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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo principal estimar o efeito da credibilidade fiscal sobre os 

anúncios sinalizadores relacionados aos ratings soberanos emitidos pelas Agências de 

Rating de Crédito. A ideia é verificar o quão importante é a credibilidade fiscal na 

determinação da percepção de risco soberano das agências de ratings – a qual é captada 

por uma classificação de crédito abrangente. Uma vez que não existem estudos acerca 

dessa relação, o presente trabalho contribui para a literatura que busca compreender os 

determinantes dos ratings soberanos em países em desenvolvimento. Usando dados 

mensais de 2003 a 2018 para o Brasil, os resultados apontam que a credibilidade fiscal 

tem efeito positivo sobre as quatro variáveis construídas para os anúncios sinalizadores 

relacionados aos ratings soberanos do Brasil. Os resultados sugerem ainda que esse efeito 

é maior para os ratings de longo prazo.  

 

Palavras-chave: credibilidade fiscal; agências de rating; risco soberano; percepção de 

risco. 
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ABSTRACT 

The main goal of this study is to estimate the effect of fiscal credibility on signalling 

announcements related to sovereign ratings issued by Credit Rating Agencies. The idea 

is to see how important fiscal credibility is in determining the sovereign risk perception 

of Credit Rating Agencies – which is captured by a comprehensive credit rating. Since 

there are no studies addressing this relationship, this paper contributes to the literature 

that seeks to understand the determinants of sovereign ratings in developing countries. 

Using monthly data from 2003 to 2018 for Brazil, the results show that fiscal credibility 

has a positive effect on the four variables built for the signalling announcements related 

to Brazil’s sovereign ratings. The results also suggest this effect is greater for long-term 

ratings. 

 

Keywords: fiscal credibility; rating agencies; sovereign risk; risk perception 
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1. Introdução 

 

A gestão da política fiscal e os resultados fiscais de um governo, bem como os 

fundamentos macroeconômicos de um país, são aspectos econômicos considerados por 

Agências de Rating de Crédito (CRAs) quando avaliam e classificam o risco de 

inadimplência relacionado aos títulos soberanos de um país (Afonso, 2003; Montes et al., 

2016; Montes e Oliveira, 2019). Assim, ratings de crédito soberano resultam de 

avaliações de risco de default elaboradas pelas CRAs, cujo intuito é verificar a idoneidade 

creditícia de um país e a capacidade de seu governo pagar sua dívida integralmente e 

dentro do prazo (Bissoondoyal-Bheenick, 2005).  

Os ratings desempenham um papel de destaque na determinação do acesso dos 

países aos mercados de capitais internacionais e aos termos desse acesso (Reinhart, 2002), 

sendo particularmente importantes para países em desenvolvimento. Além disso, 

investidores e fundos especialmente administrados estão cada vez mais focados na 

diversificação internacional, e alguns são restritos por lei a investir apenas em ativos com 

“grau de investimento”. Portanto, mudanças nos ratings soberanos podem acarretar na 

recomposição das carteiras internacionais e afetar a restrição dos países ao crédito 

(Bissoondoyal-Bheenick 2005; Montes et al. 2016). 

Embora uma análise baseada apenas nas mudanças de classificações de risco 

atribuídas pelas CRAs, ou seja, nos ratings explícitos (cujos graus de risco são 

representados por combinações de letras de D à AAA), possa ser muito restritiva, as 

CRAs também emitem anúncios secundários nas formas de Credit Watch e Outlooks que 

podem qualificar a nota declarada de um país posteriormente. Ou seja, as CRAs emitem 

anúncios relacionados aos ratings sob a forma de “observação (ou, vigilância) relacionada 

ao crédito” (Credit Watch) e “perspectivas relacionadas aos ratings” (Outlooks) para 

indicar sua opinião sobre o grau de probabilidade de uma mudança de rating e, por 

conseguinte, a provável direção dessa mudança.1 Dessa forma, é possível incorporar 

informações adicionais aos ratings emitidos com base nos Credit Watch e Outlooks 

informados pelas agências e, assim, definir uma Classificação de Crédito Abrangente 

(CCR). Ou seja, é possível gerar uma variável de classificação de crédito abrangente (a 

CCR) – utilizando os ratings observados bem como os anúncios emitidos relacionados 

 
1 Por exemplo, a agência Standard & Poor’s frequentemente coloca países em Credit Watch negativo alguns 

meses antes de um downgrade (rebaixamento de nota). 
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aos ratings – capaz de representar a percepção por parte das CRAs acerca do risco 

soberano de um país.  

Com base nas classificações de risco e nos anúncios emitidos pelas CRAs sob a 

forma de Credit Watch e Outlooks, estudos têm se empenhado em demonstrar que esses 

sinais emitidos pelas CRAs têm impacto sobre os mercados financeiros (e.g., Hand et al., 

1992; Kaminsky e Schmukler, 2002; Hull et al., 2004; Norden e Weber, 2004; Sy, 2004; 

Gande e Parsley, 2005; Pukthuanthong-Le et al., 2007; Ferreira e Gama, 2007; Hooper et 

al., 2008; Hill e Faff, 2010; Ismailescu e Kazemi, 2010; Drago e Gallo, 2016; Caselli et 

al., 2016; Baum et al., 2016; Eraslan, 2017; Mutize e Gossel, 2019; Riaz et al., 2019).2 

Por outro lado, pelo fato das CRAs não anunciarem suas metodologias explicitamente, 

uma questão importante é identificar os principais fatores que embasam as avaliações de 

risco de crédito soberano dessas agências. Nesse sentido, outra parte da literatura tem se 

dedicado a identificar os determinantes das avaliações de risco de crédito soberano 

fornecidas pelas CRAs (e.g., Cantor e Packer, 1996; Afonso, 2003; Altenkirch, 2005; 

Archer et al., 2007; Hill et al.,2010; Afonso et al., 2011; Biglaiser e Staats, 2012; Erdem 

e Varli, 2014; Montes et al., 2016; Montes e Oliveira, 2019). Todavia, dentro dessa 

literatura, não existem estudos analisando o papel das expectativas de mercado no 

processo de determinação dos ratings de crédito soberano e anúncios emitidos pelas 

CRAs, e, por conseguinte, não existe um estudo acerca dos efeitos das expectativas 

formadas para variáveis fiscais sobre os ratings de crédito soberano ou uma classificação 

de crédito abrangente. Uma vez que a classificação e os anúncios nas formas de Credit 

Watch e Outlooks são estimativas forward-looking da probabilidade de inadimplência 

(Cantor and Packer, 1996; Reinhart, 2002; Montes et al., 2016), estas classificações e 

anúncios devem possuir relação com as expectativas formadas acerca da capacidade do 

governo em manter as contas públicas equilibradas e a dívida pública sustentável e, 

portanto, com a credibilidade fiscal. 

Nesse sentido, as seguintes questões surgem. Existe uma relação entre a 

credibilidade fiscal e a percepção de risco soberano emitida pelas CRAs (a qual é 

representada por uma classificação de crédito abrangente)? A credibilidade fiscal é capaz 

de afetar a percepção de risco soberano emitida pelas CRAs (medida por uma 

 
2 Embora uma vasta quantidade de estudos se concentre nos efeitos que esses anúncios (ou que uma 

classificação de crédito abrangente) possam ter sobre os mercados financeiros, o presente estudo não tem 

como finalidade analisar os efeitos desses anúncios. 



 

12 
 

classificação de crédito abrangente)? Assim, utilizando o Brasil como um estudo de caso3, 

este trabalho tem como objetivo principal estimar o efeito da credibilidade fiscal sobre os 

anúncios sinalizadores relacionados aos ratings soberanos emitidos pelas CRAs. A ideia 

é verificar o quão importante é a credibilidade fiscal (ou seja, as expectativas de mercado 

relacionadas à sustentabilidade da dívida pública e ao equilíbrio fiscal) na determinação 

da percepção de risco soberano emitida pelas agências de ratings e captada por uma 

classificação de crédito abrangente. 

Utilizando dados mensais de janeiro de 2003 a março de 2018, o estudo contribui 

com a literatura que analisa as informações emitidas por CRAs ao ser o primeiro a 

investigar a relação entre credibilidade fiscal e risco soberano. Mais precisamente, o 

estudo é o primeiro a estimar o efeito exercido pelas expectativas formadas acerca da 

sustentabilidade da dívida pública (captada por índices de credibilidade fiscal) sobre uma 

medida de classificação de crédito abrangente. 

As medidas de classificação de crédito abrangente são construídas utilizando os 

ratings, Outlooks e Credit Watchs para os títulos brasileiros em moeda estrangeira, 

fornecidos pelas principais agências de classificação de risco (Standard & Poor’s, 

Moody’s e Fitch). Portanto, foram aplicadas transformações em notas de crédito soberano 

utilizando os sinais emitidos para o mercado (Outlook e Credit Watch). Assim, os títulos 

têm uma classificação de crédito abrangente para cada período (Kim e Wu 2008; Gande 

e Parsley 2005; Sy 2004; Alsakka e Gwilym 2012). Por sua vez, no tocante à credibilidade 

fiscal, foram utilizados os índices de credibilidade fiscal elaborados por Montes e Acar 

(2018) e de Mendonça e Machado (2013). 

Os resultados apontam que a credibilidade fiscal tem efeito positivo e significante 

sobre as quatro variáveis construídas para os anúncios sinalizadores relacionados aos 

ratings soberanos do Brasil, e sugerem que esse efeito é maior para os ratings de longo 

prazo.  

 

 

 

 

 

 
3 O Brasil é um interessante estudo de caso, uma vez que apresenta sérios problemas de deterioração das 

contas públicas e um mercado financeiro altamente sensível a mudanças no risco soberano (Montes e 

Tiberto, 2012; Montes e Souza, 2018). 
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2. Revisão de literatura 

 

A relevância de classificar a capacidade creditícia dos países decorre do fato de os 

governos nacionais serem os maiores emissores de dívidas nos mercados financeiros. 

Além disso, as classificações das dívidas soberanas são vistas como uma indicação de 

problemas do setor público e privado (Afonso, 2003). Bancos e instituições financeiras 

utilizam essas classificações para calcular a quantidade de capital adequada para cobrir 

seus riscos de crédito (Hill et al, 2010; Jafry e Schuermann, 2004). Para aprimorar a 

tomada de decisão nesse contexto, os usuários estão profundamente preocupados com os 

determinantes das classificações de crédito e a probabilidade de alterações iminentes nas 

mesmas. Devido à dificuldade de governos, bancos, corporações e investidores 

fornecerem uma estimativa precisa da probabilidade de default soberano que possa 

reduzir a assimetria de informações entre estes agentes, as CRAs têm preenchido essa 

lacuna e fornecido essas estimativas (Boumparis et al., 2019). As CRAs publicam 

classificações de crédito soberano como medidas da probabilidade de um país pagar sua 

dívida integralmente e no prazo.  

Os ratings soberanos têm influência sobre os custos de empréstimos nos mercados 

financeiros internacionais, afetando, assim, a oferta de empréstimos dos bancos (Drago e 

Gallo, 2017, b), bem como os rendimentos e as decisões de investimento, os retornos do 

mercado de ações, a taxa de câmbio e o crescimento econômico (Reisen e Von Maltzan, 

1999; Cantor e Packer 1996; Chen et al., 2016; Tran et al., 2019). Além disso, segundo 

Reinhart (2002), as classificações de crédito soberano desempenham um papel 

especialmente crítico para o caso dos países em desenvolvimento. 

As três principais agências de rating (Standard & Poor’s, Moody’s Investors 

Service e Fitch Ratings) usam uma combinação de variáveis quantitativas e qualitativas 

para atribuir uma classificação de crédito a um devedor. Como elas não anunciam suas 

metodologias explicitamente, uma questão importante é identificar os fatores por trás de 

suas atribuições. A compreensão dos determinantes do risco de default soberano 

representa um tópico importante para investidores e formuladores de políticas, e por isso 

uma vasta literatura tem se preocupado em identificar esses determinantes. Ao analisar 

essa literatura, observamos a existência de um conjunto básico de variáveis 

macroeconômicas, como: PIB per capita, taxa de inflação, taxa de crescimento do PIB, 

dívida pública interna, dívida externa, saldo fiscal e histórico de inadimplência. 
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O estudo de Cantor e Packer (1996) é um dos primeiros a avaliar a relevância de 

oito importantes variáveis macroeconômicas que explicam as atribuições de rating da 

Moody’s e da Standard & Poor’s. Eles examinam uma amostra de 49 países, 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Por meio de estimações por mínimos quadrados 

ordinários, estabelecem a importância de seis fatores sobre as classificações de risco 

soberano: a renda per capita, a taxa de crescimento do PIB e o nível de desenvolvimento 

socioeconômico afetam positivamente os ratings, enquanto a taxa de inflação, a dívida 

externa e o histórico de inadimplência têm um impacto negativo.  

Utilizando uma amostra de 95 países desenvolvidos e em desenvolvimento para o 

período de 1995 a 1999, o trabalho de Bissoondoyal-Bheenick (2005) apresenta uma 

análise de determinantes dos ratings para países com classificações alta e baixa. Os 

resultados revelam que os indicadores econômicos e financeiros são apenas uma parte 

dos insumos utilizados pelas CRAs, e que apenas esses não determinam as 

classificações.  Além disso, as variáveis econômicas não têm a mesma importância para 

a amostra de países com alta classificação e com histórico de estabilidade financeira longa 

em comparação aos países com baixa classificação e que ainda estão passando por 

mudanças estruturais. Em um estudo posterior, Bissoondoyal-Bheenick et al (2006) 

incluem uma proxy para o desenvolvimento tecnológico como uma variável capaz de 

explicar os ratings soberanos.  

Hill et al. (2010), ao investigarem a questão da variação de agências na avaliação 

do risco soberano para 129 países no período 1990–2006, concluem que diferentes 

variáveis têm importâncias distintas na explicação das classificações entre as agências, o 

que indica que possa existir heterogeneidade entre elas. Os autores encontram as seguintes 

variáveis comuns às três agências: PIB per capita, crescimento do PIB, histórico da 

dívida, classificação do Investidor Institucional e prêmio de risco. Outras quatro variáveis 

são significativas apenas para duas ou menos agências: saldo externo e dívida externa 

(significativa apenas para Moody's e S&P), inflação (significativa apenas para S&P) e 

saldo fiscal (significativo apenas para Moody's). Archer et al. (2007), considerando uma 

amostra de 50 países em desenvolvimento no período de 1987 a 2003, encontram que 

variáveis políticas têm pouco impacto, enquanto fatores econômicos (como, por exemplo, 

taxa de crescimento do PIB, taxa de inflação, compromisso com o comércio, histórico de 

inadimplência) são significativos nos ratings soberanos. Por sua vez, Afonso et al. (2011), 

analisando o período 1995 a 2005, encontram que o conjunto de variáveis que tem 

impacto a curto prazo são, o PIB per capita, crescimento real do PIB, dívida pública e 

https://onlinelibrary-wiley.ez24.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1002/ijfe.1551#ijfe1551-bib-0011
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déficit governamental, enquanto a eficácia do governo, dívida externa, reservas externas 

e dummies de inadimplência soberana têm impactos a longo prazo. Erdem e Varli (2014), 

em um estudo sobre os determinantes macroeconômicos dos ratings atribuídos pela 

Standard and Poor’s para oito países emergentes de 2002 a 2011, apontam que os fatores 

mais relevantes são equilíbrio orçamentário/PIB, PIB per capita, Indicadores de 

Governança e Reservas/PIB. 

Biglaiser e Staats (2012) incluem na análise acerca dos determinantes de ratings 

soberanos variáveis institucionais e políticas, como a obediência da sociedade ao Estado 

de Direito, a presença de um sistema judicial confiável e a proteção dos direitos. A análise 

é realizada para 36 países em desenvolvimento de 1996 a 2006. Os achados indicam que 

o Estado de Direito, os tribunais fortes e independentes e a proteção dos direitos de 

propriedade têm efeitos positivos significativos sobre as classificações dos países em 

desenvolvimento. 

Com base nos ratings atribuídos pela Moody’s e S&P em junho de 2001 para 81 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, Afonso (2003) indica que os fatores 

macroeconômicos que afetam os ratings são diferentes nesses dois grupos de países. Seu 

estudo mostra que seis variáveis representam os fatores mais relevantes na explicação das 

classificações de risco soberano: PIB per capita, dívida externa/exportações, nível de 

desenvolvimento econômico, histórico de inadimplência, taxa de crescimento real e taxa 

de inflação. Ele conclui que o PIB per capita é a única variável econômica relevante para 

os países desenvolvidos, enquanto a dívida externa é importante para os países em 

desenvolvimento. 

