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RESUMO

Este estudo busca identificar a causalidade entre índices de risco-país e retornos de bolsas de 
valores de Argentina, Brasil e México, países emergentes da América Latina. Para tanto, 
realiza-se uma explanação sobre a relação entre risco e retorno, com destaque para as 
principais teorias desenvolvidas sobre o assunto e ênfase na importância do risco para a 
tomada de decisão dos investidores. Além disso, apresenta-se o conceito e as medidas de 
risco, com foco na diferenciação entre risco soberano e risco-país, no papel das agências 
classificadoras e na teoria do contágio aplicada ao caso do risco. Com vistas ao alcance do 
objetivo geral, aplica-se o teste de causalidade de Granger nos dados de risco-país e bolsas de 
valores dos países escolhidos, referentes ao período de janeiro de 2003 a abril de 2008. Os 
resultados apontam que existe uma correlação significativa entre as variáveis, porém a 
causalidade não é observada em todos os momentos. Fatores característicos das economias de 
cada país e suas relações com a economia mundial procuram respaldar os resultados 
encontrados a partir dos cálculos econométricos.

Palavras-chave: Risco-país; Bolsas de valores; Causalidade de Granger.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA

O mercado financeiro internacional sofre, desde a década de 1970, influências 

significativas da liberalização do fluxo de capitais advinda do fim do padrão estabelecido em 

Bretton Woods. Esse processo de integração financeira iniciou-se nos países desenvolvidos, 

sendo estendido posteriormente aos países em desenvolvimento no fim da década de 1980.

De acordo com Gonçalves et al. (1998), a interação de três processos distintos ao 

longo dos últimos trinta anos resultou na globalização financeira, a saber: a expansão 

extraordinária dos fluxos financeiros internacionais, o acirramento da concorrência nos 

mercados internacionais de capitais e a maior integração entre os sistemas financeiros 

nacionais. Diante desse cenário de crescente mobilidade do capital especulativo, pode-se 

perceber a hipótese do contágio entre mercados financeiros, tendo em vista as conseqüências 

das crises financeiras mundiais sobre as economias emergentes.

O conceito de efeito contágio é relativamente novo nos estudos econômicos, uma vez 

que apenas a partir dos desdobramentos das crises iniciadas na segunda metade dos anos 90 

houve o incremento do interesse dos economistas por essa idéia. Edwards (2000) coloca três 

questões fundamentais relacionadas ao contágio: (i) por quais canais as crises financeiras são 

transmitidas entre os países; (ii) por que algumas crises se espalham tão rápida e 

violentamente, enquanto outras se concentram em um país em particular; e, (iii) existe algo 

que possa ser feito para reduzir a vulnerabilidade de um país a choques originados 

externamente. 

No caso dos países emergentes, o grau de contágio existente entre suas economias

pode ser explicitado pela expectativa de risco que os agentes têm de seu mercado financeiro, a 

qual ocasiona diferença significativa na atração de capitais. Uma das formas que os 

investidores internacionais têm para mensurar o risco a que estão submetidos ao investir em 

um país emergente é o indicador de risco-país, o qual indica o prêmio de risco que os títulos 

de determinado país devem oferecer aos investidores que os escolhem.

Dentre os representantes do risco-país, o Emerging Markets Bond Index Plus

(EMBI+), calculado pelo J. P. Morgan Chase, é o mais utilizado. Segundo o Banco Central do 

Brasil (2006), o EMBI+ é um número-índice que mede o retorno médio de uma carteira 
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hipotética, constituída por papéis emitidos pelo país no exterior, frente ao rendimento dos 

títulos do tesouro norte-americano de prazo comparável, os quais são considerados de risco 

nulo. “O índice de risco-país tem um objetivo claro: orientar os investidores quanto ao futuro 

de suas aplicações em um determinado país, considerando todas as informações disponíveis –

passadas e presentes – relevantes para conduzir o futuro da economia” (DEZORDI, 2002, p. 

14). Em vista disso, torna-se relevante investigar até que ponto crises econômicas associadas a 

variações no risco-país de um país emergente determinam variações no EMBI+ de outro país.

Ainda sob esse prisma, as decisões tomadas pelos investidores com base nos índices 

de risco-país podem afetar sobremaneira o mercado de capitais, uma vez que a incerteza 

gerada a partir da divulgação do EMBI+ provoca alterações na imagem do desempenho 

creditício de um país, positiva ou negativamente. Desse modo, o reflexo desse comportamento 

dos investidores é percebido por meio dos índices de valorização das bolsas de valores, os 

quais buscam uma mensuração média diária do desempenho de seus ativos no mercado.

Sendo assim, o presente trabalho trata da existência de relação de causalidade entre o

EMBI+ e o mercado de capitais de Brasil, Argentina e México, países emergentes da América 

Latina e detentores de economias representativas no cenário mundial. Além disso, considera-

se também a relação de causalidade entre os EMBI+ dos países analisados e a bolsa de valores 

norte-americana, por meio do índice Dow Jones. O período de análise abrange os anos de 

2003 a 2008, a fim de identificar a existência de contágio entre os próprios índices de risco e 

entre esses e as bolsas de valores dos países em estudo.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Avaliar a relação entre os índices de risco-país e os retornos de bolsas de valores de 

países emergentes da América Latina.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Discutir o conceito e a mensuração da variável risco, com destaque para o risco-país;
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- Avaliar a evolução do risco-país dos países selecionados, relacionando-a com o 

processo de mudanças no contexto macroeconômico;

- Aplicar o teste de causalidade de Granger nos EMBI+ e índices de bolsas de valores 

dos países selecionados, investigando a hipótese de contágio entre os índices.

1.3 JUSTIFICATIVA

Ao se observar a relevância do risco-país no cenário econômico mundial, o presente 

trabalho se justifica ao procurar identificar as relações de causalidade existentes entre os 

índices de diversos países. Corroborando a importância do risco no contexto 

macroeconômico, Canuto (2002, p.3) coloca que

a despeito das distorções e imperfeições entre riscos e seus indicadores, mexendo-se 
o caleidoscópio pode-se visualizar alguns fundamentos que parecem estar associados 
à evolução de longo prazo das várias formas de aproximação dos riscos: renda per 
capita, crescimento do PIB, déficits públicos, saldos do balanço de pagamentos em 
conta corrente, histórico de inadimplência, entre outros.

As bolsas de valores também constituem indicador relevante para mensurar o 

desempenho das economias mundiais, tendo em vista a volatilidade atual dos fluxos 

financeiros. Assim, buscar uma relação de causalidade envolvendo risco e mercado de 

capitais torna-se um estudo interessante. Além disso, o presente trabalho aborda o conceito de 

contágio associado à economia, discussão recente e ainda pouco aprofundada em âmbito 

acadêmico.

A escolha de países emergentes como alvo da pesquisa deve-se à posição econômica 

de destaque que os mesmos vêm ocupando mundialmente, tendo em vista as transformações 

sofridas pela conjuntura internacional nesse início de século. Ademais, deve-se considerar que 

o Brasil se inclui nesse grupo de países, fato que colabora para a importância regional do 

estudo.

No campo teórico, a análise econométrica, envolvendo os dados do EMBI+ e o efeito 

contágio, pretende abrir espaço para outras pesquisas na área, posto que o assunto tem

possibilidade de ser abordado sob vários enfoques. Ainda sob esse aspecto, a oportunidade de 

aprofundar o conhecimento no tema contribui para a sobrevivência da ciência, através da 

socialização dos subsídios acadêmicos obtidos por meio desse trabalho.
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1.4 METODOLOGIA

O trabalho pretendido classifica-se, quanto ao seu nível de complexidade, como 

pesquisa descritiva. Segundo Gil (1991, p. 39), “as pesquisas deste tipo têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, ainda, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Desse modo, ao buscar identificar as relações 

existentes entre o EMBI+ de alguns países emergentes, a pesquisa assim classifica-se.

Entretanto, Gil (1991, p. 39) ainda diz que “há pesquisas que, embora definidas como 

descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão 

do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias”. Sob esse enfoque, o presente 

trabalho pode ser entendido como pesquisa descritiva-exploratória, uma vez que também 

procurará proporcionar uma visão geral do assunto. Ademais, a pesquisa exploratória 

constitui-se, geralmente, na primeira etapa de qualquer investigação. Quanto ao método, será 

utilizada a comparação, com o objetivo de ressaltar as similaridades e diferenças entre os 

fenômenos investigados. “Nas pesquisas macroeconômicas, o método comparativo é 

fundamental, já que possibilita analisar os fatos econômicos tomando em consideração países, 

regiões geopolíticas, classes sociais, categorias profissionais etc.” (GIL, 1991, p. 28).

Os dados a serem utilizados na pesquisa serão levantados através de pesquisa 

documental e pesquisa bibliográfica. A partir de fontes estatísticas, serão obtidos os números-

índice do risco-país, os quais são calculados pelo J. P. Morgan Chase, além dos dados 

relativos às bolsas de valores dos países escolhidos. Lakatos e Marconi (2007, p. 66) apontam 

que “os dados estatísticos são colhidos diretamente e a intervalos geralmente regulares, quer 

abrangendo a totalidade da população (censos), quer utilizando-se da técnica da amostragem, 

generalizando os resultados a toda a população”. A pesquisa bibliográfica permitirá a 

compilação dos dados secundários, ou seja, das informações disponíveis sobre o tema por já 

terem sido alvo de estudos anteriores, através de um referencial teórico acerca do risco-país,

das bolsas de valores e do efeito contágio. Lakatos e Marconi (2007, p. 71) observam que “a 

pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, 

mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões 

inovadoras”.

A análise das informações coletadas será realizada através de interpretações qualitativa 

e quantitativa, as quais permitirão a percepção de semelhanças e divergências entre dados 

primários e secundários. De acordo com Gil (1991, p. 147), “qualquer que seja o grau de 
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refinamento dos procedimentos de análise estatística, a utilização de dados qualitativos não 

deve ser desconsiderada nas pesquisas econômicas”. 

Além disso, os dados passarão por tratamento estatístico através da aplicação do teste 

de causalidade de Granger. Segundo Gujarati (2006), tal teste supõe que as informações 

relevantes para previsão de determinadas variáveis estejam contidas exclusivamente nos 

dados de séries temporais destas variáveis. Para Lakatos e Marconi (2007, p. 35), “na análise, 

o pesquisador entra em mais detalhes sobre os dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim 

de conseguir respostas às suas indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre 

os dados obtidos e as hipóteses formuladas”.

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho inicia-se com uma breve introdução, na qual são apresentados os 

objetivos que norteiam o desenvolvimento da pesquisa, correspondendo ao primeiro capítulo. 

No segundo capítulo, é realizada uma síntese das principais abordagens envolvendo risco e 

retorno, tendo em vista a relevância do risco para as decisões do mercado acionário dos 

países. Quanto aos modelos de mensuração da relação risco e retorno, ainda no segundo 

capítulo são apresentados dois deles: a teoria das carteiras de Markowitz e o modelo de 

precificação de ativos de capital (CAPM). 

Os principais conceitos e medidas de risco são abordados no terceiro capítulo, o qual 

pontua os diversos tipos de risco, seus aspectos e diferentes interpretações. O capítulo traz, 

ainda, uma revisão a respeito do risco soberano e do risco-país, explicando a maneira como 

esses índices são mensurados, sua relevância no cenário econômico e o papel das agências 

classificadoras de risco nesse processo. 

O quarto capítulo apresenta a especificação do modelo econométrico utilizado para o 

alcance dos resultados esperados neste trabalho, além de explicitar as variáveis empíricas 

envolvidas no alcance dos objetivos pretendidos. São apresentados os resultados dos cálculos 

dos índices de correlação, do teste de raiz unitária e do teste de causalidade de Granger para 

os EMBI+ e índices de bolsas de valores dos países pesquisados, seguidos de suas respectivas 

análises. O último capítulo se dedica às conclusões do trabalho, tendo em vista tudo o que foi 

apresentado anteriormente, e às recomendações a estudos futuros em relação ao tema 

abordado.
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2 RISCO E RETORNO – PRINCIPAIS ABORDAGENS

O retorno esperado sobre um investimento deve ser proporcional ao risco envolvido, 

logo essas duas variáveis se tornam fundamentais para indicar a direção que os investidores 

irão seguir ao realizarem a aplicação de seu capital. Este capítulo apresenta as características 

referentes à relação entre risco e retorno, enfatizando a importância dos mesmos na decisão de 

investimento, e os principais modelos voltados a medir essa relação.

