberanos 

classificados como iguais ou superiores, de acordo com a ordem alfabética, a nota 'BBB' 

são considerados como 'grau de investimento', enquanto aqueles com classificação 

inferior a 'BBB' são considerados 'grau especulativo'. 

                                                             
2 A tabela A.1 no apêndice deste capítulo apresenta a lista de países. A classificação como países 

desenvolvidos e em desenvolvimento está de acordo com o Fundo Monetário Internacional (World 

Economic Outlook - WEO). 
3 Segundo Schumacher (2014), as classificações dadas pelas três principais agências são bastante 

semelhantes, o que torna possível usar a classificação de qualquer uma das três agências. 
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De forma a tratar quantitativamente a escala de classificação, é aplicada uma 

transformação numérica linear. A Tabela 1 apresenta a escala numérica e a classificação 

das notas fornecida pela S&P. A escala numérica vai de 22 (classificação mais alta) a 1 

(pior classificação). A nota atribuída a um país em um ano específico é aquela foi 

observada no final desse ano. 

 

Tabela 1 - Sistema de classificação da nota soberana da S&P e escala numérica 

 

 

A transformação linear dada na Tabela 1 implica que as diferenças das notas 

correspondem uma a uma com diferenças nas percepções do risco-país. Para testar a 

suposição de que, partindo da melhor nota possível, as percepções de risco se deterioram 

lentamente à medida que as notas diminuem, depois se deterioram mais rapidamente em 

uma determinada região das notas (onde as classificação cai de grau de investimento para 

grau especulativo) e, finalmente, se deterioram lentamente novamente à medida que as 

notas chegam ao fundo da classificação, alguns estudos aplicam a transformação logística 
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(e.g., Reisen e Maltzan, 1998; Afonso, 2003; Altenkirch, 2005; Sy, 2004; Alsakka e 

Gwilym, 2012) dada por:4 

(1) 𝐿𝑅𝑖,𝑡 = ln (
𝑅𝑖,𝑡

23−𝑅𝑖,𝑡
) 

onde R representa a nota soberana após ser transformada de acordo com a escala linear 

apresentada na Tabela 1.  

Quanto à variável de interesse, utiliza-se o índice de transparência do banco central 

e fornecido por Dincer e Eichengreen (2014) – aqui denominado TRANSPARENCY.5 

Este índice avalia vários aspectos relacionados à transparência de um banco central. Esses 

aspectos podem ser resumidos em: transparência política, transparência econômica, 

transparência processual, transparência de políticas e transparência operacional.6 O índice 

varia em uma escala de 0 a 15, onde quanto maior o valor do índice, maior o nível de 

transparência.7 A Figura 1 compara a transparência do banco central em 1998 e 2014. 

Existem apenas dois países (Arábia Saudita e Moçambique) que se tornaram mais opacos 

e apenas um país na diagonal (Líbano), indicando que não há alteração na transparência. 

Todos os outros 47 países apresentaram melhora na transparência do banco central. Além 

disso, existe uma correlação positiva (igual a 0,632) entre a transparência do banco central 

e as notas soberanas. 

Em termos de variáveis macroeconômicas introduzidas no modelo econométrico 

(equação 2), elas estão presentes em vários estudos empíricos sobre os determinantes das 

                                                             
4 A ideia subjacente ao uso da transformação logística é que, na parte inferior da escala, como o nível de 

classificação é baixo, as notas podem aumentar rapidamente, à medida que os governos fornecem algumas 

melhorias no cenário econômico, político e institucional. No extremo superior da escala de classificação, 
no entanto, o aumento de um nível adicional é mais lento, porque os requisitos de qualidade soberana são 

agora mais exigentes (Afonso 2003). A inclinação da função logística é maior nas notas intermediárias, 

pois, intuitivamente, a etapa do grau de investimento para o grau especulativo tem implicações mais 

relevantes do que outras variações das notas (Broto e Molina 2016). 
5 https://eml.berkeley.edu/%7Eeichengr/Dincer-Eichengreen_figures&tables_2014_9-4-15.pdf. 
6 De acordo com Dincer e Eichengreen (2014), transparência política refere-se à clareza sobre os objetivos 

das políticas do banco central. Isso inclui uma declaração formal de objetivos, incluindo uma priorização 

explícita no caso de múltiplas metas, uma quantificação do(s) objetivo(s) primário(s) e arranjos 

institucionais explícitos. A transparência econômica concentra-se nas informações econômicas usadas para 

a política monetária. Isso inclui dados econômicos, o modelo econômico empregado pelo banco central 

para construir previsões ou avaliar o impacto de suas decisões e as previsões internas. A transparência 
processual trata da maneira como as decisões de política monetária são tomadas. Transparência política 

significa a rápida divulgação das decisões políticas, juntamente com uma explicação da decisão e uma 

inclinação explícita à política ou indicação de prováveis ações políticas futuras. A transparência operacional 

diz respeito à implementação das ações políticas do banco central. Envolve uma discussão de erros de 

controle na consecução de metas operacionais e distúrbios macroeconômicos (imprevistos) que afetam a 

transmissão da política monetária. Além disso, a avaliação dos resultados macroeconômicos da política 

monetária à luz de seus objetivos também está incluída na transparência operacional. 
7 Como os países da zona do euro compartilham da mesma autoridade monetária, eles recebem o mesmo 

valor por seus níveis de transparência do banco central. 
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notas soberanas e, na maioria das vezes, apresentam significância estatística (e.g., Cantor 

e Packer, 1996; Afonso, 2003; Bozic e Magazzino, 2013; Erdem e Varli, 2014; Montes 

et al., 2016). Este conjunto de controles macroeconômicos é composto pelas seguintes 

variáveis: saldo orçamentário do governo (BUDGET), dívida pública (DEBT), 

crescimento econômico (GDPG), taxa de inflação (INFLATION) e reservas 

internacionais (RESERVES).8  

 

 
Figura 1 - Comparação do Índice de TRANSPARENCY em 1998 e 2014 

 

Além disso, baseado em Montes et al. (2016) e Balima et al. (2017), é incluída uma 

variável dummy nas especificações, indicando a adoção do regime de metas de inflação 

(IT). A variável é igual a '1' se o país i tiver adotado o regime no período e '0', caso 

contrário.9 A inclusão dessa variável é importante, pois a adoção desse regime por vários 

países (desenvolvidos e em desenvolvimento) redefiniu a condução das políticas 

econômicas. Além disso, sob esse regime, é dada grande importância ao compromisso 

                                                             
8 BUDGET é o resultado primário do governo como uma porcentagem do PIB, ou seja, a diferença entre 

as receitas e despesas do governo, excluindo as receitas e despesas de juros (dados obtidos do FMI). A série 

de DEBT é a relação entre a dívida pública de um país e seu PIB (obtido do Fundo Monetário Internacional). 
A série de crescimento econômico (GDPG) é a taxa anual de crescimento percentual do PIB a preços de 

mercado com base em moeda local constante – os agregados estão baseados em dólares americanos 

constantes de 2005 – obtidos do Banco Mundial. A série de inflação (INFLATION) refere-se à variação 

percentual anual dos preços ao consumidor (obtida do Banco Mundial). A série de RESERVES corresponde 

ao montante de reservas estrangeiras como porcentagem do PIB (os dados foram obtidos do Fundo 

Monetário Internacional (IFS) e do Banco Mundial). A Tabela A.2 (apêndice deste capítulo) apresenta as 

estatísticas descritivas de todas as variáveis. 
9 A data de adoção do regime de metas de inflação é baseada na classificação conservadora - ver, de 

Mendonça and de Guimarães e Souza (2012) and Montes et al. (2016). 
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assumido pelos governos com seus objetivos e, portanto, com questões de credibilidade, 

reputação e transparência (Mishkin, 2000). 

Os anos de 2008 e 2009 foram marcados por grande instabilidade financeira em todo 

o mundo, bem como por restrições no mercado de crédito global. Como conseqüência da 

deterioração do cenário econômico, muitos países tiveram suas notas rebaixadas (Montes 

et al., 2016). Portanto, também foi incluído nas especificações uma variável dummy para 

o efeito da crise do subprime (SUBPRIME). Baseado em Montes et al. (2016), esta 

variável é igual a '1' nos anos de 2008 e 2009 e '0' caso contrário. 

A divulgação da nota dos títulos públicos de um país não tem uma data 

predeterminada, e a nota pode alterar a qualquer momento durante o ano. Portanto, as 

variáveis independentes do modelo econométrico estão defasadas em um período de 

tempo; caso contrário, não faria sentido, por exemplo, que o nível de transparência do 

banco central verificado em um determinado ano tivesse algum efeito sobre a mudança 

na nota soberana ocorrida no início daquele ano. Assim, a equação a ser estimada para o 

efeito direto da transparência do banco central nas notas de crédito soberano é dada por: 

 

(2)      R𝑖,t = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖,t−1 + 𝜑1TRANSPARENCIA𝑖,𝑡−1 + 𝜑2MI𝑖,𝑡 + 𝜑3𝑆𝑈𝐵𝑃𝑅𝐼𝑀𝐸 + 𝜀𝑖,𝑡 
 

onde o subscrito i = 1,2,…,50 representa o país; t = 1,2,…,17 indica o ano; e 𝜀 é o ruído 

branco. R representa as notas atribuídas pela S&P e X o conjunto de variáveis de controle. 

Para verificar o efeito indireto uma segunda equação é estimada. Nesse caso, espera-

se que o aumento da transparência do banco central reduza a taxa de inflação, conforme 

evidenciado por Dincer e Eichengreen (2014), que por sua vez tendem a elevar as notas 

soberanas. Assim, além da transparência do banco central, a especificação utiliza um 

conjunto de variáveis de controle (Z) que inclui a inflação passada, o nível de abertura 

comercial (OPENNESS), nível de profundidade financeira (KAOPEN) e taxa de câmbio 

(EX_RATE).10 Essas variáveis de controle foram selecionadas com base nos trabalhos de 

Dincer e Eichengreen (2014) e de Mendonça e Veiga (2014). Além disso, com base na 

literatura (e.g., de Mendonça e Guimarães e Souza, 2012), o efeito da adoção do regime 

de MI – medido pela variável dummy explicada acima – é igualmente considerado. Nesse 

sentido, a equação que captura o efeito da transparência do banco central na inflação e, 

                                                             
10 A série de abertura comercial é a soma das exportações e importações de bens e serviços medidos como 

uma parcela do PIB (obtida do Banco Mundial). A proxy para o nível de profundidade do sistema financeiro 

é dado pelo índice de abertura da conta de capital (Chinn e Ito (2006). O índice está disponível em: 

http://web.pdx.edu/~ito/trilemma_indexes.htm. Os dados da taxa de câmbio foram obtidos no Banco 

Mundial. 
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portanto, o efeito indireto da transparência do banco central nas notas soberanas, é dada 

por: 

 
(3)         INFLATION,t = 𝛾 + μZ 𝑖,t + δ1TRANSPARENCY 𝑖,t + δ2IT𝑖,t + ξ 𝑖,t 

 

onde, o subscrito i = 1,2,…,50 representa o país; t = 1,2,…,17 indica o ano; e 𝜀 é o ruído 

branco.  

É adotada uma análise de dados em painel. Além do método OLS usual para o caso 

de dados em painel empilhados, também é aplicada uma estrutura de dados em painel 

dinâmico (D-GMM e S-GMM). De acordo com Arellano e Bond (1991), uma vantagem 

de usar o método de dados de painel dinâmico (GMM) refere-se a eliminação dos efeitos 

não observados nas regressões e a confiabilidade das estimativas mesmo no caso de 

variáveis omitidas. Em particular, o uso de variáveis instrumentais permite estimar 

parâmetros de forma mais consistente, mesmo no caso de endogeneidade e na ocorrência 

de erros de medição (Bond et al. 2001). 

O modelo empírico desenvolvido neste capítulo está sujeito aos problemas acima 

mencionados. Em resumo, nem todas as variáveis explicativas do modelo são conhecidas 

e mensuráveis. É especialmente o caso da variável qualitativa referente ao nível de 

transparência do banco central incluída nas estimativas. Além disso, a taxa de crescimento 

do PIB real pode ser influenciada pelas notas soberanas, o que, por sua vez, sugere um 

problema de simultaneidade (endogeneidade). 

O modelo proposto por Arellano e Bond (1991) consiste numa estimativa dos dados 

dos GMM em primeira diferença como forma de eliminar efeitos não observados. No 

entanto, Alonso-Borrego e Arellano (1999) e Blundell e Bond (1998) mostraram que a 

primeira diferença dos GMM tem um viés (para amostras grandes e pequenas) e baixa 

precisão. Além disso, o uso de defasagens pode gerar instrumentos fracos (Staiger e Stock 

1997). Como forma de mitigar o problema de fraqueza no D-GMM, Arellano e Bover 

(1995) e Blundell e Bond (1998) sugerem a inclusão das condições de momento. Portanto, 

o S-GMM combina equações de regressão em diferenças e em níveis em um único 

sistema e usa as variáveis em primeira diferença e em nível defasadas como instrumentos. 

Embora as abordagens D-GMM e S-GMM sejam adequadas para um pequeno 

número de períodos (t) e um grande número de indivíduos (i), no caso de amostras 

pequenas, quando os instrumentos são muitos, eles tendem sobre ajustar (over-fit) as 

variáveis instrumentadas criando um viés nos resultados (Roodman 2009). Portanto, com 

o objetivo de evitar o uso de um número excessivo de instrumentos nas regressões e, 
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assim, perder o poder dos testes, relatamos o número de instrumentos (conforme sugerido 

por Roodman 2009) através da razão entre o número de instrumentos e o número de cross-

sections, a qual deve ser menor que um em cada regressão. Além disso, para confirmar a 

validade dos instrumentos nos modelos, é utilizado o teste de restrições de 

sobreidentificação (teste J), conforme sugerido por Arellano (2003). Além disso, foram 

realizados testes de correlação serial de primeira ordem (AR1) e segunda ordem (AR2). 

 

1.3. Resultados 

 

1.3.1.  Efeito direto da TRANSPARENCIA (transformação linear) 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados das estimativas para o efeito direto da 

transparência do banco central nas notas soberanas (equação 2), com a transformação 

numérica linear. Os parâmetros foram estimados para a amostra completa (50 países) e 

para a amostra contendo apenas países em desenvolvimento (40 países). Nesse sentido, é 

possível identificar quais fatores são mais importantes na avaliação do risco de crédito 

dos países em desenvolvimento. Com base na Tabela 2, observa-se que o uso do D-GMM 

e S-GMM não altera os sinais dos coeficientes estimados obtidos por meio de efeitos 

fixos. Além disso, todas as regressões GMM aceitam a hipótese nula dos testes de Sargan 

(estatística J) e, portanto, as restrições de sobreidentificação são válidas. Os testes de AR 

(1) e AR (2) rejeitam a hipótese da presença de autocorrelação serial em todas as 

estimativas. 

Com respeito a principal variável interesse, os resultados de ambas as amostras 

indicam que a transparência do banco central tem um efeito positivo e estatisticamente 

significativo na determinação das notas soberanas. A ideia é que um aumento na 

transparência do banco central também aumente o compromisso do banco central com 

seus objetivos e sua responsabilidade, ajudando a reduzir a probabilidade de 

inadimplência da dívida soberana. É importante notar que a magnitude desse efeito direto 

é maior no caso dos países em desenvolvimento. Considerando os países em 

desenvolvimento, as estimativas indicam que, em média, um aumento de 5 pontos no 

índice de transparência do banco central é capaz de reduzir a estimativa de probabilidade 

de inadimplência destes países em até um nível dentro da classificação da S&P. Nesse 

sentido, um país que tem o limite superior de “grau especulativo” (BB +) pode obter o 

selo de “grau de investimento” (BBB-) se fizer certo esforço para aumentar a 

transparência do banco central. Esse resultado é de grande importância se considerarmos 
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que para a maioria dos países em desenvolvimento, ter o selo "grau de investimento" é 

extremamente importante para atrair capital estrangeiro. 

 

Tabela 2 - Estimação das notas soberanas emitidas pela S&P (transformação linear) 

 
A matriz de covariância consistente de heterocedasticidade de White foi aplicada em todas as regressões. 

Erros padrão estão em parênteses. Efeitos fixos FE-OLS (cross-sections). D-GMM - usa duas etapas de 

Arellano e Bond (1991) sem efeitos de período de tempo. S-GMM - usa duas etapas de Arellano e Bover 

(1995) sem período efeitos de período de tempo. Estimador D-GMM - testes para AR (1) e AR (2) verificam 

que a autocovariância média em primeira ordem e resíduos de segunda ordem, respectivamente, são zero. 
Estimador S-GMM - testes para AR (1) e AR (2) verificam a presença de correlação serial de primeira e 

segunda ordem nos resíduos de primeira diferença. A constante e a nota soberana defasada são omitidas 

por conveniência. Além do uso de regressores defasados, a renda per capita (obtida do Banco Mundial) e 

um índice de serviço da dívida externa (obtido do International Country Risk Guide) foram utilizados como 

instrumentos. Níveis de significância: *** indica significância de 0,01, ** indica significância de 0,05 e * 

indica significância de 0,05. 