Em estudo posterior, Maltritz e Molchanov (2014), ao analisar as subamostras 

separadas 19 países desenvolvidos da OCDE e 31 países emergentes, concluem, assim 

como Afonso (3003), que os determinantes do spread de rendimento diferem 

consideravelmente entre as subamostras de países. Os autores incluem, além de 

determinantes econômicos, fatores políticos na análise de determinantes do risco de 

crédito. O crescimento do PIB e a dívida total em relação ao PIB são variáveis comuns 

entre os países. Já para os países desenvolvidos, os determinantes adicionais mais 

importantes são: inflação, abertura comercial, taxa de crescimento das importações e 

liberdade comercial. Para a amostra de economias emergentes, relação serviço de dívida e 

relação entre reservas em moeda estrangeira e importações.  

Montes et al. (2017) estendem a literatura anterior de determinantes de ratings 

para uma amostra de 40 países em desenvolvimento, no período de 1994 a 2013 incluindo 

https://onlinelibrary-wiley.ez24.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1002/ijfe.1551#ijfe1551-bib-0020
https://www-sciencedirect.ez24.periodicos.capes.gov.br/topics/economics-econometrics-and-finance/debt-management
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novos aspectos econômicos, institucionais e de governança, como por exemplo, adoção 

do regime de metas para inflação, abertura financeira, democracia e corrupção. O estudo 

confirma as variáveis macroeconômicas comumente utilizadas (crescimento do PIB, 

renda per capita, inflação, reservas e dívida externa, saldo orçamentário e desemprego) e 

evidenciam a importância da adoção de metas para inflação e da abertura financeira como 

marcos importante para melhorar o desempenho dos ratings nas economias emergente. 

Além disso, com relação aos efeitos da dimensão institucional e de governança, os 

resultados apontam que democracia, 'lei e ordem', e menos corrupção, são fatores 

importantes para a melhora dos ratings.  

Montes e Oliveira (2019) analisam o efeito da transparência do banco central 

sobre as classificações de risco soberano para uma amostra de 50 países (onde 40 são 

países em desenvolvimento) no período de 1998 a 2014. Os autores sugerem que a 

transparência do banco central afeta diretamente as classificações de risco soberano 

devido à redução de incertezas em relação às decisões de política monetária e também 

indiretamente pelo efeito da transparência do banco central na inflação, ou seja, países 

com maior transparência monetária apresentam menores níveis de inflação e melhores 

classificações de risco soberano. 

Por sua vez, a literatura reconhece a credibilidade fiscal e o comprometimento da 

autoridade fiscal com seus objetivos como aspectos relevantes para o regime de metas 

para inflação (Montes e Machado, 2014; de Mendonça e Tostes, 2015; de Mendonça e da 

Silva, 2016; de Mendonça e Auel, 2016; Montes e Acar, 2018 e 2019; Montes et al., 

2019). Neste sentido, alguns estudos relacionam a credibilidade fiscal como fator 

importante e que impacta variáveis expectacionais, fiscais e monetárias. A fim de 

verificar os efeitos das credibilidades fiscal e monetária sobre as decisões de investimento 

e o nível de emprego no Brasil, Montes e Machado (2014), analisam a influência da 

credibilidade do regime de metas para inflação e da credibilidade fiscal sobre as 

expectativas do empresário no período de 2003 a 2011. Por conseguinte, analisam 

também o efeito das expectativas do empresário sobre o investimento privado e o 

emprego. As evidências apontam para a influência da credibilidade fiscal e monetária 

sobre a confiança dos empresários.  

O estudo elaborado por de Mendonça e Tostes (2015) analisa o efeito da taxa de 

câmbio na inflação para o Brasil e aponta para o efeito da credibilidade fiscal como 

aspecto capaz de reduzir o pass-through da taxa de câmbio para a inflação. Embora a 

credibilidade monetária seja relevante apenas para o repasse aos preços, a credibilidade 
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fiscal é uma ferramenta importante para reduzir o pass-through tanto da inflação quanto 

das expectativas de inflação.  

Utilizando dados de 2003 a 2015 para o Brasil, de Mendonça e da Silva (2016) 

relacionam a credibilidade fiscal com a inflação. Os resultados apontam que o sucesso do 

governo em atingir a meta de superávit primário fiscal, resultando em ganho de 

credibilidade, é importante para reduzir a taxa de inflação e suas expectativas. Por sua 

vez, de Mendonça e Auel (2016) investigam o efeito de credibilidade fiscal e monetária 

sobre a dívida pública e sua gestão para o Brasil. Os autores encontram que a credibilidade 

é um aspecto importante para melhorar a gestão da dívida pública e, portanto, não deve 

ser negligenciada. 

Monte e Acar (2018) analisam o impacto da credibilidade fiscal no desacordo de 

expectativas sobre inflação para o Brasil, no período de 2003 a 2016. Segundo os autores, 

uma vez que a credibilidade fiscal ajuda a reduzir o desacordo nas expectativas, ela 

auxilia no processo de ancoragem das expectativas de inflação e proporciona melhores 

resultados para o regime de metas de inflação. 

Ainda para o Brasil, Montes e Acar (2019) analisam se a credibilidade fiscal 

influencia o processo de formação de expectativas dos agentes. Os resultados encontrados 

pelos autores indicam que credibilidade fiscal e as revisões das metas de superávit 

primário afetam a dispersão das expectativas de mercado em relação aos valores futuros 

da dívida pública e do saldo primário do orçamento. Além disso, eles destacam que 

durante o período analisado, de 2003 e 2017, o país passou por três fases de 

credibilidade: uma fase de construção de credibilidade, entre 2003 e 2008, outra de 

manutenção, após uma queda devido à crise financeira global e outra de acentuada 

deterioração da credibilidade entre 2014 e maio de 2017. 

Montes et al. (2019) relacionam a credibilidade fiscal à credibilidade do banco 

central no Brasil e concluem que existe uma relação positiva entre essas variáveis. Ou 

seja, quando os agentes formam expectativas de que a dívida pública está controlada, 

essas expectativas acabam influenciando as expectativas de inflação. Montes e Sousa 

(2018) examinam a relação entre risco soberano e incerteza da dívida (medida pelo 

desacordo nas expectativas em relação à dívida pública) no Brasil. Os resultados sugerem 

que o desacordo nas expectativas sobre a dívida pública afeta o risco soberano medido 

por Credit Default Swaps (CDS). Eles apresentam ainda que melhorias na credibilidade 

fiscal são ainda mais importantes quando os níveis de risco soberano são mais altos. 
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Embora existam vários estudos sobre os determinantes das classificações de risco 

soberano, a literatura que aborda os determinantes das classificações de risco soberano 

emitidas por CRAs é incipiente. Nesse sentido, diferente dos estudos existentes, este 

artigo analisa se o governo é capaz de melhorar a percepção das agências de rating, 

aumentando o compromisso fiscal com as metas anunciadas e assim melhorando a 

credibilidade fiscal. A principal novidade neste estudo é utilizar uma combinação de 

ratings explícitos e de anúncios secundários nas formas de Credit Watch e Outlooks 

emitidos pelas CRAs. Isso possibilita incorporar informações adicionais aos rating e criar 

uma nova variável de classificação de crédito abrangente (a CCR) capaz de representar a 

percepção por parte das CRAs acerca do risco soberano de um país. 
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3. Dados e metodologia 

 

De modo a verificar o efeito da credibilidade fiscal sobre os anúncios sinalizadores 

relacionados aos ratings soberanos emitidos pelas Agências de Classificação de Risco 

(CRAs), este estudo baseia-se em uma série histórica de dados mensais de janeiro de 2003 

a março de 2018. Os ratings soberanos e os dados de sinais de crédito (Credit signals) 

foram reunidos da base de dados da Bloomberg. A variável de interesse baseia-se nos 

ratings, outlooks e credit watchs de curto e longo prazo em moeda estrangeira, fornecidos 

pelas principais agências de classificação de crédito (CRAs), Standard & Poor’s, 

Moody’s Investors Service e Fitch Ratings. As classificações dadas por essas agências 

são variações da escala A, B e C.  

Convencionalmente, o rating AAA/Aaa é a classificação mais alta dada por todas 

as agências a quem tem a menor probabilidade de inadimplência. Classificações mais 

baixas, em termos de ordem alfabética, indicam uma maior probabilidade de 

inadimplência. Obrigações soberanas com rating igual ou superior a 'BBB- / Baa3' são 

consideradas de ‘grau de investimento’, enquanto aquelas com rating abaixo de 'BBB- / 

Baa3' são consideradas de 'grau especulativo'. Por serem de natureza qualitativa, os 

ratings soberanos precisam ser transformados num valor numérico para apoiar uma 

análise quantitativa. As classificações das três principais CRAs e a escala numérica linear 

são apresentadas na Tabela 1.  

Em relação às classificações de crédito de curto e longo prazo, serão usadas duas 

escalas de classificação numérica mapeadas. Para a primeira, que será chamada de escala 

curta, atribuímos valores numéricos para cada uma das classificações, variando de 1 para 

default (SD/ RD/ D) a 22 para AAA/Aaa. Na segunda, que será chamada escala longa, 

valores numéricos foram atribuídos para cada grau de classificação variando de 1 para 

default ou quase default (igual ou abaixo de CC/Ca) a 58 para AAA/Aaa.  

Além dos ratings, as agências de crédito soberano também emitem sinais na forma 

de outlook e credit watch. Esses sinais indicam que um título soberano está em revisão 

ou na lista de observação para upgrade/downgrade antes das ações reais de upgrade ou 

downgrade. 

Mudanças nos ratings de crédito soberano são os meios pelos quais as CRAs 

sinalizam mudanças permanentes na qualidade de crédito de um emissor. No entanto, o 

outlook e o credit watch das CRAs são ferramentas suplementares para comunicar 

possíveis mudanças na qualidade de crédito. Os sinais de outlook e credit watch foram 



 

20 
 

desenvolvidos para fornecer indicadores da provável direção e timing de futuras 

mudanças de rating (Hamilton e Cantor, 2004). Portanto, um parecer de crédito completo 

de uma CRA acerca de um emissor consiste em uma classificação (rating) de crédito bem 

como de uma perspectiva de rating (outlook e o credit watch) (Alsakka e Gwilym, 2012). 

Uma perspectiva de rating (outlook) é uma opinião sobre a provável direção que 

uma classificação de crédito pode assumir no próximo período de um a dois anos. As 

categorias do outlook de rating são: positivas, estáveis, negativas e em desenvolvimento. 

O status de vigilância de crédito (credit watch) é um anúncio muito mais forte acerca da 

direção futura de uma classificação de crédito dentro de um horizonte relativamente curto 

(um objetivo ex-ante de 3 meses). As categorias de credit watch são: vigilante para 

aumento de classificação (watch for upgrade), vigilante para redução de classificação 

(watch for downgrade) e observação com a direção incerta (watch with direction 

uncertain). As designações de observação/vigilância (credit watch) são revisões formais 

de classificação que provavelmente resultarão em alguma ação de classificação (incluindo 

a confirmação da classificação existente). 

Assim, baseado na literatura (e.g., Gande e Parsley, 2005; Kim e Wu, 2008), esses 

sinais de crédito serão adicionados na escala de classificação transformada, ou seja, para 

notas de cada agência, uma pontuação agregada denominada escala de classificação de 

crédito abrangente (CCR) é calculada somando a pontuação de rating e os sinais emitidos 

na forma de outlook e credit watch para dívidas em moeda estrangeira. A Tabela 2 

descreve os sinais de crédito e o valor numérico atribuído para cada um desses sinais, que 

são então adicionados a ambas as escalas de classificação numérica4. Depois de aplicar 

essa escala de classificação de crédito abrangente que incorpora ratings, outlook e credit 

watch para cada uma das principais agências de avaliação de risco, toma-se a média 

aritmética delas. Ao fazê-lo, pode-se garantir uma variável que represente uma noção 

ampla de percepção de risco soberano dos títulos brasileiros. 

 

 
4 Por exemplo, o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil foi alterado pela Moody's de B1 

com outlook estável para B1 com outlook positivo em 27 de fevereiro de 2002. O outlook mudou 

novamente para estável em 4 de junho de 2002 e depois para negativo em 20 de junho do mesmo ano. 

Portanto, foi atribuído o valor de 9/19 (transformação curta / longa) do início do período de amostra até 

janeiro de 2002, o valor de 9.25 / 20 (a soma de 9/19 para o B1 e + 0.25 / + 1 para outlook positivo) de 

fevereiro de 2002 a maio de 2002 e o valor de 8,75 / 18 (a soma de 9/19 para o B1 e -0,25 / -1 para o outlook 

negativo) a partir de junho de 2002. O mesmo foi feito para cada série de rating do CRA. 
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Tabela 1. Sistema de classificação de crédito soberano CRC, classificação de rating e 

escala numérica 

Numerical scale  Credit Rating Agencies 

Short  Long Rating classification S&P Moody's Fitch 

22 58 

Investment 
grade 

Extremely strong capacity to meet financial 
commitments 

AAA Aaa AAA 

21 55 AA+ Aa1 AA+ 

20 52 
Very strong capacity to meet financial commitments 

AA Aa2 AA 

19 49 AA- Aa3 AA- 

18 46 Very strong capacity to meet financial commitments, 
but somewhat susceptible to adverse economic 

conditions and changes in circumstances 

A+ A1 A+ 

17 43 A A2 A 

16 40 A- A3 A- 

15 37 
Adequate capacity to meet financial commitments, 
but more subject to adverse economic conditions 

BBB+ Baa1 BBB+ 

14 34 BBB Baa2 BBB 

13 31 BBB- Baa3 BBB- 

12 28 

Speculative 
grade 

Less vulnerable in the near-term but faces major 
ongoing uncertainties to adverse business, financial 

and economic conditions 

BB+ Ba1 BB+ 

11 25 BB Ba2 BB 

10 22 BB- Ba3 BB- 

9 19 More vulnerable to adverse business, financial and 
economic conditions but currently has the capacity 

to meet financial conditions 

B+ B1 B+ 

8 16 B B2 B 

7 13 B- B3 B- 

6 10 Currently vulnerable and dependent on favorable 
business, financial and economic conditions to meet 

financial commitments 

CCC+ Caa1 CCC+ 

5 7 CCC Caa2 CCC 

4 4 CCC- Caa3 CCC- 

3 1 Highly vulnerable; default has not yet ocurred, 
but is expected to be a virtual certainty 

CC Ca CC 

2  C C C 

1  Payment default on a financial commitment or 
breach of an imputed promise 

SD  RD 

        D 

 
Tabela 2. Sinais de crédito e sua transformação numérica 

Credit signals 
Rating transformation 

Credit signal description 
Short Long 

Positive credit watch +0.5 +2 
High likelihood of an upgrade in the short-term (up 
to 6 months). 

Positive outlook +0.5 +1 
High likelihood of an upgrade in the medium or 
long-term (from 6 months to 2 years). 

Stable credit watch 0 0 
Neither an upgrade or a downgradeis expected in 
the short-term (up to 6 months). 

Stable outlook 0 0 
Neither an upgrade or a downgradeis expected in 
the medium or long-term (from 6 months to 2 
years). 

Negative outlook -0.5 -1 
High likelihood of a downgrade in the medium or 
long-term (from 6 months to 2 years). 

Negative credit watch -0.5 -2 
High likelihood of a downgrade in the short-term 
(up to 6 months). 
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Assim como Sy (2004) e Alsakka e Gwilym (2012), foi feita uma transformação do 

tipo logit nos ratings mais os sinais de crédito para abordar a possível existência de não 

linearidade nas escalas de rating da seguinte forma: 

𝐿𝐶𝐶𝑅. 𝑖𝑡 = ln[𝐶𝐶𝑅. 𝑖𝑡/(59 − 𝐶𝐶𝑅. 𝑖𝑡)], 𝑖 = 𝐶𝑜𝑟𝐿 (1) 

Onde 𝐶𝐶𝑅. 𝑖𝑡 indica a transformação linear da escala curta (C) ou longa (L); e t = 1,2,3, 

..., 196 denota o período. A equação (1) foi aplicada para cada agência de rating soberano 

separadamente e deles foi retirada a média aritmética. Como antes, essa variável também 

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

considerando agora as possíveis não linearidades nas escalas de rating. 

Após todas as transformações explicadas acima, tem-se quatro variáveis de rating 

soberanos: 1) Rating de Crédito abrangente em uma escala linear curta (CCR.C); 2) 

Rating de Crédito Abrangente em uma escala linear longa (CCR.L); 3) Rating de Crédito 

Abrangente em uma transformação logit em escala curta (LCCR.C) e; 4) Rating de 

Crédito Abrangente em uma transformação logit em uma escala longa (LCCR.L). 