Para a decisão de investimento, é essencial conhecer o retorno esperado do ativo, o 

nível de risco que o investidor está disposto a assumir e qual risco estará sendo compensado 

com a transação. Devido ao risco, existe, na maior parte dos casos, uma divergência entre o 

retorno real de um investimento e o retorno esperado desse mesmo investimento. O risco 

apresenta-se, pois o futuro é incerto e desconhecido. Portanto, considerar o possível risco de 

um investimento torna-se tão importante quanto analisar o retorno ou ganho esperado.

Conforme Damodaran (1999), as principais características que um modelo de risco e 

retorno deve apresentar são: oferecer uma medida universal para risco; especificar que tipos 

de risco são recompensados ou não; padronizar medidas de risco, permitindo análise e 

comparação; traduzir a medida de risco em retorno esperado; e, por fim, funcionar. Sendo 

assim, um modelo eficiente de risco e retorno oferecerá uma só medida de risco que se 

aplique a todos os investimentos, financeiros ou reais. Além disso, oferecerá um raciocínio 

intuitivo para diferenciação, ao apontar quais riscos são recompensados, uma vez que nem 

todos os riscos aparecem recompensados nos investimentos. Embora o risco seja sempre 

relativo, o modelo de risco deve proporcionar ao investidor uma medida padronizada que 

permita a comparação entre investimentos no que tange ao risco e também às estimativas de 

retorno. Se os retornos efetivos, em longo prazo, são iguais aos retornos esperados derivados 

do modelo, pode-se considerar que o modelo funciona.

Existem vários modelos para medir risco e retorno, cabendo ao investidor a escolha 

por aquele mais adequado ao seu perfil. Dentre os modelos existentes, se destacam a Teoria 

das Carteiras de Markowitz, pelo seu pioneirismo, e o Capital Asset Pricing Model (CAPM), 

pela funcionalidade. Os próximos tópicos deste estudo se dedicam à explanação desses 

modelos.
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2.1 TEORIA DAS CARTEIRAS DE MARKOWITZ

A teoria das carteiras, desenvolvida por Markowitz (1952), possui papel fundamental 

no surgimento de modelos para risco e retorno mais quantitativos e específicos, pois propõe a 

variância dos rendimentos esperados como medida de risco. Ademais, o modelo mostra como 

obter uma carteira por combinação de um conjunto de ativos, buscando maximizar o 

rendimento para determinado risco, e eliminando a idéia de que importante seriam o risco e o 

retorno considerados isoladamente.

Markowitz (1952) apud Lopes (2003, p. 63) enfatiza que “um investidor irá procurar 

sempre a alternativa de investimentos que possuam o melhor retorno esperado e o menor 

risco. Assim, um portfólio que dá o maior retorno para um dado nível de risco ou menor risco 

para um dado nível de retorno é considerado eficiente”. Desse modo, a contribuição principal 

da teoria de Markowitz consiste em tornar relevante a diversificação dos investimentos, de 

forma a reduzir o risco e aumentar o retorno. Em suma, o modelo se baseia nas seguintes 

premissas (CANDELORO, 2008):

- O modelo assume que, dados dois investimentos com a mesma taxa de retorno, o 
investidor racional preferirá aquele com menor taxa de risco. Ou seja, de acordo com 
essa lógica, investimentos com maior risco devem, necessariamente, ter maiores 
taxas de retorno, para compensar.
- A diversificação é necessária para diminuir o risco causado pela exposição 
excessiva a um único investimento.
- O que é buscado não é o risco zero, mas sim o menor risco possível (de acordo 
com o perfil do investidor) com o máximo de retorno possível. Riscos podem 
(devem) ser tomados, desde que tenham alto potencial de recompensa.
- A correlação entre os investimentos não pode ser 100%. Por exemplo, comprar 
ações de cinco bancos diferentes não é diversificar, porque estão todos na mesma 
área e são influenciados pelos mesmos fatores.

As carteiras formadas a partir da diversificação, mencionada por Markowitz, podem 

ser representadas graficamente utilizando as medidas de risco e retorno. O conjunto de 

carteiras ótimas constitui o que o autor chama de fronteira eficiente. De acordo com Corrêa e 

Souza (2001, p. 11), “a fronteira eficiente pode ser descrita como o melhor conjunto possível 

de carteiras, isto é, todas as carteiras têm o mínimo nível de risco para dado nível de retorno”. 

Assim sendo, os investidores se concentrariam na escolha de uma melhor carteira na fronteira 

eficiente e ignorariam as demais.

A figura 1 ilustra a fronteira eficiente, a qual está representada pela parte superior da 

linha formada pelo conjunto de combinações eficientes de carteiras. O formato da fronteira 

implica em uma relação positiva entre retorno e risco, ou seja, para obter maior retorno, o 
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investidor incorre em maior risco. As carteiras representadas pelos pontos no interior da 

fronteira não são eficientes, e o ponto de mínima variância (MV) representa a carteira de 

menor risco, acima da qual se situa a fronteira eficiente.

Figura 1 – Conjunto das combinações eficientes
Fonte: Adaptado de Baima (1998)

Embora o modelo de Markowitz seja o pioneiro na mensuração do risco, o Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) constitui-se no padrão mais usual para diversas análises 

envolvendo risco e retorno. O próximo tópico é dedicado a abordar o conceito e as principais 

características desse modelo de precificação de ativos.

2.2 CAPITAL ASSET PRICING MODEL – CAPM

Desenvolvido por Sharpe, em 1964, o CAPM possui a vantagem de ser simples e 

intuitivo, apesar de sofrer críticas por levar em conta suposições bastante restritivas sobre o 

funcionamento do mercado. O modelo de precificação de ativos de capital estabelece as 

relações de retorno esperado e risco de títulos, para verificar se um determinado título está 

sendo negociado dentro de seu preço justo.

Segundo Sharpe (1964), a versão original e mais simples do CAPM é formulada com 

base nas seguintes hipóteses: a) os indivíduos tomam suas decisões de investimentos baseados 

no valor esperado e variância das distribuições futuras das taxas de rentabilidade; b) o

mercado é perfeitamente competitivo, ou seja, não existe custo de transação, não existe 
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imposto e todos os ativos são infinitamente divisíveis; c) os indivíduos são racionais, avessos 

ao risco e maximizam sua utilidade esperada; d) os indivíduos têm expectativas homogêneas; 

e) existe um ativo sem risco, F, e todos os indivíduos podem emprestar e tomar emprestado à 

mesma taxa, Rf; f) todos os indivíduos têm o mesmo horizonte, de um período de tempo, para 

tomar suas decisões de investimento.

O CAPM é, ainda, constituído sobre a premissa de que a variância dos retornos é a 

medida de risco apropriada, mas apenas aquela porção de variação que é não diversificável e 

recompensada. Ou seja, primeiramente o CAPM divide o risco em duas categorias principais: 

risco diversificável e risco não-diversificável. Para Gitman (1997, p.221), 

o risco diversificável, que algumas vezes é chamado de risco não-sistêmico, 
representa a parcela do risco de um ativo que está associada a causas randômicas e 
pode ser eliminada por meio de diversificação. É atribuído a eventos específicos da 
empresa, tais como greves, processos, ações regulatórias e perdas de um importante 
cliente. O risco não diversificável, que também é chamado de risco sistêmico, é 
atribuído a fatores de mercado que afetam todas as empresas, e não pode ser 
eliminado por meio da diversificação.

Assim, considera-se sistemático o risco a que estão sujeitas, ainda que com diferentes 

graus de intensidade, todas as empresas situadas em um mesmo contexto econômico. Por 

outro lado, o risco não-sistemático afeta uma empresa ou um segmento econômico, sem que 

as empresas fora desse segmento sejam significativamente afetadas. Devido a isso, o risco 

não-sistemático é diversificável, isto é, pode ser diluído em uma carteira por meio da 

aquisição de ativos negativamente relacionados com ele.

Ainda sobre a estimativa de risco obtida com o CAPM, conforme Damodaran (1999, 

p.29), 

embora o CAPM defina variância como risco, nem toda variância é recompensada 
pelos mercados financeiros com retornos mais altos. O modelo é constituído sobre o 
princípio de que parte do risco em qualquer ativo individual pode ser eliminado 
através da diversificação por grandes quantidades e várias classes de ativos. Esta 
idéia, de que a diversificação pode reduzir risco, pode ser apoiada em bases tanto 
intuitivas quanto estatísticas.

O raciocínio intuitivo para o argumento que a diversificação diminui o risco está 

situado na idéia de que os efeitos de ações específicas da empresa sobre ativos individuais de 

uma carteira podem ser positivos ou negativos por um determinado período. Assim, carteiras 

diversificadas tenderiam a ter um risco próximo a zero, uma vez que enquanto algumas 

empresas empreendem ações que aumentam os preços dos ativos, outras apresentam atitudes 

que os diminuem. A argumentação estatística para a diversificação deve-se à covariância, a 

qual demonstra como preços de ativos se movimentam em conjunto e, assim, fornece um 

enfoque sobre o motivo e em quanto a diversificação reduzirá o risco.
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Rp = Rf + β(Rm – Rf)
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A equação do CAPM propõe que, em uma situação de equilíbrio, existe uma relação 

linear, denominada beta, entre o excesso de retorno de um investimento e o excesso de 

retorno do mercado como um todo. Logo, a equação que representa a versão clássica do 

CAPM é:

(2.1)

Onde:

Rp – taxa de retorno do investimento p

Rm – taxa média de retorno do mercado

Rf – taxa de retorno de um investimento livre de risco

β – coeficiente de risco sistêmico

Asrilhant (1995, p.62) explica melhor a equação acima, ao apontar que

a remuneração do investimento em ativos é composta por dois elementos: o fator 
tempo, expresso pela taxa de retorno do ativo livre Rf, que remunera o volume 
postergado, e reflete o prêmio pela espera, e o fator de ajuste ao risco de mercado do 
ativo p, expresso por β(Rm - Rf). Isto significa que o prêmio pelo risco de mercado 
do ativo p é igual ao excedente do retorno esperado da carteira de mercado em 
relação à taxa livre de risco (Rm - Rf), denominado de prêmio pelo risco de 
mercado, comum a todo e qualquer ativo no mercado e não dependendo de nenhum 
ponto específico ao ativo, amplificado pelo coeficiente de risco sistêmico do ativo β.

Para Tosta de Sá (1999), a equação (2.1) foi derivada da linha de mercado de capitais

(LMC), que une a carteira de mercado, visualizada através do ponto “M” na figura 2 ao ponto 

“RF”, que corresponde à taxa de juros de renda fixa sem risco (Rf).

Figura 2 – Linha de mercado de capitais
Fonte: Silva, Samohyl e Costa (2001) 
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Cov(Rm, Ri)
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σ2Rm
βi =

Por outro lado, Silva, Samohyl e Costa (2001) apontam que, além de ser uma maneira

de caracterizar a relação entre o retorno esperado e o risco de um ativo, a LMC também pode 

ser entendida como a relação entre a covariância das taxas de retorno de uma ação com as 

taxas de retorno do mercado. Ainda nesse sentido, os autores colocam que as carteiras 

correspondentes a pontos situados sobre a reta da LMC se sobrepõem às carteiras da fronteira 

eficiente, logo, se os investidores atenderem às hipóteses simplificadoras do modelo, 

demonstrarão preferência pelas carteiras situadas na LMC.

Na equação (2.1), ainda, β representa uma medida de sensibilidade dos retornos do 

ativo p em relação à carteira de mercado. Sendo assim, o grau de risco é determinado pela 

descoberta de quão sensíveis são os retornos de uma ação aos retornos de mercado. Dessa 

maneira, emprega um índice comum que mede a sensibilidade das ações individuais contra 

um índice comum, ou seja, o mercado. Se os retornos da ação sobem ou descem mais do que 

os retornos de mercado, diz-se que a ação é mais arriscada do que o mercado. Quando os 

retornos de ação sobem ou descem menos do que o mercado, diz-se que a ação é menos 

arriscada que o mercado. 

De acordo com Damodaran (1999, p.68), existem quatro decisões que interferem na 

estruturação do cálculo do β:

- A extensão do período de tempo da estimativa de betas (β).
- Intervalo de retorno
- Escolha do índice de mercado a ser utilizado. A prática padrão utilizada pela 
maioria dos serviços de estimativa é a de estimar os betas (β) de uma empresa em 
relação ao índice do mercado onde suas ações são negociadas.
- Os betas (β) devem ser ajustados para refletir a probabilidade de erros de 
estimativas e a tendência dos betas (β) regredirem em direção a média (quer setorial, 
quer do mercado como um todo).

Diante disso, o coeficiente beta pode ser expresso por meio da seguinte equação:

(2.2)

Onde:

βi – coeficiente beta ou risco sistemático

Cov (Rm, Ri) – covariância entre as taxas de retorno do ativo individual e as taxas de retorno 

do mercado

σ2Rm – variância ou risco das taxas de retorno do mercado
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Ainda segundo Damodaran (1999, p.39), o β da carteira de mercado é igual a um para 

ativos com risco igual ao do mercado. Para ativos mais arriscados do que a média, β será 

maior que um; enquanto que ativos mais seguros do que a média terão β menor do que um. 