 

Por sua vez, a menor magnitude dos coeficientes estimados para o efeito direto, com 

base na amostra completa, pode ser entendida, dado o histórico de maior 

comprometimento no combate à inflação pelos países desenvolvidos. Como resultado, os 

países em desenvolvimento tendem a ter maior potencial de ganhos quando a 

transparência é aumentada do que os países que já possuem um maior grau de 

desenvolvimento institucional. Esse argumento pode ser estendido para explicar os 

resultados obtidos para a adoção de metas de inflação. Embora os coeficientes estimados 
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para a variável MI exibam o sinal esperado em todas as especificações, a significância 

estatística é encontrada apenas nos países em desenvolvimento através do D-MMG e S-

MMG. Portanto, de acordo com as evidências já encontradas na literatura (e.g., Montes 

et al. 2016), a adoção da MI tende a elevar as notas soberanas destes países. 

Em termos de variáveis de controle, observa-se que duas variáveis apresentam 

significância estatística para ambas as amostras e para todos os métodos utilizados: a taxa 

de crescimento real do PIB (GDPG) e a relação dívida bruta/PIB (DEBT). Com base nas 

estimativas, o crescimento econômico e a dívida pública são fatores importantes na 

determinação da nota de risco soberano dos países. Um país que aumenta sua relação 

dívida/PIB tende a aumentar sua probabilidade de inadimplência, o que, por sua vez, leva 

a um rebaixamento da sua nota. Por outro lado, o crescimento econômico contribui para 

aumentar a nota soberana. Além disso, os coeficientes negativos e estatisticamente 

significativos do SUBPRIME, em cinco das seis estimativas, reforçam o efeito de 

deterioração que a crise teve sobre as notas. Esses resultados corroboram outros estudos 

sobre os determinantes das notas soberanas (e.g., Hill et al. 2010; Afonso et al. 2011; 

Montes et al. 2016). 

Por sua vez, INFLATION e RESERVES apresentam significância estatística nas 

estimativas por meio do painel dinâmico (D-GMM e S-GMM) para ambas as amostras. 

Além disso, a variável BUDGET mostrou significância em três das quatro estimativas do 

painel dinâmico. Portanto, a redução da taxa de inflação, o acúmulo de reservas 

internacionais e a melhoria do quadro fiscal elevam as notas. Esses resultados estão de 

acordo com vários estudos na literatura (e.g., Afonso 2003; Biglaiser e Staats 2012; Hill 

et al. 2010; Arbatli e Escolano 2015; Montes et al. 2016). 

 

1.3.2.  Efeito direto da TRANSPARENCIA (transformação logística) 

 

Utilizando as notas soberanas com transformação logística na equação 2, é examindo 

o efeito direto uma vez mais. Como anteriormente, são feitas estimatições para a amostra 

completa e para a amostra dos países em desenvolvimento. A tabela 3 apresenta os 

resultados. Em relação ao efeito da transparência do banco central, os resultados 

corroboram os achados relatados na tabela 2. Os coeficientes para o efeito da 

transparência do banco central apresentam sinais positivos e significância estatística em 

todas as estimativas para as amostras e em todos os métodos. 

 
 



16 
 

Tabela 3 - Estimação das notas soberanas emitidas pela S&P (transformação logística) 

 
A matriz de covariância consistente de heterocedasticidade de White foi aplicada em todas as regressões. 

Erros padrão estão em parênteses. Efeitos fixos FE-OLS (cross-sections). D-GMM - usa duas etapas de 

Arellano e Bond (1991) sem efeitos de período de tempo. S-GMM - usa duas etapas de Arellano e Bover 

(1995) sem período efeitos de período de tempo. Estimador D-GMM - testes para AR (1) e AR (2) verificam 

que a autocovariância média em primeira ordem e resíduos de segunda ordem, respectivamente, são zero. 

Estimador S-GMM - testes para AR (1) e AR (2) verificam a presença de correlação serial de primeira e 

segunda ordem nos resíduos de primeira diferença. A constante e a nota soberana defasada são omitidas 

por conveniência. Além do uso de regressores defasados, a renda per capita (obtida do Banco Mundial) e 

um índice de serviço da dívida externa (obtido do International Country Risk Guide) foram utilizados como 

instrumentos. Níveis de significância: *** indica significância de 0,01, ** indica significância de 0,05 e * 

indica significância de 0,05. 

 

As estimativas para os efeitos do crescimento econômico e da dívida pública estão 

de acordo com os resultados apresentados na tabela 2. Portanto, os resultados reforçam 

que a redução da relação dívida/PIB implica uma redução na probabilidade de 

inadimplência da dívida, elevando as notas soberanas. Em relação às demais variáveis de 

controle, em geral, os resultados das estimações confirmam os observados na seção 

anterior. No entanto, os resultados para a adoção do regime de metas de inflação não 

apresentam significância estatística na maioria dos casos; somente o coeficiente obtido 

para a amostra em desenvolvimento através do D-GMM apresenta o sinal esperado e a 

significância estatística. Portanto, com relação ao efeito direto da variável IT, os 
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resultados (obtidos através da transformação linear e da transformação logística) sugerem 

que a adoção do regime de metas é mais importante para os países em desenvolvimento. 

 

1.3.3.  Efeito indireto: influência da transparência do banco central na inflação 

 

Esta seção destina-se a examinar os resultados para o efeito da transparência do banco 

central sobre a taxa de inflação e, portanto, o efeito indireto sobre as notas soberanas por 

meio da taxa de inflação. A tabela 4 apresenta os resultados.  

Os resultados sugerem que uma maior transparência do banco central está associada 

a níveis mais baixos de inflação, o que reforça as conclusões de Dincer e Eichengreen 

(2014). Todos os coeficientes estimados apresentam sinais negativos, e a significância 

estatística é encontrada em quase todos os coeficientes (exceto na amostra completa na 

estimação via FE-OLS). Além disso, o efeito da transparência sobre a inflação é maior na 

amostra de países em desenvolvimento. Assim, o aumento da transparência do banco 

central é capaz de afetar diretamente as notas soberanas (uma vez que sugere maior 

comprometimento com a estabilização econômica, reduzindo as incertezas na economia), 

bem como indiretamente (uma vez que reduz a taxa de inflação). 

Assim como em Mendonça e Guimarães e Souza (2012), a adoção do regime de 

metas de inflação mostrou-se uma estratégia eficaz para controlar a inflação. Em todas as 

especificações, os coeficientes da variável IT são negativos e apresentam significância 

estatística. Portanto, semelhante à evidência do efeito da transparência sobre as notas, a 

adoção do IT é capaz de afetar indiretamente está variável através da taxa de inflação. 

Em termos de variáveis de controle, os coeficientes estimados apontam para os 

seguintes resultados. As estimativas para o efeito da inflação passada na taxa de inflação 

atual indicam, com significância estatística, um efeito positivo, ou seja, um aumento na 

inflação passada aumenta a taxa de inflação atual - corroborando Dincer e Eichengreen 

(2014). Os coeficientes estimados para a taxa de câmbio revelam um efeito positivo e 

significativo na taxa de inflação, sugerindo a presença de pass-through cambial. Além 

disso, os resultados sugerem que quanto maior o grau de abertura financeira, menor é a 

taxa de inflação, corroborando Ghosh (2014). Por sua vez, as conclusões para o efeito de 

abertura comercial são contrárias aos resultados obtidos por Dincer e Eichengreen (2014). 

Nossas estimativas revelam um efeito positivo e significativo da variável OPENNESS na 

INFLATION. Esse resultado está de acordo com outros estudos, que descobriram que um 

aumento da globalização, por meio de um maior volume de comércio de bens e serviços, 
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pressiona a inflação (e.g., Narayan et al., 2011; Bianchi e Civelli, 2015; Ahmad e Civelli, 

2016). 

 

Tabela 4 – Estimação da taxa de inflação 

 
A matriz de covariância consistente de heterocedasticidade de White foi aplicada em todas as regressões. 

Erros padrão estão em parênteses. Efeitos fixos FE-OLS (cross-sections). D-GMM - usa duas etapas de 

Arellano e Bond (1991) sem efeitos de período de tempo. S-GMM - usa duas etapas de Arellano e Bover 

(1995) sem período efeitos de período de tempo. Estimador D-GMM - testes para AR (1) e AR (2) verificam 

que a autocovariância média em primeira ordem e resíduos de segunda ordem, respectivamente, são zero. 

Estimador S-GMM - testes para AR (1) e AR (2) verificam a presença de correlação serial de primeira e 

segunda ordem nos resíduos de primeira diferença. A constante e a nota soberana defasada são omitidas 

por conveniência. Além do uso de regressores defasados, indicadores de estabilidade política, corrupção, 

lei e ordem, democracia e qualidade da burocracia (todos obtidos do International Country Risk Guide) 

foram utilizados como instrumentos. Níveis de significância: *** indica significância de 0,01, ** indica 

significância de 0,05 e * indica significância de 0,05. 

 
 

 1.4. Conclusões 

 

O desenho institucional dos bancos centrais é um aspecto essencial da governança 

macroeconômica, e a transparência do banco central surge como um mecanismo 

destinado a melhorá-lo. Por sua vez, como as ACRC levam em consideração a qualidade 

das instituições de um país e, portanto, consideram o sucesso do banco central em termos 

de governança macroeconômica, a transparência monetária representa um aspecto 

importante ao analisar a probabilidade de inadimplência soberana. Nesse sentido, este 
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capítulo investiga o efeito da transparência do banco central nas notas soberanas. Este 

estudo contribui com a literatura, pois é o primeiro a abordar essa relação. Sugere-se que 

a transparência do banco central afeta as notas soberanas diretamente e também por meio 

de um mecanismo de transmissão. O efeito direto ocorre devido à redução de incertezas 

em relação às decisões de política monetária. O efeito indireto ocorre pelo efeito da 

transparência do banco central na inflação. 

Com base nos achados empíricos, este estudo traz a seguinte mensagem: a 

transparência do banco central contribui na redução da probabilidade de inadimplência 

por meio de elevações nas notas soberanas. As estimativas sugerem que países com maior 

transparência monetária apresentam níveis mais baixos de inflação e melhores 

classificações de risco soberano. Esses resultados são observados para a amostra completa 

e para a amostra de países em desenvolvimento. O efeito é observado diretamente e 

indiretamente. Nesse sentido, o aumento da transparência é capaz de impactar as notas 

soberanas não apenas diretamente, mas também com base na redução da taxa de inflação. 

Portanto, os governos podem aumentar suas notas de crédito de títulos públicos não 

apenas melhorando seus indicadores econômicos e políticos, mas também realizando 

esforços para aumentar o nível de transparência da sua autoridade monetária.  
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1.5 Apêndice A 

 

 Tabela A.1 - Lista de países da amostra  

 
 
 

Tabela A.2 - Estatística descritiva 
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Capítulo 2 

 

 

2. PERCEPÇÃO DE RISCO SOBERANO E O DESACORDO DAS 

EXPECTATIVAS SOBRE A TAXA DE CÂMBIO: EVIDÊNCIA 

DE UM PAÍS EMERGENTE 
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2.1 Introdução  

 

Para os países com metas de inflação, ancorar as expectativas de inflação é essencial 

para atingir a meta de inflação. Entretanto, divergências nas expectativas sobre inflação 

podem ocorrer (Mankiw et al., 2003; Oliveira e Curi 2016; Montes et al 2016a; Montes e 

Ferreira, 2018), e essa discordância pode surgir da falta de consenso no processo de 

formação de expectativas sobre taxa de câmbio. Montes e Ferreira (2018) fornecem 

evidências de que o aumento da discordância sobre as expectativas da taxa de câmbio 

aumenta a discordância sobre as expectativas da inflação. Portanto, entender o desacordo 

sobre as expectativas da taxa de câmbio é importante para os países com MI, uma vez que 

esse desacordo afeta as expectativas de inflação. 

Por sua vez, as ACRC desempenham um papel crucial nos mercados financeiros 

internacionais, fornecendo informações de crédito sobre títulos soberanos. As avaliações 

dos ACRC são responsáveis por afetar os fluxos internacionais de capital, especialmente 

nos países em desenvolvimento e, como consequência, alterações nas notas soberanas 

podem causar mudanças na trajetória da taxa de câmbio. Por exemplo, alguns 

investidores, como fundos de pensão de países desenvolvidos, venderiam os títulos 

soberanos do país afetado se a probabilidade de inadimplência aumentar, o que afetaria a 

taxa de câmbio. Portanto, o “voo para a qualidade” anda de mãos dadas com a 

desvalorização da moeda nacional. Alsakka e Gwilym (2012) e Baum et al. (2016) 

fornecem evidências de que os anúncios das ACRC podem causar movimentos na taxa 

de câmbio. 

As ACRC usam uma combinação de fatores quantitativos e qualitativos para avaliar 

o risco de crédito do título soberano de um país. No entanto, as informações de crédito 

soberano são divulgadas não apenas por alterações nas notas, mas também por anúncios 

via outlook e credit watch. Embora as alterações das notas estejam associadas a mudanças 

permanentes na qualidade de crédito do emissor, os relatórios de outlook e credit watch 

são instrumentos de apoio que indicam possíveis ajustes da nota no futuro. Kaminsky e 

Schmukler (2002) e Sy (2004), por exemplo, encontram evidências de que os status 

vinculados ao outlook e credit watch são ao menos tão importantes quanto mudanças nas 

notas soberanas para afetar os mercados financeiros. Portanto, com base em todos os 

anúncios de risco de crédito emitidas pelas ACRC, é possível criar uma variável que 

represente a nota de risco de crédito soberano de forma abrangente (NSA), capaz de 

indicar a percepção das ACRC quanto ao risco soberano de um país. 
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Utilizando notas de crédito soberano ou a variável NSA, vários estudos descobriram 

que as opiniões das ACRC afetam os mercados financeiros de diferentes formas (e.g., 

Hand et al., 1992; Hull et al., 2004; Norden e Weber, 2004; Gande e Parsley, 2005; 

Ferreira e Gama, 2007; Hill et al., 2010; Ismailescu e Kazemi, 2010; Alsakka et al., 2014; 

Drago e Gallo, 2017a e 2017b; Caselli et al., 2016; Baum et al., 2016; Eraslan, 2017; Riaz 

et al., 2019). No entanto, não existem estudos que analisaram o efeito das notas soberanas 

ou da variável NSA na discordância de expectativas. Assim, como novidade, o presente 

capítulo tem como objetivo investigar se a percepção de risco soberano do Brasil, dada 

pelos distintos anúncios das ACRC, pode afetar as expectativas de taxas de câmbio neste 

país. 

Nesse sentido, o estudo traz as seguintes contribuições para a literatura. Primeiro, 

investiga-se se os anúncios das ACRC (capturados pelas variáveis NSA) afetam o 

processo de formação de expectativas sobre a taxa de câmbio e, como consequência, o 

desacordo sobre as expectativas da taxa de câmbio. Pelo conhecimento do autor, nenhum 

estudo abordou essa questão.11 Isso é importante porque as expectativas de taxa de câmbio 

afetam as expectativas de inflação, bem como várias variáveis financeiras. Devido ao fato 

de as expectativas desempenharem um papel fundamental no processo de tomada de 

decisão, os estudos que abordam o seu processo de formação buscam compreender os 

determinantes e as consequências do desacordo nas expectativas (e.g., Söderlind 2011; 

Dovern et al. 2012; Oliveira e Curi 2016; Montes et al. 2016a; Rico et al. 2016). Mankiw 

et al. (2003) argumentam que os agentes podem apresentar divergências em suas 

expectativas e, portanto, discordam sobre o comportamento futuro de diferentes variáveis 

econômicas. Também se enfatiza que o desacordo nas expectativas pode ser substancial 

e variar ao longo do tempo, de acordo com a evolução das incertezas em torno do 

comportamento de certas variáveis econômicas. Assim, como novidade, o estudo traz 

evidências sobre o impacto dos anúncios das ACRC no desacordo sobre as expectativas 

da taxa de câmbio. 

Segundo, estima-se o impacto da percepção do risco soberano do Brasil em medidas 

de desacordo de diferentes horizontes de previsão (12, 24 e 36 meses à frente). Por fim, 

com base em uma análise dinâmica, também se examina a duração deste efeito em cada 

medida de desacordo. Isso permite observar como as medidas de desacordo de horizontes 

                                                             
11 O presente estudo difere dos trabalhos de Alsakka e Gwilym (2012) e Baum et al. (2016), que analisam 

o efeito dos anúncios das ACRC no nível da taxa de câmbio e na volatilidade. 
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de previsão distintos, bem como sua tendência comum, respondem aos anúncios das 

ACRC. 