Portanto, os ratings de crédito abrangentes diferem em escala curta e longa e em tipo de 

transformação linear e logística. Para ilustrar o resultado final das transformações 

numéricas, a Figura 1 mostra a evolução das quatro variáveis de Rating de Crédito 

construídas para o Brasil. A percepção do risco soberano do Brasil variou muito nas 

últimas duas décadas. Há uma melhora no início do período da amostra que dura por dez 

anos consecutivos, de 2003 a 2013, garantindo aos títulos brasileiros a classificação de 

“grau de investimento”. Após esse período, os títulos brasileiros tiveram uma queda 

contínua e a partir do final de 2015 receberam a classificação de “grau especulativo”. 
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Figura 1. Evolução da percepção de risco soberano do Brasil 
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Com relação à variável explicativa de interesse, o estudo utiliza dois indicadores de 

credibilidade fiscal: um indicador desenvolvido por Montes e Acar (2018) e outro 

desenvolvido por de Mendonça e Machado (2013). 

O índice de credibilidade fiscal elaborado por de Mendonça e Machado 

(Fiscal_Credb_MM) baseado na dívida pública líquida (% PIB), mede as expectativas em 

relação ao compromisso do governo com a sustentabilidade da dívida pública. O índice é 

calculado com base nos desvios das expectativas sobre a dívida pública líquida em relação 

ao PIB do benchmark prudencial para a dívida sugerida pelo FMI e seguem os ajustes 

feitos por de Mendonça e Tostes (2015) e de Mendonça e Auel (2016). Assim, quando as 

expectativas de mercado formadas para a dívida líquida para os próximos 12 meses 

(𝐸𝑡 (𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡+12)) são maiores do que o limite superior (𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡
𝑀𝑎𝑥= 70%), 

Fiscal_Credb_MM é igual a 0. Em contraste, quando as expectativas são inferiores ao 

limite inferior (𝑑𝑒𝑏𝑡𝑡
𝑀𝑖𝑛= 30%), Fiscal_Credb_MM é 1. O intervalo do índice é de 0 a 1 

(estritamente) quando as expectativas do mercado para os próximos 12 meses estão entre 

os limites mencionados acima. Portanto, 
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𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙_𝐶𝑟𝑒𝑑𝑏_𝑀𝑀 =

{
 
 

 
 1, seEt(debtt+12) ≤ debt

Min

1 −
1

debtt
Max−debtt

Min [Et(debtt+12) − debt
Min],seπtMin

∗ < Et(debtt+12) < debt
Max


0, seEt(debtt+12) ≥ debt

Max}
 
 

 
 

  (2) 

 

Em relação ao índice desenvolvido por Montes e Acar (2018), a principal diferença 

dele para o índice apresentado acima é a sua capacidade de capturar indiretamente a 

percepção dos agentes em relação à evolução da dívida bruta. O parâmetro de 

sustentabilidade do índice é o superávit primário necessário para levar a dívida pública a 

um valor sustentável (ideal), e, portanto não está sujeito a vontade política. O índice de 

Montes e Acar (2018) (Fiscal_Credb_MA) compara a expectativa do superávit primário 

com o superávit primário necessário para levar a dívida bruta a um valor considerado 

ideal e é construído da seguinte forma: 

𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙_𝐶𝑟𝑒𝑑𝑏_𝑀𝐴 = {

1𝑠𝑒𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+12) ≥ 𝑝𝑠
𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 

1 −
[𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+12)−𝑝𝑠

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙]

𝑝𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟−𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
,𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 <𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+12) < 𝑝𝑠

𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟

0𝑠𝑒𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+12) ≤ 𝑝𝑠
𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟 

}                 (3) 

Onde, 𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+12)  é a expectativa para o superávit primário para t+12 meses formada no 

tempo t. O termo 𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  é o superávit primário exigido ao longo do ano para que a dívida 

pública bruta em relação ao PIB atinja 50% em 12 meses (considerado como o valor 

ideal); 𝑝𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟 é o superávit primário necessário para a dívida pública bruta em relação 

ao PIB atingir 70% -  valor máximo tolerável para que a dívida pública não se torne 

insustentável. A justificativa para o uso desses valores – 50% e 70% – tem respaldo na 

literatura. Especificamente para a economia brasileira, Alfaro e Kanczuk (2009) mostram 

as regiões de sustentabilidade da dívida para o Brasil. Eles encontram que uma dívida 

abaixo de 50% do PIB é sustentável e o país não entra em default e que, no modelo de 

dois períodos uma dívida acima de 70% do PIB provavelmente se tornará insustentável, 

ambos considerando os custos de agência iguais a zero.  

Os valores de 𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  e 𝑝𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟  são obtidos da seguinte forma: 

𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = (𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 − 50%) +𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 {
[𝐸𝑡(𝑟𝑡+12)−𝐸𝑡(𝑔𝑡+12)]

1+𝐸𝑡(𝑔𝑡+2)
}                            (4) 

𝑝𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟 = (𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 − 70%) +𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 {
[𝐸𝑡(𝑟𝑡+12)−𝐸𝑡(𝑔𝑡+12)]

1+𝐸𝑡(𝑔𝑡+2)
}                            (5) 

Onde, 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡 representa a dívida pública em relação ao PIB em t, 𝐸𝑡(𝑟𝑡+12) é a taxa de 

juros real esperada 12 meses à frente, e 𝐸𝑡(𝑔𝑡+12) é a taxa de crescimento esperada do 
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produto 12 meses à frente. As equações (4) e (5) mostram que para que a dívida pública 

atinja seu valor considerado sustentável deve haver um ajuste fiscal capaz de levar a 

dívida pública atual a 50% do PIB (ver o primeiro termo do lado direito da equação 3), e, 

o ajuste fiscal deve ser capaz de compensar o efeito do aumento (ou não) do 

endividamento público devido ao aumento da taxa de juros e a mudanças na taxa de 

crescimento (o segundo termo no lado direito) (Montes e Acar, 2018). As equações são 

obtidas a partir da equação de restrição orçamentária intertemporal básica do governo, 

cujas derivações são apresentadas no apêndice B. A Fig. 2 mostra o comportamento dos 

dois índices de credibilidade fiscal (Fiscal_Credb_MA e Fiscal_Credb_MM). 

Figura 2. Índices de Credibilidade Fiscal 
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Os dois índices apresentam comportamentos similares. Ambos apontam para 

existência de um período de construção da credibilidade: no primeiro índice 

(Fiscal_Credb_MA), esse período ocorre entre o início de 2005 e 2009, e no segundo 

índice (Fiscal_Credb_MM), a construção da credibilidade começa um pouco antes, em 

2004 e atinge o maior valor em 2009. Com a crise subprime, a credibilidade fiscal é 

afetada, sendo observada queda nos dois índices, mas após superar a crise, ambos 

aumentam novamente. Em 2015, devido à crise fiscal que afetou o país (e resultou em 

rebaixamento dos ratings soberanos e perda do grau de investimento pelas três maiores 

agências de classificação de risco – S & P, Moody's e Fitch), a credibilidade fiscal cai 

abruptamente, evidenciando a perda de confiança na capacidade do governo de tornar a 

dívida bruta sustentável. 

A Tabela 3 mostra a correlação entre as medidas de credibilidade fiscal e as 

variáveis de notícias de crédito soberano. As correlações entre as medidas de 

credibilidade fiscal e todas as variáveis de classificação são positivas. Assim, uma baixa 
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(alta) credibilidade fiscal está associada a um rebaixamento de rating (upgrade) ou um 

status negativo (positivo) de outlook/credit watch. 

Tabela 3. Correlações 

  Fiscal_Credb_MA Fiscal_Credb_MM CCR.C CCR.L LCCR.C LCCR.L 

CCR.C 0.905 0.944 1.000 1.000 1.000 0.999 

CCR.L 0.897 0.946 1.000 1.000 0.999 1.000 

LCCR.C 0.901 0.942 1.000 0.999 1.000 0.999 

LCCR.L 0.897 0.946 0.999 1.000 0.999 1.000 
Nota: Tabela elaborada pelos autores. 

Estudos anteriores apontam que os ratings soberanos são sensíveis aos fundamentos 

macroeconômicos específicos de cada país, e aos fatores globais (e.g., Afonso et al., 2011; 

Erdem e Varli, 2014; Montes et al., 2016; Augustin, 2018). Portanto, as variáveis de 

controle utilizadas nas estimações foram escolhidas com base na literatura que aborda os 

determinantes de ratings soberanos. Assim, utilizamos as seguintes variáveis de controle: 

taxa de juros real (JURO REAL); dívida pública bruta (% PIB)  (DIVIDA); dívida externa 

(% PIB) (DIVIDA EXTERNA); reservas internacionais (% PIB) (RESERVA); superávit 

primário (% PIB) (SUPERÁVIT PRIMÁRIO); atividade econômica (ATIVIDADE); 

taxa de câmbio (CÂMBIO); índices de bolsas de valores (IBOVESPA e DOW JONES); 

percepção de corrupção (CORRUPÇÃO); crise financeira global subprime 

(SUBPRIME). A tabela A1 no Apêndice apresenta a descrição detalhada das variáveis, e 

suas fontes. O gráfico de cada variável de controle é apresentado na Figura 3, e as 

estatísticas descritivas das variáveis de interesse e de controle são apresentadas na Tabela 

A2 do Apêndice. 
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Figura 3. Variáveis de controle 
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De modo a verificar o efeito da credibilidade fiscal sobre os ratings soberanos, serão 

estimadas as seguintes equações: 
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𝐶𝐶𝑅. 𝐿𝑡 = 𝛼0 + 𝛽0𝑋 + 𝛾0𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝐴𝑡 + 𝜀0,𝑡    (6) 

𝐶𝐶𝑅. 𝐶𝑡 = 𝛼1 + 𝛽1𝑋 + 𝛾1𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝐴𝑡 + 𝜀1,𝑡  (7)  

𝐿𝐶𝐶𝑅. 𝐿𝑡 = 𝛼2 + 𝛽2𝑋 + 𝛾2𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝐴𝑡 + 𝜀2,𝑡  (8) 

𝐿𝐶𝐶𝑅. 𝐶𝑡 = 𝛼3 + 𝛽3𝑋 + 𝛾3𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝐴𝑡 + 𝜀3,𝑡  (9) 

𝐶𝐶𝑅. 𝐿𝑡 = 𝛼4 + 𝛽4𝑋 + 𝛾4𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝑀𝑡 + 𝜀4,𝑡    (10) 

𝐶𝐶𝑅. 𝐶𝑡 = 𝛼5 + 𝛽5𝑋 + 𝛾5𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝑀𝑡 + 𝜀5,𝑡  (11) 

𝐿𝐶𝐶𝑅. 𝐿𝑡 = 𝛼6 + 𝛽6𝑋 + 𝛾6𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝑀𝑡 + 𝜀6,𝑡  (12) 

𝐿𝐶𝐶𝑅. 𝐶𝑡 = 𝛼7 + 𝛽7𝑋 + 𝛾7𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝑀𝑡 + 𝜀7,𝑡  (13) 

 

Em que, X é o vetor de variáveis de controle, e 𝜀 é o termo de erro aleatório. 

Para obter evidências robustas, as equações serão estimadas por meio de diferentes 

métodos: mínimos quadrados ordinários (OLS), método de momentos generalizado 

(GMM) com Matriz de covariância Newey-West (Newey e West, 1987), e método de 

momentos generalizado em dois estágios (GMM 2S) com matriz de covariância de 

Windmeijer.  

O GMM é usado para lidar com problemas de endogeneidade (Wooldridge, 2001; 

Hall, 2005). Além disso, GMM apresenta estimadores robustos mesmo na presença de 

autocorrelação serial e heterocedasticidade de forma desconhecida, ou não-linearidade, o 

que é típico em modelos de séries temporais macroeconômicas (Hansen, 1982). A seleção 

dos instrumentos para a estimativa GMM foi feita seguindo a metodologia de Johnston 

(1984), ou seja, os instrumentos foram datados do período t-1 ou anterior para assegurar 

a exogeneidade. Cragg (1983) aponta que a sobreidentificação tem um papel importante 

na seleção de variáveis instrumentais para melhorar a eficiência dos estimadores. 

Portanto, o teste-padrão J foi realizado com o objetivo de testar esta propriedade para a 

validade das restrições de identificação excessiva, ou seja, a estatística J indica se a 

condição de ortogonalidade é satisfeita. As estimativas de GMM em dois estágios usam 

a correção de Windmeijer (2005) para tratar de vieses descendentes de amostras pequenas 

em erros padrão. 
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Como é comum em séries temporais, os seguintes testes de raiz unitária foram 

realizados: Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) e Dickey 

Fuller Generalized Least Squares (DF-GLS) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Testes de raiz unitária (PP, KPSS, DF-GLS) 

Variáveis Teste PP KPSS DF-GLS 

  eq. banda t-stat 5% eq. banda t-stat 5% eq. Lag t-stat 5% 

CCR.L 
nível I 8 -1.839 -2.877 I/T 10 0.409 0.146 I 3 -0.458 -1.943 

1ª diferença I/T 5 -13.556 -3.435 I/T 5 0.095 0.146 I 12 -2.18 -1.943 

CCR.C 
nível I 8 -1.858 -2.88 I/T 10 0.407 0.146 I 3 -0.445 -1.943 

1ª diferença I/T 5 -13.546 -3.435 I/T 5 0.097 0.146 I 12 -2.227 -1.943 

LCCR.L 
nível I/T 4 0.267 -3.435 I/T 10 0.411 0.146 I 3 -0.418 -1.943 

1ª diferença I/T 5 -13.623 -3.435 I/T 4 0.086 0.146 I 12 -2.166 -1.943 

LCCR.C 
nível I/T 5 0.304 -3.435 I/T 10 0.407 0.146 I 3 -0.435 -1.943 

1ª diferença I/T 5 -13.782 -3.435 I/T 5 0.096 0.146 I 10 -2.421 -1.943 

Atividade nível I/T 4 -3.41 -3.43 I/T 10 0.392 0.15 I 12 0.384 -1.94 

 1ª diferença N 6 -21.173 -1.94 I 16 0.242 0.46 I 12 -0.632 -1.94 

 2ª diferença         I 12 -0.559 -1.94 

Juro real nível N 5 -1.482 -1.94 I/T 10 0.233 0.15 I 12 -0.261 -1.94 
 1ª diferença N 2 -8.205 -1.94 I 5 0.057 0.46 I 12 -1.491 -1.94 
 2ª diferença         I 10 -0.27 -1.94 
Reserva nível N 9 1.312 -1.94 I/T 10 0.063 0.15 I 2 0.511 -1.94 
 1ª diferença I 8 -10.533 -2.88     I 5 -3.443 -1.94 

Ibovespa nível I 4 -1.93 -2.88 I/T 10 0.271 0.15 I 1 0.07 -1.94 
 1ª diferença N 3 -11.759 -1.94 I 3 0.093 0.46 I 11 -2.945 -1.94 
Dow Jones nível N 4 2.927 -1.94 I/T 10 0.336 0.15 I 1 2.495 -1.94 
 1ª diferença I 5 -12.717 -2.88 I 5 0.356 0.46 I 10 -1.35 -1.94 
 2ª diferença         I 12 -0.427 -1.94 
Taxa de câmbio nível N 5 -0.177 -1.94 I/T 10 0.405 0.15 I 0 -0.688 -1.94 
 1ª diferença I/T 4 -13.118 -3.43 I/T 4 0.041 0.15 I 5 -3.935 -1.94 
Dívida nível N 5 0.645 -1.94 I/T 10 0.386 0.15 I 12 -1.019 -1.94 
 1ª diferença I/T 4 -18.6 -3.43 I/T 5 0.09 0.15 I 11 -1.894 -1.94 

Dívida externa nível I 8 -3.758 -2.88 I/T 10 0.375 0.15 I 10 -0.295 -1.94 
 1ª diferença     I/T 8 0.153 0.15 I 8 -2.162 -1.94 
Superávit 
primário 

nível I/T 5 -2.067 -3.43 I/T 10 0.303 0.15 I 12 0.438 -1.94 
1ª diferença N 5 -12.523 -1.93 I/T 5 0.084 0.15 I 12 -2.099 -1.94 

Corrupção 
nível N 2 -1.634 -1.94 I/T 11 0.349 0.15 I 0 0.898 -1.94 
1ª diferença N 0 -13.601 -1.94 I 3 0.231 0.46 I 11 -2.989 -1.94 

Fiscal_Credb_MA nível I/T 10 -0.749 -3.43 I 11 0.379 0.46 I 6 -1.167 -1.94 
 1ª diferença I/T 6 -5.592 -3.43 I/T 10 0.078 0.15 I 3 -2.33 -1.94 

Fiscal_Credb_MM nível N 10 -0.277 -1.94 I/T 11 0.354 0.146 I 3 -1.273 -1.94 
 1ª diferença N 8 -5.959 -1.94 I/T 10 0.180 0.146 I 2 -1.932 -1.94 

 2ª diferença     I/T 39 0.120 0.146 I/T 10 -2.768 -2.955 

Nota 1: Os testes PP e KPSS – A largura da banda truncada foi escolhida por Bartlett Kernel. DF-GLS - a escolha final do lag foi 
feita com base no critério de informação de Akaike. "I" denota intercepto; “I / T” denota intercepto e tendência e; "N" denota 
nenhum. O teste DF-GLS apresenta resultados inconclusivos para as variáveis de juros real, atividade, Dow Jones e 
Fiscal_Credb_MM. Como os resultados para a série de dívida externa são inconclusivos, a variável será considerada como I(1) 
com base no teste DF-GLS e na metodologia Box-Jenkings pela análise de correlogramas. Como os resultados foram inconclusivos 
para Fiscal_Credb_MM, a variável será considerada como I(1), com base em de Mendonça e Machado (2013). 