Por fim, o ativo livre de risco terá um β igual a zero. Quanto aos determinantes de β, Tornelli

Filho (2004), aponta que se pode determinar o β de acordo com três variáveis:

a) O tipo de negócio da empresa: quanto mais sensível às condições de mercado for 
o negócio, mais alto será o β.
b) O grau de alavancagem operacional da empresa, ou seja, uma empresa com uma 
alta relação de custos fixos em relação aos custos totais terá uma maior variabilidade 
nos lucros.
c) A alavancagem financeira.

É importante ressaltar que a teoria de Markowitz e o CAPM são apenas dois dos 

principais modelos existentes para medida da relação risco e retorno, sendo que, ao longo do 

tempo, foram desenvolvidas outras variações, essencialmente derivadas desses modelos, que 

não serão abordadas nesse estudo. Diante disso, com vistas a avaliar qual risco é relevante na 

decisão de investimento, cabe discutir os conceitos e as medidas de risco, tema central do 

próximo capítulo.
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3 RISCO – CONCEITOS E FORMAS DE MENSURAÇÃO

As transações financeiras ocorridas no mercado de capitais apenas se desenvolvem 

quando as condições buscam minimizar o risco envolvido. Sob esse contexto, o risco tem 

importância significativa, porém seu conceito ainda se apresenta como muito abrangente.

Nesse sentido, o presente capítulo tem por objetivo, num primeiro momento, discutir a 

definição de risco, seus diferentes aspectos e tipologias. Em seguida, serão abordadas as 

principais medidas de risco e o papel das agências de rating na situação econômica atual. 

3.1 CONCEITO DE RISCO

O risco é um conceito ligado à possibilidade de perda, não sendo uma idéia nova, 

principalmente sob o enfoque qualitativo. Em termos de ativos, quanto mais certo for seu 

retorno ou o retorno da carteira de ativos, menor sua variabilidade e, portanto, seu risco. 

Dessa forma, defini-lo torna-se fundamental para as decisões de investimentos.

De acordo com Gitman (1997, p. 202), “o risco, em seu sentido fundamental, é 

definido como a possibilidade de um prejuízo financeiro. De um ponto estritamente 

financeiro, somente aqueles ativos que apresentam uma possibilidade de prejuízo são 

considerados arriscados”. Ainda nesse sentido, Maccrimmon & Wehrung (1986) apud Steiner 

Neto (1998) mostram que retornos positivos são tratados como oportunidades e de maneira 

significativa, enquanto o risco é associado apenas aos retornos negativos. Assim, o risco 

configura-se como uma medida da volatilidade dos retornos e dos resultados futuros.

Existem três condições para a definição de risco, conforme Maccrimmon & Wehrung 

(1986) apud Steiner Neto (1998), as quais são denominadas componentes do risco: a 

possibilidade de haver perda ou dano (magnitude da perda); a possibilidade associada a essa 

perda (possibilidade de perda); a possibilidade de o decisor agir de forma tal que aumente ou 

diminua a magnitude ou a probabilidade dessa perda ou dano (exposição à perda). Associadas 

aos componentes do risco encontram-se as suas fontes causadoras, a saber: ausência de 

controle, ausência de informações e ausência de tempo.

Para Andrade (2000), por sua vez, risco é definido como uma estimativa do grau de 

incerteza que se tem a respeito da realização de resultados futuros desejados. Dessa forma, 
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faz-se necessário estabelecer a diferenciação entre risco e incerteza, embora seja comum 

encontrá-los como sinônimos no âmbito econômico.

Knight (1972) apud Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999, p.136) distingue risco e 

incerteza mediante as seguintes observações:

- Uma situação de risco é definida como uma situação para a qual uma distribuição 
de probabilidade objetiva pode ser associada aos resultados.
- Uma situação incerta é ao contrário, uma situação para a qual ou não se pode 
associar nenhuma distribuição de probabilidades ou somente se pode associar uma 
distribuição de probabilidades subjetivas.

Conforme a definição de Knight, a diferença básica entre risco e incerteza consiste na 

presença ou não de uma distribuição de probabilidades sobre certo evento. Sendo assim, o

risco ocorre quando o tomador de decisões pode estimar as probabilidades relativas a vários 

resultados, com base em dados históricos, o que se denomina como distribuições 

probabilísticas objetivas. Quando os dados históricos não estão disponíveis, são estimadas 

distribuições probabilísticas subjetivas, relacionadas com a incerteza.

O risco pode ser dividido em quatro tipos principais: risco operacional, risco de 

crédito, risco de mercado e risco legal. O risco operacional refere-se aos riscos associados às 

atividades cotidianas da empresa, podendo surgir por meio de erros de processos, fraudes 

internas e externas, perda de informações, entre outros. Segundo Duarte Júnior (2000, p. 4), o 

risco operacional pode, ainda, ser dividido em três grandes áreas:

a) Risco organizacional está relacionado com uma organização ineficiente, 
administração inconsistente e sem objetivos de longo prazo bem definidos, fluxo de 
informações internos e externos deficientes, responsabilidades mal definidas, 
fraudes, acesso a informações internas por parte de concorrentes.
b) Risco de operações está relacionado com problemas como overloads de sistemas 
(telefonia, elétrico, computacional, etc.), processamento e armazenamento de dados 
passíveis de fraudes e erros, confirmações incorretas ou sem verificação criteriosa.
c) Risco de pessoal está relacionado com problemas como empregados não-
qualificados e/ou pouco motivados, personalidade fraca, falsa ambição, 
“carreiristas”.

O risco de não pagamento por parte de clientes e tomadores de empréstimos em que a 

empresa é credora está ligado ao risco de crédito. Esse tipo de risco envolve, além disso, a 

deterioração de garantias concedidas nesses empréstimos. Também pode ser dividido em três 

grupos principais (DUARTE JR., 2000): 

a) Risco do país, como no caso das moratórias de países latino-americanos.
b) Risco político, quando existem restrições ao fluxo livre de capitais entre países, 
estados, municípios, etc. Este pode ser originário de golpes militares, novas políticas 
econômicas, resultados de novas eleições.
c) Risco da falta de pagamento, quando uma das partes em um contrato não pode 
mais honrar seus compromissos assumidos.
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Conforme Fraletti e Famá (2003, p. 3), “o risco de crédito também pode causar perdas 

em decorrência da deterioração da classificação (rating) do credor e da conseqüente redução 

no valor de mercado de suas obrigações”. Ainda que não incorra em inadimplência imediata, 

essa deterioração está estritamente relacionada ao aumento da probabilidade de default no 

futuro.

Por sua vez, o risco de mercado “decorre de mudanças nos preços (ou volatilidades) de 

ativos e passivos financeiros, sendo mensurado pelas mudanças nos resultados ou no valor das 

posições assumidas” (FRALETTI; FAMÁ, 2003). Ou seja, está associado a movimentações 

do mercado externo que venham a causar danos aos negócios da empresa, como mudanças no 

mercado acionário, no mercado de câmbio, no mercado de juros e no mercado de 

commodities. Por fim, o risco legal refere-se a possíveis perdas relacionadas a contratos que 

não possuam o respaldo legal necessário, devido à documentação insuficiente, insolvência, 

falta de autoridade de uma das partes, violação a regulamentações governamentais, entre 

outros fatores. 

Outra divisão do conceito de risco refere-se aos riscos sistemático e não-sistemático, já 

explicados anteriormente. Toledo e Pamplona (2006) colocam que o risco sistemático é 

aquele afetado por diversos fatores macroeconômicos, como, por exemplo, taxa de juros, 

câmbio ou qualquer outra variável relacionada à economia como um todo, e que atinja, 

consequentemente, todas as ações do mercado. Por outro lado, o risco não sistemático é a 

parcela do risco total que não depende das variáveis econômicas, e sim de fatores específicos 

que afetam uma empresa. A figura 3 mostra a relação entre o risco sistemático, o não 

sistemático e a diversificação de ativos.

Figura 3 – Risco não sistemático e risco sistemático
Fonte: Santos e Rodrigues (2007)
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i = i* + (? ee) + r 

Carareto (2002) apud Santos e Rodrigues (2007) salienta que, conforme pode ser 

observado na figura 3, se o risco específico/não sistemático de um ativo pode ser reduzido 

consideravelmente com a diversificação, pode-se entender que os investidores não exijam um 

prêmio de risco para manter o risco não sistemático. Sendo assim, o prêmio de risco é 

demandado como compensação ao risco sistemático mantido pelos investidores.

Dentre as medidas de risco sistemático, encontra-se o risco-país, calculado pelas 

agências de classificação de risco, abordado tópico subseqüente. Tendo em vista a dinâmica 

atual dos fluxos de capitais, o trabalho exercido por essas agências ao classificar o risco de 

crédito dos diversos países torna-se fundamental na formação das expectativas dos agentes e 

no direcionamento dos investimentos.

3.2 O PAPEL DAS AGÊNCIAS DE RATING E AS MEDIDAS DE RISCO

As assimetrias de informação entre aplicadores e tomadores de recursos, além de 

estarem sempre presentes nas transações financeiras, afetam os prêmios pelos riscos de 

crédito exigidos pelos credores em qualquer operação. Agências classificadoras de risco 

assumem um papel fundamental nesse cenário, uma vez que a classificação efetuada por elas 

é um importante indicador para o direcionamento dos fluxos de investimento. 

No contexto atual, os investidores têm a possibilidade de aplicarem em diferentes 

países, porém, mesmo sendo grandes corporações ou investidores institucionais, seria 

praticamente impossível que cada um deles dedicasse seu tempo a estudos detalhados do 

mercado para suas aplicações. Diante disso, os indicadores de risco e as classificações deles 

geradas influenciam fortemente as decisões dos investidores, tendo ainda relevância 

significativa na formação das expectativas dos agentes. 

A importância do risco para a economia de um país também está relacionada ao fato 

de que ele influencia a taxa interna de juros. Megale (2005) coloca que, partindo-se da teoria 

da paridade descoberta da taxa de juros (PDJ), quanto maior o risco de um país, maior deverá 

ser a taxa de juros praticada por suas autoridades monetárias. Segundo a PDJ, a taxa de juros 

doméstica de um país é determinada pela seguinte relação de arbitragem:

(3.1)
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Conforme a condição de paridade, a taxa de juros interna (i) deve refletir a taxa de 

juros internacional (i*), livre de risco, acrescida da variação cambial esperada (∆ee) e do 

prêmio de risco proveniente em investir no país (r). Ou seja, se i for maior que a soma de i*,

∆ee e r, haverá influxo de capitais para o país, até que a paridade se restabeleça. 

Portanto, para países emergentes, a expectativa de risco que os agentes investidores 

têm de seu mercado financeiro faz diferença significativa na atração de capitais. Assim, a 

presença das agências de rating, levantando dados e emitindo pareceres, é uma característica 

marcante para a economia mundial.

A rigor, a presença de agências supridoras de ratings como mercadoria, constitui 
elemento necessário para que a oferta de recursos financeiros, em qualquer 
economia, não fique restrita a bancos, instituições com competência particular na 
coleta e processamento de informações sobre a qualidade de seus clientes, por conta 
da proximidade com estes que é intrínseca a suas operações. Dado o caráter 
distanciado e impessoal das relações entre aplicadores e captadores que diferencia os 
mercados de capitais – ações e títulos de crédito negociáveis e mercados secundários 
– das operações bancárias, o desenvolvimento de tais mercados supõe a 
disponibilidade dos serviços de rating (CANUTO E FONSECA, 2003, p. 8).

Faz-se necessário, nesse sentido, estabelecer a diferença entre risco soberano e risco-

país, duas modalidades importantes de mensuração e classificação de risco, que, apesar de 

fortemente relacionadas, referem-se a elementos distintos. 

Em primeiro lugar, o risco soberano é o risco de crédito associado a operações de 

crédito concedido a Estados soberanos. Ou seja, o tomador de crédito avaliado nesse caso é o 

governo de determinado país. Assim, “no risco-soberano as agências buscam avaliar a 

capacidade e a disposição de um governo servir integralmente a sua dívida nos prazos e 

condições acordados com os credores quando da contratação do empréstimo” (CANUTO E 

FONSECA, 2003, p. 9). Dessa forma, esses ratings são buscados por governos para facilitar 

seu próprio acesso ao mercado de capitais internacional.