Quatro variáveis de NSA são construídas, que incluem a nota soberana, o outlook e 

o credit watch. Estas variáveis fornecem uma ampla perspectiva em relação à percepção 

de risco-país das ACRC. Os resultados sugerem que as notícias negativas (positivas) 

quanto ao risco de crédito soberano, dadas por um rebaixamento (elevação) da nota e/ou 

um status negativo (positivo) do outlook/credit watch, aumentam (diminuem) o 

desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio. A interpretação é direta. A 

deterioração da percepção de risco soberano aumenta a saída de capital e leva à 

desvalorização da moeda doméstica. Esses efeitos aumentam a incerteza quanto aos 

resultados econômicos futuros, que tendem a aumentar a dispersão e, portanto, o 

desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio. 

O restante do capítulo está organizado da seguinte forma: a seção 2.2 apresenta os 

dados utilizados e a metodologia adotada; a seção 2.3 discute os resultados encontrados 

do efeito da percepção de risco soberano sobre a tendência comum, bem como sobre o 

desacordo das expectativas da taxa de câmbio para diferentes horizontes de previsão; a 

seção 2.4 destina-se a fornecer um exercício de robustez incluindo-se uma gama maior 

de variáveis de controle; a seção 2.5  tem como objetivo observar o comportamento 

dinâmico da relação entre percepção de risco soberano e o desacordo das expectativas; 

por último, a seção 2.6 discute as implicações dos resultados encontrados; por fim a seção 

2.7 conclui o capítulo.  

 

2.2 Dados e metodologia 

 

Com o objetivo de estimar o efeito dos anúncios de crédito soberano sobre o 

desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio brasileira, o estudo baseia-se numa 

amostra de séries temporais com dados mensais de dezembro de 2001 a março de 2018. 

As notas soberanas e os anúncios de perspectiva crédito neles incorporados (outlook e 

credit watch) foram coletados do banco de dados da Bloomberg. Todos os dados para as 

demais variáveis, incluindo as séries de expectativas usadas para construir as variáveis de 

desacordo, foram coletados do banco de dados do Banco Central do Brasil (BCB).12  

A medida de desacordo nas expectativas em relação a uma variável para um 

determinado futuro, adotada por este estudo, é a diferença entre o maior valor e o menor 

                                                             
12 http://www.bcb.gov.br/?TIMESERIESEN. 
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valor esperado pelos agentes para essa variável em uma data específica no futuro. A série 

de divergências nas expectativas sobre a taxa de câmbio baseia-se numa pesquisa quanto 

as expectativas dos agentes de mercado. A fim de facilitar o entendimento de como as 

variáveis de desacordo são construídas, e com base em Montes et al. (2016a), Oliveira e 

Curi (2016), Montes e Curi (2017), Montes e Luna (2018) e Montes e Souza (2018), 

apresenta-se a seguinte notação: 𝑡 é o instante no tempo no qual a previsão é feita, 𝑖 

identifica o agente que fez a previsão (𝑖 ∈ 𝐼, onde 𝐼 representa o conjunto de agentes 

pesquisados), 𝑋 é a variável a ser prevista, neste caso, a taxa de câmbio.131415 

Sendo assim, 𝐸𝑖,𝑡𝑋𝑎+𝑗 indica a previsão que o i-ésimo agente fez no período 𝑡 com 

respeito ao valor que a taxa de câmbio irá assumir no fim do ano 𝑎 + 𝑗.16 Portanto, 

𝐸𝑡
𝑚𝑖𝑛𝑋𝑎+𝑗 = min (𝐸𝑖,𝑡𝑋𝑎+𝑗 , 𝑖 ∈ 𝐼) representa o menor valor da distribuição de 

expectativas, ao passo que, 𝐸𝑡
𝑚𝑎𝑥𝑋𝑎+𝑗 = max (𝐸𝑖,𝑡𝑋𝑎+𝑗 , 𝑖 ∈ 𝐼) denota o valor máximo. 

Portanto, a medida de desacordo que é utilizada ao longo deste estudo, 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝑋𝑡
𝑎+𝑗

, 

calculada para todo o intervalo da distribuição é dada por:  

 

(4)            𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝑋𝑡
𝑎+𝑗

= 𝐸𝑡
𝑚𝑎𝑥(𝑋)𝑎+𝑗 − 𝐸𝑡

𝑚𝑖𝑛(𝑋)𝑎+𝑗 

onde 𝑋 é a taxa de câmbio. 

Previsões tais como 𝐸𝑖,𝑡𝑋𝑎+𝑗 são conhecidas como eventos fixos, já que o horizonte 

de previsão, 𝑎 + 𝑗 varia com a progressão do tempo. Nesse sentido, o período prospectivo 

de previsões feitas no momento 𝑡 para o valor que a variável 𝑋 irá assumir no fim do ano 

𝑎 + 𝑗 diminui à medida que 𝑡 se aproxima do final do ano na qual as previsões são feitas, 

𝑎.17 Um comportamento sazonal emerge deste padrão de diminuição dos horizontes de 

                                                             
13 Com base em Oliveira e Curi (2016), Montes et al. (2016), Montes e Luna (2018) e Montes e Souza 
(2018) será utilizada essa medida de discordância ao longo do estudo, uma vez que outras medidas requerem 

informações relacionadas a toda a distribuição de expectativas, o que não é fornecido pelo BCB. O autor 

deste trabalho está ciente de outras medidas de desacordo, como a faixa inter-quartil e a medida de 

divergência de Kulback-Liebler. No entanto, essas medidas requerem o conhecimento de toda a distribuição 

de previsões individuais. Medidas alternativas frequentemente utilizadas, como o desvio padrão e o 

coeficiente de variação, precisam ser interpoladas para serem transformadas em horizonte fixo, o que não 

é apropriado para a análise realizada neste estudo (ver, por exemplo, Oliveira e Curi, (2016)). 
14 O instante do tempo é caracterizado por uma data específica, a saber, um dia𝑑, um mês 𝑚 e um ano 𝑎. 
15 O número de agentes em 𝐼 é I.  
16 𝑗 = 0: ano atual; 𝑗 = 1: ano imediatamente posterior ao ano atual; 𝑗 = 2: dois anos imediatamente 

posteriores ao ano atual; 𝑗 = 3: três anos imediatamente posteriores ao ano atual.  
17 A fim de entender melhor este problema, suponha o seguinte exemplo. Em abril de 2002, um agente faz 

sua previsão com relação ao valor da taxa de câmbio no final de 2002. Nesse caso, poderíamos dizer que o 

horizonte de tempo da previsão é de 9 meses, porque os três primeiros meses de 2002 já se passaram e os 

valores da taxa de câmbio para os três primeiros meses desse ano são conhecidos. Por sua vez, quando este 

agente calcula a sua expectativa da taxa de câmbio em outubro de 2002 com relação ao valor da taxa de 

câmbio no fechamento de 2002, o horizonte de tempo de sua previsão diminui para apenas 3 meses. 
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previsão à medida que o ano progride, pois a dispersão das expectativas tende a diminuir 

à medida que o horizonte de previsão diminui.18 

Para evitar a característica sazonal inerente as medidas de desacordo fundamentada 

na previsão de eventos fixos, grande parte da literatura (e.g., Mankiw et al., 2003; Patton 

e Timmermann, 2010; Dovern et al., 2012) baseia-se em previsões de horizonte fixo. Este 

tipo de horizonte de previsão não varia com o progresso do tempo. Conforme proposto 

por Dovern et al. (2012), a conversão de previsões de eventos fixos em previsões de 

horizonte fixo é feita aplicando a seguinte equação: 

 

(5)        𝐸𝑡𝑋12(𝑗+1) =
12 − (𝑚 − 1)

12
𝐸𝑡𝑋𝑎+𝑗 +

𝑚 − 1

12
𝐸𝑡𝑋𝑎+𝑗+1, 𝑗 = 0, 1, 2, 3, …    

 

onde 𝑚 indica o mês no qual a previsão foi feita e 𝐸𝑡𝑋12(𝑗+1) representa a média das 

expectativas dos agentes em relação ao valor que a variável 𝑋 assumirá no final dos 

próximos 12(𝑗 + 1) meses. A equação (5) é utilizada para interpolar projeções mínimas 

e máximas, a fim de calcular o desacordo na expectativa sobre a taxa de câmbio brasileira. 

O resultado é uma estrutura a termo de desacordo nas expectativas, que consiste nos 

"vértices" 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡
12, 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡

24 e 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡
36. Como o BCB publica previsões para 

o atual e os próximos três anos, a equação (5) é aplicada tomando-se 𝑗 = 0, 1, 2.  Portanto, 

pode-se interpolar as previsões para os horizontes fixos de 12, 24 e 36 meses. Esse 

procedimento é realizado diariamente, o que permite construir a estrutura a termo de 

desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio de cada dia útil. Em seguida, as séries 

temporais compostas de observações diárias são convertidas em frequência mensal por 

meio de uma média aritmética. 

Após calcular os três vencimentos de desacordo nas expectativas em relação à taxa 

de câmbio, é extraído o componente principal destas séries com três vencimentos (12, 24, 

36 meses) (𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡
𝑃𝐶). O componente principal é uma boa proxy para a tendência 

comum do desacordo, permitindo inferir sobre o efeito dos anúncios de crédito soberano 

sobre as expectativas da taxa de câmbio. Além disso, a aplicação desta técnica tem uma 

longa tradição no estudo de curvas de rendimento convencionais (Litterman e 

Scheinkmann, 1991). Além disso, esta técnica também filtra mudanças repentinas em 

                                                             
18 De fato, a medida de desacordo verificada em abril de 2002 para o valor que a taxa de câmbio assumirá 

no fim de 2002 tende a ser maior do que a medida de desacordo observada em outubro de 2002 para o valor 

da mesma variável no fechamento de 2002. Generalizando, a medida de desacordo com base na previsão 

de eventos fixos tende a ser menor à medida que o momento em que as previsões são feitas se aproxima do 

final do ano. 
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uma determinada medida de desacordo (𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡
36, por exemplo) as quais não ecoam 

em outras medidas. Este tipo de mudança repentina pode ser considerada como 

discrepante e, portanto, deve ser negligenciada. A Figura 2a mostra a trajetória do 

𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡
𝑃𝐶, de dezembro de 2001 a março de 2018, enquanto a Figura 2b exibe a 

trajetória dos 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡
12, 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡

24 and 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡
36 para o mesmo período.  

 

 
Figura 2 - Evolução das medidas de desacordo das expectativas sobre taxa de 

câmbio brasileira 

 

A variável independente do estudo é construída de forma similar à apresentada pela 

Tabela 1. Todavia, além da transformação empregada no primeiro capítulo, que neste 

caso será denominada como transformação “curta”, também é aplicada uma 

transformação “longa” sobre a nota soberana do Brasil. Nesta segunda transformação, são 

atribuídos valores numéricos para cada nota variando de 1 para as notas compatíveis com 

situações de inadimplência ou muito próximas disso (igual ou abaixo de CC/Ca) a 58 para 

a melhor nota possível (AAA/Aaa). Além disso, neste capítulo também são incluídos na 
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Fig.1 Evolution of the disagreement measures in expectations regarding the exchange rate 
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análise as notas emitidas pela Moody’s e Fitch. A nota atribuída para cada mês é a nota 

observada no final daquele mês. 

Em adição, a variável independente também incorpora os anúncios quanto à direção 

futura de mudança da nota (outlook e credit watch), de modo a obter uma proxy para a 

percepção de risco soberano do Brasil das ACRC. Estes anúncios indicam que um título 

soberano está sob revisão ou em observação para uma futura elevação ou rebaixamento 

da sua nota de risco de crédito. Portanto, com base em diversos etudos (e.g., Gande e 

Parsley, 2005; Kim e Wu, 2008; Cai et al., 2018), estes sinais de crédito são adicionados 

à nota soberana de cada agência, obtendo assim, a nota de crédito abrangente (NSA). Esta 

nova nota é calculada somando-se os anúncios emitidos na forma outlook e credit watch 

na nota soberana. Por fim, agrega-se a NSA de cada ACRC por meio de uma média 

aritmética. A Tabela 5 descreve os anúncios quanto à direção futura de mudança da nota 

e o valor numérico atribuído a cada um desses anúncios, que são adicionados às duas 

escalas de classificação numérica, longa e curta.19 Dessa forma, é obtida uma variável 

que representa uma ampla noção de percepção de risco soberano dos títulos brasileiros. 

 

Tabela 5 - Anúncios quanto à direção futura de mudança da nota e sua transformação 

numérica 

 

                                                             
19 Por exemplo, a nota de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil foi alterada pela Moody's de B1 com 

outlook estável para B1 com outlook positivo em 27 de fevereiro de 2002. O outlook foi novamente alterado 

para estável em 4 de junho de 2002 e depois negativo em 20 de junho do mesmo ano. Portanto, atribui-se 

o valor de 9/19 (transformação curta longa) desde o início do período amostral até janeiro de 2002, o valor 

de 9,25/20 (a soma de 9/19 referente à nota B1 e +0,25/+1 referente ao outlook positivo) de fevereiro de 

2002 a maio de 2002 e o valor de 8,75/18 (soma de 19/9 referente à nota B1 e -0,25/-1 referente ao outlook 

negativo) a partir de junho de 2002. O mesmo procedimento é aplicado para as séries de notas e anúncios 

de crédito de cada ACRC. 
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De modo a ilustrar o resultado de uma das transformações numéricas, a Figura 3 

mostra a evolução da percepção de risco soberano do Brasil após a transformação longa.20 

Como pode ser visto, a percepção de risco soberano associada aos títulos brasileiros 

variaram muito nas últimas duas décadas. Ela piorou no início do período amostral e 

depois melhorou por dez anos seguidos, de março de 2003 a maio de 2013. Este período 

de diminuição da percepção de risco soberano garantiu o selo de grau de investimento aos 

títulos brasileiros. No entanto, desde 2013, esta percepção piorou novamente, o que 

recolocou os títulos brasileiros de volta ao grau especulativo a partir de setembro de 2015. 
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Figura 3 - Evolução da percepção de risco soberano do Brasil de dezembro de 

2001 a março de 2018 

 

Assim como no primeiro capítulo, também será aplicada uma transformação logística 

sobre as variáveis de percepção de risco soberano da pela equação (1) no caso da 

transformação curta, e pela equação abaixo no caso da transformação longa:  

 

(6)            𝐿𝑁𝑆𝐴. 𝐶𝑡 = ln [
𝑁𝑆𝐴. 𝐶𝑡

23 − 𝑁𝑆𝐴. 𝐶𝑡
] ,   𝑜𝑢  𝐿𝑁𝑆𝐴. 𝐿𝑡 = ln [

𝑁𝑆𝐴. 𝐿𝑡

59 − 𝑁𝑆𝐴. 𝐿𝑡
] 

 

onde 𝑁𝑆𝐴. 𝐶 indica a nota de crédito abrangente com a transformação numérica curta e 

𝑁𝑆𝐴. 𝐿 indica a mesma variável, mas com a transformação numérica longa; e 𝑡 =

1, … , 196 indica o período. Emprega-se a equação (6) para cada ACRC separadamente e, 

                                                             
20 A evolução da percepção de risco soberano utilizando a transformação curta é basicamente a mesma.  
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em seguida, obtém-se a média aritmética deles. Como antes, esta variável também 

representa uma ampla perspectiva em relação ao risco soberano do Brasil, mas agora 

considerando as possíveis não linearidades na classificação das notas. 

No que diz respeito as variáveis de controle, elas foram escolhidas com base na 

literatura que investiga os determinantes do desacordo nas expectativas (e.g., Mankiw et 

al., 2003; Oliveira e Curi, 2016) e na literatura que avalia os efeitos das variáveis fiscais 

na taxa de câmbio (e.g., Hakkio, 1996; Stoker, 1999). Portanto, os regressores incluem as 

seguintes variáveis: 

- Taxa de câmbio (EX_RATE): esta série é a média entre as duas séries: “Taxa de câmbio 

(livre) dólar americano (compra) - fim de período” (série número 3695 – obtida do BCB) 

e “Taxa de câmbio (livre) dólar americano (venda) - fim de período” (série número 3696 

– obtida do BCB). Conforme evidenciado no trabalho de Oliveira e Curi (2016), espera-

se que as desvalorizações cambiais aumentem o desacordo nas expectativas sobre a taxa 

de câmbio. 