Nota 2: Tabela elaborada pelos autores. 
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Como apresentado na tabela acima, todas as variáveis são integradas de primeira 

ordem (I (1)). É possível estimar a regressão usando todas as séries em nível, se elas forem 

cointegradas.  Pra isso, o teste de cointegração de Johansen (1991) foi feito para cada uma 

das equações analisadas. A escolha da ordem de defasagem do VAR foi determinada 

usando os critérios de informação de Schwarz (SC) e Hannan-Quinn (HQ). O teste de 

cointegração proposto por Johansen (1991, estatística de teste LR), baseado na 

significância dos autovalores estimados, aponta por meio da estatística do traço para a 

rejeição da hipótese de não cointegração para todos os oito testes (ver tabelas A.3, A.4, 

A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10). Além destes testes foram feitos os testes de raiz unitária 

para o resíduo das equações (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) e (13), apresentados no 

apêndice A nas tabelas A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18, respectivamente, 

a fim de confirmar a estacionariedade do erro, evidenciando cointegração ente as 

variáveis. 

De modo a fornecer resultados preliminares acerca da relação entre credibilidade 

fiscal e a percepção de risco soberano serão apresentados análises das funções impulso 

resposta obtidas de vetores autorregressivos (VAR’s) estimados de forma bivariada. Os 

VAR’s são estimados de forma a analisar o efeito dinâmico do nível da credibilidade 

fiscal sobre a percepção do risco soberano, como também para os efeitos das melhorias 

da credibilidade fiscal nas melhorias observadas para a percepção de risco soberano (ou 

seja, com as variáveis em primeira diferença). A escolha de defasagem de cada VAR está 

baseada nos critérios de informação de Schwarz (SC) e Hannan-Quinn (HQ) (ver tabelas 

A.19, A.20, A.21 e A.22 no Apêndice).  

As Figuras 4 e 5 mostram os resultados das funções generalizadas de resposta ao 

impulso em nível, ou seja, mostra o efeito dinâmico do nível da credibilidade fiscal (MA 

e MM) sobre a percepção do risco soberano. Todos os gráficos sugerem que um choque 

positivo e inesperado na credibilidade fiscal provoca uma elevação significativa na 

percepção de rating soberano. As figuras 6 e 7 mostram os resultados das funções 

generalizadas de resposta ao impulso em diferença, e capta quais os efeitos das melhorias 

da credibilidade fiscal sobre as melhorias observadas na percepção de risco soberano. Em 

resumo, o ganho de credibilidade fiscal ajuda a elevar a percepção de risco soberano. 
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Figura 4. Função impulso resposta com as variáveis em nível 

 

Figura 5. Função impulso resposta com as variáveis em nível 
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Figura 6. Função impulso resposta com as variáveis em primeira diferença 
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4. Resultados 

 

A tabela 5 apresenta os resultados das estimações das equações 6 e 7, a tabela 6 das 

equações 8 e 9, a tabela 7 das equações 10 e 11 e a tabela 8 apresenta das equações 12 e 

13. 

Em relação aos efeitos da credibilidade fiscal sobre os anúncios sinalizadores 

relacionados aos ratings soberanos, as estimativas revelam que tanto Fiscal_Credb_MA 

quanto Fiscal_Credb_MM tem efeito positivo e significante sobre as quatro variáveis 

construídas para os anúncios sinalizadores relacionados aos ratings soberanos do Brasil 

(CCR.C, CCR.L, LCCR.C e LCCR.L). Assim, os resultados sugerem que o aumento da 

credibilidade fiscal melhora a percepção das agências de rating em relação ao risco 

soberano brasileiro. É possível perceber que a magnitude dos coeficientes obtidos para 

Fiscal_Credb_MA é sempre maior para os ratings de longo prazo (não importando o tipo 

de transformação feita) do que para os ratings de curto prazo. Este resultado é semelhante 

para Fiscal_Credb_MM, porém apenas para os ratings na sua forma linear; para os ratings 

sob transformação logística, os coeficientes de Fiscal_Credb_MM são maiores para os 

ratings de curto prazo. Portanto, de um modo geral, a credibilidade fiscal não deve ser 

negligenciada pelos formuladores de políticas, uma vez que é capaz de afetar a percepção 

de risco soberano. 

Analisando as variáveis de controle, as estimativas revelam que fatores internos e 

externos são relevantes. Os coeficientes das estimativas para o efeito das variações da 

taxa de Juro Real foram não significantes em todas as estimativas que utilizam a variável 

Fiscal_Credb_MA. Mas, para as estimativas que utilizam a variável Fiscal_Credb_MM, 

alguns coeficientes relativos ao juro real são negativos e estatisticamente significantes.  

No tocante aos resultados obtidos para a dívida pública e a dívida externa, todos os 

coeficientes estimados são negativos e significativos. Assim, corroborando os achados da 

literatura, um estoque maior de dívida do governo corresponde a um risco maior de 

inadimplência, e quanto maior o endividamento externo, maior o risco soberano (Afonso 

et al, 2011). 

Analisando os resultados obtidos para as reservas internacionais, os coeficientes 

obtidos das estimações que utilizam a variável Fiscal_Credb_MA estão de acordo com o 

esperado e corroboram os achados da literatura. Os resultados reportados nas tabelas 5 e 

6 revelam coeficientes com sinais positivos e significância estatística, exceto na 

especificação 7 por GMM-2S (tabela 5). Esse resultado sugere que o montante de reservas 
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internacionais representa um fator interno importante, uma vez que protege o governo de 

deixar de cumprir suas obrigações em moeda estrangeira. No entanto, para as estimações 

que utilizam a variável de credibilidade Fiscal_Credb_MM, os coeficientes de Reservas 

não foram significativos.  

Com respeito ao efeito do desempenho do mercado de ações brasileiro (Ibovespa), 

os resultados revelam coeficientes positivos e significantes em todas as estimações. Este 

resultado está de acordo com o esperado, pois, quando o desempenho do mercado de 

ações melhora, isso sinaliza que a economia está indo bem, o que se reflete em redução 

no risco soberano.  

No caso do Brasil, fatores globais – como, por exemplo, o desempenho do mercado 

de ações Norte-Americano e a crise financeira global ocorrida – também são relevantes 

para explicar a percepção de risco soberano. As estimativas para o efeito da variável Dow 

Jones revelam coeficientes negativos e significantes nas tabelas 5 e 6 (ou seja, as que 

utilizam a variável Fiscal_Credb_MA). Esse resultado sugere que um aumento desse 

índice pode provocar uma fuga de capitais para o mercado de ações Norte-Americano, 

reduzindo os ratings do Brasil. Entretanto, esta variável não apresentou significância no 

conjunto de especificações que utiliza a variável Fiscal_Credb_MM. Por sua vez, em 

relação aos coeficientes estimados para a variável Subprime, todos são negativos e a 

maioria dos coeficientes possui significância estatística, corroborando a hipótese de que 

no período da crise as percepções de risco foram afetadas negativamente. 

 Observando o efeito da taxa de câmbio sobre os ratings, é possível ver que os 

coeficientes são todos positivos e, em sua maioria, são estatisticamente significantes. Esse 

resultado aponta para a importância da taxa de câmbio para o desempenho da balança 

comercial brasileira. 

Em relação aos coeficientes obtidos para o superávit primário, todos os coeficientes 

são positivos e a maioria apresenta significância estatística. Assim, os achados revelam 

que o esforço fiscal feito pelo governo é importante para melhorar a percepção de risco 

soberano, reforçando os achados existentes na literatura.  Por sua vez, analisando os 

resultados obtidos para a atividade econômica (Atividade), todos os coeficientes 

apresentaram sinais positivos e significância estatística, reforçando as evidências da 

literatura (e.g., Kocsis e Monostori, 2016; Montes et al., 2016). 

Quanto ao efeito da percepção de corrupção sobre a percepção de risco soberano, 

em todas as especificações os coeficientes são negativos, e a maioria possui significância 

estatística. Isso mostra que quando aumenta a percepção relativa aos esforços 
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empenhados para combater a corrupção, ocorre uma melhora da percepção relacionada 

ao risco soberano. Este resultado corrobora os achados apresentados em Montes et al. 

(2016). 
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Tabela 5. Estimações por OLS, GMM e GMM-2S para o efeito da credibilidade fiscal 

(Fiscal_Credb_MA) sobre Rating de Crédito (dependente: CCR.L, CCR.C) 

Fiscal_Credb_MA 

Estimador  OLS   GMM   GMM-2S 

Variáveis   Eq (6) Eq (7)   Eq (6) Eq (7)  Eq (6) Eq (7) 

Juro real  -0.026 -0.012  0.062 0.026  0.169 0.035 

  (-0.068) (0.023)  (0.053) (0.017)  (0.109) (0.029) 

Dívida (-3)  -0.120** -0.041**  -0.117* -0.039*  -0.153* -0.052* 

  (0.047) (0.016)  (0.069) (0.023)  (0.090) (0.031) 

Dívida externa (-3)  -0.130*** -0.045***  -0.139*** -0.041***  -0.137** -0.044*** 

  (0.031) (0.010)  (0.026) (0.008)  (0.061) (0.017) 

Reserva  0.193** 0.061*  0.212** 0.060*  0.278* 0.066 

  (0.095) (0.031)  (0.107) (0.036)  (0.144) (0.045) 

Ibovespa  0.055** 0.018**  0.074** 0.032***  0.116*** 0.037*** 

  (0.022) (0.007)  (0.030) (0.011)  (0.033) (0.010) 

Dow Jones (-3)  -0.201*** -0.060***  -0.182** -0.077***  -0.227* -0.068* 

  (0.064) (0.021)  (0.083) (0.027)  (0.128) (0.041) 

Câmbio  1.417** 0.514**  1.912** 0.932***  3.427*** 1.085*** 

  (0.658) (0.215)  (0.903) (0.318)  (1.093) (0.296) 

Superávit primário (-3)  0.196 0.063  0.167 0.109*  0.479** 0.139* 

  (0.168) (0.055)  (0.191) (0.060)  (0.222) (0.076) 

Atividade (-3)  0.079*** 0.027***  0.069*** 0.029***  0.054* 0.027** 

  (0.017) (0.006)  (0.022) (0.007)  (0.029) (0.012) 

Corrupção (-6)  -0.062* -0.021*  -0.130** -0.036**  -0.128 -0.042** 

  (0.035) (0.012)  (0.053) (0.017)  (0.081) (0.021) 

Subprime  -1.694*** -0.518***  -2.526*** -0.752***  -2.816*** -0.781*** 

  (0.423) (0.141)  (0.539) (0.192)  (0.792) (0.226) 

Fiscal_Credb_MA (-1)  10.291*** 3.307***  11.300*** 3.767***  12.593*** 3.656*** 

    (-1.936) (0.639)   (2.372) (0.729)   (3.113) (1.033) 

R² ajustado  0.98 0.98  0.98 0.98  0.97 0.97 

Estatística F  736.82 738.19       

Prob (estatística F)  0.00 0.00       

Teste LM  66.28 64.29       

Prob (LM)  0.00 0.00       

Teste ARCH  43.34 38.48       

Prob (ARCH)  0.00 0.00       

Estatística J     21.73 23.35  16.43 19.98 

Prob (estatística J)     0.54 0.5  0.79 0.75 

Teste D-W-H     9.46 6.99  7.38 7.12 

Prob (D-W-H)     0.66 0.086  0.83 0.85 

Nº Instrum. /Nº Obs         0.21 0.21   0.2 0.22 

Nota 1: Níveis de significância marginal: *** denota 0.01, ** denota 0.05 e * denota 0.1. Erros padrão então 

entre parênteses. “Prob (estatística F)” reporta o respectivo p-valor do teste F. Prob (LM) reporta o respectivo 
p-valor do teste LM para detectar autocorrelação serial. “Prob (ARCH)” reporta o respectivo p-valor 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 que os regressores são exógenos. “Prob D-W-H” informa o respectivo p-valor 

do teste D-W-H. Interceptos são omitidos por conveniência. 

Nota 2: Tabela elaborada pelos autores. 
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Tabela 6. Estimações por OLS, GMM e GMM-2S para o efeito da credibilidade fiscal 

(Fiscal_Credb_MA) sobre Rating de Crédito (dependente: LCCR.L, LCCR.C) 

Fiscal_Credb_MA 

Estimador  OLS   GMM   GMM-2S 

Variáveis   Eq (8) Eq (9)   Eq (8) Eq (9)   Eq (8) Eq (9) 

Juro real  -0.001 -0.003  0.007 0.005  0.013 0.010 

  (0.005) (0.004)  -0.004 (0.004)  (0.008) (0.007) 

Dívida (-3)  -0.009*** -0.008**  -0.010** -0.008*  -0.011* -0.010* 

  (0.003) (0.003)  (0.005) (0.004)  (0.006) (0.006) 

Dívida externa (-3)  -0.010*** -0.008***  -0.009*** -0.008***  -0.011** -0.008** 

  (0.002) (0.002)  (0.002) (0.002)  (0.004) (0.003) 

Reserva  0.014** 0.011*  0.013* 0.010*  0.020* 0.016* 

  (0.007) (0.006)  (0.008) (0.006)  (0.010) (0.010) 

Ibovespa  0.004** 0.003**  0.007*** 0.007***  0.008*** 0.007*** 

  (0.002) (0.001)  (0.002) (0.002)  (0.002) (0.002) 

Dow Jones (-3)  -0.014*** -0.010**  -0.016** -0.015***  -0.016* -0.013* 

  (0.004) (0.004)  (0.007) (0.005)  (0.009) (0.008) 

Câmbio  0.094** 0.093**  0.185*** 0.205***  0.239*** 0.213*** 

  (0.046) (0.040)  (0.060) (0.053)  (0.077) (0.061) 

Superávit primário (-3)  0.015 0.012  0.020 0.023**  0.034** 0.026* 

  (0.012) (0.010)  (0.017) (0.011)  (0.015) (0.015) 

Atividade (-3)  0.005*** 0.005***  0.006*** 0.005***  0.004* 0.004* 

  (0.001) (0.001)  (0.002) (0.001)  (0.002) (0.002) 

Corrupção (-6)  -0.004 -0.004*  -0.008* -0.008**  -0.009 -0.008* 

  (0.002) (0.002)  (0.004) (0.003)  (0.006) (0.005) 

Subprime  -0.117 -0.094***  -0.164*** -0.142***  -0.194*** -0.165*** 

  (0.029) (0.028)  (0.041) (0.035)  (0.056) (0.050) 

Fiscal_Credb_MA (-1)  0.686*** 0.599***  0.762*** 0.705***  0.837*** 0.750*** 

    (0.133) (0.123)   (0.166) (0.139)   (0.221) (0.212) 

R² ajustado  0.98 0.98  0.98 0.97  0.97 0.97 

Estatística F  732.1 702.99       

Prob (estatística F)  0.00 0.00       

Teste LM  65.56 62.26       

Prob (LM)  0.00 0.00       

Teste ARCH  40.52 49.34       

Prob (ARCH)  0.00 0.00       

Estatística J     21.62 24.41  17.07 17.76 

Prob (estatística J)     0.12 0.55  0.76 0.72 

Teste D-W-H     7.24 5.00  6.76 8.1 

Prob (D-W-H)     0.84 0.96  0.87 0.78 

Nº Instrum. /Nº Obs         0.16 0.23   0.2 0.2 

Nota 1: Níveis de significância marginal: *** denota 0.01, ** denota 0.05 e * denota 0.1. Erros padrão então 

entre parênteses. “Prob (estatística F)” reporta o respectivo p-valor do teste F. Prob (LM) reporta o respectivo p-
valor do teste LM para detectar autocorrelação serial. “Prob (ARCH)” reporta o respectivo p-valor 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 que os regressores são exógenos. “Prob D-W-H” informa o respectivo p-valor 

do teste D-W-H. Interceptos são omitidos por conveniência. 