Por outro lado, o risco-país, conforme Claessens e Embrechts (2002) apud Canuto e 

Fonseca (2003), “é um conceito mais abrangente, que se reporta, para além do risco soberano,

ao risco de inadimplência dos demais credores residentes em um país associados a fatores que 

podem estar sob controle do governo, mas não estão sob o controle das empresas privadas ou 

dos indivíduos”. O risco-país é, ainda, um indicador que busca expressar, de maneira objetiva,

o risco a que investidores estrangeiros estão submetidos quando investem em um país (BCB, 

2006). Logo, ao contrário do risco soberano que é focado nos títulos do governo, o risco-país 

refere-se a todos os ativos financeiros do país e representa um acréscimo de prêmio no retorno 

por eles oferecido.
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De acordo com Canuto (2002, p. 1), “concretamente, risco soberano e risco-país estão 

freqüentemente correlacionados no caso de economias emergentes, já que o governo cumpre 

papel central nos dois casos”. Ainda em relação à proximidade entre risco soberano e risco-

país, Canuto e Fonseca (2003, p. 16) argumentam que

evidentemente, os dois riscos guardam relação de parentesco, já que uma moratória 
na dívida soberana tende a exercer impacto negativo sobre os demais fluxos de 
capital para o país, afetando também dívidas externas privadas. No sentido inverso, 
sem disponibilidade de divisas o Estado soberano torna-se incapaz de cumprir seus 
compromissos devidos em moeda estrangeira.

Nota-se que essas medidas têm grande influência no mercado de capitais, funcionando 

como importante determinante na compra de títulos de determinado país no exterior e também 

para o ingresso de capitais no mesmo país. Sendo assim, os próximos tópicos são dedicados a 

uma melhor abordagem desses dois tipos de medida de risco.

3.2.1 Risco Soberano

O risco soberano é uma medida de risco que coloca o governo como agente principal a 

ser avaliado. Assim como em outras classificações de risco, o rating do risco soberano 

classifica a probabilidade de inadimplência de um tomador de empréstimos, no caso, o 

governo de um determinado país (CANUTO, 2002).

A classificação elaborada pelas agências de rating se dá por meio de notas, as quais 

têm por objetivo separar os países em dois grupos principais: os que possuem “grau de 

investimento” e os que são considerados “sub-investimento”. Dessa maneira, o que a 

classificação pretende é indicar se o país terá mais ou menos capacidade para honrar suas 

dívidas, podendo ter ou não problemas em seu fluxo de pagamentos. Bhatia (2002) apud 

Zampronio (2005, p.44) argumenta que, de acordo com as agências de rating, 

espera-se que os países com “grau de investimento” enfrentem menos impactos de 
crises e tenham maior capacidade para administrá-las do que os países da categoria 
“grau de sub-investimento”. As agências destacam ainda que as classificações 
soberanas referem-se somente à capacidade e disposição do Governo Central honrar 
suas dívidas com credores privados. São, portanto, uma estimativa do risco soberano 
e não se referem aos créditos bilaterais e de instituições multilaterais como o Banco 
Mundial e o FMI, ou diretamente à probabilidade de inadimplência dos governos 
subnacionais, empresas estatais ou privadas.
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A importância dos ratings soberanos cresce expressivamente no contexto econômico 

mundial, levando-se em consideração a tendência de busca pela transparência informacional 

advinda dos emitentes de obrigações e o fato de que os grandes emissores internacionais são 

os governos federais, estaduais e municipais. Ademais, o efeito da avaliação do risco 

soberano reflete na classificação de risco das empresas do país avaliado.

Segundo Bone (2002), no passado, os governos procuravam as agências de rating 

somente para classificar as obrigações em moeda estrangeira, pois estas possuíam uma maior 

aceitabilidade no mercado internacional em relação aos bonds em moeda local. Com o passar 

dos anos, os poupadores internacionais têm aumentado suas demandas por bonds emitidos em 

várias moedas, além da americana, o que tem levado muitos governos a obter rating de bonds 

também em moeda local. Tal mudança mostra que a importância do risco soberano 

acompanha, ainda, a evolução do mercado de capitais global.

Outro ponto significativo da existência do risco soberano é apontado por Cantor e 

Packer (1996). De acordo com os autores, para os agentes econômicos que utilizam as 

classificações das agências de rating como substitutos de esforços próprios de coleta e

processamento de informações sobre os riscos soberanos, estas viabilizam operações com 

títulos soberanos, principalmente no caso de países emergentes que, na ausência das 

classificações, teriam acesso mais limitado a recursos externos e a custos maiores.

As classificações de risco soberano são realizadas por três agências internacionais 

independentes de rating – Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch IBCA, as quais fornecem 

informações utilizadas, principalmente, como indicadores da disposição e da capacidade de 

pagamento de dívidas pelos governos (CANUTO, 2002). O início da atuação dessas agências 

é abordado por Zampronio (2005, p. 47), a qual descreve que

a primeira agência a aparecer no mercado foi a Moody’s em 1910, quando John 
Moody’s começou a avaliar os bonds da ferrovia dos EUA. Depois, com a expansão 
do mercado de capitais dos EUA, surgiram os predecessores Poor’s Publishing 
Company que emitiu seu primeiro rating em 1916; Standard Statistical Company 
em 1922; e a Fitch Publishing Company em 1924. Por volta de 1929, Poor’s 
Publishing estimaram bonds emitidos por 21 governos: 11 na Europa (Áustria, 
Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Normandia e 
Reino Unido), 5 na América do Sul (Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai), 3 
na Ásia (Austrália, China e Japão), e 2 na América do Norte (Canadá e Estados 
Unidos).

Após a década de 1990, as agências de rating passaram a receber maior confiança por 

parte dos mercados industrializados e emergentes. Conforme o FMI (1999), as agências têm 

sido usadas para (i) proibir certas instituições de manter securities que estiveram no grau de 

sub-investimento e (ii) ajustar as exigências de capital. Muitas exigências têm sido vistas 
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como um veículo importante no sentido de melhoria das boas condições de crédito, limitando 

o comportamento imprudente e introduzindo elementos que disciplinam o mercado.

Uma questão bastante discutida são os critérios utilizados pelas agências de rating

para a aferição dos resultados das classificações de risco. As agências Standard & Poor’s e 

Moody’s constroem os ratings soberanos segundo as seguintes variáveis (CANTOR E 

PACKER, 1996):

a) renda per capita anual;

b) taxa de crescimento do PIB anual;

c) taxa de inflação anual (IPC);

d) balanço fiscal (saldo do orçamento do governo/PIB);

e) balanço externo (saldo das transações correntes /PIB);

f) dívida externa (dívida em moeda estrangeira/exportações);

g) desenvolvimento econômico (pode ser substituído tanto pela renda per capita, como 

pelo critério do FMI, que distingue os países em industrializados e não industrializados);

h) história de default desde 1970;

i) spread dos bonds soberanos do país sobre os títulos do Tesouro Americano

ajustados para cinco anos de maturidade.

Entretanto, a literatura questiona se realmente apenas essas variáveis são levadas em 

consideração pelas agências, principalmente no caso dos países emergentes. Na opinião de

Nogués (1999) apud Oks e Padilla (2000), o rating soberano dos países emergentes está 

influenciado não só pelas variáveis acima elencadas, mas em função do crescimento 

econômico passado, do contexto externo/ similaridades entre países, das reformas pendentes, 

dos fatores políticos que são de difícil mensuração e das expectativas dos investidores em 

relação ao futuro econômico do país. As similaridades entre países, em especial, fazem 

referência ao efeito contágio, teoria a ser abordada no tópico 3.3 deste trabalho.

O quadro 1 traz a escala de notas de classificação de risco das agências Moody’s e 

Standard & Poor’s, apresentando-as de acordo com os níveis de grau de investimento ou sub-

investimento. O processo de elaboração da classificação compõe-se de três etapas 

(ZAMPRONIO, 2005): avaliação de conjuntura; quantificação dos fatores avaliados, mesmo 

que qualitativos, por meio de um “modelo de pontuação”; e decisão da classificação por 

votação em um comitê com base na análise das informações levantadas nas etapas anteriores.

A avaliação da conjuntura é feita por analistas que visitam o país em avaliação, em busca de 

informações quanto à condução das políticas fiscal e monetária. Essa visita gera um relatório 
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com dados macroeconômicos, projeções e recomendação de classificação. Após a análise do 

relatório, ocorre a votação.

Interpretação Moody’s Standard & Poor’s

Grau de Investimento

De mais alta qualidade Aaa AAA
Alta qualidade Aa1

Aa2
Aa3

AA+
AA
AA-

Forte capacidade de pagamento A1
A2
A3

A+
A
A-

Capacidade adequada de pagamento Baa1
Baa2
Baa3

BBB+
BBB
BBB-

Grau de Investimento Especulativo ou Sub-Investimento

Cumpre provavelmente as obrigações, 
mas há incertezas

Ba1
Ba2
Ba3

BB+
BB
BB-

Obrigação de alto risco B1
B2
B3

Caa1
Caa2
Caa3

--
--

Ca1

C
--

B+
B
B-

CCC+
CCC
CCC-
CC
C

DDD2

DD
D

Quadro 1 – Escala de classificação de risco
Fonte: Cantor e Packer (1996) apud Zampronio (2005)

Os mapeamentos de rating soberano e probabilidades de inadimplência são utilizados 

por bancos e outros agentes financeiros como referência para provisões e requisitos de capital. 

Todavia, Canuto (2002, p. 3) contesta esse procedimento, ao indagar “como saber se é o 

rating que baliza a direção tomada pelo mercado, em meio a sua volatilidade, ou se a 

                                               
1 Os soberanos classificados como Ca e C geralmente encontram-se em moratória, oferecem pouca segurança 
financeira e a probabilidade de recuperação integral do principal por parte dos investidores é muito baixa.
2 Moratória. As classificações de obrigação nesta categoria são baseadas na possibilidade de remuneração parcial 
ou total do empréstimo. Uma vez que a expectativa de recuperação dos montantes é estritamente especulativa e 
não pode ser estimada com precisão, as seguintes estimativas servem como diretriz: a classificação DDD
representa o maior potencial de recuperação dos montantes investidos em títulos inadimplentes, de 90 a 100% do 
principal e juros; DD indica que a probabilidade de recuperação é entre 50% e 90%; e o D a menor possibilidade 
de recuperação, inferior a 50%.
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classificação de risco soberano segue tendências que venham a ser sistematicamente 

mostradas na evolução do risco conforme o mercado”. De qualquer forma, as evidências 

empíricas apontam que, independente da direção da causalidade, o rating – sendo risco 

soberano ou risco-país – sempre que se altera, afeta sensivelmente todos os títulos do país em 

questão.

3.2.2 Risco-país

Com a liberalização dos fluxos de capitais, os recursos podem fluir de um mercado a 

outro, em busca do maior retorno diante das características específicas de cada mercado. 

Entretanto, os investidores não consideram que todos os mercados sejam iguais, isto é, existe 

uma hierarquia entre mercados, evidenciada pela análise das agências de risco. O movimento 

de capitais em direção a títulos considerados menos estáveis só ocorre mediante um prêmio de 

risco, que pode ser o chamado risco-país.

Zampronio (2005, p.63) expõe que “o risco-país evidencia que os ativos financeiros 

existentes nos mercados apresentam diferentes hierarquias, sendo que em condições de ampla 

abertura financeira, os capitais só se dirigirão para ativos de maior risco se a rentabilidade 

oferecida mais que compensar o risco envolvido”. Tal assertiva vem a complementar a idéia 

das teorias de risco e retorno, relacionadas ao comportamento dos investidores, pois aponta 

que os fluxos de capitais não são movidos apenas pelas maiores taxas de retorno, uma vez que 

estas devem ser ponderadas pelo risco da operação.

Sendo o assim, o risco-país deve ser mensurado, a fim de fornecer um dado objetivo às 

análises dos mercados que serão feitas pelos investidores. Existem vários indicadores para se 

medir o risco-país, e cabe ressaltar que é um risco de complexa mensuração. Segundo Canuto 

(2002, p. 1) “é mais fácil definir do que medir o risco-país, inclusive quando se busca uma 

avaliação baseada nos preços de mercado dos ativos por ele afetados”.

Dentre as diferentes maneiras de medir o risco-país, a mais utilizada é a que compara a 

rentabilidade requerida pelos títulos de um determinado país a um título externo considerado 

de baixo risco. Nesse sentido, a medição de risco-país estabelece uma comparação entre as 

opções disponíveis no país analisado e a rentabilidade oferecida pelos títulos do Tesouro 

Americano (Treasury Bonds), os quais são considerados os mais seguros e de risco zero

(VERÍSSIMO; BRITO, 2004). Dessa forma, para que o investidor adquira um título de um 
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país qualquer, quanto mais instável for considerado esse título, maior será a rentabilidade 

requerida além da oferecida pelo T-Bond, ou seja, o spread entre os dois títulos.