- Volatilidade da taxa de câmbio (VOL_EX_RATE): esta série é obtida seguindo 

Capistrán e Timmermann (2009), Ehrmann et al. (2012) e Montes e Luna (2018), os quais 

utilizam modelos GARCH para calcular as séries de volatilidade usadas nas estimativas 

para discordâncias nas expectativas. Assim, VOL_EX_RATE é construída usando a série 

CAMBIO em um modelo GARCH (1,1) (uma variação do modelo ARCH). Logo, o 

modelo GARCH utilizado para obter VOL_EX_RATE, cuja equação média é 

representada por VOL_EX_RATEt = C0 + C1.EX_RATEt-1 + ξt, onde ξ é p ruído branco. 

Conforme evidenciado no trabalho de Oliveira e Curi (2016), espera-se que aumentos na 

volatilidade da taxa de câmbio levem a incertezas sobre o seu valor no futuro e, assim, 

aumentem a discordância nas expectativas sobre a taxa de câmbio. 

- Hiato do produto (GAP): esta série captura a atividade econômica. O PIB real é 

calculado usando o PIB acumulado em 12 meses (série 4382, obtida do BCB) e o índice 

geral de preços (obtido no site do IPEADATA). O GAP é a diferença entre a série do PIB 

real ajustada sazonalmente e sua tendência de longo prazo (gerada pelo filtro Hodrick-

Prescott). Na seção de análise de robustez, também são realizadas estimações usando o 

GAP obtido pelo método Hamilton (2017) (GAP_H). Oliveira e Curi (2016) encontraram 

uma relação negativa entre o hiato do produto e o desacordo nas expectativas de taxa de 

câmbio para o caso brasileiro. 

- Dívida pública como proporção do PIB (DEBT): seguindo Montes e Luna (2018), a 

variável DEBT é a série “Dívida pública líquida (% do PIB) - Total - Setor público 
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consolidado -%” (série 4513, obtida do BCB). Na seção de análise de robustez, as 

estimações utilizam a série “Dívida bruta do governo geral (% do PIB) ” (DEBT_GROSS) 

(série 4537, obtida do BCB). Uma vez que a dívida pública aumenta e ameaça sua 

sustentabilidade, são geradas incertezas quanto ao comportamento futuro da taxa de 

câmbio; portanto, esperamos uma relação positiva entre a dívida pública e o desacordo 

nas expectativas sobre a taxa de câmbio. 

- Saldo orçamentário como proporção do PIB (BUDGET): esta variável é a série “PBSR 

(% do PIB) - Fluxos acumulados em 12 meses - Resultado primário - Total - Setor público 

consolidado -%” (série 5793, obtida de BCB). Espera-se que os esforços do governo para 

manter o orçamento equilibrado sejam capazes de reduzir a fuga de capitais e, assim, 

reduzir o desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio. 

- Crise financeira global (SUBPRIME): a crise financeira global é capturada através de 

uma variável dummy. Esta variável assume valores iguais a um de 04/2008 a 12/2009 e 

zero caso contrário. Como a crise do subprime criou incertezas na economia, seguindo 

Oliveira e Curi (20176), espera-se uma relação positiva entre esta variável dummy e o 

desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio. 

- Variável dummy para o “efeito Lula” (LULA): esta série captura a crise de confiança 

decorrente das eleições presidenciais de 2002 (“efeito Lula”) - ver Montes e Tiberto 

(2012) e Oliveira e Curi (2016). A variável LULA assume valor igual a 1 no período de 

08/2002 a 03/2003, e zero caso contrário. É possível verificar que durante esse período 

houve fortes desvalorizações cambiais e aumento da incerteza no processo de formação 

de expectativas sobre a taxa de câmbio, o que gerou um aumento no desacordo nas 

expectativas sobre esta variável. Oliveira e Curi (2016) encontraram uma relação positiva 

e significativa entre o Efeito Lula e o desacordo nas expectativas da taxa de câmbio. 

A Tabela B1 no Apêndice deste capítulo apresenta as estatísticas descritivas de todas 

as variáveis. 

A Tabela 6 exibe a correlação entre as medidas de desacordo, as variáveis NSA e as 

variáveis de controle. As correlações entre todas as medidas de desacordo e todas as 

variáveis NSA são negativas. Portanto, as más (boas) notícias sobre crédito soberano, 

dadas por um rebaixamento (elevação) da nota ou um status negativo (positivo) do 

outlook/credit watch, são seguidas por um aumento (diminuição) de desacordo sobre as 

expectativas de taxas de câmbio. Em relação às variáveis de controle, todas apresentam 

as correlações esperadas. 
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Tabela 6 – Correlações entre as variáveis 

 
 

Uma primeira condição a ser atendida antes da aplicação da análise econométrica é 

verificar a estacionariedade das séries para evitar a possibilidade de regressões espúrias. 

Por isso, foram aplicados os seguintes testes de raízes unitárias (Tabela B2 no Apêndice 

deste capítulo): ADF, PP e KPSS. Com base nesses testes, observou-se que todas as 

medidas de desacordo, a volatilidade da taxa de câmbio e a variável GAP são I(0) e as 

demais variáveis são I(1). Assim, todas as variáveis I (1) são usadas na primeira diferença 

(por exemplo, ∆EX_RATEt = EX_RATEt – EX_RATEt-1). 

A primeira análise deste estudo consiste em estimar o efeito das variáveis NSA na 

tendência comum do desacordo sobre as expectativas da taxa de câmbio. Portanto, estima-

se quatro equações com base no seguinte modelo: 

 

(7)               𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡
𝑃𝐶 = 𝛽0 + 𝛽1∆𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑡 + 𝛽2𝑍𝑡 + 𝜀𝑡                                                                 

 

onde 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 indica a variável NSA utilizada como variável de interesse (NSA.C, NSA.L, 

LNSA.C e LNSA.L); Z é o vetor de variáveis de controle, que contém: ∆EX_RATEt, 

VOL_EX_RATEt, GAPt, ∆DEBTt-1, ∆BUDGETt-1, LULA e SUBPRIME, e; 𝜀 é o ruído 

branco. As defasagens das variáveis foram determinadas empiricamente, seguindo o 

método geral para específico, observando a significância estatística dos coeficientes e o 

princípio da parcimônia - como sugerido por Hendry (2001). 

Em seguida, estima-se o efeito das notícias sobre crédito soberano nas medidas de 

desacordo para cada horizonte de previsão. Essa análise permite observar se esse efeito 

difere dependendo do horizonte de previsão. Portanto, essas estimativas são baseadas no 

seguinte modelo: 

 

(8)                𝐷𝑖𝑠𝑎𝑔_𝐸𝑥𝑡
𝑖 = 𝛾0 + 𝛾1∆𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑡 + 𝛽2𝑍𝑡 + 𝜇𝑡 
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onde 𝑖 = 12 ou 24 indica o horizonte de previsão da medida de desacordo;21 novamente 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 indica a variável NSA utilizada como variável de interesse (NSA.C, NSA.L, 

LNSA.C e LNSA.L); Z é o vetor de variáveis de controle descritas acima, e; 𝜇 é o ruído 

branco.  

As Equações (7) e (8) são estimadas através dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(OLS), do Método dos Momentos Generalizados em uma etapa (GMM) e pelo Método 

Momentos Generalizados em duas etapas (GMM-2). O OLS e o GMM são estimados 

com a matriz de covariância robusta de Newey-West (HAC) de modo a contornar 

problemas de heterocedasticidade e autocorrelação. Por outro lado, o GMM-2 é estimado 

com a matriz de correção de Windmeijer (2005) para lidar com problemas relacionados 

ao viés nos erros padrão devido a amostras pequenas. Os estimadores GMM são 

especialmente adequados para lidar com problemas de endogeneidade e identificação 

(Wooldridge, 2001). Ainda, em relação aos GMMs, segue-se a metodologia proposta por 

Johnston (1984) para selecionar os instrumentos nas estimações GMM. Em outras 

palavras, os instrumentos foram datados para o período t-1 ou anterior para garantir a sua 

exogeneidade. Por sua vez, a sobreidentificação tem um papel crucial na seleção das 

variáveis instrumentais para melhorar a eficiência dos coeficientes estimados. Nesse 

sentido, é realizado um teste J padrão para testar a hipótese de restrições válidas de 

sobreidentificação. Além disso, com o objetivo de remover qualquer probabilidade de 

distorção nos resultados, é calculada a razão entre o número de instrumentos e o número 

de observações. Por fim, é realizado o teste de Durbin-Wu-Hausman para examinar a 

endogeneidade dos regressores. 

 

2.3 Resultados 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados das estimações relacionadas à equação (7). 

Independentemente do método aplicado ou da variável NSA utilizada, as notícias sobre 

crédito soberano são importantes para determinar o nível geral da discordância sobre as 

expectativas da taxa de câmbio. Todas as variáveis NSA são estatisticamente 

significativas no nível de 1%. Assim, um aumento na percepção de risco soberano entre 

as ACRC está associado a uma maior discordância nas expectativas sobre o valor futuro 

                                                             
21 Também foi estimado o efeito sobre o desacordo das expectativas da taxa de câmbio para 36 meses à 

frente, mas como o seu resultado é praticamente o mesmo das estimações para 12 e 24 meses à frente, estes 

resultados não foram incluídos no trabalho.  
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da taxa de câmbio. Nesse sentido, mudanças nas notícias de crédito soberano podem 

alterar a confiança dos investidores, bem como impactar os fluxos de capital e, portanto, 

afetar o processo de formação de expectativas em relação à taxa de câmbio. 

Com relação às variáveis de controle, apenas as variações cambiais e a variável 

SUBPRIME não apresentaram significância estatística em nenhuma estimação. Por outro 

lado, é possível observar que um aumento na volatilidade da taxa de câmbio, uma maior 

dívida pública e a incerteza quanto à eleição de Lula aumentaram o nível geral do 

desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio. O oposto ocorre no caso de um 

aumento no superávit primário e no crescimento econômico. 

No que diz respeito o efeito das variáveis da NSA no desacordo nas expectativas 

sobre a taxa de câmbio para diferentes horizontes de previsão, as Tabelas 8 e 9 apresentam 

os resultados para horizontes de previsão de 12 e 24 meses à frente, respectivamente. 

Novamente, encontra-se evidências de que as notícias negativas sobre crédito soberano, 

dadas por um rebaixamento da nota ou um status negativo do outlook/credit watch, 

aumentam a discordância nas expectativas sobre a taxa de câmbio. Isso é válido, 

independentemente do horizonte de previsão da medida de desacordo. 

Com poucas diferenças, os resultados são válidos para as variáveis de controle. As 

mudanças na taxa de câmbio e o SUBPRIME não afetam o desacordo em nenhuma 

estimativa. De acordo com todas as estimações via GMM, uma expansão econômica 

tende a reduzir o desacordo em qualquer horizonte de previsão. Independentemente do 

método aplicado ou do horizonte de previsão da medida de desacordo, encontra-se 

evidências de que um aumento na volatilidade da taxa de câmbio e uma redução do 

superávit primário contribuem para aumentar o desacordo nas expectativas sobre a taxa 

de câmbio. Por fim, o período marcado pela incerteza relacionada à eleição de Lula 

aumentou o desacordo nas expectativas para 12 e 24 meses à frente. 

  



35 
 

Tabela 7 - Efeito da percepção de risco soberano no componente principal do desacordo das expectativas sobre a taxa de câmbio 

 
Níveis de significância marginal: *** indica 0,01, ** indica 0,05 e * indica 0,10. Os erros padrão estão entre parênteses e as estatísticas t estão entre colchetes. Prob (estatística 

F) relata o valor p do teste F. O Prob (estatística J) relata o valor p do teste J. O Prob (LM) relata o valor p do teste LM para detectar a autocorrelação serial. O Prob (ARCH) 

relata o valor p do teste ARCH para detectar heterocedasticidade. O teste D-W-H é o teste de Durbin-Wu-Hausman (diferença nas estatísticas J) e a hipótese nula é de que os 

regressores são exógenos. O Prob (D-W-H) relata o valor p do teste D-W-H.  
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Tabela 8 - Efeito da percepção de risco soberano no desacordo das expectativas sobre a taxa de câmbio para 12 meses à frente 

 
Níveis de significância marginal: *** indica 0,01, ** indica 0,05 e * indica 0,10. Os erros padrão estão entre parênteses e as estatísticas t estão entre colchetes. Prob (estatística 
F) relata o valor p do teste F. O Prob (estatística J) relata o valor p do teste J. O Prob (LM) relata o valor p do teste LM para detectar a autocorrelação serial. O Prob (ARCH) 

relata o valor p do teste ARCH para detectar heterocedasticidade. O teste D-W-H é o teste de Durbin-Wu-Hausman (diferença nas estatísticas J) e a hipótese nula é de que os 

regressores são exógenos. O Prob (D-W-H) relata o valor p do teste D-W-H.  
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Tabela 9 - Efeito da percepção de risco soberano no desacordo das expectativas sobre a taxa de câmbio para 24 meses à frente 

 
Níveis de significância marginal: *** indica 0,01, ** indica 0,05 e * indica 0,10. Os erros padrão estão entre parênteses e as estatísticas t estão entre colchetes. Prob (estatística 

F) relata o valor p do teste F. O Prob (estatística J) relata o valor p do teste J. O Prob (LM) relata o valor p do teste LM para detectar a autocorrelação serial. O Prob (ARCH) 

relata o valor p do teste ARCH para detectar heterocedasticidade. O teste D-W-H é o teste de Durbin-Wu-Hausman (diferença nas estatísticas J) e a hipótese nula é de que os 

regressores são exógenos. O Prob (D-W-H) relata o valor p do teste D-W-H.
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2.4 Análise de robustez 

 

Para verificar a robustez e obter mais confiança sobre quais variáveis influenciam o 

desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio, são exploradas especificações 

empíricas alternativas. Nesse sentido, incluiu-se as seguintes variáveis na análise: 

- Reservas Internacionais (RESERVES): A série de reservas internacionais é obtida do 

BCB (série 3546) “Reservas internacionais - Total - mensal - US $ (milhões)”. Alterações 

nas reservas internacionais afetam a capacidade do governo de honrar seus compromissos 

com credores internacionais e, como consequência, afetam o processo de formação de 

expectativas sobre a taxa de câmbio. Os testes de raiz unitária indicam que esta série é 

I(1); portanto, estima-se os modelos usando a primeira diferença desta variável.  

- Taxa de juros real (RIR): Para esta série, foram utilizadas a “Taxa de juros - Selic 

acumulada no mês em termos anuais -% aa” (série 4189, obtida do BCB) e o “Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) - em 12 meses -% ” (série 13522 obtida do 

BCB). 

- Discordâncias nas expectativas sobre a taxa de juros da política monetária (DISAG_IR): 

Estas séries foram construídas com base na mesma metodologia para calcular as 

divergências nas expectativas sobre a taxa de câmbio. Espera-se que incertezas sobre a 

política monetária no futuro criem incertezas sobre a taxa de câmbio no futuro. 

- Hiato do produto (GAP_H): esta série captura a atividade econômica. Nesta seção, as 

estimações são realizadas utilizando o GAP obtido pelo método de Hamilton (2017). 

- Dívida pública bruta como proporção do PIB (GROSS): nesta seção, as estimações são 

realizadas utilizando a “dívida pública bruta do governo (% PIB) ” (série 4537, obtida do 

BCB). Pode-se esperar uma relação positiva entre a dívida pública bruta e o desacordo 

nas expectativas sobre a taxa de câmbio. Os testes de raiz unitária indicam que esta série 

é I(1); portanto, os modelos foram estimados utilizando a primeira diferença desta 

variável. 

- Crise política e impeachment (POL_CRISIS): utiliza-se uma variável dummy para a 

crise política de 2015 que levou ao impeachment da presidente da república. Esta variável 

assume valores iguais a um de 01/2015 a 12/2016 e zero caso contrário. 

- Aversão ao risco global (VIX): O Índice de volatilidade da bolsa de opções de Chicago 

(VIX) é uma medida bem conhecida das perspectivas futuras em relação ao risco global. 

Como é a volatilidade implícita nas opções realmente negociadas, transmite o clima geral 

do mercado em relação ao apetite por ativos mais arriscados, como títulos de alto 
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rendimento, por exemplo. Esta variável é usada como instrumento nas estimações MMG, 

pois é capaz de afetar a volatilidade da taxa de câmbio e o valor das reservas 

internacionais. 

- Conta corrente (CURRENT): um superávit nas transações em conta corrente aumenta a 

liquidez do país e gera reservas internacionais, reduzindo a probabilidade do país não 

honrar seus compromissos. A série “Conta corrente - mensal - líquida - U$ (milhões) ” é 

obtida do BCB (série 22701). Esta variável é usada como instrumento nas estimações 

GMM, uma vez que afeta o valor das reservas internacionais. 