Nota 2: Tabela elaborada pelos autores. 
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Tabela 7. Estimações por OLS, GMM e GMM-2S para o efeito da credibilidade fiscal 

(Fiscal_Credb_MM) sobre Rating de Crédito (dependente: CCR.L, CCR.C) 

Fiscal_Credb_MM 

Estimador  OLS  GMM  GMM-2S 

Variáveis    Eq (10)  Eq (11)    Eq (10)  Eq (11)    Eq (10)  Eq (11) 

Juro real  -0.256*** -0.084***  -0.046 -0.045*  -0.068 -0.023 

  (0.058) (0.019)  (-0.080) (0.026)  (0.079) (0.027) 

Dívida (-3)  -0.230*** -0.073***  -0.251*** -0.067***  -0.203* -0.056* 

  (0.064) (0.021)  (0.069) (0.025)  (0.105) (0.033) 

Dívida externa (-3)  -0.150*** -0.050***  -0.140*** -0.047***  -0.138*** -0.048*** 

  (0.033) (0.011)  (0.035) (0.012)  (0.045) (0.016) 

Reserva  -0.112 -0.041  -0.221 -0.021  -0.0004 -0.016 

  (0.130) (0.041)  (0.159) (0.040)  (0.205) (0.061) 

Ibovespa  0.066** 0.022**  0.155*** 0.032**  0.097*** 0.031** 

  (0.031) (0.010)  (0.046) (0.015)  (0.037) (0.013) 

Dow Jones (-3)  0.068 0.029  0.051 -0.004  0.077 0.038 

  (0.074) (0.024)  (0.124) (0.036)  (0.176) (0.056) 

Câmbio  0.846 0.329  3.214*** 0.604  1.871* 0.645* 

  (0.831) (0.270)  (1.218) (0.414)  (1.059) (0.353) 

Superávit primário (-3)  0.223 0.074  0.392* 0.157**  0.550* 0.167* 

  (0.204) (0.064)  (0.230) (0.078)  (0.301) (0.099) 

Atividade (-3)  0.080*** 0.027***  0.070*** 0.027***  0.064** 0.021** 

  (0.018) (0.006)  (0.023) (0.007)  (0.030) (0.010) 

Corrupção (-6)  -0.125*** -0.042***  -0.233*** -0.046**  -0.174* -0.061* 

  (0.039) (0.013)  (0.063) (0.018)  (0.093) (0.031) 

Subprime  -0.584* -0.159  -1.578*** -0.674***  -1.933** -0.628** 

  (0.321) (0.100)  (0.510) (0.173)  (0.752) (0.258) 

Fiscal_Credb_MM (-1)  6.451** 2.271***  10.058*** 3.125***  10.813** 4.012*** 

    (2.504) (0.813)   (3.791) (1.120)   (4.862) (1.401) 

R² ajustado  0.97 0.97  0.96 0.96  0.96 0.96 

Estatística F  554.74 569.87       
Prob (estatística F)  0.00 0.00       
Teste LM  89.21 85.3       
Prob (LM)  0.00 0.00       
Teste ARCH  41.69 41.85       
Prob (ARCH)  0.00 0.00       
Estatística J     20.66 19.56  17.0 15.96 

Prob (estatística J)     0.54 0.67  0.85 0.82 

Teste D-W-H     5.51 6.98  8.09 7.75 

Prob (D-W-H)     0.94 0.86  0.78 0.8 

Nº Instrum./Nº Obs         0.2 0.21   0.21 0.2 
Nota 1: Níveis de significância marginal: *** denota 0.01, ** denota 0.05 e * denota 0.1. Erros padrão então 

entre parênteses. “Prob (estatística F)” reporta o respectivo p-valor do teste F. Prob (LM) reporta o respectivo p-

valor do teste LM para detectar autocorrelação serial. “Prob (ARCH)” reporta o respectivo p-valor 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 que os regressores são exógenos. “Prob D-W-H” informa o respectivo p-valor 

do teste D-W-H. Interceptos são omitidos por conveniência. 

Nota 2: Tabela elaborada pelos autores. 
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Tabela 8. Estimações por OLS, GMM e GMM-2S para o efeito da credibilidade fiscal 

(Fiscal_Credb_MM) sobre Rating de Crédito (dependente: LCCR.L, LCCR.C) 

Fiscal_Credb_MM 

Estimador  OLS  GMM  GMM-2S 

Variáveis    Eq (12) Eq (13)    Eq (12) Eq (13)    Eq (12) Eq (13) 

Juro real  -0.017*** -0.015***  -0.003 -0.007  -0.004 -0.003 

  (0.004) (0.004)  (0.005) (0.005)  (0.006) (0.005) 

Dívida (-3)  -0.016*** -0.013***  -0.018*** -0.012***  -0.015** -0.011* 

  (0.004) (0.004)  (0.005) (0.005)  (0.007) (0.006) 

Dívida externa (-3)  -0.012*** -0.009***  -0.011*** -0.008***  -0.011*** -0.008*** 

  (0.002) (0.002)  (0.002) (0.002)  (0.003) (0.003) 

Reserva  -0.006 -0.008  -0.015 -0.010  0.002 -0.002 

  (0.009) (0.008)  (0.010) (0.008)  (0.014) (0.011) 

Ibovespa  0.004** 0.004**  0.011*** 0.008***  0.007*** 0.006*** 

  (0.002) (0.002)  (0.003) (0.003)  (0.003) (0.002) 

Dow Jones (-3)  0.004 0.007  0.004 0.003  0.004 0.007 

  (0.005) (0.005)  (0.008) (0.007)  (0.012) (0.010) 

Câmbio  0.056 0.059  0.254*** 0.156**  0.131* 0.128** 

  (0.057) (0.050)  (0.078) (0.076)  (0.076) (0.063) 

Superávit primário (-3)  0.016 0.014  0.032** 0.032**  0.041* 0.036* 

  (0.014) (0.012)  (0.015) (0.014)  (0.022) (0.018) 

Atividade (-3)  0.005*** 0.005***  0.004*** 0.005***  0.005** 0.004** 

  (0.001) (0.001)  (0.002) (0.001)  (0.002) (0.002) 

Corrupção (-6)  -0.008*** -0.008***  -0.017*** -0.011***  -0.011* -0.011* 

  (0.003) (0.002)  (0.004) (0.004)  (0.006) (0.006) 

Subprime  -0.043* -0.028  -0.103*** -0.112***  -0.144*** -0.122** 

  (0.022) (0.019)  (0.031) (0.031)  (0.055) (0.050) 

Fiscal_Credb_MM (-1)  0.429** 0.452***  0.664*** 0.673***  0.708** 0.780*** 

    (0.177) (0.153)   (0.253) (0.213)   (0.343) (0.261) 

R² ajustado  0.97 0.97  0.96 0.96  0.96 0.96 

Estatística F  564.35 561.19       

Prob (estatística F)  0.00 0.00       

Teste LM  86.86 85.72       

Prob (LM)  0.00 0.00       

Teste ARCH  40.47 41.21       

Prob (ARCH)  0.00 0.00       

Estatística J     21.57 18.11  17.32 16.3 

Prob (estatística J)     0.49 0.75  0.83 0.88 

Teste D-W-H     4.96 6.61  7.3 6.49 

Prob (D-W-H)     0.96 0.88  0.84 0.89 

Nº Instrum./Nº Obs         0.2 0.21   0.21 0.21 

Nota: Níveis de significância marginal: *** denota 0.01, ** denota 0.05 e * denota 0.1. Erros padrão então entre 

parênteses. “Prob (estatística F)” reporta o respectivo p-valor do teste F. Prob (LM) reporta o respectivo p-valor 
do teste LM para detectar autocorrelação serial. “Prob (ARCH)” reporta o respectivo p-valor 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 que os regressores são exógenos. “Prob D-W-H” informa o respectivo p-valor do teste D-

W-H. Interceptos são omitidos por conveniência. 

Nota 2: Tabela elaborada pelos autores. 
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A fim de fornecer uma interpretação econômica do impacto de cada uma das 

variáveis estimadas, e, principalmente, da credibilidade fiscal, sobre a percepção de risco 

soberano, foi realizada, com base nos coeficientes dos modelos estimados, uma análise 

dos efeitos do aumento de um desvio padrão nas variáveis explicativas sobre as variáveis 

de percepção de ratings soberanos. Para isso, utilizamos os coeficientes estatisticamente 

significantes das variáveis estimadas para calcular o coeficiente médio de cada uma 

dessas variáveis. A tabela 9 apresenta o impacto em pontos base para choques positivos 

de um desvio padrão em cada variável.  

É possível observar, para todos os casos, que a variável de maior impacto é a 

credibilidade fiscal, e que o efeito da credibilidade fiscal é maior para o Rating de Crédito 

Abrangente em uma escala linear de longo prazo. Em relação à variável CCR.L, o 

resultado mostra que o aumento de um desvio padrão em Fiscal_Credb_MA melhora a 

percepção de risco e, portanto, o rating em 2.849 pontos base – o maior efeito se 

comparado às outras variáveis explicativas do modelo. Por sua vez, um aumento de um 

desvio padrão em Fiscal_Credb_MA, aumenta a percepção de rating soberano em 0.894 

pontos base para CCR.C, 0.191 pontos base para LCCR.L e 0.171 pontos base para 

LCCR.C. Analisando a variável Fiscal_Credb_MM, é possível observar que o aumento 

de um desvio padrão nessa variável aumenta a percepção de rating soberano em 1.73 

pontos base para CCR.L – sendo esse também o maior efeito se comparado às demais 

variáveis explicativas do modelo. Ademais, o aumento de um desvio padrão em 

Fiscal_Credb_MM, aumenta em 0.596 pontos base o CCR.C, em 0.114 pontos base o 

LCCR.L e em 0.12 pontos base o LCCR.C.  
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Tabela 9. Análise de um desvio padrão sobre a percepção de rating soberano  

  CCR.L CCR.C LCCR.L LCCR.C 

Regressores 
Coeficiente 

médio 
Desvio 
padrão 

Pontos 
Base 

Coeficiente 
médio 

Desvio 
padrão 

Pontos 
Base 

Coeficiente 
médio 

Desvio 
padrão 

Pontos 
Base 

Coeficiente 
médio 

Desvio 
padrão 

Pontos 
Base 

Fiscal 

Credb_MA 
11.395 0.250 2.849 3.577 0.250 0.894 0.762 0.250 0.191 0.685 0.250 0.171 

Fiscal 
Credb_MM 

9.107 0.190 1.730 3.136 0.190 0.596 0.600 0.190 0.114 0.635 0.190 0.121 

Juro real -0.256 2.990 -0.765 -0.065 2.990 -0.193 -0.017 2.990 -0.051 -0.015 2.990 -0.045 

Dívida -0.179 6.820 -1.221 -0.055 6.820 -0.373 -0.013 6.820 -0.090 -0.010 6.820 -0.070 

Dívida 
externa 

-0.139 8.210 -1.141 -0.046 8.210 -0.376 -0.011 8.210 -0.088 -0.008 8.210 -0.067 

Reserva 0.228 4.130 0.940 0.061 4.130 0.250 0.016 4.130 0.065 0.012 4.130 0.051 

Ibovespa 0.094 16.930 1.589 0.029 16.930 0.485 0.007 16.930 0.116 0.006 16.930 0.099 

Dow Jones -0.203 4.020 -0.817 -0.068 4.020 -0.275 -0.015 4.020 -0.062 -0.013 4.020 -0.051 

Câmbio 2.368 0.640 1.516 0.794 0.640 0.508 0.181 0.640 0.116 0.159 0.640 0.102 

Superávit 
primário 

0.474 2.110 0.999 0.143 2.110 0.302 0.036 2.110 0.075 0.029 2.110 0.062 

Atividade 0.069 14.780 1.025 0.026 14.780 0.389 0.005 14.780 0.071 0.005 14.780 0.069 

Corrupção -0.145 7.870 -1.140 -0.041 7.870 -0.325 -0.011 7.870 -0.087 -0.008 7.870 -0.066 

Nota: Tabela elaborada pelos autores. 

4.1 Estimações OLS de longo prazo e mecanismo de correção de erro (MCE) 

Engle e Granger (1987) propõem uma regressão de uma variável sobre outras, 

usando o método dos mínimos quadrados ordinários (OLS) em que o termo “erro de 

equilíbrio” refere-se aos resíduos da equação cointegrada. Como os resíduos podem 

corrigir as estimativas dos parâmetros em questão, o MCE é uma forma de conciliar o 

comportamento de curto e longo prazo de determinada variável econômica. 

Na análise anterior foram apresentadas as relações de equilíbrio de longo prazo 

entre a variável de interesse credibilidade fiscal e os Ratings de crédito soberano. Aqui o 

objetivo é verificar se essa relação é significante também no curto prazo.  

As equações 6, 7 8 e 9 são as equações cointegrantes e representam a relação de 

longo prazo entre as variáveis, e os 𝜀𝑡 são os resíduos dessas equações.  As equações 6, 

7, 8 e 9 foram estimadas por OLS sem defasagem e são apresentadas na tabela 10. 

Como a série de dados utilizada é não estacionária, Engle-Granger (1987) sugerem 

identificar se os resíduos são integrados de ordem zero I(0), caso isso ocorra a regressão 

original é uma regressão de cointegração. Assim, o resultado dos testes de raiz unitária 

para os resíduos das equações cointegrantes também são apresentados na tabela 10. Os 

testes corroboram que as séries são cointegradas.  
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Tabela 10. Estimações por OLS para o efeito da credibilidade fiscal (Fiscal_Credb_MA) 

sobre Rating de Crédito (dependente: CCR.L, CCR.C, LCCR.L, LCCR.C) 

Variáveis CCR.L CCR.C LCCR.L LCCR.C 

Juro real -0.067 -0.023 -0.005 -0.005 

 (0.080) (0.027) (0.006) (0.005) 

Dívida -0.101** -0.034** -0.008** -0.007** 

 (0.045) (0.015) (0.003) (0.003) 

Dívida externa -0.132*** -0.046*** -0.011*** -0.008*** 

 (0.035) (0.012) (0.002) (0.002) 

Reserva 0.232** 0.077** 0.017** 0.014** 

 (0.100) (0.033) (0.007) (0.006) 

Ibovespa 0.044* 0.015* 0.003* 0.003* 

 (0.023) (0.007) (0.002) 90.001) 

Dow Jones -0.281*** -0.088*** -0.019*** -0.015*** 

 (0.081) (0.026) (0.006) (0.005) 

Câmbio 1.418** 0.535** 0.093** 0.097** 

 (0.660) (0.206) (0.047) (0.038) 

Superávit primário 0.106 0.035 0.008 0.007 

 (0.196) (0.063) (0.014) (0.012) 

Atividade 0.071*** 0.024*** 0.005*** 0.005*** 

 (0.023) (0.008) 0.(002) (0.001) 

Corrupção 0.009 0.002 0.001 0.0003 

 (0.044) (0.014) (0.003) (0.003) 

Subprime -2.055*** -0.653*** -0.140*** -0.117*** 

 (0.466) (0.151) (0.032) (0.031) 

Fiscal_Credb_MA 12.16*** 4.024*** 0.799*** 0.733*** 

  (1.722) 0.561 (0.123) (0.107) 

R² ajustado 0.978 0.978 0.978 0.977 

Estatística F 663.72 665.83 667.98 646.64 

Prob (estatística F) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Teste LM 86.359 82.273 87.74 76.86 

Prob (LM) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Teste ARCH 44.99 45.99 49.56 51.75 

Prob (ARCH) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Durbin-Watson 0.618 0.639 0.61 0.667 

Análise do resíduo Resíduo CCR.L Resíduo CCR.C Resíduo LCCR.L Resíduo LCCR.C 

PP -5.598*** -5.698*** -5.575*** -5.888*** 

DFG-LS -1.834** -1.998* -1.749* -2.033** 

KPSS 0.081***  0.086*** 0.078*** 0.089*** 

Nota 1: Níveis de significância marginal: *** denota 0.01, ** denota 0.05 e * denota 0.1. Erros padrão então 

entre parênteses. “Prob (estatística F)” reporta o respectivo p-valor do teste F. Prob (LM) reporta o respectivo p-

valor do teste LM para detectar autocorrelação serial. “Prob (ARCH)” reporta o respectivo p-valor do teste 

ARCH para detectar heterocedasticidade. O teste Durbin-Watson é utilizado para detectar a presença de 

autocorrelação (dependência) nos resíduos de uma regressão. Interceptos são omitidos por conveniência. 