Corroborando essa afirmação, o Banco Central (2006, p. 7) aborda que 

no mercado, o indicador mais utilizado para essa finalidade [expressar o risco a que 
investidores estrangeiros estão submetidos quando investem no País] mede o 
rendimento médio de uma carteira hipotética, constituída por papéis emitidos pelo 
Brasil no exterior, frente ao rendimento dos títulos do tesouro norte-americano de 
prazo comparável (que são considerados livres de risco). Quanto maior o risco, 
menor, a priori, a capacidade de o País atrair capital estrangeiro. Em conseqüência, 
maior é o prêmio com que seus instrumentos de dívida devem remunerar os 
investidores para compensá-los por assumir esse risco.

Ainda nesse sentido, Vieira (2003) ressalta que o prêmio de risco-país do Brasil é um 

indicador relevante para o desenvolvimento do financiamento via conta de capitais. Isso 

porque o valor do prêmio busca indicar a percepção dos investidores frente ao mercado de 

capitais brasileiro, apontando, em conseqüência, a disposição dos mesmos em manter ou 

ampliar o financiamento. Nesse cenário, um alto prêmio de risco pode implicar em maiores 

custos para novas captações, baixa liquidez ou ausência de demanda pelos ativos brasileiros 

emitidos em moeda estrangeira (VERÍSSIMO; BRITO, 2004).

O indicador mais conhecido para esse tipo de medição de risco-país é o EMBI+ 

(Emerging Markets Bonds Index Plus), calculado diariamente pelo banco JP Morgan Chase. 

O JP Morgan calcula, ainda, o EMBI e o EMBI Global, além de outros índices menos 

utilizados. O EMBI serve de base para os outros dois índices, englobando menos países e 

sendo um índice de retorno total de transações de Bradies no mercado denominado em dólar e 

outros bônus da reestruturação da dívida soberana. Por sua vez, o EMBI Global é calculado da 

mesma forma que o EMBI+, mas segue um critério menos rígido para inclusão de títulos, 

principalmente em termos de liquidez, envolvendo, dessa forma, um número maior de países.

Em 31 de dezembro de 1993, deu-se início ao cálculo do EMBI+, o qual contempla

atualmente 21 economias emergentes. O indicador tem base na negociação diária dos títulos 

desses países, mensurando a taxa de retorno atual dessa carteira hipotética, descontando-se o 

rendimento dos títulos do tesouro americano. Conforme Dezordi (2002, p. 14),

o índice tem como finalidade refletir o grau de incerteza no futuro de uma economia. 
Um índice elevado demonstra, portanto, maior insegurança quanto ao futuro de uma 
determinada economia, o que significa maior possibilidade de calote da dívida 
pública (default). O risco zero seria a certeza do pagamento do título, que, neste 
índice, é representado pelos títulos do Tesouro Americano.

Os países da América Latina que possuem o EMBI+ calculado pelo JP Morgan

correspondem a Argentina, Brasil, Colômbia, México, Panamá, Peru, Equador e Venezuela, 
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enquanto que os não latinos englobam Bulgária, Egito, Malásia, Coréia do Sul, Marrocos,

Qatar, África do Sul, Turquia, Ucrânia, Polônia, Rússia, Nigéria e Filipinas.

Alguns critérios são levados em conta na seleção dos países que integram o EMBI+ 

(ZAMPRONIO, 2005):

a) o país selecionado deve apresentar nota BBB+/Baa1 ou inferior, de acordo com a 

nota exigida para dívida externa de mercados emergentes, pelas agências de classificação de 

risco Standard & Poor's e Moody's, logo o índice está relacionado a países considerados 

“perigosos”. Caso o país receba um rating A-/A3 ou superior, é excluído do índice no último 

dia de negócios do mês corrente. Um título eliminado do EMBI+ não pode voltar a fazer parte 

de sua composição nos 12 meses seguintes. Por outro lado, um título pode ser acrescentado 

somente se estiver a um mínimo de dois anos e meio do vencimento no momento em que for 

incluído ao índice.

b) Em relação aos títulos escolhidos, os critérios são fazer parte de uma emissão 

mínima de US$ 500 milhões e ser negociado internacionalmente. Os títulos da dívida são, 

ainda, selecionados com base em um critério de liquidez.

O EMBI+ é mensurado a partir de uma composição de três tipos de instrumento de 

dívida dos países emergentes: Bradies, eurobônus e empréstimos externos. Primeiramente, 

calcula-se o retorno diário para cada um desses instrumentos e, a partir dessa informação, a 

média aritmética dos retornos diários, ponderados pelo valor de mercado, para cada título 

individualmente pode ser calculada. Na seqüência, é estimada a média aritmética dos retornos 

diários médios dos três tipos de instrumento de dívida, ainda ponderados pelos respectivos 

valores de mercado. Como resultado, obtém-se uma taxa de retorno total para o EMBI+ sobre 

o rendimento dos títulos do tesouro americano, divulgada em pontos-base – os quais 

representam o equivalente a um centésimo de ponto percentual (BCB, 2006).

A média ponderada, pelo volume negociado no mercado secundário, dos preços dos 

papéis que compõem a cesta é denominada de níveis do índice; enquanto que a diferença entre 

os rendimentos dos títulos governamentais e os títulos do tesouro americano considerados de 

risco zero, é a chamada margem soberana (CANUTO E FONSECA, 2003). Além do EMBI+

como um todo, são divulgados índices detalhados para cada país, região e tipo de instrumento 

de dívida (Bradies, eurobônus e empréstimos). A margem soberana calculada para cada país é 

usualmente referida como “risco-país”. Canuto e Fonseca (2003, p. 17) observam que “como 

no cálculo da margem soberana são considerados apenas títulos emitidos pelos governos 

centrais, corresponde a um indicador de risco-soberano, sendo algo imprecisa sua 
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denominação como ‘risco-país’”. Essa afirmação contribui como indicativo da falta de clareza 

na interpretação das duas abordagens pela literatura.

Conforme dados de junho de 2006, o Brasil é o país de maior peso no cálculo do 

EMBI+, representando 21% do total. México e Rússia são também países importantes para o 

índice, ocupando 18,3% e 16,5% do total, respectivamente. A carteira do EMBI+ Brasil 

compreende 19 papéis emitidos pelo país no exterior, incluindo o A-Bond e dezoito diferentes

denominações de bônus globais, com vencimentos entre 2008 e 2040 (BCB, 2006). O Anexo 

1 traz todos os títulos que formam a composição do EMBI+ por país, referente a 30 de junho 

de 2006.

Anteriormente, a carteira do EMBI+ Brasil era composta pelo título brasileiro de 

maior liquidez no mercado internacional à época de surgimento do índice, o C-Bond. Esse 

título faz parte do conjunto denominado Bradies, os quais foram criados devido à 

reestruturação da dívida externa brasileira, em 1994. Os Bradies surgiram em função da 

renegociação de dívida externa dos países emergentes, nos moldes do que foi proposto pelo 

Plano Brady, o qual tinha por objetivo submeter as dívidas desses países a um processo de 

securitização.

O primeiro país a se inserir nos moldes do Plano Brady foi o México em 1990. A 

Argentina teve sua dívida securitizada em 1992, enquanto que o Brasil foi o último país a 

integrar o processo, apenas em 1994. Diante disso, a dívida antiga do Brasil foi trocada por 

uma combinação de sete instrumentos, dentre os quais um consistia pela opção de um contrato 

de reestruturação e os demais eram representados por seis modalidades de bônus, cada um 

com suas peculiaridades (CERQUEIRA, 2003).

Uma dessas modalidades de bônus consiste no C-Bond, cuja emissão em abril de 1994 

totalizou US$ 7,4 bilhões, de acordo com o Banco Central do Brasil. As principais 

características desse título são o vencimento em 2014; o prazo de carência até 2004; o 

cronograma crescente de taxas de juros até 2001; a capitalização nos primeiros seis anos de 

parte dos juros; e a falta de garantia de principal e de juros (BCB, 2006). Por assumir a 

posição de papel mais negociado no mercado secundário de títulos de países emergentes, o C-

Bond refletia quase instantaneamente as mudanças na percepção de risco dos investidores em 

relação à economia brasileira.

Entretanto, ao longo dos anos, o C-Bond foi sendo gradativamente substituído, até que 

em 2005 o Brasil lançou o A-Bond, ainda com o mesmo objetivo de melhorar o perfil de 

pagamento da dívida externa, realizando uma operação de troca com cerca de US$ 4,4 bilhões 

de C-Bonds que estavam no mercado. O A-Bond tem por característica o vencimento em 
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2018, amortização semestral a partir de julho de 2009 e juros de 8% ao ano, pagos 

semestralmente desde janeiro de 2006.

Cabe ressaltar, ainda, que as despesas de um país com o pagamento de juros de dívida 

externa, necessariamente, não aumentam com a elevação do índice de risco-país, uma vez que 

tais juros são definidos no momento de lançamento dos papéis de dívida. Entretanto, o 

indicador de risco serve como referência para novas emissões soberanas e privadas no 

mercado internacional, tendo em vista que reflete a percepção que os investidores têm sobre o 

emissor. Ainda nesse sentido, pode-se afirmar que com base nos valores obtidos pelo EMBI+, 

tanto os investidores, como a equipe de estratégia de dívida soberana do JP Morgan, 

formulam sua avaliação dos países, sendo que a equipe também usa o índice para fazer 

recomendações de investimento. Sendo assim, o EMBI+ é um orientador importante para os

investidores, uma vez que indica se o preço de se arriscar a investir em um determinado país é 

mais ou menos elevado. 

3.3 RISCO E EFEITO CONTÁGIO

Em meio a crises econômicas, o risco prepondera dentre as variáveis econômicas a 

serem avaliadas pelos investidores, tendo em vista que a oferta de investimentos externos 

sofre redução e a possibilidade de não-pagamento de dívidas passa a ser uma ameaça iminente 

aos países. Além disso, a crise desencadeia a transmissão entre países de seus efeitos, 

principalmente diante da globalização financeira dos mercados. Esse tópico aborda os 

diferentes aspectos da teoria do efeito contágio, enfatizando, ainda, sua vinculação ao risco 

percebido pelos agentes econômicos. 

O efeito contágio está relacionado com diversas áreas da macroeconomia, apesar de 

ainda se caracterizar como um conceito recente na literatura econômica. Bolsas de valores, 

mercados de câmbio e expectativas de risco são apenas algumas das variáveis 

macroeconômicas que podem ser atingidas pela transmissão de crises entre os países, ou seja, 

pelo efeito contágio.

De acordo com Edwards (2000), contágio tem sido definido na literatura econômica de 

diversos modos diferentes, entretanto, para o autor, o termo restringe-se àquelas situações em 

que a extensão e a magnitude com que o choque é transmitido internacionalmente excedem o 

que era esperado. Por sua vez, Eichengreen e Rose (1999) e Kaminsky e Reinhart (1999) 
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definem contágio como a situação em que o conhecimento de que há uma crise em algum 

país, aumenta a probabilidade de uma crise doméstica.

De acordo com o Banco Mundial apud Lee, Wu e Wang (2007), o contágio apresenta 

três diferentes definições. A primeira delas é a definição mais ampla, na qual contágio é 

identificado com o processo geral de transmissão de choques entre países. Dessa forma, tal 

definição abrange não apenas a transmissão de choques negativos, mas também efeitos de 

transbordamento positivos entre países. Por sua vez, a acepção restrita aponta que contágio 

envolve a propagação de choques entre dois países, além do que seria esperado baseado nos 

fundamentos e depois de considerar os co-movimentos ativados por choques comuns. Nesta 

definição, faz-se importante esclarecer qual a composição dos fundamentos e co-movimentos 

normais. O terceiro conceito de contágio é o mais restrito dentre os estabelecidos pelo Banco 

Mundial e propõe que o contágio seja interpretado como a mudança que ocorre nos 

mecanismos de transmissão durante períodos de turbulência, podendo ser inferido a partir de 

significativos aumentos na correlação entre mercados.

Nesse sentido, Forbes e Rigobon (2002) definem contágio como um aumento 

significante no co-movimento de mercado depois de um choque ocorrido em um país. Dessa 

forma, se dois mercados dispõe de um alto nível de co-movimento durante períodos de 

estabilidade, mesmo que eles continuem sendo altamente correlacionados em seguida a um 

choque ocorrido em um mercado, isto pode não constituir contágio. Ou seja, sob a opinião 

desses autores, se o co-movimento entre dois países não aumenta significativamente após um 

choque, o alto nível continuado de correlação de mercado sugere fortes ligações entre as essas 

duas economias, o que geralmente existe na maioria dos países do mundo.