- Taxa de inflação (INFLATION): para esta série, utiliza-se o “Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (IPCA) - em 12 meses -%” (série 13522 obtida no BCB). Esta variável é 

usada como instrumento nas estimações GMM, uma vez que afeta a taxa de juros real. 

- Taxa de juros da política monetária (IR): Utiliza-se a “Taxa de juros - Selic acumulada 

no mês em termos anuais -% p.y” (série 4189, obtida do BCB). Esta variável é utilizada 

como instrumento nas estimações GMM, pois afeta a taxa de juros real, bem como o 

desacordo nas expectativas sobre a taxa de juros da política monetária (Oliveira e Curi, 

2016). 

Os resultados são obtidos através de estimativas OLS, bem como estimações via 

GMM, pois esse método lida com problemas de endogeneidade e identificação. Como 

variáveis dependentes, as estimações incluem os desacordos nas expectativas sobre a taxa 

de câmbio nos próximos 12 e 24 meses e o componente principal dos desacordos. As 

Tabelas 10, 11 e 12 apresentam as estimações para cada desacordo - ou seja, para o 

primeiro componente principal dos desacordos e para os desacordos de 12 e 24 meses à 

frente, respectivamente. 

De maneira geral, os principais achados corroboram os resultados relatados 

anteriormente. Além disso, pode-se observar que todos os modelos não apresentam 

problemas de especificação (consulte o teste de Ramsey RESET). Com relação ao efeito 

das variáveis da NSA no nível geral da discordância nas expectativas sobre a taxa de 

câmbio (Tabela 10) e nas discordâncias para diferentes horizontes de previsão (Tabelas 

11 e 12), encontra-se evidências de que notícias negativas sobre crédito soberano aumenta 

a discordância nas expectativas sobre a taxa de câmbio - todos os coeficientes estimados 

para as variáveis NSA são negativos e estatisticamente significativos. Assim, um aumento 

na percepção de risco soberano entre as ACRC está associado a maior discordância nas 

expectativas sobre o valor futuro da taxa de câmbio. Nesse sentido, mudanças nas notícias 

de crédito soberano podem afetar a confiança dos investidores, bem como impactar os 
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fluxos de capital e, como consequência, afetar o processo de formação de expectativas 

em relação à taxa de câmbio. 

 

Tabela 10 - Efeito da percepção de risco soberano no componente principal do 

desacordo das expectativas sobre a taxa de câmbio: especificação ampliada 

 
Níveis de significância marginal: *** indica 0,01, ** indica 0,05 e * indica 0,10. Os erros padrão estão entre parênteses 

e as estatísticas t estão entre colchetes. Prob (estatística F) relata o valor p do teste F. O Prob (estatística J) relata o 
valor p do teste J. O Prob (LM) relata o valor p do teste LM para detectar a autocorrelação serial. O Prob (ARCH) 

relata o valor p do teste ARCH para detectar heterocedasticidade. O teste D-W-H é o teste de Durbin-Wu-Hausman 

(diferença nas estatísticas J) e a hipótese nula é de que os regressores são exógenos. O Prob (D-W-H) relata o valor p 

do teste D-W-H. 
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Tabela 11 - Efeito da percepção de risco soberano no desacordo das expectativas sobre 

a taxa de câmbio para 12 meses à frente: especificação ampliada 

 
Níveis de significância marginal: *** indica 0,01, ** indica 0,05 e * indica 0,10. Os erros padrão estão entre parênteses 

e as estatísticas t estão entre colchetes. Prob (estatística F) relata o valor p do teste F. O Prob (estatística J) relata o 

valor p do teste J. O Prob (LM) relata o valor p do teste LM para detectar a autocorrelação serial. O Prob (ARCH) 

relata o valor p do teste ARCH para detectar heterocedasticidade. O teste D-W-H é o teste de Durbin-Wu-Hausman 

(diferença nas estatísticas J) e a hipótese nula é de que os regressores são exógenos. O Prob (D-W-H) relata o valor p 

do teste D-W-H. 

 
 

Com relação às variáveis fiscais, os resultados revelam coeficientes positivos para a 

variável GROSS, sugerindo que, quando a dívida pública bruta aumenta, aumenta 

também o desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio. Por outro lado, embora os 
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coeficientes da variável BUDGET sejam todos negativos, eles não apresentam 

significância estatística. 

 

Tabela 12 - Efeito da percepção de risco soberano no desacordo das expectativas sobre 

a taxa de câmbio para 24 meses à frente: especificação ampliada 

 
Níveis de significância marginal: *** indica 0,01, ** indica 0,05 e * indica 0,10. Os erros padrão estão entre parênteses 

e as estatísticas t estão entre colchetes. Prob (estatística F) relata o valor p do teste F. O Prob (estatística J) relata o 

valor p do teste J. O Prob (LM) relata o valor p do teste LM para detectar a autocorrelação serial. O Prob (ARCH) 

relata o valor p do teste ARCH para detectar heterocedasticidade. O teste D-W-H é o teste de Durbin-Wu-Hausman 

(diferença nas estatísticas J) e a hipótese nula é de que os regressores são exógenos. O Prob (D-W-H) relata o valor p 

do teste D-W-H. 
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Com relação às variáveis de controle adicionadas aos modelos, os resultados 

mostram que o acúmulo de reservas internacionais reduz a discordância nas expectativas 

sobre a taxa de câmbio. Todos os coeficientes são negativos e a maioria é estatisticamente 

significativa. Por outro lado, todos os coeficientes obtidos para a variável que captura a 

crise política de 2015 que levou ao impeachment do presidente da república 

(POL_CRISIS) são positivos e significativos, significando que esse período gerou 

incertezas no processo de formação de expectativas sobre a taxa de câmbio. 

As estimações também revelam que os aumentos na taxa de juros real (RIR) causam 

incerteza quanto ao comportamento futuro da taxa de câmbio – todos os coeficientes são 

positivos e significativos. Por sua vez, com relação ao efeito do desacordo nas 

expectativas sobre a taxa de juros (Disag_IR), os resultados sugerem incertezas sobre a 

taxa de juros no futuro criando incertezas sobre a taxa de câmbio no futuro – todos os 

coeficientes são positivos e a maioria é estatisticamente significativa. 

 

2.5 Análise dinâmica via Vetores Autorregressivos 

 

A fim de observar o comportamento dinâmico da relação entre a percepção de risco 

soberano e o desacordo das expectativas sobre a taxa de câmbio, foi aplicada uma análise 

via Vector Autoregressivos (VAR). A análise dinâmica do VAR através das funções de 

resposta ao impulso permite a avaliação do impulso nas variáveis-chave causadas por 

inovações (ou choques) das variáveis residuais ao longo do tempo (Sims, 1980). O 

método tradicional aplica a “premissa de ortogonalidade” e, portanto, os resultados 

podem depender de como as variáveis são ordenadas na estrutura VAR. Evita-se esse 

problema implementando a função de Impulso Resposta Generalizado (IRG). De acordo 

com Koop et al. (1996) e Pesaran e Shin (1998), a função IRG é invariável a qualquer 

reordenamento das variáveis no VAR. 

Foram realizadas análises de resposta ao impulso, alterando apenas a variável NSA 

e a medida de desacordo. A ordem de atraso de todos os VARs foi determinada com base 

no critério de informações de Hannan-Quinn (HQ), o qual é consistente e adequado para 

amostras pequenas. Este critério indica que a ordem de atraso é igual a 2 para todos os 

VARs (consulte as Tabelas B3, B4 e B5 no apêndice deste capítulo). Além disso, todas 

as raízes de todos os VARs respeitam a condição de estabilidade (consulte as figuras B1, 

B2 e B3). Como o principal objetivo é examinar o efeito da percepção de risco soberano 
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no desacordo das expectativas sobre a taxa de câmbio, será apresentada apenas a resposta 

do desacordo às inovações nas variáveis NSA. 

A Figura 4 mostra as funções de resposta a impulso dadas pelas inovações nas 

variáveis de percepção de risco soberano no nível geral do desacordo sobre as 

expectativas de taxa de câmbio. Por sua vez, as figuras 5 e 6 traçam as funções de resposta 

a impulso dadas pelas inovações nas variáveis de percepção do risco soberano sobre o 

desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio nos próximos 12 e 24 meses, 

respectivamente. Como é possível observar, as respostas do 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑡
𝑃𝐶  ao choque 

de todas variáveis de NSA é negativa e significativa. Portanto, as boas (más) notícias 

sobre crédito soberano causam uma redução (aumento) no nível geral de desacordo sobre 

as expectativas da taxa de câmbio. Esse resultado confirma as conclusões apresentadas 

anteriormente na Tabela 8. Além disso, o impacto dos choques de percepção de risco 

soberano sobre este desacordo tende a durar aproximadamente 10 meses. 

 

 
Figura 4 - Funções de resposta a impulso-resposta – 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑡

𝑝𝑐
  e as variáveis 

NSA 
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Figura 5 - Funções de resposta a impulso-resposta – 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑡

12  e as variáveis 

NSA 
 

 
Figura 6 - Funções de resposta a impulso-resposta – 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑡

24  e as 

variáveis NSA 
 
 

As respostas do 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑡
12 e do 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑡

24 a choques inesperados em 

cada variável NSA também são negativas e significativas, o que corrobora os achados 

anteriores. A diferença entre eles é que a resposta do 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑡
12 se torna 

significativa em torno do segundo mês em diante até o décimo mês após o choque ter sido 
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gerado. Por outro lado, a resposta do 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑡
24 se torna significativa 

aproximadamente a partir do momento em que o choque foi gerado. Essa diferença pode 

ser explicada se considerarmos que, geralmente, as notícias de crédito soberano não estão 

relacionadas com inadimplência imediata. Até o status do credit watch pressupõe que 

possa haver uma alteração na percepção de risco soberano até 6 meses à frente, enquanto 

o outlook indica alterações de 6 meses para 2 anos. Portanto, o desacordo nas expectativas 

sobre o valor do câmbio para um ano à frente pode não incorporar imediatamente a 

percepção de risco soberano. 

 

2.6 Implicações dos resultados encontrados 

 

Este estudo é o primeiro a analisar o efeito dos anúncios das ACRC por meio de 

notícias de crédito soberano sobre o desacordo nas expectativas da taxa de câmbio. 

A justificativa para esta análise em termos de implicações políticas vem de duas 

literaturas específicas: uma relacionada aos efeitos que as avaliações de risco soberano 

das ACRC exercem nos mercados financeiros; e a outra relacionada à influência que a 

taxa de câmbio exerce sobre a inflação (pass-through cambial) e taxa de juros da política 

monetária (“fear of floating”). Segundo Montes e Ferreira (2018), desde a opção de vários 

países em adotar o regime de câmbio flutuante e o regime de metas de inflação, as 

literaturas relacionadas ao pass-through cambial e ao “fear of floating” se desenvolveram 

com mais vigor. Em resumo, a literatura sugere que o efeito de repasse da taxa de câmbio 

para a inflação não pode ser negligenciado; e sob o regime de MI, o medo de flutuações 

da taxa de câmbio está claramente relacionado ao receio de descontrole inflacionário, e 

ambos podem ser justificados pelo medo da autoridade monetária em relação ao efeito de 

repasse da desvalorização da taxa de câmbio aos preços domésticos (Ball e Reyes, 2004 

e 2008). 

Nesse sentido, Montes e Ferreira (2018) desenvolveram um estudo para investigar se 

o aumento da incerteza sobre o comportamento da taxa de câmbio no futuro é capaz de 

aumentar as incertezas relacionadas à inflação e à taxa de juros da política monetária no 

futuro. Suas descobertas indicam que o desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio 

afeta os desacordos nas expectativas sobre a inflação e a taxa de juros da política 

monetária. 

Este estudo complementa Montes e Ferreira (2018) e, portanto, fornece uma 

perspectiva mais ampla sobre as consequências que as avaliações de risco soberano 
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emitidas pelas ACRC têm em termos de implicações no processo de formação de 

expectativas para a taxa de câmbio e, consequentemente, para a política monetária e 

monetária. Portanto, com base nos achados deste estudo e nos de Montes e Ferreira 

(2018), é possível argumentar que as avaliações negativas de risco soberano emitidas 

pelas ACRC causam incertezas quanto ao comportamento futuro da inflação e à condução 

da política monetária, uma vez que gera incertezas quanto ao comportamento futuro da 

taxa de câmbio; prejudicando um dos papéis do regime de metas para a inflação: ancorar 

as expectativas de inflação. 

 

2.7 Conclusões 

 

As avaliações de crédito soberano das ACRC geralmente são vistas como uma 

medida de risco-país, porque fornecem uma probabilidade de inadimplência prospectiva 

de títulos soberanos. Por sua vez, a divulgação de informações de crédito tem um papel 

crucial nos mercados financeiros, pois pode afetar os fluxos internacionais de capital e os 

movimentos da taxa de câmbio. Nesse sentido, foi investigado o impacto das notícias 

sobre crédito soberano, dadas por alterações do outlook e credit watch, das principais 

ACRC, sobre o desacordo das expectativas da taxa de câmbio brasileira de dezembro de 

2001 a março de 2018. Fornece-se uma extensa evidência empírica da relação entre a 

percepção de risco soberano e o nível geral de desacordo nas expectativas da taxa de 

câmbio, bem como medidas de desacordo para distintos horizontes de previsão. Os 

resultados encontrados são robustos a diferentes técnicas econométricas, diferentes 

variáveis de controle e diferentes variáveis de percepção de risco soberano. 

Os resultados sugerem que as más (boas) notícias sobre crédito soberano estão 

associadas a maior (menor) desacordo nas expectativas sobre a taxa de câmbio. Em outras 

palavras, a deterioração (melhoria) da percepção de risco soberano pode aumentar 

(diminuir) a incerteza entre os residentes do país afetado quanto ao valor futuro da taxa 

de câmbio. Este efeito é válido não apenas para a tendência comum do desacordo, mas 

também para o desacordo das expectativas de 12 e 24 meses à frente. Além disso, a análise 

dinâmica indica que o impacto das notícias sobre crédito soberano no desacordo nas 

expectativas para os próximos 24 meses é imediato e se mantém por 10 meses após o 

anúncio da ACRC. Por outro lado, o impacto no desacordo das expectativas para os 

próximos 12 meses não é instantâneo, mas persiste do segundo para o décimo mês após 

a divulgação das informações de crédito soberano. 
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Estes resultados têm duas implicações importantes. Primeiro, eles lançam alguma luz 

sobre como as avaliações das ACRC podem ampliar o ciclo de expansão e queda da 

economia. Por exemplo, durante períodos de crise econômica, notícias soberanas 

negativas, dadas por um rebaixamento da nota ou um status negativo do outlook e/ou 

credit watch, aumentariam adicionalmente a recessão por meio do aumento da incerteza 

das expectativas entre os residentes do país afetado. Isso pode ser verdade principalmente 

nos setores econômicos que dependem do valor futuro da taxa de câmbio para administrar 

seus negócios. Segundo, do ponto de vista do governo, é importante entender todos os 

efeitos que os anúncios das ACRC podem ter sobre a economia. Como a discordância das 

expectativas sobre a taxa de câmbio afeta a discordância nas expectativas sobre a inflação, 

as expectativas de inflação podem ser fracamente ancoradas à meta de inflação quando 

as ACRC divulgam más notícias soberanas, o que pode prejudicar a tarefa do Banco 

Central de atingir a meta de inflação no ano atual e nos seguintes. Assim, os países que 

adotam o regime de metas de inflação, como o Brasil, têm mais um motivo para se 

comprometer com sua reputação de risco de crédito soberano. Além de reduzir a chance 

de estender uma recessão econômica, também pode facilitar a tarefa do Banco Central de 

ancorar as expectativas de inflação. 
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2.8 Apêndice B 

Tabela B.1 - Estatísticas descritivas 

 
 
 

Tabela B.2 - Testes de raiz unitária e estacionariedade das séries (ADF, PP e KPSS) 
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Tabela B.3 - Seleção da ordem de defasagem do VAR (Variável: 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑃𝐶) 

 
* indica a ordem de defasagem selecionado pelo critério HQ. 

 

Tabela B.4 - Seleção da ordem de defasagem do VAR (Variável: 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥12) 

 
* indica a ordem de defasagem selecionado pelo critério HQ. 