Nota 2: Tabela elaborada pelos autores. 
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Para representar o equilíbrio de curto prazo, considere: 

𝛥𝐶𝐶𝑅. 𝐿𝑡 = 𝛼8 + 𝛽8𝛥𝑋 + 𝛾8𝛥𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝐴𝑡 + Ω0𝑢𝑡−1 + 𝜀8,𝑡   (14) 

𝛥𝐶𝐶𝑅. 𝐶𝑡 = 𝛼9 + 𝛽9𝛥𝑋 + 𝛾9𝛥𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝐴𝑡 + Ω1𝑢𝑡−1 + 𝜀9,𝑡   (15) 

𝛥𝐿𝐶𝐶𝑅. 𝐿𝑡 = 𝛼10 + 𝛽10𝛥𝑋 + 𝛾10𝛥𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝐴𝑡 + Ω2𝑢𝑡−1 + 𝜀10,𝑡  (16) 

𝛥𝐿𝐶𝐶𝑅. 𝐶𝑡 = 𝛼11 + 𝛽11𝛥𝑋 + 𝛾11𝛥𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑅𝐸𝐷𝐵_𝑀𝐴𝑡 +Ω3𝑢𝑡−1 + 𝜀11,𝑡   (17)  

Em que, 

Δ= operador de primeira diferença 

𝜀𝑡 = o termo de erro aleatório da regressão de correção de erro 

𝑢𝑡−1= o valor defasado do termo de erro das regressões cointegrantes (6, 7, 8 e 9) e o 

parâmetro Ω < 0 é a velocidade de ajustamento. Como todas as variáveis do MCE são 

estacionárias, o modelo pode ser eficientemente estimado por OLS e o teste de hipóteses-

padrão é válido. Se as variáveis forem cointegradas, a estimativa de Ω < 0 será negativa 

e estatisticamente significante. 

As estimações das equações 14, 15 16 e 17 são apresentadas na tabela 11. 

A variável de Credibilidade Fiscal demonstra ser de grande importância na 

explicação das notas de crédito atribuídas pelas agências também no curto prazo. O 

coeficiente do “erro de equilíbrio” que faz a ligação entre o comportamento das variáveis 

no curto com o longo prazo foi significativo a 1%.  Esses resultados mostram que 

alterações de curto prazo na Credibilidade Fiscal têm efeitos positivos e significantes 

sobre os Ratings Soberanos e que cerca de 0.143, 0.148, 0.147 e 0.17 da discrepância 

entre o valor efetivo e o valor de longo prazo de CCR.L, CCR.C, LCCR.L e LCCR.C, 

respectivamente, é corrigido a cada mês. 
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 Tabela 11. Resultado da Equação de Correção de Erro (MCE) 

Variáveis D (CCR.L) D (CCR.C) D (LCCR.L) D (LCCR.C) 

D(Juro real) 0.016 0.006 0.002 0.001 

 (0.068) (0.023) (0.005) (0.004) 

D(Dívida) -0.006 -0.002 -0.0005 -0.001 

 (0.028) (0.009) (0.002) (0.002) 

D(Dívida externa) -0.056 -0.016 -0.005 -0.003 

 (0.075) (0.025) (0.005) (0.005) 

D(Reserva) 0.158 0.045 0.012 0.008 

 (0.107) (0.035) (0.008) (0.007) 

D(Ibovespa) 0.005 0.001 0.0003 0.0004 

 (0.013) (0.004) (0.001) (0.001) 

D(Dow Jones) -0.016 -0.004 -0.001 0.0005 

 (0.080) (0.027) (0.006) (0.005) 

D(Câmbio) 0.099 0.057 0.005 0.016 

 (0.352) (0.117) (0.025) (0.022) 

D(Superávit 

primário) 
0.204 0.054 0.014 0.01 

 (0.139) (0.046) (0.01) (0.009) 

D(Atividade) 0.002 0.0002 0.0001 9.05E-05 

 (0.007) (0.002) (0.0005) (0.0004) 

D(Corrupção) 0.006 0.002 0.0004 0.0005 

 (0.027) (0.009) (0.002) (0.002) 

D(Subprime) 0.092 0.029 0.006 0.006 

 (0.099) (0.033) (0.007) (0.006) 

Resíduo_CCR.L -0.143***  
 

 
 (0.043)  

 
 

Resíduo_CCR.C 
 

-0.148***  
 

  (0.043)  
 

Resíduo_LCCR.L  
 -0.147***  

  
 (0.044)  

Resíduo_LCCR_C  
  -0.17*** 

  
  (0.043) 

D(Fiscal_Credb_MA) 9.51*** 3.201*** 0.661*** 0.566*** 

  (2.1) (0.698) (0.149) (0.131) 

R² ajustado 0.178 0.232 0.233 0.179 

Estatística F 7,998 3,914 3.922 4047 

Prob (estatística F) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Teste LM 1.69 1.074 1.627 1.478 

Prob (LM) 0.187 0.344 0.20 0.231 

Teste ARCH 0.00008 0.0007 0.001 0.001 

Prob (ARCH) 0.993 0.980 0.974 0.975 

Durbin-Watson 1.968 1.970 1.958 1.965 

Nota: Níveis de significância marginal: *** denota 0.01, ** denota 0.05 e * denota 0.1. Erros padrão então 

entre parênteses. “Prob (estatística F)” reporta o p-valor do teste F. Prob (LM) reporta o p-valor do teste 

LM para detectar autocorrelação serial. “Prob (ARCH)” reporta o respectivo p-valor do teste ARCH para 

detectar heterocedasticidade. O teste Durbin-Watson é utilizado para detectar a presença de autocorrelação 

(dependência) nos resíduos de uma regressão. Interceptos são omitidos por conveniência. 

Nota 2: Tabela elaborada pelos autores. 
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5. Conclusões 

 

Os ratings e as sinalizações de risco de crédito soberano (nas formas de Credit 

Watch e Outlooks) emitidos pelas CRAs podem ser associados e formarem uma 

classificação de crédito abrangente, a qual capta a percepção das CRAs quanto à 

probabilidade dos governos ficarem inadimplentes em relação às suas dívidas emitidas 

em moeda estrangeira. As CRAs e suas percepções de risco soberano, captadas por essa 

classificação de crédito abrangente, desempenham um papel importante na determinação 

do acesso dos países aos mercados de capitais internacionais e aos termos desse acesso.  

A credibilidade fiscal, por sua vez, capta as expectativas de mercado relacionadas 

à capacidade do governo de manter a dívida pública sustentável e o orçamento 

equilibrado, sendo identificada em diversos estudos como um aspecto determinante dos 

desempenhos macroeconômico e fiscal. Assim, pelo fato de o desempenho fiscal e os 

fundamentos macroeconômicos de um país serem impactados pela credibilidade fiscal; e 

uma vez que o desempenho fiscal e os fundamentos macroeconômicos de um país são 

aspectos considerados por CRAs quando avaliam e classificam o risco de inadimplência 

relacionado aos títulos soberanos de um país, então, é possível que a credibilidade fiscal 

esteja relacionada com a percepção de risco soberano das CRAs. 

Usando o Brasil como estudo de caso, este trabalho analisou o efeito da 

credibilidade fiscal sobre a percepção de risco soberano das CRAs (captada por 

classificações de crédito abrangentes). O Brasil é um interessante caso a ser analisado, 

pois, além de ser um importante país emergente, seu governo fez uso de políticas fiscais 

irresponsáveis que culminaram na deterioração das contas públicas, na piora do 

desempenho macroeconômico, no rebaixamento da classificação de risco pelas CRAs, e 

no impeachment da Presidente da República. 

A análise utiliza como variáveis dependentes as medidas de classificação de 

crédito abrangente de curto e de longo prazo, as quais são construídas por meio dos 

ratings, Outlooks e Credit Watchs das três principais CRAs; e como principal variável 

explicativa, utiliza dois indicadores de credibilidade fiscal. Os resultados apontam que a 

credibilidade fiscal tem relação direta com as medidas de classificação de crédito 

abrangente obtidas para o Brasil, ou seja, quando a credibilidade fiscal aumenta ocorrem 

melhoras na percepção de risco soberano. Além disso, os resultados revelam que essa 

relação é maior para as classificações de crédito abrangente de longo prazo. 
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Apêndice A 

Tabela A.1. Variáveis de controle 

Variáveis  Descrição  Fonte 

Juro real 

Série obtida por meio da diferença entre a taxa de juros 

nominal (Selic) e a taxa de inflação medida pelo IPCA. Espera-

se que haja uma correlação negativa entre a taxa de juros real e 

as percepções de ratings soberanos, já que as de juros são 

amplamente aceitas como uma medida do prêmio de risco geral 

do país (Montes e Souza, 2018). 

BCB, "Taxa de juros - Selic 

acumulada no mês anualizada base 

252" - série número 4189, "Índice 

nacional de preços ao consumidor 

- amplo (IPCA) - em 12 meses"- 

série número 13522  

Dívida 

Série que abrange o total dos débitos dos governos Federal, 

estaduais e municipais. Inclui também as operações realizadas 

pelo BC com títulos públicos. Espera-se um sinal negativo para 
o coeficiente estimado, pois um estoque maior de dívida 

implica uma carga de juros mais alta e deve corresponder a um 

risco maior de inadimplência (Afonso et al, 2011; Montes e de 

Oliveira, 2017). 

BCB, “Dívida bruta do governo 
geral (% PIB) - Metodologia 

utilizada até 2007” - série número 

4537 

Dívida 

externa 

A relação dívida externa total sobre PIB (%) mede o grau de 

comprometimento das riquezas (bens e serviços) produzidas 

pelo país nos últimos 12 meses, em US$, frente a seu 

endividamento externo total, também em US$. Quanto maior o 

endividamento externo, maior o risco de encargos fiscais 

adicionais por isso espera-se um efeito negativo da dívida 

externa nos ratings (Afonso et al, 2011). A variável trimestral 

foi interpolada para obter os dados mensais. 

BCB, “Dívida externa bruta/PIB 

(%) -Trimestral” -série número 

11407 

Reservas 

Essa variável corresponde à quantidade de reservas estrangeiras 

como porcentagem do PIB. O volume de reservas externas está 

associado ao grau de liquidez do país e sua capacidade de 

honrar o déficit em conta corrente. Espera-se um sinal positivo 

para o coeficiente estimado (Afonso et al, 2011; Montes et al, 

2016). 

BCB, variável obtida dividindo a 

série “Reservas internacionais -

Total –mensal US$ (milhões)” 

(número 3546) pelo PIB em US$ 

acumulado, série “PIB mensal - 

Em US$ milhões” (número 4385) 

Ibovespa 

O Ibovespa que mede o desempenho do mercado de ações 

brasileiro. Espera-se que o Ibovespa tenha uma relação positiva 

sobre os ratings (Augustin, 2018; Montes e Souza, 2018). 

BCB, “Índice Bovespa - Pontos”- 

série 7845 

Dow 

Jones 

Mede o desempenho do mercado de ações norte-americano. 

Neste caso o sinal do coeficiente estimado é dúbio, de início 

espera-se uma correlação positiva, mas pode acontecer que um 

aumento desse índice ocasione uma fuga de capitais para o 

mercado de capitais americano, reduzindo a percepção de 

ratings do Brasil (Montes e Souza, 2018).  

BCB, “Índice Dow Jones NYSE - 

Pontos” - série número 7846 

Câmbio 

Série formada pela “Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano 

(venda) - Fim de período – mensal”. Espera-se um sinal 
positivo para o coeficiente estimado (Augustin, 2018 e Montes 

e de Oliveira, 2017).  

BCB, série número 3696 

Superávit 

primário 

É o principal resultado do governo como porcentagem do PIB, 
e é obtido pela diferença entre as receitas e despesas do 

governo, excluindo as receitas e despesas de juros. Esta série é 

“NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo 

acumulado em 12 meses - Resultado primário - Total - Setor 

público consolidado”, multiplicada por -1. Espera-se que uma 

melhora do resultado do governo melhore a percepção de risco 

soberano (Erdem e Varli, 2014; Montes et al, 2016). 

BCB, série número 5793 
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Atividade 

Série formada pelo “Índice de Atividade Econômica do Banco 
Central - IBC-Br”. Espera-se que a atividade afete de maneira 

positiva os ratings (Maltritz e Molchanov, 2014; Montes e 

Souza, 2018). 

BCB, série número 3696 

Corrupção 

O índice capta a percepção de como o poder público é exercido 

para ganhos privados. A classificação é feita numa escala de 0 

a 100, onde quanto maior o índice, maior o controle da 

corrupção. Para fins deste trabalho, este índice foi multiplicado 

por (-1) para captar o nível de corrupção e com isso espera-se 

que uma menor corrupção, contribua para melhorar a 

percepção dos ratings soberanos (Montes et al, 2016; Montes e 

Oliveira, 2017). 

Worldwide Governance Indicators 

(WGI) disponibilizado pelo World 

Bank 

Subprime 

A crise financeira global é capturada por meio de uma variável 

dummy, que assume valores iguais a um de 2008M08 a 

2009M02, e zero caso contrário (Montes e Luna, 2018). 

Espera-se um sinal negativo para o coeficiente estimado 

 

 

Tabela A.2. Estatísticas descritivas 

   Média  Mediana Máximo   Mínimo  Desvio Padrão 

Juro real 6.45 5.56 13.73 0.56 2.99 

Dívida 65.68 63.6 84.5 57.03 6.82 

Dívida externa 18.21 15.55 41.65 11.2 8.21 

Reserva 13.19 13.46 20.69 5.89 4.13 

Ibovespa 49.38 53.17 85.37 10.28 16.93 

Dow Jones 13.51 12.39 26.15 7.06 4.02 

Câmbio 2.43 2.24 4.04 1.56 0.64 

Superávit primário 1.81 2.63 4.08 -3.05 2.11 

Atividade 129.36 132.95 152.13 96.15 14.78 

Corrupção -53.1 -55.92 -35 -63.03 7.87 

Fiscal_Credb_MA 0.33 0.41 0.68 0 0.25 

Fiscal_Credb_MM 0.64 0.73 0.9 0.33 0.19 

CCR.L 27.59 29 34.33 16.33 5.48 

CCR.C 11.86 12.33 14.08 8.17 1.82 

LCCR.L -0.14 -0.03 0.33 -0.96 0.39 

LCCR.C 0.16 0.28 0.58 -0.53 0.34 

 

 

 

 

 



 

53 
 

Tabela A.3. Teste de cointegração de Johansen (variáveis: CCR.L, Fiscal_Credb_MA, 

Juro Real, Dívida, Dívida Externa, Reserva, Ibovespa, Dow Jones, Câmbio, Superávit 

Primário, Atividade e Corrupção). 

Critério de seleção da ordem do lag VAR 

 With constant Without constant 

 Lag Schwarz HQ Schwarz HQ 

0 44.086 43.957   
1   16.068*   14.392*  16.059*   4.512* 

2 18.315 15.090 18.322 15.226 

3 21.247 16.475 21.142 16.498 

4 24.418 18.097 24.370 18.179 

5 27.464 19.596 27.436 19.697 

6 29.819 20.403 29.819 20.532 

7 32.278 21.314 32.414 21.579 

8 33.87 21.358 34.016 21.634 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério. 

 

Número de relações de cointegração por modelo 

 None None Linear Linear Quadratic 

 No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

Data Trend No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Test Type     
Trace 4 5 4 4 3 

Max-Eig 3 3 3 3 3 

Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0 15.006 15.006 15.096 15.096 14.945 

1 14.689  14.677* 14.742 14.730 14.726 

2 14.769 14.781 14.943 14.877 14.887 

3 14.989 15.023 15.170 15.125 15.197 

4 15.427 15.431 15.563 15.526 15.591 

Nota: Selecionados (0.05 nível) - valores críticos baseados em MacKinnon et al. (1999) 

 

Teste de cointegração de Johansen 

Hypothesized No. of CE(s) 
Eigenvalue Trace Statistic 

Critical Value 

(0.05) 
Prob.** 

R= 0 * 0.648 618.711 348.978 0 

R ≤ 1 * 0.457 428.810 298.159 0 

R ≤ 2 * 0.377 317.639 251.265 0 

R ≤ 3 * 0.265 231.504 208.437 0.002 

R ≤ 4 * 0.212 175.571 169.599 0.023 

R ≤ 5 0.184 132.315 134.678 0.068 

Notas: * denota rejeição da hipótese no nível 0,05. 