A definição regional de contágio, por sua vez, é adotada por Kruger, Osakwe e Page 

(1998), os quais argumentam que outras definições de contágio, mais gerais, são difíceis de 

serem aplicadas ao contexto dos países emergentes. Logo, para esses autores, a variável de 

contágio para um país j assume o valor 1 se, e somente se, há uma crise em pelo menos um 

outro país além do país j e se este país está localizado na mesma região geográfica do país j. 

Caso esta condição não seja atendida, a variável contágio assume valor 0 para o período.

Além disso, o efeito contágio pode, ainda, estar associado ao ambiente empresarial, 

evidenciando a transmissão de choques no relacionamento entre firmas. Kaufman (1994) se 

refere ao contágio como o transbordamento dos efeitos dos choques sofridos por uma ou mais 

empresas para outras empresas. A maior parte dos estudos sobre contágio nesse campo se 

refere ao contágio entre firmas dentro da mesma indústria, porém alguns trabalhos já 

estenderam essa hipótese ao cenário inter-industrial (BREWER III; JACKSON III, 2002).
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Feigl (2005) aponta alguns estudos acerca do efeito contágio no mercado de capitais, 

ainda associado ao contexto das empresas. O efeito da falência dos bancos no mercado 

americano foi observado por Aharony e Swary apud Feigl (2005), os quais perceberam, a

partir dos resultados obtidos, que a ocorrência do efeito contágio estava relacionada à sua

causa. Segundo os autores, dependendo do fator relacionado à falência do banco, o contágio 

pode ou não ser percebido. Outro estudo analisou o efeito contágio da falência das empresas 

ponto.com listadas na bolsa de Nova York, com resultados que demonstram que o efeito 

contágio foi absorvido de diferentes maneiras pelos investidores (AKHIGBE et al. apud 

FEIGL (2005)). Essa percepção corrobora o benefício da diversificação, tanto para 

investidores quanto para as empresas.

Outros autores, entretanto, conceituam o contágio de forma mais específica, tomando 

por base a visão do investidor. Nesse sentido, Tan (1998) coloca que contágio é definido 

como o comportamento ‘manada’ ocorrido quando as expectativas causam a saída simultânea 

dos investidores de um mercado em resposta a um choque que atinge um mercado 

considerado semelhante.

Ainda sob esse aspecto, Calvo e Mendoza (1996) apud Tan (1998) apontam duas 

proposições que permitem desenhar o mecanismo para contágio na ótica do investidor: 

primeiro, com a elevação das oportunidades para diversificação, o impacto de ‘notícias’ na 

alocação dos fundos de investimento em um único país relacionado à alocação inicial cresce 

sem limites; segundo, se a informação do retorno (r) do ativo pode ser adquirida sob um 

custo, o benefício derivado do conhecimento de r eventualmente diminui ao passo que o 

número de oportunidades de diversificação (J) cresce.

De acordo com essas proposições, pode-se entender que quanto maior a diversidade de 

oportunidades de investimento, menor o incentivo para que os investidores obtenham 

informações específicas sobre cada país. Logo, por exemplo, uma notícia negativa relacionada 

a um país emergente fará com que o investidor realoque seus recursos para longe de qualquer 

outro país emergente, independente de este ser o alvo das notícias ou não. É nesse momento 

que o contágio acontece. Assim, a propagação de crises poderia ser limitada se os investidores 

obtivessem mais informações de cada mercado, isoladamente. Porém, com o aumento das 

oportunidades de diversificação, reduz-se o incentivo para aquisição de informações com 

custos. Assim, nesse contexto, durante períodos de choque, as expectativas formadas pelos 

agentes, muitas vezes baseadas nas “notícias”, acabam por ter maior relevância do que os 

fundamentos, podendo se tornar expectativas auto-realizáveis. 
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Quanto à mensuração do efeito contágio, ainda de acordo com Tan (1998), estimar 

coeficientes de correlação entre retornos acionários é o método mais comum, a exemplo de 

Calvo e Reinhart (1996). Entretanto, a presença de altos coeficientes de correlação pode ser 

interpretada de diferentes maneiras, uma vez que tanto podem significar comportamento 

manada, como o que alguns autores denominam de contágio de fundamentos. O contágio de 

fundamentos surge a partir de qualquer correlação entre países que envolva fundamentos 

domésticos ou fundamentos externos compartilhados.

O risco também faz parte desse cenário de contágio manifestado por meio da tomada 

de decisão dos investidores. Uma das principais “notícias” que o investidor leva em 

consideração enquanto formula seu conceito acerca da possibilidade de ganhos ao investir em 

um país é a mensuração de seu risco, seja ele o risco soberano ou o risco-país. Assim, países 

bem avaliados pelas agências de risco acabam por provocar um espalhamento desse conceito 

positivo aos países de economia semelhante, fato que alavanca a entrada de investimentos 

nessas economias. Da mesma maneira, altos índices de risco tendem a afastar os investidores 

não só dos países que apresentam essa característica, mas também dos países a eles 

relacionados economicamente. Todo esse mecanismo gera impactos mais perceptíveis, 

principalmente, em tempos de crise econômica, na qual as ofertas de investimento se reduzem 

e a aversão ao risco por parte dos investidores aumenta.

Sendo assim, investigar a efetivação desses efeitos na economia mundial requer como 

primeiro passo identificar a existência de contágio entre as variáveis macroeconômicas. Uma 

das formas de cumprir esse objetivo é a realização de testes de causalidade. O próximo 

capítulo apresenta os resultados obtidos nesse estudo, com a aplicação do teste de causalidade 

de Granger entre valores referentes a risco e a bolsas de valores de países emergentes da 

América Latina.
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4 CAUSALIDADE ENTRE RISCO-PAÍS E RETORNOS DE ÍNDICES DE BOLSAS 

DE VALORES

Tendo em vista a importância do risco na tomada de decisão dos investidores e as 

possibilidades de contágio entre os países associadas a ele, esse capítulo é dedicado à análise 

da relação entre indicadores de risco-país e retornos de índices de bolsas de valores. Os 

retornos de bolsas de valores foram a variável macroeconômica escolhida para o estudo, pois 

representam as mudanças no comportamento dos investidores ao longo do tempo.

Na primeira seção deste capítulo, encontram-se as especificações do modelo 

econométrico selecionado para alcance dos objetivos do estudo. Em seguida, é exposto o 

conjunto de dados utilizados, com a descrição das variáveis escolhidas. Ademais, apresentam-

se os resultados obtidos por meio da aplicação do modelo, acompanhados de respectiva 

análise.

4.1 REFERENCIAL ECONOMÉTRICO

O teste de causalidade desenvolvido por Granger é utilizado para identificar a 

existência de uma relação de causa entre duas ou mais variáveis. Esse teste apresenta-se como 

relevante, uma vez que a análise de regressão, mesmo verificando a dependência de uma 

variável em relação à outra, não serve para provar causalidade nem direção de influência.

Segundo Gujarati (2006), para que o teste de causalidade de Granger se efetive, supõe-

se que as séries envolvidas são estacionárias. Dessa forma, os testes para verificar a 

estacionariedade das séries devem preceder os testes de causalidade. Um dos principais testes 

usados para detectar essa estacionariedade é o teste da raiz unitária proposto por Dickey-

Fuller, apresentado a seguir.

4.1.1 Estacionariedade das Séries e Testes de Raiz Unitária

Uma série estacionária deve apresentar algumas características específicas, que 

permitem que ela seja utilizada em trabalhos empíricos. De acordo com Gujarati (2006, p. 

639), 
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diz-se que um processo estocástico é estacionário quando a sua média e a sua 
variância são constantes ao longo do tempo e quando o valor da covariância entre 
dois períodos de tempo depende apenas da distância, do intervalo ou da defasagem 
entre os dois períodos de tempo, e não do próprio tempo em que a covariância é 
calculada.

Entretanto, a literatura coloca que a maioria das séries temporais econômicas são não-

estacionárias, as quais podem ser divididas em passeio aleatório sem deslocamento e passeio 

aleatório com deslocamento (ou seja, com a presença de um termo constante). Sendo assim, 

faz-se necessária a aplicação de testes que confirmem se a série em estudo é ou não 

estacionária.

Para tanto, pode-se fazer uso do teste da raiz unitária, o qual propõe um modelo auto-

regressivo em que:

Yt = ρYt-1 + ut -1 <  ρ < 1 (4.1)

Nesse caso, ut é o um termo de erro de ruído branco e a raiz unitária, ou seja, a 

situação de não-estacionariedade, existe se ρ = 1. A equação (4.1) pode ser reescrita da 

seguinte maneira:

∆Yt = δYt-1 + ut (4.2)

onde δ = (ρ – 1); e ∆ é o operador de primeiras diferenças. Assim, as hipóteses a serem 

testadas são:

H0: ρ = 1 ↔ H0: δ = 0 (4.3)

H1: ρ < 1 ↔ H1: δ < 0

Se a hipótese nula não for rejeitada, ou seja, se δ = 0, significa dizer que ρ = 1, logo existe raiz 

unitária e a série temporal em estudo é não-estacionária. Para testar a hipótese, faz-se 

necessário estimar a equação (4.2) para identificar se o coeficiente estimado de Yt-1 é igual ou 

não a zero.

Um dos principais testes usado nesse contexto é o teste Dickey-Fuller (DF), segundo o 

qual, sob a hipótese nula de que δ = 0, o valor t estimado do coeficiente segue a estatística τ 

(tau). Esses autores formularam uma tabela com os cálculos dos valores críticos da estatística

tau, a qual foi expandida posteriormente por MacKinnon (GUJARATI, 2006).

O teste escolhido para a identificação da estacionariedade das séries desse estudo, por 

sua vez, é o chamado Dickey-Fuller aumentado (ADF, em inglês), o qual segue a mesma 
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m

∆Yt = β1 + β2t + δYt-1 + ∑αi∆Yt-i + εt
i=1

n n

Yt = ∑ αi Zt-i + ∑ βj Yt-j + u1t
i=1 i=1

n n

Zt = ∑ γi Yt-i + ∑ δj Zt-j + u2t
i=1 i=1

distribuição da estatística Dickey-Fuller, porém acrescenta às equações os valores defasados 

da variável dependente ∆Yt, conforme a seguinte regressão:

(4.4)

onde εt é um termo de erro de ruído branco puro e ∆Yt-1 = (Yt-1 – Yt-2), ∆Yt-2 = (Yt-2 – Yt-3) e 

assim por diante. Após realizar o teste Dickey-Fuller aumentado, pode-se dar início aos 

cálculos de causalidade, desde que as séries selecionadas sejam estacionárias.

4.1.2 Teste de Causalidade de Granger

Conforme já explicitado, o teste de causalidade de Granger serve para verificar a 

existência de uma relação de causa defasada entre duas ou mais variáveis. Segundo Gujarati 

(2006), “o teste de causalidade de Granger pressupõe que a informação relevante para a 

previsão das respectivas variáveis está contida unicamente nos dados da série temporal dessas 

variáveis”. Dessa forma, uma variável Y causa, no sentido de Granger, uma variável Z, se 

a previsão de Z sofrer incrementos significativos a partir das informações disponíveis na série 

temporal de Y. Ou seja, o teste de Granger aponta uma relação de antecedência de uma 

variável para com a outra, em vez de estimar relações entre as variáveis no mesmo instante. O 

seguinte par de regressões está envolvido no teste (GUJARATI, 2006):

(4.5)

(4.6)
        

Nestas equações, as variáveis correntes são relacionadas aos seus próprios valores 

passados, bem como aos valores passados da outra variável em questão. Os resultados obtidos 

pelo teste de Granger se resumem a quatro casos: causalidade unidirecional de Z para Y 

(quando os coeficientes estimados do Z defasado em (4.5) são estatisticamente diferentes de 

zero e os coeficientes estimados do Y defasado em (4.6) não são estatisticamente diferentes de 

zero); causalidade unidirecional de Y para Z (sentido inverso); causalidade bilateral (quando 
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os conjuntos de coeficientes de Y e Z são estatisticamente diferentes de zero nas duas 

regressões); e independência (quando os conjuntos de coeficientes de Y e Z não são 

estatisticamente significativos em nenhuma das regressões).

Cabe ressaltar que, para testar a causalidade de Granger, as séries envolvidas devem 

ser estacionárias, como já explicado anteriormente. Outra característica importante do teste de 

Granger é o número de termos defasados incluídos, uma vez que a direção da causalidade 

pode depender fundamentalmente dessa decisão. Pode-se recorrer aos critérios de informação 

de Akaike ou de Schwarz para fazer a escolha, ou definir outro padrão para a defasagem. 

Deve-se supor, ainda, que os termos de erro pertencentes ao teste não estão correlacionados.