 

Tabela B.5 - Seleção da ordem de defasagem do VAR (Variável: 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥24) 

 
* indica a ordem de defasagem selecionado pelo critério HQ. 
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                     𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑃𝐶  e ΔNSA.C        𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑃𝐶  e ΔNSA.L                 

 

 

                   𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑃𝐶  e ΔLNSA.C        𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑃𝐶  e ΔLNSA.L                 

 

Figura B.1 - Estabilidade do VAR (𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥𝑃𝐶  e as variáveis de percepção de 

risco soberano) 

 

                    𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥12 e ΔNSA.C        𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥12 e ΔNSA.L                 

 

 

                    𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥12 e ΔLNSA.C        𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥12 e ΔLNSA.L                 

 

Figura B.2 - Estabilidade do VAR (𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥12 e as variáveis de percepção de 

risco soberano) 
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𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥24 e ΔNSA.C        𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥24 e ΔNSA.L                 

 

 

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥24 e ΔLNSA.C        𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥24 e ΔLNSA.L                 

 

Figura B.3 - Estabilidade do VAR (𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜_𝐸𝑥24 e as variáveis de percepção de 

risco soberano) 
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Capítulo 3 

 

 

3. PREVISÃO DA PERCEPÇÃO DE RISCO SOBERANO DOS 

TÍTULOS BRASILEIROS: UMA AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS 

DE MACHINE LEARNING 
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3.1 Introdução 

 

Dada a importância da opinião de crédito soberano das principais ACRC em afetar 

os mercados financeiros internacionais, e até mesmo a economia real, é muito útil que 

governos e investidores possam prever adequadamente a percepção de risco soberano das 

ACRC. Isso é especialmente verdade para países em desenvolvimento, os quais são os 

mais afetados por mudanças na percepção de risco soberano. Por exemplo, a capacidade 

de prever alterações na avaliação das ACRC pode ajudar governos a lidar com sua 

repercussão na economia e investidores a obter retornos anormais no mercado. Além 

disso, uma análise de qual ferramenta disponível oferece a melhor capacidade de previsão 

também deve ser levada em consideração. De fato, existem estudos que tentam prever as 

notas soberanas emitidas pelas principais ACRC, individualmente ou em conjunto, e 

investigam qual método de previsão é o melhor para executar esse tipo de tarefa. 

Além das técnicas estatísticas tradicionais, existem estudos que aplicam os métodos 

de Machine Learning (ML) para prever notas soberanas. A aplicação de ML nos últimos 

anos aumentou, sem dúvida, nos mais diversos campos da ciência. Em Finanças, existe 

uma literatura considerável que usa técnicas de ML para prever riscos de crédito e 

episódios de inadimplência. Por exemplo, Petropoulos et al. (2020) tentam prever 

insolvências bancárias em uma amostra de instituições financeiras dos EUA, empregando 

técnicas estatísticas e de ML. Seus resultados indicam que a abordagem Random Forests 

tem um desempenho superior, seguida pelas Redes Neurais. Hardle et al. (2009) aplicam 

diferentes variantes de Support Vector Machine com base em conjuntos de variáveis 

distintos para prever o risco de inadimplência das empresas alemãs. Entre seus resultados, 

eles descobrem que o modelo Logit e a Análise Discriminante são superados pelo método 

de Support Vector Machine suave em cenários de treinamento de longo prazo. 

Quanto a previsão de notas soberanas, Bennel et al. (2006) realizam uma análise da 

capacidade previsão das notas soberanas através da aplicação de métodos de Rede Neural 

e Probit ordenado. O trabalho em questão sugere que a primeira abordagem representa 

uma tecnologia superior para calibrar e prever notas soberanas de cada agência 

individualmente. Além de suas preocupações com a identificação dos principais fatores 

macroeconômicos por trás das notas soberanas dos países emergentes, Erdem e Varli 

(2014) também avaliam seus resultados de previsão por meio de modelos de Resposta 

Linear e Ordenada. O melhor modelo, de acordo com a raiz quadrada do erro quadrático 
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médio (RMSE), prevê corretamente 43% das notas, ao passo que 64% diferem da nota 

real em apenas duas posições dentro da classificação das ACRC. 

Por outro lado, Ozturk et al. (2016a) examinam a precisão de várias técnicas de ML 

na previsão de notas soberanas em uma amostra heterogênea e compara estes resultados 

com métodos estatísticos convencionais. Suas descobertas sugerem que tais técnicas 

superam consideravelmente os métodos estatísticos. De Moor et al. (2018) investigam o 

componente subjetivo das notas soberanas, que não é totalmente explicado por fatores 

econômicos ou políticos, aplicando método de dados em painel com o tradicional Logit 

Ordenado e o método de ML Random Forests. Além disso, eles apresentam uma análise 

comparativa da precisão das previsões de seus modelos com modelos propostos por 

outros estudos (incluindo os estudos mencionados acima). Levando em consideração 

apenas as notas previstas corretamente, a abordagem Random Forests mostra ser a melhor 

ferramenta para prever notas soberanas, com aproximadamente 91% das notas soberanas 

sendo previstas corretamente. 

Com isso em mente, o objetivo deste capítulo é prever a percepção de risco soberano 

das ACRC dos títulos públicos brasileiros e avaliar a capacidade de precisão de diferentes 

métodos de ML. As contribuições deste estudo são as seguintes. Primeiro, é realizado um 

exercício de previsão out-of-sample da percepção de risco soberano brasileiro por meio 

da aplicação de diferentes técnicas, denominadas K-Nearest Neighbours (KNN), 

Gradient Boosted Regression Trees (GBRT) e Multilayer Perceptron (MLP). Pelo 

conhecimento do autor, nenhum destes métodos foi aplicado para prever as notas 

soberanas incorporando-se a notícias de crédito, dadas outlook e credit watch. Ao incluir 

todas as notícias de crédito soberano emitidas pelas ACRC, é prevista uma ampla noção 

de percepção de risco-país. Além disso, prever a percepção de risco soberano de um país 

apenas pode fornecer uma previsão mais resiliente, uma vez que o ML terá que se adaptar 

às características intrínsecas do país. 

Segundo, examina-se o desempenho dos modelos de ML em toda a amostra 

considerada. Nesse sentido, é prevista cada observação aplicando uma abordagem de 

previsão com base num rolling window e analisa-se a trajetória dos erros de previsão de 

cada método empregado. Com isso, evita-se o erro de chegar a uma conclusão sobre o 

desempenho da previsão dos modelos com base em um período de tempo específico. 

Finalmente, o estudo esforçar-se para entender as razões por trás dos erros de previsão de 

cada método por meio de uma abordagem econométrica. Em particular, tenta-se explicar 

os erros de previsão como consequência de alterações na avaliação das ACRC. A ideia é 
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que, se a precisão da previsão de um método de ML não for sensível a mudanças na 

opinião de crédito das ACRC, este método será mais confiável na tarefa de prever a 

percepção de risco soberano dos títulos brasileiros. 

Dentre os métodos considerados, a técnica MLP apresenta melhores resultados. Sua 

precisão preditiva, dada pela medida de Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio 

Normalizado (NRMSE), é relativamente alta em comparação com os métodos GBRT e 

KNN. Os erros de previsão vinculados às previsões do modelo MLP são os mais baixos 

nos exercícios de previsão out-of-sample e em toda a amostra. Os resultados são os 

mesmos se considerarmos a estrutura de classificação das ACRC como linear ou 

logarítmica. Além disso, seus erros de previsão não estão associados estatisticamente a 

mudanças na opinião das ACRC de qualquer espécie, em contraste com os modelos 

GBRT e KNN. Assim, períodos de mudanças na percepção de risco soberano podem 

minar sistematicamente as previsões feitas pelos modelos GBRT e KNN, mas não 

prejudicam as previsões feitas pelo método MLP. 

O restante deste capítulo está organizado da seguinte forma. A Seção 3.2 descreve 

como foi construída a variável de percepção de risco soberano e a escolha em relação ao 

conjunto variáveis explicativas. A Seção 3.3 discute os métodos de ML escolhidos para 

prever a percepção de risco soberano do Brasil. A Seção 3.4 apresenta os principais 

resultados referentes ao desempenho de previsão dos modelos de ML e uma análise de 

robustez. Finalmente, a seção 3.5 conclui o capítulo. 

 

3.2 Seleção dos dados 

 

3.2.1 Modelagem da percepção de risco soberano 

 

A variável a ser prevista neste estudo, ou output dentro do contexto da metodologia 

de ML, é a percepção de risco soberano dos títulos públicos brasileiros emitida pelas 

ACRC. Esta percepção é captada pelas variáveis NSA, construídas no capítulo anterior e 

explicadas na seção 2.2. Novamente, duas variáveis de percepção de risco soberano serão 

consideradas. Uma que trata a classificação das notas como linear (NSA) e outra que trata 

tal classificação como logarítmica (LNSA). No entanto, neste capítulo é utilizada apenas 

a transformação numérica curta, dada na Tabela 1. Assim como no capítulo 2, o outlook 

e o credit watch são incorporados na nota soberana a partir da transformação numérica 

dada pela Tabela 5. Por fim, tira-se a média da percepção de risco soberano de cada 
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agência para obter as variáveis NSA e LNSA com frequência mensal de janeiro de 1996 

a novembro de 2018.  

Com o mesmo objetivo da Figura 3 do capítulo 2, a Figura 7 abaixo exibe a trajetória 

da percepção de risco soberano do Brasil medida pela variável NSA. Como pode ser 

observado, a percepção de risco soberano associada aos títulos brasileiros variou muito 

nas últimas décadas. De janeiro de 1996 a agosto de 2004, variou dentro do grau 

especulativo, especificamente entre 8,2 e 9,7 pontos. No entanto, a partir de setembro de 

2004, a probabilidade de inadimplência diminuiu constantemente. Esse período de queda 

na percepção de risco soberano garantiu o grau de investimento para os títulos brasileiros 

em 2009 com 13,2 pontos. No entanto, desde 2013, essa percepção piorou novamente, o 

que colocou os títulos brasileiros de volta em grau especulativo a partir de setembro de 

2015. No final do período amostral, a percepção de risco soberano brasileiro era de 10,3 

pontos, a pontuação mais baixa desde fevereiro de 2006. 
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Figura 7 - Evolução da percepção de risco soberano do Brasil de janeiro de 1996 a 

novembro de 2018 

 

3.2.1 Variáveis explanatórias 

 

Com relação às variáveis explanatórias, ou inputs no contexto da metodologia da 

ML, elas foram escolhidas com base nos dados disponíveis em frequência mensal e na 

literatura que investiga os principais determinantes dos ratings soberanos (e.g., Cantor e 

Packer, 1996; Afonso, 2003; Erdem e Varli, 2014; Montes et al., 2016). A Tabela C.1 no 

apêndice deste capítulo apresenta a descrição de todas as variáveis explanatórias incluídas 
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nos exercícios de previsão. Além das variáveis macroeconômicas tradicionais, também 

foi incluída como inputs a variável NSA defasada em um período e o Índice de 

Volatilidade CBOE (VIX). A primeira variável tenta capturar algum tipo de rigidez 

intrínseca à opinião das ACRC. A segunda representa uma proxy para o humor dos 

mercados financeiros internacionais. O componente sazonal de todos inputs, menos a 

NSA defasada e o índice VIX, foram removidos. Além disso, para aplicar o método da 

Rede Neural, que é explicado mais detalhadamente na seção 3.3.2.2, é necessário que 

todos os inputs sejam normalizados para que os mesmos estejam em uma faixa 

comparável. Utiliza-se variáveis normalizadas não apenas na aplicação da Rede Neural, 

mas também nos outros métodos de ML. As estatísticas descritivas de todas as variáveis 

estão detalhadas na Tabela C.2 no Apêndice. 

 

3.3 Metodologia 

 

3.3.1 Síntese sobre Machine Learning 

 

A metodologia de ML tem como objetivo extrair informações úteis dos dados. A 

partir de um conjunto de variáveis explanatórias, este método cria um modelo de previsão 

que é usado para calcular um output para dados novos e nunca vistos. As técnicas de 

maior sucesso são aquelas que automatizam os processos de tomada de decisão 

generalizando a partir de exemplos conhecidos. Neste caso, que é chamado aprendizado 

supervisionado, fornece-se um par de inputs e outputs desejados (𝑥, 𝑦) ao algoritmo e 

permite que ele procure uma maneira de produzir o output desejado, dada um conjunto 

de inputs (�̂�(𝑥)). Neste sentido, um bom algoritmo é aquele que prevê com precisão o 

output (𝑦 ≅ �̂�). Particularmente, o algoritmo aprende a relação entre as variáveis 

explanatórias e a variável a ser prevista com base em uma amostra de treinamento (ℋ) e 

avalia o desempenho do modelo em uma amostra de teste. Isso é feito para evitar o erro 

de permitir que o algoritmo se lembre de toda a amostra, em vez de generalizar bem com 

novos dados. Por outro lado, aprendizado não supervisionado são aqueles algoritmos que 

apenas observam os inputs sem ter os outputs associados para compará-los e aprender 

com seus erros. 

A principal diferença entre os métodos estatísticos tradicionais e as técnicas de ML 

é que os primeiros se baseiam em suposições feitas pelos pesquisadores em relação à 

estrutura do modelo, como uma relação linear entre as variáveis independentes e a 

variável dependente. Além disso, os métodos estatísticos estimam parâmetros para se 



59 
 

ajustarem às observações. As técnicas de ML, ao contrário, aprendem a estrutura 

específica do modelo a partir dos dados. Consequentemente, a análise de regressão 

estatística é relativamente simples e fácil de interpretar, mas tende a se ajustar mal aos 

dados. Por outro lado, os modelos obtidos por meio da abordagem de ML são muito mais 

complexos, difíceis de explicar e tendem a ajustar demais os dados. Essa é a troca entre 

essas duas abordagens. O primeiro enfoca na parcimônia do modelo, fornecendo boas 

generalizações e interpretabilidade, enquanto o último direciona a atenção para o poder 

explicativo do modelo, o que leva a uma alta precisão de previsão (Huang et al., 2004). 

Neste estudo, segue-se a abordagem de aprendizado supervisionado, pois tem-se o 

output desejado dado pela percepção de risco soberano das ACRC. Existem dois tipos 

principais de aprendizado supervisionado, denominados classificação e regressão. No 

primeiro caso, o objetivo é prever um rótulo de classe com base em uma lista de 

possibilidades, enquanto no segundo o algoritmo prevê um número real contínuo. Alguns 

trabalhos adotam a abordagem de classificação para prever notas soberanas (e.g., De 

Moor et al., 2018; Jabeur et al., 2019). No entanto, neste estudo, é adotada a abordagem 

de regressão, uma vez que não se pretende prever as notas soberanas, mas a percepção de 

risco soberano dada por uma transformação quantitativa das notas soberanas 

incorporando as notícias de crédito (outlook e credit watch) emitidas pelas principais 

ACRC. 

 

3.3.2 Métodos de ML aplicados 

 

Dada esta introdução sobre a natureza dos métodos de ML, será apresentado 

brevemente cada método aplicado neste estudo (para uma discussão completa sobre os 

antecedentes do aprendizado estatístico, consulte, por exemplo, Hastie et al., 2009). Nas 

explicações a seguir, considere que os dados consistem em 𝑝 inputs (variáveis 

explanatórias) e seus outputs (variável a ser prevista) associados para cada observação T, 

ou seja, (𝑥𝑡, 𝑦𝑡) para 𝑡 = 1,2, … , 𝑇,  sendo T o índice de tempo, e com 𝑥𝑡 =

(𝑥𝑡1, 𝑥𝑡2, … , 𝑥𝑡𝑝) sendo um vetor de inputs pertencentes a cada período, t. 

 

3.3.2.1 K-Nearest Neighbors 

 

O método KNN é frequentemente visto como um algoritmo de ML mais simples. No 

caso da regressão, de modo fazer uma previsão para uma nova observação, o algoritmo 

encontra as k observações mais próximas dentro do conjunto de treinamento - seus k 
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“vizinhos mais próximos” - e calcula a média de seus outputs associados a cada 

observação. Portanto, o algoritmo KNN utiliza as observações no conjunto de 

treinamento (ℋ) mais próximo no espaço dos inputs para 𝑥 de modo a calcular �̂�. 

Formalmente, este método prevê o output 𝑌�̂�  da seguinte maneira: 

 

               (9)                  𝑌�̂�(𝑥𝑡) =
1

𝑘
∑ 𝑦𝑡𝑥𝑡 𝜖 𝑁𝑘(𝑥)  

onde 𝑁𝑘(𝑥) representa a vizinhança de x definida pelos 𝑘 pontos mais próximos a 𝑥𝑡  no 

conjunto de treinamento. A proximidade envolve uma métrica, que neste estudo é 

simplesmente a distância euclidiana. 