 ** MacKinnon et al. (1999) p-valores. 
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Tabela A.4. Teste de cointegração de Johansen (variáveis: CCR.C, Fiscal_Credb_MA, 

Juro Real, Dívida, Dívida Externa, Reserva, Ibovespa, Dow Jones, Câmbio, Superávit 

Primário, Atividade e Corrupção).  

Critério de seleção da ordem do lag VAR 

 With constant Without constant 

 Lag Schwarz HQ  Lag Schwarz 

0 41.857 41.728   
1 13.886*   12.209*  13.880*  12.332* 

2 16.117 12.892 16.117 13.022 

3 19.051 14.279 18.948 14.305 

4 22.225 15.904 22.180 15.989 

5 25.260 17.392 25.242 17.502 

6 27.621 18.205 27.632 18.345 

7 30.101 19.137 30.272 19.437 

8 31.640 19.128 31.838 19.455 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério. 

 

Número de relações de cointegração por modelo 

 None None Linear Linear Quadratic 

 No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

Data Trend No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Tipo de teste     
Trace 4 5 4 4 3 

Max-Eig 3 3 3 3 3 

Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0 12.811 12.811 12.901 12.901 12.752 

1 12.514  12.486* 12.551 12.539 12.538 

2 12.601 12.599 12.751 12.684 12.698 

3 12.814 12.838 12.978 12.935 13.006 

4 13.251 13.249 13.378 13.335 13.402 

Nota: Selecionados (0.05 nível) - valores críticos baseados em MacKinnon et al. (1999) 

 

Teste de cointegração de Johansen 

Hypothesized No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

Critical Value 

(0.05) 
Prob.** 

R= 0 * 0.646277 616.4652 348.9784 0 

R ≤ 1 * 0.452179 427.3234 298.1594 0 

R ≤ 2 * 0.379022 317.7947 251.265 0 

R ≤ 3 * 0.261809 231.0792 208.4374 0.0025 

R ≤ 4 * 0.211426 175.8325 169.5991 0.0224 

R ≤ 5 0.185704 132.6023 134.678 0.0658 

Notas: * denota rejeição da hipótese no nível 0,05. 

 ** MacKinnon et al. (1999) p-valores. 
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Tabela A.5. Teste de cointegração de Johansen (variáveis: LCCR.L, Fiscal_Credb_MA, 

Juro Real, Dívida, Dívida Externa, Reserva, Ibovespa, Dow Jones, Câmbio, Superávit 

Primário, Atividade e Corrupção). 

 

Critério de seleção da ordem do lag VAR 

 With constant Without constant 

 Lag Schwarz HQ  Lag Schwarz 

0 38.754 38.625   
1   10.799*   9.122*   10.779*   9.231* 

2 13.050 9.826 13.056 9.961 

3 15.977 11.205 15.864 11.220 

4 19.144 12.824 19.073 12.881 

5 22.190 14.322 22.108 14.369 

6 24.541 15.125 24.531 15.244 

7 27.017 16.054 27.000 16.165 

8 28.614 16.102 28.664 16.282 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério. 

 

Número de relações de cointegração por modelo 

 None None Linear Linear Quadratic 

 No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

Data Trend No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Test Type      
Trace 4 5 4 4 3 

Max-Eig 3 3 3 3 3 

      
Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0 9.720 9.720 9.809 9.809 9.656 

1  9.377* 9.404 9.467 9.459 9.452 

2 9.473 9.506 9.668 9.603 9.615 

3 9.718 9.750 9.899 9.855 9.927 

4 10.160 10.158 10.293 10.257 10.320 
Nota: Selecionados (0.05 nível) - valores críticos baseados em MacKinnon et al. (1999) 

 

Teste de cointegração de Johansen 

Hypothesized No. of 

CE(s) Eigenvalue Trace Statistic Critical Value (0.05) Prob.** 

R= 0 * 0.642767 556.9764 311.1288 0.0001 

R ≤ 1 * 0.445909 369.6315 263.2603 0.0001 

R ≤ 2 * 0.356124 262.1739 219.4016 0.0001 

R ≤ 3 * 0.216981 182.0485 179.5098 0.0369 

R ≤ 4 * 0.187601 137.5316 143.6691 0.1055 

R ≤ 5 0.153865 99.71854 111.7805 0.2259 

Notas: * denota rejeição da hipótese no nível 0,05. 

 ** MacKinnon et al. (1999) p-valores. 
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Tabela A.6 Teste de cointegração de Johansen (variáveis: LCCR.C, Fiscal_Credb_MA, 

Juro Real, Dívida, Dívida Externa, Reserva, Ibovespa, Dow Jones, Câmbio, Superávit 

Primário, Atividade e Corrupção). 
 

Critério de seleção da ordem do lag VAR 

 With constant Without constant 

 Lag Schwarz HQ Schwarz HQ 

0 38.496 38.367   
1   10.584*   8.907*   10.568*   9.020* 

2 12.804 9.579 12.811 9.715 

3 15.738 10.965 15.625 10.981 

4 18.905 12.584 18.827 12.636 

5 21.971 14.102 21.891 14.152 

6 24.329 14.913 24.313 15.026 

7 26.844 15.880 26.852 16.017 

8 28.492 15.981 28.550 16.167 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério. 
 

Número de relações de cointegração por modelo 

 None None Linear Linear Quadratic 

 No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

Data Trend No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Test Type      
Trace 4 5 4 4 3 

Max-Eig 3 3 3 3 3 

Critérios de Schwarz por Rank (linhas) e modelo (colunas) 

0 9.492 9.492 9.582 9.582 9.434 

1  9.151* 9.177 9.242 9.232 9.232 

2 9.254 9.286 9.443 9.376 9.391 

3 9.494 9.524 9.666 9.624 9.703 

4 9.935 9.936 10.065 10.026 10.094 

Nota: Selecionados (0.05 nível) - valores críticos baseados em MacKinnon et al. (1999) 

 

Teste de cointegração de Johansen 

Hypothesized No. of 

CE(s) 
Eigenvalue 

Trace Statistic 

Critical Value 

(0.05) 
Prob.** 

R= 0 * 0.642003 554.081 311.1288 0.0001 

R ≤ 1 * 0.441834 367.125 263.2603 0.0001 

R ≤ 2 * 0.359881 261.0011 219.4016 0.0001 

R ≤ 3 * 0.21755 179.8108 179.5098 0.0483 

R ≤ 4  0.182681 135.1616 143.6691 0.1368 

R ≤ 5 0.152242 98.4475 111.7805 0.2567 

Notas: * denota rejeição da hipótese no nível 0,05. 

 ** MacKinnon et al. (1999) p-valores. 
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Tabela A.7. Teste de cointegração de Johansen (variáveis: CCR.L, Fiscal_Credb_MM, 

Juro Real, Dívida, Dívida Externa, Reserva, Ibovespa, Dow Jones, Câmbio, Superávit 

Primário, Atividade e Corrupção). 

Critério de seleção da ordem do lag VAR 

  With constant Without constant 

 Lag Schwarz HQ Schwarz HQ 

0 42.987 42.858   
1   14.781*   13.104*   14.663*   13.116* 

2 17.231 14.006 17.084 13.989 

3 20.082 15.310 19.834 15.190 

4 23.041 16.720 22.832 16.641 

5 26.122 18.253 25.976 18.237 

6 28.438 19.022 28.265 18.978 

7 30.873 19.909 30.813 19.979 

8 32.362 19.850 32.477 20.095 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério. 
 

Número de relações de cointegração por modelo 

 None None Linear Linear Quadratic 

 No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

Data Trend No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Test Type 
Trace     
Max-Eig 5 7 6 6 5 

 4 3 3 3 2 

Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

 

0 14.134 14.134 14.226 14.226 13.741 

1  13.492* 13.511 13.580 13.583 13.597 

2 13.585 13.629 13.701 13.719 13.760 

3 13.756 13.827 13.984 14.003 14.111 

4 14.129 14.224 14.353 14.392 14.472 

Nota: Selecionados (0.05 nível) - valores críticos baseados em MacKinnon et al. (1999) 

 

Teste de cointegração de Johansen 

Hypothesized No. of 

CE(s) 
Eigenvalue Trace Statistic Critical Value (0.05) Prob.** 

R= 0 * 0.735 653.163 311.129 0 

R ≤ 1 * 0.448 411.52 263.26 0 

R ≤ 2 * 0.403 303.502 219.402 0 

R ≤ 3 * 0.269 209.698 179.51 0.001 

R ≤ 4 * 0.215 152.684 143.669 0.014 

R ≤ 5 0.165 108.71 111.781 0.077 

Notas: * denota rejeição da hipótese no nível 0,05. 

** MacKinnon et al. (1999) p-valores. 
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Tabela A.8 Teste de cointegração de Johansen (variáveis: CCR.C, Fiscal_Credb_MM, 

Juro Real, Dívida, Dívida Externa, Reserva, Ibovespa, Dow Jones, Câmbio, Superávit 

Primário, Atividade e Corrupção). 

 

Critério de seleção da ordem do lag VAR 

 With constant Without constant 

 

Lag 
Schwarz HQ Schwarz HQ 

0 40.759 40.630   
1   12.593*   10.916*   12.473*   10.925* 

2 15.026 11.801 14.888 11.792 

3 17.883 13.111 17.642 12.999 

4 20.845 14.525 20.634 14.443 

5 23.915 16.047 23.775 16.036 

6 26.227 16.811 26.069 16.782 

7 28.698 17.734 28.714 17.879 

8 30.174 17.663 30.409 18.026 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério. 

 

Número de relações de cointegração por modelo 

 None None Linear Linear Quadratic 

 No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

Data Trend No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Test type     
Trace 5 7 6 6 5 

Max-Eig 4 3 4 3 2 

Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0 11.943 11.943 12.034 12.034 11.551 

1  11.298* 11.318 11.387 11.386 11.406 

2 11.393 11.436 11.509 11.524 11.568 

3 11.568 11.640 11.794 11.812 11.920 

4 11.935 12.032 12.158 12.200 12.281 

Nota: Selecionados (0.05 nível) - valores críticos baseados em MacKinnon et al. (1999) 

 

Teste de cointegração de Johansen 

Hypothesized No. of 

CE(s) 
Eigenvalue 

Trace Statistic 
Critical Value (0.05) Prob.** 

R= 0 * 0.736 653.256 311.129 0 

R ≤ 1 * 0.446 411.006 263.260 0 

R ≤ 2 * 0.400 303.480 219.402 0 

R ≤ 3 * 0.273 210.374 179.510 0.001 

R ≤ 4 * 0.214 152.345 143.669 0.015 

R ≤ 5 0.165 108.498 111.781 0.079 

Notas: * denota rejeição da hipótese no nível 0,05. 

** MacKinnon et al. (1999) p-valores. 
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Tabela A.9 Teste de cointegração de Johansen (variáveis: LCCR.L, Fiscal_Credb_MM, 

Juro Real, Dívida, Dívida Externa, Reserva, Ibovespa, Dow Jones, Câmbio, Superávit 

Primário, Atividade e Corrupção).  
. 

Critério de seleção da ordem do lag VAR 

 With constant Without constant 

 Lag Schwarz HQ Schwarz HQ 

0 37.644 37.515   
1   9.505*   7.828*   9.408*   7.860* 

2 11.965 8.740 11.814 8.719 

3 14.810 10.037 14.577 9.934 

4 17.772 11.452 17.608 11.417 

5 20.860 12.992 20.739 13.000 

6 23.172 13.756 23.144 13.857 

7 25.627 14.663 25.501 14.666 

8 27.124 14.613 27.070 14.687 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério. 
 

Número de relações de cointegração por modelo 

 None None Linear Linear Quadratic 

 No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

Data Trend No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Test type     
Trace 5 6 6 6 5 

Max-Eig 4 3 3 3 2 

Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0 8.845 8.845 8.936 8.936 8.448 

1  8.208* 8.221 8.290 8.291 8.303 

2 8.298 8.339 8.414 8.431 8.469 

3 8.489 8.538 8.696 8.714 8.821 

4 8.873 8.944 9.074 9.108 9.186 

Nota: Selecionados (0.05 nível) - valores críticos baseados em MacKinnon et al. (1999) 
 

Teste de cointegração de Johansen 

Hypothesized No. of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic Critical Value (0.05) Prob.** 

R= 0 * 0.734 647.367 311.129 0 

R ≤ 1 * 0.449 406.614 263.260 0 

R ≤ 2 * 0.390 298.020 219.402 0 

R ≤ 3 * 0.261 208.033 179.510 0.001 

R ≤ 4 * 0.213 153.011 143.669 0.013 

R ≤ 5 0.164 109.484 111.781 0.069 

Notas: * denota rejeição da hipótese no nível 0,05. 

** MacKinnon et al. (1999) p-valores. 

 

 

 



 

60 
 

Tabela A.10 Teste de cointegração de Johansen (variáveis: LCCR.C, 

Fiscal_Credb_MM, Juro Real, Dívida, Dívida Externa, Reserva, Ibovespa, Dow Jones, 

Câmbio, Superávit Primário, Atividade e Corrupção). 

 

Critério de seleção da ordem do lag VAR 

 With constant Without constant 

 Lag Schwarz HQ Schwarz HQ 

0 37.386 37.257   
1   9.275*   7.598*   9.175*   7.627* 

2 11.698 8.473 11.553 8.458 

3 14.556 9.783 14.317 9.674 

4 17.522 11.201 17.348 11.157 

5 20.631 12.763 20.499 12.760 

6 22.938 13.522 22.922 13.635 

7 25.421 14.457 25.321 14.486 

8 27.017 14.505 27.007 14.624 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério. 
 

Número de relações de cointegração por modelo 

 None None Linear Linear Quadratic 

 No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

Data Trend No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Test type     
Trace 5 7 6 6 5 

Max-Eig 4 3 3 3 2 

Schwarz Criteria by Rank (rows) and Model (columns) 

0 8.617 8.617 8.709 8.709 8.223 

1  7.969* 7.985 8.053 8.052 8.079 

2 8.065 8.109 8.184 8.196 8.240 

3 8.258 8.308 8.464 8.483 8.593 

4 8.640 8.715 8.842 8.886 8.967 

Nota: Selecionados (0.05 nível) - valores críticos baseados em MacKinnon et al. (1999) 

Teste de cointegração de Johansen 

Hypothesized No. of 

CE(s) 
Eigenvalue 

Trace Statistic 
Critical Value (0.05) Prob.** 

R= 0 * 0.737 648.261 311.129 0 

R ≤ 1 * 0.446 405.424 263.260 0 

R ≤ 2 * 0.389 297.957 219.402 0 

R ≤ 3 * 0.262 208.155 179.510 0.001 

R ≤ 4 * 0.210 152.903 143.669 0.014 

R ≤ 5 0.165 109.922 111.781 0.065 

Notas: * denota rejeição da hipótese no nível 0,05. 