4.2 DADOS UTILIZADOS – RISCO-PAÍS E RETORNOS DE BOLSAS DE VALORES

Os dados utilizados nesse estudo compreendem um conjunto de índices de freqüência 

diária, referentes a Argentina, Brasil e México. A estatística descritiva dos dados pode ser 

visualizada no Anexo 2 do estudo. No que tange ao risco, o indicador usado é o EMBI+

(Emerging Markets Bond Index Plus), divulgado diariamente pelo JP Morgan Chase e obtido 

através do site ‘Cbonds.info’. Os índices de EMBI+ para o período de análise podem ser mais 

bem visualizados no gráfico 1.

Gráfico 1 – Evolução dos EMBI+ de Argentina, Brasil e México
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Fonte: Elaboração própria – Dados Cbons.info (2008)
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O risco-país da Argentina chama atenção no gráfico, uma vez que inicia o período 

atingindo valores significativamente mais altos do que os outros países, e sofre uma queda 

acentuada em 2005. Tal fato se deve à crise de default argentina, que teve seu ápice em 2002, 

e desde então o EMBI+ do país permaneceu acima dos 4.000 pontos. Em junho de 2005, foi 

realizada a operação de troca e renovação da dívida da Argentina, ocasionando uma redução 

brusca no seu índice de risco-país, o qual atingiu 910 pontos.

Por meio da simples observação gráfica, é possível perceber que esse reajuste do risco-

país da Argentina, configura-se como uma quebra estrutural. Segundo Maddala e Kim (1998), 

os outliers são observações acentuadas que estão distantes do resto de uma série de dados, ou 

seja, são pontos discrepantes ao longo de uma série temporal. Gujarati (2006) aponta que a 

mudança estrutural é entendida como a situação em que os valores dos parâmetros do modelo 

não se mantêm iguais durante todo o período considerado. A mudança estrutural pode ocorrer 

devido a forças externas, mudanças de política econômica, medidas impostas pelo governo, 

entre outros motivos. Comparados ao risco-país argentino, os índices de Brasil e México 

apresentam trajetórias mais estáveis.

Quanto aos índices de bolsas de valores, são utilizados o Índice Merval para 

Argentina, o Ibovespa (Índice da Bolsa de Valores de São Paulo) para Brasil e o IPC (Indice 

de Precios y Cotizaciones) para México. O Índice Merval e o Ibovespa foram obtidos nos 

sites das respectivas bolsas de valores3, enquanto que o IPC tem como fonte o site 

‘bolsapt.com’. Além desses, também faz parte do estudo o índice Dow Jones, representando o 

mercado de valores norte-americano, consultado a partir da base de dados do Economática.

O Índice Merval é o principal índice do Mercado de Valores de Buenos Aires, e é 

composto pelo valor de mercado de uma carteira de ações, selecionada de acordo com a 

participação, quantidade de transações e cotações na bolsa argentina. Por sua vez, o Índice 

Bovespa representa o desempenho médio das cotações da Bolsa de Valores de São Paulo, 

utilizando-se de uma carteira teórica de ações. Tem-se, ainda, o IPC, que expressa o 

rendimento do mercado acionário em função das variações de preços de uma amostra 

representativa do conjunto de ações cotadas na Bolsa Mexicana de Valores, sendo seu 

principal indicador. Por fim, o Índice Dow Jones consiste no valor avaliado de trinta grandes 

ações industriais, cujos negócios passam pela Bolsa de Nova York.

                                               
3 www.merval.sba.com.ar (Merval)
  www.bovespa.com.br (Bovespa)
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A evolução dos índices de bolsa de valores para cada país, comparada com o 

movimento de seu respectivo EMBI+ e, ainda, com a trajetória do índice Dow Jones é 

evidenciada nos gráficos 2, 3 e 4. 

Gráfico 2 – Evolução EMBI+ e Bolsa de Valores da Argentina e Índice Dow Jones
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Fonte: Elaboração própria – Dados Cbons.info (2008), Merval (2009), Economática (2009).

Gráfico 3 – Evolução EMBI+ e Bolsa de Valores do Brasil e Índice Dow Jones
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Gráfico 4 – Evolução EMBI+ e Bolsa de Valores do México e Índice Dow Jones
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Fonte: Elaboração própria – Dados Cbons.info (2008), Bolsa Mexicana de Valores (2009), 
Economática (2009).

Os valores de risco para Brasil e México são apresentados no segundo eixo dos 

gráficos, devido à diferença acentuada entre a magnitude dos valores destes e das bolsas de 

valores. Com exceção do gráfico reunindo os valores para a Argentina (gráfico 2), os gráficos 

3 e 4 demonstram a relação inversa entre os indicadores de risco-país e bolsa de valores dos 

países, apontando que conforme sobem as bolsas, reduz o risco associado ao país.

As séries escolhidas abrangem o período de 02 de janeiro de 2003 a 11 de abril de 

2008, sendo que o número de observações varia devido aos dias de feriado existentes em cada 

país4. A defasagem escolhida para a realização dos testes de causalidade de Granger é cinco, 

em alusão aos cinco dias úteis da semana, tendo em vista que os dados são diários.

4.3 RESULTADOS

Com vistas a incrementar os resultados obtidos com o teste de Granger, foram 

realizados, primeiramente, os teste de correlação entre as variáveis escolhidas para o estudo. 

                                               
4 As observações ocorridas em dias de feriados nacionais em algum dos países selecionados foram suprimidas 
para a realização dos testes de causalidade de Granger, ocasionando, assim, diferentes números de observações 
para o mesmo período.
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A correlação pode ser estabelecida sempre que duas amostras tendem a se movimentar em 

conjunto, podendo ser positiva ou negativa. Considera-se a correlação positiva quando o 

sentido de movimento das séries é o mesmo, ou seja, quando a série A aumenta, a B também 

tende a crescer. A correlação negativa acontece se B tende a cair à medida que A aumenta. O 

valor do coeficiente de correlação pode variar entre 1 (positivamente perfeita) e -1 

(negativamente perfeita). A tabela 1 apresenta os valores de coeficiente de correlação para os 

dados pesquisados, no tempo t.

Tabela 1 – Coeficientes de correlação entre índices de risco e retornos de bolsa de valores

Variáveis RiscoARt RiscoBRt RiscoMXt BolsaARt BolsaBRt BolsaMXt DowJonest

RiscoARt

RiscoBRt

RiscoMXt

BolsaARt

BolsaBRt

BolsaMXt

DowJonest

1,000 0,448 0,444 -0,207 -0,279 -0,273 -0,268
1,000 0,751 -0,368 -0,522 -0,415 -0,400

1,000 -0,267 -0,393 -0,425 -0,387
1,000 0,450 0,390 0,331

1,000 0,606 0,559
1,000 0,617

1,000
Valor crítico ao nível de significância de 1% : 0,115.
Fonte: Elaboração própria – Eviews

A partir dos resultados da tabela 1, pode-se perceber que existe correlação significativa 

entre os dados pesquisados, que reúnem valores referentes ao risco-país e também às bolsas 

de valores. Tendo em vista que os dados representam mais de mil observações, a correlação é 

bem significativa, pois o valor crítico do coeficiente de correlação diminui à medida que o 

número de observações aumenta. Nesse caso, de acordo com a tabela de coeficientes de 

correlação de Pearson, em um nível de significância de 1%, o valor crítico para mais de 500 

observações é de 0,115.

Observando-se os riscos entre si, assim como as bolsas, a correlação existente é 

positiva; enquanto que entre riscos e bolsas a correlação é negativa. Ainda nesse sentido, os 

coeficientes de correlação alcançam valores maiores nas relações estabelecidas apenas entre 

os índices de retornos de bolsa, do que entre esses e os índices de risco-país.

Faz-se importante ressaltar que apresentar correlação significativa, não expressa, 

necessariamente, que as variáveis possuam uma relação de causalidade entre si. A correlação 

pode ser resultado de movimentos conjuntos das séries, porém sem relação de antecedência, a 

qual determina a causalidade. Causas externas comuns às variáveis constituem-se em um fator 

provável desses movimentos semelhantes. A causalidade, embora não possa ser afirmada por 

meio dos testes de correlação, pode ser mensurada através do teste de causalidade de Granger.
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Para testar a causalidade de Granger entre os valores de risco-país de Argentina, Brasil 

e México, foram utilizados os dados de EMBI+ do período de janeiro de 2003 a abril de 2008. 

Primeiramente, realizou-se o teste de raiz unitária Dickey-Fuller aumentado (ADF), com os 

dados em nível (I(0)) e em primeira diferença (I(1)), com vistas a verificar a estacionariedade 

das séries. Além disso, o ADF também foi realizado em diferentes defasagens (ADF(0) e 

ADF(5)). A escolha de cinco defasagens deve-se à sazonalidade dos dados em relação ao dia 

da semana, excluindo-se os dias de final de semana.

Tendo em vista que a série temporal do risco-país da Argentina possui uma quebra 

estrutural, foi utilizada uma variável binária (dummy) para remover a influência da quebra na 

estimativa da estatística t do teste ADF. Segundo Enders (1995) e Madalla e Kim (1998), na 

presença de quebra estrutural, os testes de raiz unitária convencionais do tipo Augmented 

Dickey-Fuller (ADF) e Phillips-Perron (PP) não são indicados, pois conduzem a resultados 

viesados em relação à estacionariedade ou não das séries.

Gujarati (2006) coloca, ainda, que a fonte da diferença entre dois ou mais regressores 

pode ser descoberta calculando-se uma única regressão, em que a variável binária D assume o 

valor 1 para antes da quebra e 0 para depois da quebra.  Diante disso, o resultado do teste 

ADF para o risco-país da Argentina foi de -15,80, a uma defasagem de cinco observações, o 

que caracteriza a série como estacionária em nível, conforme a tabela 2.

Ainda com o teste, percebeu-se que a hipótese nula de que a série temporal possui raiz 

unitária não pode ser rejeitada, a uma significância de 5%, apenas para os valores em nível do 

risco-país do México (RiscoMX). Ou seja, além do risco-país da Argentina, os dados de 

EMBI+ do Brasil (RiscoBR) também formam séries estacionárias. De qualquer forma, para 

unificar os dados utilizados, os testes de Granger foram realizados a partir da primeira 

diferença das séries de EMBI+ dos países, as quais, ainda conforme tabela 2, são séries 

estacionárias, considerando-se um nível de significância de 5%.

Tabela 2 – Teste Dickey-Fuller Aumentado: RiscoAR, RiscoBR, RiscoMX

Variáveis
Em nível Primeira Diferença

ADF(0) ADF(5) ADF(0) ADF(5)
RiscoAR -15,74 -15,80 -34,18 -12,53
RiscoBR -4,95 -4,15 -32,84 -14,11
RiscoMX -2,72 -2,76 -35,25 -14,44
Valor crítico do ADF ao nível de significância de 5%: -2,86.
Fonte: Elaboração própria – Eviews.
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Na tabela 3, são apresentados os resultados do teste de causalidade de Granger entre os 

EMBI+ de Argentina, Brasil e México. Todos os cálculos do teste de causalidade de Granger 

realizados nesse estudo possuem defasagem de cinco observações, referente à sazonalidade 

dos dias úteis da semana. É possível observar que, para a defasagem escolhida de cinco dias, a 

hipótese nula de que a variação do risco-país Argentina (D(RiscoAR)) não causa, no sentido 

de Granger, a variação do risco-país Brasil (D(RiscoBR)) não pode ser rejeitada, para um 

nível de significância de 5%. O mesmo ocorre para a relação no sentido inverso e para os 

cálculos envolvendo a variação do risco-país México (D(RiscoMX)).

Tabela 3 – Teste de Causalidade de Granger – D(RiscoAR), D(RiscoBR), D(RiscoMX)

Hipótese Nula Obs F Probabilidade

D(RiscoAR) não Granger causa D(RiscoBR) 1053 0.37894 0.86338

D(RiscoBR) não Granger causa D(RiscoAR) 0.63110 0.67606

D (RiscoMX) não Granger causa D(RiscoBR) 1053 0.63154 0.67572

D(RiscoBR) não Granger causa D(RiscoMX) 0.61061 0.69182

D(RiscoMX) não Granger causa D(RiscoAR) 1053 0.78100 0.56342

D(RiscoAR) não Granger causa D(RiscoMX) 0.35516 0.87908
Fonte: Elaboração própria – Eviews.

De acordo com a teoria do contágio, espera-se que movimentos na economia de um 

dos países em questão provoquem efeitos de mesmo sentido nos outros dois países, uma vez 

que os três, além de serem geograficamente próximos e estabelecerem entre si fortes relações 

comerciais, enquadram-se no grupo de países emergentes. Dessa forma, os responsáveis pela 

avaliação de risco dos países seriam, na maior parte das vezes, induzidos a considerar a 

influência de uma economia na outra no momento da mensuração dos valores de EMBI+. 