 

3.3.2.2 Gradient Boosted Trees 

 

Os métodos de ML baseados em “árvores” dividem o espaço dos inputs em um 

conjunto de grupos mutuamente exclusivos e, em seguida, ajustam um modelo para cada 

um deles. Essencialmente, eles aprendem uma hierarquia de perguntas se/do contrário 

que levam a uma decisão. Isso é obtido através de uma estrutura em árvore crescente, 

onde cada nó (grupo) é dividido usando a melhor divisão possível entre todas as variáveis 

explanatórias. O algoritmo decide as variáveis de divisão, seus pontos de divisão e qual 

o formato a árvore deve ter. De acordo com Hastie et al. (2009), este algoritmo pode ser 

definido da seguinte forma. Considere que temos uma partição do espaço dos inputs nas 

regiões 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑀, em que a previsão será dada por uma constante 𝑐𝑚 em cada região: 

 

               (10)                    𝑌�̂�(𝑥𝑡) = ∑ 𝑐𝑚𝐼(𝑥𝑡  ∈  𝑅𝑚)𝑀
𝑚=1  

 

Pode-se mostrar que, se o critério de minimização dado pela soma residual dos erros 

quadrados for escolhido, o melhor 𝑐�̂� é a média de 𝑦𝑡  na região 𝑅𝑚: 

 

               (11)                     𝑐�̂� = 𝑎𝑣𝑒(𝑦𝑡|𝑥𝑡  ∈  𝑅𝑚) 

 

Como é computacionalmente inviável encontrar a melhor partição binária em termos 

de soma de quadrados, outro algoritmo é proposto. Começando com todos os dados, 
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suponha uma variável de divisão 𝑗 e pontos de divisão 𝑠 e defina o par de semiplanos, 

como: 

 

              (12)                 𝑅1(𝑗, 𝑠) = {𝑋|𝑋𝑗 ≤ 𝑠} 𝑎𝑛𝑑 𝑅2(𝑗, 𝑠) = {𝑋|𝑋𝑗 > 𝑠} 

 

Em seguida, o objetivo é dividir a variável 𝑗 no ponto de divisão 𝑠 que resolva: 

 

       (13)            𝑚𝑖𝑛𝑗,𝑠[𝑚𝑖𝑛𝑐1
∑ (𝑦𝑡 − 𝑐1)2

𝑥𝑡 ∈ 𝑅1(𝑗,𝑠) + 𝑚𝑖𝑛𝑐2
∑ (𝑦𝑡 − 𝑐2)2

𝑥𝑡 ∈ 𝑅2(𝑗,𝑠) ]            

 

Para qualquer escolha de 𝑗 e 𝑠, a minimização interna é resolvida por: 

 

       (14)           𝑐1̂ = 𝑎𝑣𝑒(𝑦𝑡|𝑥𝑡  ∈  𝑅1(𝑗, 𝑠)) 𝑎𝑛𝑑 𝑐2̂ = 𝑎𝑣𝑒(𝑦𝑡|𝑥𝑡  ∈  𝑅2(𝑗, 𝑠)) 

 

Uma vez determinada a melhor divisão, os dados são particionados em duas regiões 

resultantes e, em seguida, o processo é repetido em cada uma dessas novas regiões, e 

assim por diante. 

O GBRT é um método que combina muitas árvores de decisões diferentes para criar 

um modelo mais robusto. Em particular, este método funciona construindo árvores de 

maneira serial, para que cada árvore possa corrigir os erros cometidos pela anterior. A 

ideia por trás deste tipo de método baseado em árvore é combinar muitos modelos 

simples, como árvores rasas, e fazer a previsão geral com base na média ponderada das 

previsões de várias árvores diferentes. As árvores que fizeram previsões precisas nos 

dados de treinamento recebem um peso maior do que aquelas que apresentam 

desempenho ruim. O principal parâmetro que deve ser adequado é a taxa na qual uma 

árvore aprende com os erros da anterior. 

 

3.3.2.3 Multilayer Perceptron 

 

A regressão MLP faz parte de uma família de algoritmos inspirados em redes neurais 

biológicas. Este método é geralmente visto como generalizações de modelos lineares que 

executam várias camadas de estimações, cada uma com vários parâmetros (pesos), antes 

de se chegar a uma previsão. Uma técnica de retro propagação é utilizada para calcular o 

erro entre os valores observados e os valores previstos e enviar as informações de erro 
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por toda a rede a cada neurônio, em cada camada, para que os pesos possam ser 

modificados para minimizar a soma dos quadrados dos resíduos. Dois parâmetros 

importantes devem ser definidos para permitir o aprendizado do algoritmo: a taxa de 

aprendizagem e o momentum. O primeiro se refere à taxa na qual os erros corrigem os 

pesos associados a cada neurônio, em cada camada. Os últimos determinam que, se o 

peso for modificado para uma determinada direção, é provável que ele continue mudando 

nessa direção (Ozturk et al., 2016b). 

Formalmente, considere o output fornecido pelo enésimo neurônio na enésima 

camada, dada por: 

 

(15)                 𝑧𝑙
𝑛(𝑡) = 𝜑[∑ 𝑤𝑙𝑗

𝑛(𝑡)𝑧𝑗
𝑛−1(𝑡) + 𝜓𝑙

𝑛]
𝑝
𝑗=1  

 

onde φ (.) é a função de ativação, que neste estudo é a função de Unidade Linear 

Retificada (ReLU); 𝑛 = 1,2, … , 𝑁 é o número de camadas na rede; 𝑙 = 1,2, … , 𝑝 é o 

número de neurônios na camada 𝑛; 𝑗 = 1,2, … , 𝑝 é o número de neurônios na camada 𝑛 −

1; 𝑤𝑙𝑗
𝑛  é o peso que conecta o neurônio 𝑙 na camada 𝑛 com o neurônio 𝑗 na camada anterior 

𝑛 − 1; e ψ é um viés que captura os interceptos. Portanto, o output fornecido pelo 𝑙-ésimo 

neurônio na primeira camada é definido como: 

 

(16)           𝑧𝑙
1(𝑡) = 𝜑[∑ 𝑤𝑙𝑗

1 (𝑡)𝑥𝑗(𝑡) + 𝜓𝑙
1]

𝑝
𝑗=1 ,  uma vez que  𝑧𝑗

0(𝑡) = 𝑥𝑗(𝑡) 

 

Para uma rede da camada 𝑛, o peso sináptico 𝑤𝑙𝑗
𝑛 (𝑡) é atualizado por: 

 

(17)             𝑤𝑙𝑗
𝑛(𝑡 + 1) = 𝑤𝑙𝑗

𝑛 (𝑡) + Δ𝑤𝑙𝑗
𝑛(𝑡) 

 

onde Δ𝑤𝑙𝑗
𝑛 (𝑡) é o gradiente que calcula o efeito marginal do input 𝑥𝑗 na somas dos 

quadrados resíduos. Finalmente, o output previsto é dado por uma combinação linear 

ponderada de todos os outputs da última camada mais o intercepto, ou seja: 

 

(18)             𝑌�̂�(𝑥𝑡) = ∑ 𝑤𝑙𝑗
𝑁(𝑡)𝑧𝑗

𝑁−1(𝑡)
𝑝
𝑗=1 + 𝑏 
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3.3.3 Acurácia da previsão 

 

Para selecionar os melhores parâmetros de cada método e avaliar sua capacidade de 

previsão, utiliza-se 95% dos dados. Fazendo isso, almeja-se alcançar dois objetivos. 

Primeiro, não incluir todas as observações como conjunto de treinamento e de teste 

permite ter mais confiança em relação ao desempenho preditivo do modelo escolhido pelo 

algoritmo. Como o melhor modelo é selecionado com base em sua precisão no conjunto 

de teste, não podemos usá-lo para julgar o quão bom é o modelo. Precisamos de um 

conjunto de validação para executar a seleção de parâmetros e um conjunto de teste 

diferente (out-of-sample) para avaliar o desempenho preditivo do modelo. Portanto, em 

um primeiro momento, divide-se os dados em duas partes: 95% para serem utilizados 

como conjuntos de treinamento e validação – de janeiro de 1996 a outubro de 2017 – e 

os 5% restantes – de novembro de 2017 a novembro de 2018 – onde é avaliado o 

desempenho preditivo de todos os métodos. 

Em um segundo momento, os dados são divididos em 𝑘 subconjuntos de tamanhos 

iguais e, em seguida, cada um deles é reservado para servir como amostra de validação 

enquanto o algoritmo é treinado nos subconjuntos de treinamento 𝑘 − 1 restantes. 

Portanto, reduz-se a dependência do algoritmo às amostras de treinamento e validação 

iniciais selecionadas aleatoriamente. Neste estudo, segue-se parte da literatura (e.g., 

Huang et al. 2004; Ozturk et al., 2016a; Ozturk et al., 2016b), que adotam a validação 

cruzada (cross-validation) em 10 subconjuntos diferentes para avaliar o desempenho 

preditivo do modelo para cada combinação de parâmetros distinto. O critério de precisão 

para selecionar o melhor modelo é o coeficiente de determinação, 𝑅2. Para avaliar o 

desempenho da previsão no teste out-of-sample e em toda a amostra considerada, é 

escolhido a NRMSE, pois esta medida facilita a comparação entre modelos com 

diferentes escalas (neste caso, escalas linear e logarítmica da variável a ser prevista). A 

NRMSE é calculada com base na seguinte equação:  

 

(19)                    𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =
√𝑀𝑆𝐸

𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛
 

 

onde MSE é o erro quadrático médio, 𝑦𝑚𝑎𝑥 é o valor máximo da variáveis a serem 

previstas (NSA e LNSA) e 𝑦𝑚𝑖𝑛  é o seu valor mínimo. Quanto menor essa métrica, melhor 
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é o desempenho da previsão, pois a diferença entre o valor previsto e o valor real será 

menor.22 

 

3.4. Resultados 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados referentes aos modelos de ML aplicados 

para prever a percepção de risco soberano dos títulos brasileiros. Primeiro, avalia-se o 

desempenho da previsão no conjunto out-of-sample. Segundo, examina-se o desempenho 

dos modelos em toda a amostra, por meio de estimativas rolling window. Este exercício 

tem o objetivo de dar uma resposta mais confiável de quão bons são os modelos de ML 

na previsão da percepção de risco soberano. Por fim, o estudo vai além e tenta entender 

as razões por trás de erros sistemáticos de cada método empregado. Com esse tipo de 

análise, pode-se apontar qual método tem a melhor capacidade de previsão. 

 

3.4.1 Previsão out-of-sample 

 

Com base nas Figuras 8a e 8b, é possível visualizar a diferença entre os valores 

preditos e os valores reais no exercício out-of-sample. As Figuras 8a e 8b mostram a 

previsão da NSA e da LNSA, respectivamente. Como pode ser visto nas duas figuras, o 

modelo MLP fornece melhores previsões, seguido pelo modelo GBRT quando NSA é a 

variável a ser prevista e pelo modelo KNN quando o output está na escala logarítmica 

(LNSA). 

Estas conclusões também podem ser garantidas se considerarmos o NRMSE das 

previsões exibidas na Tabela 13 e o percentual de previsões dentro da faixa de 

classificação e com as notícias de crédito (outlook e credit watch) corretas, apresentadas 

na Tabela 14. De modo a contar com que frequência as previsões foram equivocadas em 

não mais que uma faixa dentro da classificação das ACRC, considera-se que os erros de 

previsão maiores que 0,25, mas menores que um, estão na faixa correta, mas classificaram 

incorretamente as notícias de crédito. Além disso, os erros de previsão inferiores a 0,25 

foram considerados como estando na faixa de classificação correta e com as notícias de 

crédito acertadas. É importante destacar que todas as previsões feitas pelos três modelos 

                                                             
22 O MSE é dado por: 𝑀𝑆𝐸 = (

1

𝑛
) ∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖 . 
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estavam na faixa de classificação correta, pois o erro de suas previsões são menores do 

que um em todos os casos.23  

 

[a] 

 

[b] 

 

Figura 8 - Valores previstos do exercício out-of-sample em comparação com os valores 

reais. A figura [a] refere-se à previsão da variável NSA, enquanto a figura [b] considera 

a previsão da variável LNSA. 

 

De acordo com a Tabela 13, as previsões do método MLP fornecem NRMSEs 

menores, 1,9% e 2,4% na previsão das variáveis NSA e LNSA, respectivamente. Por 

outro lado, os modelos KNN e GBRT competem entre eles. O modelo KNN é um pouco 

melhor que o GBRT para prever a variável LNSA, com um NRMSE de 6,2% contra 6,4%. 

No entanto, quando output é a variável NSA, o modelo GBRT fornece previsões muito 

melhores, com um NRMSE de 3,1% contra 6,5%. Portanto, com base na medida NRMSE, 

o modelo MLP é o melhor para prever a percepção de risco soberano das principais ACRC 

em relação aos títulos brasileiros, independentemente da escala do output. 

                                                             
23 Conforme as previsões para a variável NSA.  
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Tabela 13 - Precisão de previsão out-of-sample de acordo com NRMSE 

 
 

Tabela 14 - Precisão da previsão out-of-sample de acordo com a porcentagem de 

previsões na faixa de classificação correta e com as notícias de crédito 

corretas/incorretas 

 
 

 

Além disso, como pode ser visto na Tabela 14, 92% das previsões feitas pelo modelo 

MLP estão dentro da faixa de classificação correta e com o status do outlook e credit 

watch praticamente corretos, uma vez que sua diferença em relação ao valor real é inferior 

a 0,25 pontos.24 Apenas 8% dos erros de previsão são maiores que 0,25 pontos, mas ainda 

menor que um. Portanto, todas as previsões do método MLP estão dentro da faixa de 

classificação correta. Este resultado também é válido para os modelos KNN e GBRT. No 

entanto, o desempenho do GBRT é consideravelmente melhor que o KNN, uma vez que 

85% de suas previsões diferem menos de 0,25 pontos do valor real, ao contrário dos 15% 

do modelo KNN. 

Resumindo, dentre as três técnicas consideradas neste estudo, o exercício out-of-

sample indica que o modelo MLP tem a melhor capacidade de previsão, seguido pelo 

GBRT e pelo KNN, respectivamente. Independentemente da escala do output, isso é 

verdade quando o NRMSE é levado em consideração, bem como, quando é considerado 

o percentual dos valores previstos dentro da faixa de classificação correta e com as 

notícias de crédito corretas. 

 

 

 

                                                             
24 De acordo com as previsões feitas para a variável NSA. Resultado similar é encontrado quando a variável 

prevista é a LNSA. 
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3.4.2 Análise da capacidade de previsão em toda a amostra 

 

Agora, o estudo foca na análise do desempenho da previsão considerando toda a 

amostra. Para isso, a percepção de risco soberano é prevista por meio de uma abordagem 

rolling window. Com base na seleção de parâmetros feita pelos métodos no exercício out-

of-sample, o output é previsto de janeiro de 1996 a novembro de 2018. Neste sentido, os 

modelos são treinados novamente em 95% da amostra para então prever os 5% das 

observações restantes.25 Portanto, o tamanho da janela é igual a 13 meses, assim como no 

exercício out-of-sample. Para cada janela de previsão, calcula-se o seu NRMSE associado 

para avaliar o desempenho de cada método.26  

NRMSE do método KNN 

[a]                                                                [b] 

 
 

 

NRMSE do método GBRT 

[c]                                                                [d] 

 
 

 

 

                                                             
25 Por exemplo, os modelos preveem a percepção de risco soberano associado ao período 01/1996–02/1997 

com base em seu treinamento nas observações restantes. O mesmo procedimento ocorre quando eles 

preveem o output vinculado ao período 02/1996–03/1997 e assim por diante. 
26 Tem-se, portanto, 262 NRMSEs para cada método.  
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NRMSE do método MLP 

[e]                                                                 [f] 

 
Figura 9 – Trajetória do NRMSE dos modelos ML em toda a amostra. As figuras [a], [c] 

e [e] se referem à previsão da percepção de risco soberano em escala linear (NSA), 

enquanto as figuras [b], [d] e [f] consideram a previsão da mesma variável, mas em escala 

logarítmica (LNSA). A linha preta indica a NRMSE média, enquanto a região sombreada 

representa a média mais/menos um desvio padrão. 

 

A Figura 9 exibe a trajetória do NRMSE de cada método por toda a amostra. Além 

disso, a Tabela 15 traz a média e o desvio padrão do NRMSE para cada método. Os 

NRMSEs de todos os métodos apresentaram grande volatilidade sem um padrão claro, 

exceto pelo aumento em torno dos anos 2015/16, que é o período no qual os títulos 

brasileiros perderam o rótulo de grau de investimento e caíram acentuadamente na 

classificação das notas soberanas das ACRC. Em doze meses, de fevereiro de 2015 ao 

mesmo mês de 2016, a percepção de risco soberano brasileiro caiu 2,42 pontos, mais de 

duas posições de acordo com a classificação das ACRC. Como esta queda acentuada só 

foi verificada durante o período de 2015/16, os métodos enfrentaram grandes problemas 

para prever a percepção de risco soberano associado a este período com base na amostra 

restante.27  

Entre as técnicas de ML, o modelo KNN exibiu a maior média da NRMSE (6,1%) e 

desvio padrão (3,0% e 3,1%) em ambas as escalas. Basicamente, não há diferença quanto 

ao seu desempenho se a percepção de risco soberano estiver em escala linear ou 

logarítmica. Por outro lado, o modelo GBRT tem uma precisão muito melhor, com menor 

média de NRMSE e desvio padrão ao longo do período considerado. Neste caso, o método 

terá um desempenho ligeiramente melhor se o output estiver em uma escala logarítmica 

com média de NRMSE de 3,6% e um desvio padrão de 1,6% contra 3,9% e 1,9%, 

                                                             
27 Além disso, o cenário político brasileiro passou por grandes turbulências com o impeachment da 

presidente Dilma Rousseff. Este fato pode ser um dos principais motivos pelos quais a percepção de risco 

soberano brasileiro caiu tão acentuadamente. 
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respectivamente, em uma faixa linear. No entanto, o melhor desempenho é observado nas 

previsões de MLP. Novamente, independentemente da escala do output, o modelo MLP 

apresenta a menor média da NRMSE (2,3% e 2,7%) e desvio padrão (1,5% e 1,2%). 