** MacKinnon et al. (1999) p-valores. 
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Tabela A.11. Testes PP, KPSS, DF-GLS para o resíduo para equação (6)  

Teste   PP KPSS DF-GLS 

 eq. banda t-stat 5% eq. banda t-stat 5% eq. Lag t-stat 5% 

nível N 2 -6.314 -1.943 I 8 0.075 0.463 I 10 -1.835 -1.943 

Notas: Os testes PP e KPSS – A largura da banda truncada foi escolhida por Bartlett Kernel. DF-GLS - a escolha 

final do lag foi feita com base no critério de informação de Akaike. "I" denota intercepto; “I / T” denota intercepto e 

tendência e; "N" denota nenhum 

Tabela A.12. Testes PP, KPSS, DF-GLS para o resíduo para equação (7)  

Test   PP KPSS DF-GLS 

 eq. band t-stat 5% eq. Band t-stat 5% eq. Lag t-stat 5% 

nível N 2 -6.355 -1.943 I 8 0.078 0.463 I 10 -1.876 -1.943 

Notas: Os testes PP e KPSS – A largura da banda truncada foi escolhida por Bartlett Kernel. DF-GLS - a escolha 

final do lag foi feita com base no critério de informação de Akaike. "I" denota intercepto; “I / T” denota intercepto e 

tendência e; "N" denota nenhum 

Tabela A.13. Testes PP, KPSS, DF-GLS para o resíduo para equação (8) 

Test   PP KPSS DF-GLS 

 eq. band t-stat 5% eq. Band t-stat 5% eq. Lag t-stat 5% 

nível N 2 -6.325 -1.943 I 8 0.073 0.463 I 10 -1.67 -1.943 

Notas: Os testes PP e KPSS – A largura da banda truncada foi escolhida por Bartlett Kernel. DF-GLS - a escolha 

final do lag foi feita com base no critério de informação de Akaike. "I" denota intercepto; “I / T” denota intercepto e 

tendência e; "N" denota nenhum 

Tabela A.14. Testes PP, KPSS, DF-GLS para o resíduo para equação (9) 

Test   PP KPSS DF-GLS 

 eq. band t-stat 5% eq. Band t-stat 5% eq. Lag t-stat 5% 

nível N 3 -6.411 -1.943 I 8 0.082 0.463 I 10 -1.812 -1.943 

Notas: Os testes PP e KPSS – A largura da banda truncada foi escolhida por Bartlett Kernel. DF-GLS - a escolha 

final do lag foi feita com base no critério de informação de Akaike. "I" denota intercepto; “I / T” denota intercepto e 

tendência e; "N" denota nenhum 

Tabela A.15. Testes PP, KPSS, DF-GLS para o resíduo para equação (10)  

Test   PP KPSS DF-GLS 

 eq. band t-stat 5% eq. Band t-stat 5% eq. Lag t-stat 5% 

nível N 6 -5.731 -1.942 I 9 0.043 0.463 I 1 -4.320 -1.942 

Notas: Os testes PP e KPSS – A largura da banda truncada foi escolhida por Bartlett Kernel. DF-GLS - a escolha 

final do lag foi feita com base no critério de informação de Akaike. "I" denota intercepto; “I / T” denota intercepto e 

tendência e; "N" denota nenhum 

Tabela A.16. Testes PP, KPSS, DF-GLS para o resíduo para equação (11)  

Test   PP KPSS DF-GLS 

 eq. band t-stat 5% eq. Band t-stat 5% eq. Lag t-stat 5% 

nível N 6 -5.811 -1.942 I 9 0.045 0.463 I 1 -4.417 -1.942 

Notas: Os testes PP e KPSS – A largura da banda truncada foi escolhida por Bartlett Kernel. DF-GLS - a escolha 

final do lag foi feita com base no critério de informação de Akaike. "I" denota intercepto; “I / T” denota intercepto e 

tendência e; "N" denota nenhum 
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Tabela A.17. Testes PP, KPSS, DF-GLS para o resíduo para equação (12) 

Test   PP KPSS DF-GLS 

 eq. band t-stat 5% eq. Band t-stat 5% eq. Lag t-stat 5% 

nível N 6 -5.746 -1.942 I 9 0.043 0.463 I 1 -4.442 -1.942 

Notas: Os testes PP e KPSS – A largura da banda truncada foi escolhida por Bartlett Kernel. DF-GLS - a escolha 

final do lag foi feita com base no critério de informação de Akaike. "I" denota intercepto; “I / T” denota intercepto e 

tendência e; "N" denota nenhum 

Tabela A.18. Testes PP, KPSS, DF-GLS para o resíduo para equação (13)  

Variáveis Test   PP KPSS DF-GLS 

  eq. band t-stat 5% eq. Band t-stat 5% eq. Lag t-stat 5% 

resid nível N 6 -5.764 -1.942 I 9 0.048 0.463 I 1 -4.442 -1.942 

Notas: Os testes PP e KPSS – A largura da banda truncada foi escolhida por Bartlett Kernel. DF-GLS - a escolha 

final do lag foi feita com base no critério de informação de Akaike. "I" denota intercepto; “I / T” denota intercepto e 

tendência e; "N" denota nenhum 

Tabela A.19 Critério de seleção da ordem do lag VAR 

  Level     

  VAR 1 VAR 2 VAR 3 VAR 4 

 Lag SQ HQ SQ HQ SQ HQ SQ HQ 

0   2.391 2.370 -0.779 -0.801 -0.979 -1.001 

1 -4.074 -4.117 -6.484 -6.548 -9.553 -9.617 -9.795 -9.860 

2  -4.837*  -4.924*  -7.075*  -7.183*  -10.163*  -10.270*  -10.395*  -10.502* 

3 -4.785 -4.914 -7.006 -7.156 -10.095 -10.245 -10.324 -10.474 

4 -4.717 -4.889 -6.917 -7.111 -10.010 -10.204 -10.240 -10.434 

5 -4.636 -4.851 -6.833 -7.070 -9.927 -10.163 -10.154 -10.391 

6 -4.536 -4.794 -6.725 -7.004 -9.820 -10.100 -10.049 -10.328 

7 -4.437 -4.738 -6.628 -6.951 -9.721 -10.043 -9.952 -10.275 

8 -4.326 -4.670 -6.526 -6.891 -9.618 -9.983 -9.847 -10.212 
Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério 

Tabela A.20 Critério de seleção da ordem do lag VAR 

  Level     

  VAR 5 VAR 6 VAR 7 VAR 8 

 Lag SQ HQ SQ HQ SQ HQ SQ HQ 

0 3.456 3.434 1.207 1.186 -1.854 -1.875 -2.157 -2.179 

1 -5.067 -5.132 -7.231 -7.296 -10.351 -10.415 -10.557 -10.621 

2 -5.681 -5.789 -7.875 -7.982 -10.974 -11.081 -11.218 -11.326 

3 -6.001 -6.151 -8.185 -8.336 -11.290 -11.440 -11.516 -11.666 

4  -6.010*  -6.204*  -8.195*  -8.388*  -11.296*  -11.489*  -11.528*  -11.722* 

5 -5.915 -6.151 -8.107 -8.344 -11.200 -11.436 -11.434 -11.670 

6 -5.840 -6.119 -8.031 -8.310 -11.123 -11.402 -11.366 -11.645 

7 -5.729 -6.052 -7.920 -8.243 -11.011 -11.333 -11.258 -11.581 

8 -5.629 -5.995 -7.822 -8.188 -10.912 -11.277 -11.158 -11.524 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério 
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Tabela A.21 Critério de seleção da ordem do lag VAR 

  Diferença     

  VAR 9 VAR 10 VAR 11 VAR 12 

 Lag SQ HQ SQ HQ SQ HQ SQ HQ 

0 -4.113 -4.135 -6.311 -6.333 -9.403 -9.425 -9.630 -9.652 

1  -4.873*  -4.938*  -7.072*  -7.137*  -10.161*  -10.226*  -10.394*  -10.459* 

2 -4.815 -4.923 -7.011 -7.119 -10.100 -10.207 -10.332 -10.439 

3 -4.745 -4.896 -6.936 -7.087 -10.027 -10.178 -10.262 -10.413 

4 -4.657 -4.851 -6.849 -7.043 -9.938 -10.132 -10.170 -10.364 

5 -4.558 -4.795 -6.747 -6.985 -9.838 -10.076 -10.071 -10.309 

6 -4.465 -4.745 -6.659 -6.939 -9.746 -10.026 -9.984 -10.264 

7 -4.355 -4.678 -6.549 -6.873 -9.635 -9.958 -9.872 -10.195 

8 -4.238 -4.605 -6.433 -6.800 -9.518 -9.885 -9.756 -10.123 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério 

Tabela A.22 Critério de seleção da ordem do lag VAR 

  Diferença     

  VAR 13 VAR 14 VAR 15 VAR 16 

 Lag SQ HQ SQ HQ SQ HQ SQ HQ 

0 -5.02436 -5.04594 -7.22286 -7.24444 -10.3174 -10.339 -10.5478 -10.5694 

1 -5.71193 -5.77667 -7.91324 -7.97798 -11.0051 -11.0698 -11.2574 -11.3221 

2  -6.004164* -6.11207  -8.191316* -8.29922 
 -

11.29279* 
-11.4007 

 -

11.52368* 
-11.6316 

3 -5.96726  -6.118326* -8.15895 
 -

8.310020* 
-11.254 

 -

11.40502* 
-11.4881 

 -

11.63920* 

4 -5.86175 -6.05597 -8.0576 -8.25183 -11.1489 -11.3431 -11.3846 -11.5788 

5 -5.78849 -6.02589 -7.98214 -8.21953 -11.0751 -11.3124 -11.3139 -11.5513 

6 -5.69566 -5.97621 -7.89108 -8.17163 -10.9812 -11.2617 -11.2261 -11.5066 

7 -5.6365 -5.96022 -7.8355 -8.15922 -10.9202 -11.2439 -11.1688 -11.4925 

8 -5.54028 -5.90716 -7.73124 -8.09812 -10.8244 -11.1913 -11.0707 -11.4376 

Nota: * Denota a ordem do lag selecionada pelo critério 

Apêndice B 

Resultado primário necessário para levar a dívida a um nível ideal 

O esforço do governo para aumentar o superávit primário em decorrência do aumento da 

dívida pública é um parâmetro fundamental nas avaliações de sustentabilidade da dívida 

(Montes e Acar, 2018). A Equação (5) que descreve a restrição orçamentária do governo 

obtida de Celasun et al. (2007), aponta que o estoque da dívida no final do ano t, denotado 

por 𝐷𝑡, equivale à dívida em aberto no final do período anterior (𝐷𝑡−1), menos o superávit 

orçamentário geral do governo no período t (𝑃𝑆𝑡, - superávit primário obtido no tempo t). 

O termo 𝑖𝑡. 𝐷𝑡 corresponde aos pagamentos de juros nominais sobre a dívida, onde 𝑖𝑡 é a 

taxa de juros nominal paga sobre a dívida pública no período t. Portanto, 

𝐷𝑡 = 𝐷𝑡−1(1 + 𝑖𝑡) − 𝑃𝑆𝑡 (5) 
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De modo a capturar o efeito do crescimento do produto sobre a dívida, os termos da 

Equação (5) são expressos em relação ao PIB. Portanto: 

𝐷𝑡

𝑌𝑡
=

𝑌𝑡−1

𝑌𝑡

𝐷𝑡−1(1+𝑖𝑡)

𝑌𝑡−1
−

𝑃𝑆𝑡

𝑌𝑡
 (6) 

Onde 𝑌𝑡é o PIB nominal. 

Denotando 𝑦𝑡 como taxa de crescimento nominal do PIB, 𝑝𝑠𝑡 como superávit em relação 

do PIB e 𝑑𝑡 como a dívida em relação ao PIB, e reescrevendo o termo 
𝑌𝑡

𝑌𝑡−1
 como (1 + 𝑦𝑡) 

pode-se reescrever a equação acima como: 

𝑑𝑡 =
𝑑𝑡−1(1+𝑖𝑡)

(1+𝑦𝑡)
− 𝑝𝑠𝑡  (7) 

Deflacionando a taxa de juros nominal e o termo relacionado ao crescimento do produto 

pela taxa de inflação (π) tem-se (1 + 𝑦𝑡) = (1 + 𝑔𝑡)(1 + 𝜋𝑡), e (1 + 𝑖𝑡) = (1 + 𝑟𝑡)(1 +

𝜋𝑡), onde 𝑔𝑡 corresponde a taxa de crescimento real do produto, e 𝑟𝑡corresponde a taxa 

de juros real. Portanto, a equação (7) pode ser reescrita como, 

𝑑𝑡 = 𝑑𝑡−1
(1+𝑟𝑡)(1+𝜋𝑡)

(1+𝑔𝑡)(1+𝜋𝑡)
− 𝑝𝑠𝑡, e desta forma 

𝑑𝑡 = 𝑑𝑡−1
(1+𝑟𝑡)

(1+𝑔𝑡)
− 𝑝𝑠𝑡     (8) 

Subtraindo 𝑑𝑡−1 de ambos os lados da equação (8), tem-se:  

𝛥𝑑𝑡 = 𝑑𝑡−1
(1+𝑟𝑡)

(1+𝑔𝑡)
− 𝑝𝑠𝑡    (9) 

Alguns estudos buscam uma equação que torne a dívida estável (por exemplo, Ley, 2010). 

Nesse caso, a dívida do período atual deve ser igual à dívida do período anterior (t-1). 

Nesse sentido, 𝛥𝑑𝑡 = 𝑑𝑡 − 𝑑𝑡−1 = 0, e, como consequência, o excedente que 

estabilizaria a dívida seria obtido por 𝑝𝑠𝑡 = 𝑑𝑡−1
(𝑟𝑡+𝑔𝑡)

(1+𝑔𝑡)
. 

No entanto, um saldo primário que apenas estabiliza a dívida não impõe uma forte 

restrição a governos capazes de emitir dívida. Por essa razão, as equações (3) e (4) foram 

derivadas levando-se em consideração um superávit que leva a dívida a um nível 

sustentável - e não apenas o resultado que estabiliza a dívida. Wilcox (1989) aponta que 

qualquer padrão de déficit seria sustentável se fosse possível ao governo se financiar 

indefinidamente, o que aumentaria sua dívida. 

Seja 𝑋𝑡+1 a meta da dívida pública (como porcentagem do PIB) para um dado período 

t+1. Então, a fim de conhecer o ajuste fiscal necessário para trazer a dívida (𝑑𝑡) para 𝑋𝑡+1, 

com base na equação (9), tem-se, 

𝛥𝑑𝑡+1 = 𝑋𝑡+1 − 𝑑𝑡 = 𝑑𝑡
(𝑟𝑡+1−𝑔𝑡+1)

(1+𝑔𝑡+1)
− 𝑝𝑠𝑡+1       (10) 
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Assim, o excedente fiscal necessário para trazer dívida para 𝑋𝑡+1 é: 

𝑝𝑠𝑡+1 = 𝑑𝑡
(𝑟𝑡+1−𝑔𝑡+1)

(1+𝑔𝑡+1)
− (𝑋𝑡+1 − 𝑑𝑡)        (11) 

Uma vez que a meta é definida para o futuro (geralmente 12 meses à frente), então, para 

os investidores calcularem, hoje, qual é o excedente necessário em um ano para alcançar 

a dívida ótima, é necessário levar em conta os valores esperados que as variáveis que 

determinam a trajetória da dívida terão dentro de um ano (ou seja, a taxa de juros real 

esperada e o crescimento esperado do produto). Portanto, o ajuste fiscal esperado para 

estabilizar a dívida em um determinado nível é: 

𝐸𝑡𝑝𝑠𝑡+1 = (𝑑𝑡 − 𝑋𝑡+1) + 𝑑𝑡
𝐸𝑡(𝑟𝑡+1)−𝐸𝑡(𝑔𝑡+1)

1+𝐸𝑡(𝑔𝑡+1)
            (12) 

Onde, 𝐸𝑡𝑝𝑠𝑡+1 é o excedente estimado em t para a dívida chegar em X% do PIB em um 

ano (t+1); 𝐸𝑡(𝑔𝑡+1) é a taxa de crescimento do produto esperada em t para (t+1), 

𝐸𝑡(𝑟𝑡+1)é a expectativa da taxa de juros real formada em tpara (t+1)5. 

Para os propósitos deste artigo, e de acordo com as equações (3) e (4), para a dívida bruta 

em um ano atingir 50% do PIB (ou 70%), espera-se que um superávit primário de: 

𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+1) = (𝑑𝑡 − 50%) + 𝑑𝑡[
𝐸𝑡(𝑟𝑡+1) − 𝐸𝑡(𝑔𝑡+1)

1 + 𝐸𝑡(𝑔𝑡+1)
] 

𝐸𝑡(𝑝𝑠𝑡+1) = (𝑑𝑡 − 70%) + 𝑑𝑡[
𝐸𝑡(𝑟𝑡+1) − 𝐸𝑡(𝑔𝑡+1)

1 + 𝐸𝑡(𝑔𝑡+1)
] 

Assim, se a expectativa de superávit primário estiver acima do superávit primário 

necessário para levar a dívida bruta em relação ao PIB para 50% em um ano, a 

credibilidade é máxima (igual a 1). Isso significa que os especialistas do mercado 

financeiro acreditam que o esforço fiscal feito pelo governo será mais que suficiente para 

tornar a dívida sustentável. Se a expectativa de superávit primário estiver abaixo do 

superávit exigido para uma dívida de 70%, a credibilidade é zero, ou seja, os especialistas 

do mercado financeiro esperam que o governo não consiga alcançar um superávit 

primário para tornar a dívida sustentável. Por sua vez, se a expectativa de superávit 

primário estiver entre esses valores (𝑝𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑝𝑠𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟), aplica-se a fórmula expressa na 

equação (2). 

 

 
5 A taxa de juros real esperada foi derivada da expectativa de taxa de juros nominal (Selic), deflacionada 
pela expectativa de inflação (IPCA). 