Portanto, mais uma vez o método de ML construído sobre uma abordagem de rede neural 

revelou-se a técnica mais confiável para prever a percepção de risco soberano de títulos 

brasileiros, seguida pelas técnicas GBRT e KNN. 

 

Tabela 15 - Informações sobre a NRMSE nas previsões em toda a amostra 

 
 

3.4.3 Análise adicional: investigação dos erros de previsão  

 

Para entender melhor os erros de previsão de cada método empregado e fornecer uma 

resposta robusta sobre qual método é o mais confiável para prever a percepção de risco 

soberano dos títulos brasileiros, estimam-se estatisticamente as NRMSEs de cada técnica 

aplicada para prever a percepção de risco soberano em escala linear e logarítmica. Em 

particular, tenta-se explicar os erros de previsão a partir de dois modelos. O primeiro 

verifica se os períodos em que a percepção de risco soberano se altera estão associados a 

um aumento nos erros de previsão. Dado que as ACRC não alteram as suas avaliações 

com grande frequência, os modelos podem cometer erros sistemáticos quando as notas 

soberanas e/ou as notícias de crédito de fato mudarem, o que não seria ideal para um bom 

modelo de previsão. Portanto, estima-se a seguinte equação: 

 

(20)            𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸𝑡
𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑡 + 𝜀𝑡 

 

onde 𝑖 = 𝐾𝑁𝑁, 𝐺𝐵𝑅𝑇 𝑜𝑟 𝑀𝐿𝑃 indica qual método de ML foi adotado para prever a 

percepção de risco soberano (NSA ou LNSA); 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 é uma dummy que assume o 

valor igual a um quando há uma mudança na percepção de risco soberano e zero caso 

contrário; 𝑡 = 1, … , 262 indica o período de tempo; e ε é o termo do erro. Neste sentido, 

os métodos sensíveis a alterações na avaliação das ACRC exibem um coeficiente 
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𝛼1 positivo e significativo. Por outro lado, um 𝛼1 insignificante sugere que o erro de 

previsão de um determinado método não é sensível a mudanças na percepção de risco 

soberano e, portanto, é mais confiável para prever esta variável. 

A segunda estimação tenta identificar um possível comportamento assimétrico entre 

os erros de previsão e a direção da mudança da percepção de risco soberano. A ideia por 

trás desta estimativa é que os erros de previsão podem ser mais sensíveis a rebaixamento 

da nota soberana e/ou notícias negativas de crédito do que a elevação da nota e/ou notícias 

de crédito positiva, ou o contrário. Neste sentido, a seguinte equação é estimada: 

 

(21)   𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸𝑡
𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑈𝑃𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑡 + 𝛽2𝐷𝑂𝑊𝑁𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸𝑡 + 𝜇𝑡 

 

onde, mais uma vez, 𝑖 = 𝐾𝑁𝑁, 𝐺𝐵𝑅𝑇 𝑜𝑟 𝑀𝐿𝑃 indica qual método de ML foi usado para 

prever a percepção de risco soberano (NSA ou LNSA); 𝑈𝑃𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸 (𝐷𝑂𝑊𝑁𝐺𝑅𝐴𝐷𝐸) é 

uma dummy que assume o valor igual a um quando há uma elevação (redução) na 

percepção de risco soberano, ou seja, quando a probabilidade de default soberano reduz 

(aumenta) e zero caso contrário; 𝑡 = 1, … , 262 indica o período de tempo; e 𝜇 é o termo 

do erro. O coeficiente 𝛽1(𝛽2) positivo e significativo sugere que o erro de previsão do 

método é sensível a elevações (reduções) de percepção de risco soberano. Portanto, um 

método  mais confiável não apresentará significância dos coeficientes 𝛽1 𝑒 𝛽2. 

As equações (20) e (21) são estimadas através do método econométrico OLS com a 

matriz de covariância robusta de Newey-West (HAC) para controlar eventuais problemas 

de heterocedasticidade e autocorrelação. Como no capítulo 2, uma primeira condição a 

ser atendida antes da aplicação de uma análise de séries temporais é verificar a 

estacionariedade das variáveis nas regressões para evitar a possibilidade de regressões 

espúrias. Assim, são aplicados os testes de raiz unitária ADF, PP e KPSS nas séries de 

NRMSEs (Tabela C.3. no Apêndice). Com base nestes testes, pode ser observado que 

todos eles são I(0) e, portanto, são estimados em nível. 

Os resultados são exibidos nas Tabelas 16, 17 e 18 para a estimação dos erros de 

previsão dos modelos KNN, GBRT e MLP (fornecidos pelo NRMSE), respectivamente.28 

Como pode ser visto, os erros de previsão associados às previsões de KNN são sensíveis 

a variações na avaliação das ACRC. O modelo KNN parece ter um desempenho pior 

                                                             
28 O 𝑅2 ajustado é muito baixo em todas as regressões. No entanto, como não se pretende prever os erros 

de previsão, mas verificar os fatores significativos que podem afetá-lo, a análise derivada das estimações 

ainda é válida. 
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quando é observada uma mudança na percepção de risco soberano. Em particular, seu 

NRMSE aumenta significativamente quando as ACRC indicam uma redução da 

probabilidade de default soberano. Estes resultados são válidos para ambas as escalas do 

output. 

Tabela 16 - Estimação OLS dos erros de previsão do modelo KNN 

 
Níveis de significância marginal: *** indica 0,01, ** indica 0,05 e * indica 0,10. Os erros padrão estão 

entre parênteses e as estatísticas t estão entre colchetes. Prob (estatística F) relata o valor p do teste F. O 

Prob (estatística J) relata o valor p do teste J. O Prob (LM) relata o valor p do teste LM para detectar a 

autocorrelação serial. O Prob (ARCH) relata o valor p do teste ARCH para detectar heterocedasticidade.  

 

 

Por outro lado, verifica-se uma fraca relação entre os erros de previsão associados às 

previsões do GBRT e alterações na avaliação de risco de crédito das ACRC. Seu NRMSE 

relacionado à predição da variável NSA aumenta significativamente quando há uma 

variação na percepção de risco soberano nos títulos brasileiros, embora nenhuma relação 

assimétrica seja observada. No entanto, seu NRMSE relacionado à predição da variável 

LNSA aumenta apenas quando a relação assimétrica é levada em consideração. Em 

particular, seu NRMSE aumenta significativamente com uma melhora da percepção de 

risco soberano. 

Por fim, com relação aos erros de previsão do modelo MLP, os resultados sugerem 

que eles não são influenciados por nenhum tipo de alteração na avaliação das ACRC. Os 

coeficientes estimados vinculados a variações de qualquer espécie na percepção de risco 

soberano não são significativos, embora tenham o sinal positivo esperado em quase todas  
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Tabela 17 - Estimação OLS dos erros de previsão do modelo GBRT 

 
Níveis de significância marginal: *** indica 0,01, ** indica 0,05 e * indica 0,10. Os erros padrão estão 

entre parênteses e as estatísticas t estão entre colchetes. Prob (estatística F) relata o valor p do teste F. O 

Prob (estatística J) relata o valor p do teste J. O Prob (LM) relata o valor p do teste LM para detectar a 

autocorrelação serial. O Prob (ARCH) relata o valor p do teste ARCH para detectar heterocedasticidade.  

 

Tabela 18 - Estimação OLS dos erros de previsão do modelo MLP 

 
Níveis de significância marginal: *** indica 0,01, ** indica 0,05 e * indica 0,10. Os erros padrão estão 

entre parênteses e as estatísticas t estão entre colchetes. Prob (estatística F) relata o valor p do teste F. O 

Prob (estatística J) relata o valor p do teste J. O Prob (LM) relata o valor p do teste LM para detectar a 

autocorrelação serial. O Prob (ARCH) relata o valor p do teste ARCH para detectar heterocedasticidade. 
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as estimativas. Portanto, mais uma vez os resultados encontrados nas duas últimas seções 

ainda são válidos. O método MLP é o melhor para prever a percepção de risco soberano 

dos títulos brasileiros, uma vez que sua precisão preditiva não é estatisticamente sensível 

a períodos de mudança na opinião das ACRC sobre a probabilidade de inadimplência 

soberana. 

 

3.5 Conclusões 

 

Dada a importância da opinião de crédito soberano das ACRC para afetar os 

mercados financeiros internacionais, é muito útil que governos e investidores possam 

prever adequadamente a avaliação destas agências. Isso é especialmente verdadeiro para 

os países em desenvolvimento, que são os mais afetados por mudanças na percepção de 

risco soberano. Por exemplo, a capacidade de prever a avaliação das ACRC pode ajudar 

os governos a lidar com sua repercussão na economia e os investidores a obter retornos 

anormais no mercado. Portanto, este estudo tem como objetivo prever a percepção de 

risco soberano das principais ACRC relacionados aos títulos brasileiros por meio da 

aplicação de diferentes técnicas de ML e avaliar sua precisão preditiva, a fim de descobrir 

qual é a melhor para esta tarefa. 

Com base em dados mensais de janeiro de 1996 a novembro de 2018, foram 

realizados vários exercícios de previsão empregando três métodos bem conhecidos de 

ML, a saber, o KNN, o GBRT e o MLP. Além do exercício tradicional out-of-sample, 

também foi empregado certo esforço em prever a percepção de risco soberano em toda a 

amostra por meio de uma abordagem de estimação rolling window. Além disso, a análise 

expandida na tentativa de se entender porque os modelos de IA são passíveis de cometer 

erros sistemáticos. Dado o fato de as ACRC não mudarem sua avaliação com muita 

frequência, os modelos de ML podem cometer erros sistemáticos quando a percepção de 

risco soberano de fato se alterar. Portanto, aplicou-se uma análise econométrica e tentou-

se explicar os erros de previsão de cada método empregado por meio de um conjunto de 

dummies indicando períodos de mudança na opinião de crédito das ACRC.  

Dentre os métodos considerados, a técnica MLP apresenta melhores resultados. Sua 

precisão preditiva, dada pela medida NRMSE, é relativamente alta em comparação com 

os métodos GBRT e KNN. Os erros de previsão vinculados às previsões do modelo MLP 

são os mais baixos nos exercícios de previsão out-of-sample e em toda a amostra. Os 

resultados são os mesmos se considerarmos a estrutura de classificação das ACRC como 
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linear ou logarítmica. Além disso, seus erros de previsão não estão associados 

estatisticamente a mudanças na opinião das ACRC de qualquer espécie, em contraste com 

os modelos GBRT e KNN. Assim, períodos de mudanças na percepção de risco soberano 

podem minar sistematicamente as previsões feitas pelos modelos GBRT e KNN, mas não 

prejudicam as previsões de MLP. Portanto, as descobertas deste estudo indicam o método 

MLP, o qual é baseado em uma estrutura de rede neural, como a técnica mais confiável 

na tarefa de prever a percepção de risco soberano dos títulos brasileiros. 
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3.6 Apêndice C 

 

Tabela C.1 – Variáveis explanatórias e sua descrição 
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Tabela C.2 – Estatísticas descritivas 

 
 

Tabela C.3 – Testes de raiz unitária 

 
Nota: ADF - a escolha final da defasagem foi feita com base no critério de informação de Schwarz. Testes 

PP e KPSS - Band é o truncamento de largura da banda escolhido para o kernel Bartlett. "I" denota 

interceptação; "I / T" indica interceptação e tendência e; "N" indica sem intercepto e tendência. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

De modo a melhor entender a mudança das notas das notas soberanas, o impacto que 

a percepção do risco de default soberano possui sobre o desacordo das expectativas e qual 

técnica de IA é capaz de prever esta percepção com grande acurácia, esta tese teve como 

três grandes objetivos. Primeiro, analisar a relação entre o nível de transparência das 

políticas econômicas adotadas pela autoridade monetária e a nota de crédito soberano 

emitidas pelas principais ACRC. Segundo, investigar se alterações na percepção de risco 

soberano das principais ACRC são capazes de influenciar as expectativas do mercado 

quanto ao valor futuro da taxa de câmbio. Terceiro, examinar a capacidade de previsão 

da percepção de risco soberano por meio de diversas técnicas de IA. Com bases nestes 

objetivos gerais, a tese contribuiu para a literatura da seguinte forma. 

No primeiro capítulo, o estudo desmembra o efeito da transparência monetária sobre 

as notas soberanas emitida pela S&P em dois, um direto e o outro indireto. O efeito direto 

se refere a redução de incertezas na esfera econômica que contribuem para a melhora da 

nota soberana devido à adoção de políticas econômicas mais transparentes pelo Banco 

Central.  O efeito indireto transcorreria por meio da taxa de inflação, no qual elevações 

da nota soberana estariam associadas com baixos níveis inflacionários. Os achados do 

estudo indicam que transparência monetária, de fato, contribui na redução da 

probabilidade de inadimplência por meio de elevações nas notas soberanas. Além disso, 

países com maior transparência monetária apresentam níveis mais baixos de inflação e 

melhores classificações de risco soberano. Nesse sentido, o aumento da transparência é 

capaz de impactar as notas soberanas não apenas diretamente, mas também com base na 

redução da taxa de inflação. Portanto, os governos podem aumentar suas notas de crédito 

de títulos públicos não apenas melhorando seus indicadores econômicos e políticos, mas 

também realizando esforços para aumentar o nível de transparência da sua autoridade 

monetária.  

No segundo capítulo, investiga-se o impacto de mudanças na percepção de risco 

soberano do Brasil – dado por mudanças na sua nota soberana e/ou no seu status do 

outlook/credit watch – sobre o nível geral do desacordo das expectativas quanto ao valor 

futuro da sua taxa de câmbio, bem como sobre as expectativas para 12 e 24 meses à frente. 

Os resultados sugerem que uma piora (melhora) da percepção de risco soberano das 

ACRC aumenta (reduz) o desacordo das expectativas. Isso seria verdade considerando a 

sua tendência geral e para ambos horizontes de previsão. Desse modo, avaliações de risco 
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soberano emitidas pelas principais ACRC seriam capazes de ampliar uma recessão 

econômica por exemplo, ao adicionarem incertezas entres os agentes dos país avaliado. 

Isso pode ser verdade principalmente nos setores econômicos que dependem do valor 

futuro da taxa de câmbio para administrar seus negócios. Além disso, como a discordância 

das expectativas sobre a taxa de câmbio afeta a discordância nas expectativas sobre a 

inflação, devido ao pass-through cambial, más notícias soberanas podem prejudicar a 

tarefa do Banco Central de ancoragem das expectativas de inflação. Tal resultado pode 

ser de grande importância para países que adotam o regime de metas de inflação.  

Por fim, no terceiro capítulo, investiga-se a capacidade de três métodos de IA bem 

conhecidos – K-Nearest Neighbors, Gradient Boosted Trees e Multilayer Perceptron – 

em prever a percepção de risco soberano dos títulos brasileiros. Além do exercício 

tradicional out-of-sample, a percepção de risco soberano foi prevista em toda a amostra 

por meio de uma abordagem de estimação rolling window. Assim, pode-se analisar a 

capacidade preditiva de todos métodos de maneira mais robusta. Além disso, dado o fato 

de as ACRC não mudarem sua avaliação frequentemente, os modelos de IA podem 

cometer erros sistemáticos quando a percepção de risco soberano de fato se alterar. 

Portanto, o estudo verifica se os erros de previsão dos métodos aplicados são sensíveis a 

períodos de mudanças na percepção de risco soberano. A ideia por trás é que erros de 

previsão suscetíveis a mudanças na percepção de risco soberano indicam que o modelo 

que produziu tais erros não é confiável para prever a variável em questão. Em todos os 

exercícios realizados o método baseado na abordagem de rede neural (MLP) mostrou-se 

o mais acurado na previsão da percepção de risco soberano. Seus erros de previsão são os 

menores dentre os métodos considerados e a sua performance não é prejudicada em 

períodos de alteração na avaliação das ACRC.  
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