Entretanto, de acordo com os resultados, os valores de EMBI+ estabelecidos para esses países 

não apresentam causalidade entre si. A correlação alta entre o risco-país do Brasil e o risco-

país do México apresentada na tabela 1, dessa forma, pode ser entendida como resultado de 

respostas concomitantes dos indicadores de risco desses países a causas comuns relacionadas 

a eles, uma vez que não foi percebida a causalidade no sentido de Granger. Ou seja, não há 

relação de antecedência entre os índices, porém eles apresentam trajetórias semelhantes ao 

longo do tempo.

Foram utilizados, ademais, dados dos principais índices das bolsas de valores dos 

países em questão, a fim de testar a causalidade entre esses índices e os EMBI+, no período 
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de janeiro de 2003 a abril de 2008. O primeiro teste realizado com a série temporal dos 

índices de bolsa refere-se ao Dickey-Fuller aumentado, segundo o qual os dados do Ibovespa 

(BolsaBR), Índice Merval (BolsaAR) e IPC (BolsaMX) possuem raiz unitária, considerando-

se um nível de significância de 5%. 

Tabela 4 – Teste Dickey-Fuller Aumentado – BolsaAR, BolsaBR, BolsaMX

Variáveis
Em nível Primeira Diferença

ADF(0) ADF(5) ADF(0) ADF(5)
BolsaAR -2,11 -1,80 -52,49 -14,80
BolsaBR 0,14 0,83 -36,99 -13,51
BolsaMX -0,09 -0,27 -34,32 -14,15
Valor crítico do ADF ao nível de significância de 5%: -2,86.
Fonte: Elaboração própria – Eviews.

Devido a isso, os testes de causalidade de Granger envolvendo essas variáveis foram 

realizados a partir das séries da primeira diferença (D(BolsaBR), D(BolsaAR), D(BolsaMX)), 

as quais são estacionárias, ou seja, não possuem raiz unitária, conforme expressa a tabela 4.

A tabela 5 traz os resultados dos testes de causalidade de Granger entre os EMBI+ e os 

índices de bolsas de valores dos três países estudados. Para os dados da Argentina, o teste 

realizado entre o EMBI+ e o principal índice da bolsa de valores do país apontou que não há 

relação de causalidade, no sentido de Granger, entre as séries. Ou seja, os dados do risco-país 

Argentina calculados pelo JPMorgan não causam efeito sobre o índice Merval, sob uma 

defasagem de cinco observações e a um nível de significância de 5%. A relação inversa, por 

conseguinte, também aponta que o índice Merval não causa, no sentido de Granger, o risco-

país da Argentina.

Tabela 5 – Teste de Causalidade de Granger – Risco/Bolsa

Hipótese Nula Obs F Probabilidade

D(RiscoAR) não Granger causa D(BolsaAR) 831 0.52041 0.76096

D(BolsaAR) não Granger causa D(RiscoAR) 1.59650 0.15854

D(RiscoBR) não Granger causa D(BolsaBR) 815 0.87768 0.49547

D(BolsaBR) não Granger causa D(RiscoBR) 7.31025 1.0E-06

D(RiscoMX) não Granger causa D(BolsaMX) 848 1.34694 0.24233

D(BolsaMX) não Granger causa D(RiscoMX) 2.31511 0.04204

Fonte: Elaboração própria – Eviews.
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Por outro lado, os testes de Brasil e México demonstram que as bolsas de valores 

brasileira e mexicana causam, no sentido de Granger e a um nível de significância de 5%, os 

EMBI+ dos respectivos países. Esse resultado, inverso ao que foi apresentado pela Argentina,

possibilita afirmar que a formulação do risco-país de Brasil e México leva em consideração o 

desempenho das bolsas, em uma defasagem de cinco dias.

Tendo em vista que as organizações responsáveis pela elaboração e divulgação dos 

diversos índices de risco-país se propõem a oferecer uma variável que contribua na escolha do 

melhor mercado para o investidor, era esperado que o EMBI+ exercesse causalidade sobre as 

bolsas de valores, e não o contrário. Mesmo assim, diante do sentido dessa relação de causa, 

fica claro que o EMBI+ busca traduzir a realidade de investimentos atual dos países, 

representada pelas bolsas de valores.

Além disso, a bolsa de valores brasileira causa não apenas o EMBI+ do Brasil, mas 

também o risco-país do México, como apresenta a tabela 6. Da mesma maneira, a bolsa de 

valores mexicana possui relação de causalidade com o EMBI+ brasileiro, demonstrando uma 

proximidade entre os países, a qual corrobora as teorias de efeito contágio.

Tabela 6 – Teste de Causalidade de Granger – Risco/Bolsa entre países

Hipótese Nula Obs F Probabilidade

D(RiscoAR) não Granger causa D(BolsaBR) 815 0.49355 0.78122

D(BolsaBR) não Granger causa D(RiscoAR) 1.68554 0.13556

D(RiscoAR) não Granger causa D(BolsaMX) 848 0.13674 0.98380

D(BolsaMX) não Granger causa D(RiscoAR) 1.45375 0.20269

D(RiscoBR) não Granger causa D(BolsaAR) 837 2.00824 0.07527

D(BolsaAR) não Granger causa D(RiscoBR) 0.32662 0.89705

D(RiscoBR) não Granger causa D(BolsaMX) 848 0.67026 0.64611

D(BolsaMX) não Granger causa D(RiscoBR) 2.15150 0.05749

D(RiscoMX) não Granger causa D(BolsaAR) 837 0.83345 0.52601

D(BolsaAR) não Granger causa D(RiscoMX) 0.58111 0.71452

D(RiscoMX) não Granger causa D(BolsaBR) 815 0.54288 0.74384

D(BolsaBR) não Granger causa D(RiscoMX) 4.31483 0.00070

Fonte: Elaboração própria – Eviews.
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Um ponto que contribui para o entendimento desses resultados consiste na importância 

da bolsa brasileira, e também da bolsa mexicana, dentre as bolsas de valores da América 

Latina. Segundo dados da World Federation of Exchanges (WFE), as principais bolsas da 

América Latina, em termos de volume de ações negociadas até outubro de 2008, são: 

BM&FBovespa (73%), Bolsa Mexicana de Valores (11%), Bolsa de Valores de Santiago 

(3%), Bolsa de Valores da Colômbia (2%), Mercado de Valores de Buenos Aires (1%) e 

Bolsa de Valores de Lima (1%). Assim, pode-se supor que a representatividade, em termos de 

tamanho, das bolsas brasileira e mexicana permita um movimento de especulação eficiente, 

principalmente devido à maior quantidade de investidores estrangeiros. Deste modo, esses 

investidores conseguiriam se antecipar à divulgação dos índices de risco-país durante a 

movimentação diária das bolsas. Tal fato já não acontece na bolsa argentina, posto que essa 

possui bem menos influência na região e, dessa forma, os investimentos direcionados a ela 

ainda se baseiam no histórico de estimativas de risco.

Os testes também foram realizados entre o índice Dow Jones (D(DowJones)) do 

período, em primeira diferença, e os riscos-país. Conforme a tabela 7, o Dow Jones causa, no 

sentido de Granger, os EMBI+ de Argentina, Brasil e México. Por meio dos resultados, pode-

se observar, ainda, a característica de variável exógena referente ao índice Dow Jones quando 

relacionado à mensuração de risco dos países emergentes, uma vez que não é causado por 

nenhum dos EMBI+ da análise.

Tabela 7 – Teste de Causalidade de Granger – Índice Dow Jones

Hipótese Nula Obs F Probabilidade

D(DowJones) não Granger causa D(RiscoAR) 1039 2.38169 0.03680

D(RiscoAR) não Granger causa D(DowJones) 0.24648 0.94163

D(DowJones) não Granger causa D(RiscoBR) 1039 5.21346 9.8E-05

D(RiscoBR) não Granger causa D(DowJones) 0.80994 0.54258

D(DowJones) não Granger causa D(RiscoMX) 1039 3.66425 0.00272

D(RiscoMX) não Granger causa D(DowJones) 1.16395 0.32497

Fonte: Elaboração própria – Eviews.

A tabela 8 traz, por fim, os resultados do teste de causalidade aplicado aos índices de 

retorno de bolsas de valores entre si. Pode-se perceber que, sob uma defasagem de cinco 

observações e a um nível de significância de 5%, não há nenhuma relação de causalidade, no 

sentido de Granger, entre os índices de bolsa estudados. Ao comparar esse resultado com o 
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teste de correlação, apresentado anteriormente, observa-se que a relação existente entre os 

índices de bolsas de valores é simultânea, ou seja, é uma correlação não defasada. A partir do 

momento em que se busca uma relação de causa defasada entre as variáveis, o resultado 

significativo encontrado na correlação já não aparece.

Tabela 8 – Teste de Causalidade de Granger – Índices de Bolsas

Hipótese Nula Obs F Probabilidade

D(BolsaAR) não Granger causa D(BolsaBR) 822 1.93229 0.08668

D(BolsaBR) não Granger causa D(BolsaAR) 1.92233 0.08829

D(BolsaAR) não Granger causa D(BolsaMX) 918 0.32887 0.89568

D(BolsaMX) não Granger causa D(BolsaAR) 1.02190 0.40337

D(BolsaAR) não Granger causa D(DowJones) 866 0.84478 0.51807

D(DowJones) não Granger causa D(BolsaAR) 1.65937 0.14190

D(BolsaBR) não Granger causa D(BolsaMX) 0.87698 0.49593

D(BolsaMX) não Granger causa D(BolsaBR) 843 0.10365 0.99141

D(BolsaBR) não Granger causa D(DowJones) 1.27308 0.27341

D(DowJones) não Granger causa D(BolsaBR) 843 1.00815 0.41167

D(BolsaMX) não Granger causa D(DowJones) 902 0.48833 0.78515

D(DowJones) não Granger causa D(BolsaMX) 0.90020 0.48025

Fonte: Elaboração própria – Eviews.

A partir dos resultados, é possível perceber que existe uma relação de causalidade 

entre os dados de riscos e bolsas dos países analisados. No caso da Argentina, 

excepcionalmente, a causalidade não apareceu em nenhuma direção. Por outro lado, Brasil e 

México apresentaram uma relação de causa defasada em que os retornos de suas bolsas de 

valores se antecedem aos seus índices de risco-país. Isso acontece não apenas entre as 

variáveis do próprio país, mas também de maneira cruzada entre os países. O índice Dow 

Jones, por fim, também mostrou resultados importantes, ao apresentar relação de causalidade, 

no sentido de Granger, com os índices de risco-país de Argentina, Brasil e México. Por ser 

uma variável exógena aos países, o Dow Jones causa seus índices de risco, mas não é causado 

por eles.

Diante disso, é possível notar, ainda, que o tamanho e a eficiência relacionados a cada 

uma das bolsas de valores envolvidas no estudo pode ser determinante para o entendimento 
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das relações apontadas pelos resultados. Faz-se relevante, também, notar que correlações 

significativas entre variáveis nem sempre estão ligadas à relação de antecedência, sendo que 

causas comuns e contemporâneas às séries podem direcionar suas trajetórias conjuntas.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o intuito de avaliar a relação entre índices de risco-país e retornos de bolsas de 

valores em países emergentes, o presente estudo buscou primeiramente apresentar um 

embasamento teórico que permitisse uma maior compreensão acerca do tema. Assim, iniciou 

tratando da relação entre risco e retorno, com destaque para as principais teorias 

desenvolvidas sobre o assunto e ênfase na importância do risco para a tomada de decisão dos 

investidores. Além disso, foram apresentados o conceito e as medidas de risco, com foco na 

diferenciação entre risco soberano e risco-país, a fim de proporcionar maior clareza na 

interpretação dos resultados pretendidos.

Para testar a causalidade entre as variáveis, foram utilizados dados de EMBI+ e 

retornos de bolsa de valores de Argentina, Brasil e México, durante o período de janeiro de 

2003 a abril de 2008. O índice Dow Jones do período também fez parte dos dados utilizados, 

representando uma variável exógena às economias dos países escolhidos para o estudo. 

Os resultados apontaram que, apesar da correlação existente entre as variáveis, a 

causalidade não se apresenta entre o mesmo tipo de variável, ou seja, índices de risco de 

determinado país não causam, no sentido de Granger, o índice de risco-país de outra 

economia. O mesmo acontece entre índices de retornos de bolsas, de onde se pode perceber 

que a relação entre essas variáveis é concomitante, posto que existe correlação significativa,

logo as séries se movimentam juntas ao longo do tempo. Assim, considera-se que essa relação 

contemporânea entre às variáveis, associada à correlação, possa estar relacionada a causas 

comuns, que não implicam na antecedência de uma variável à outra. Isso explicaria o fato de 

que as variáveis não possuem causalidade entre si, ou seja, uma variável não influencia os 

valores futuros da outra.

Por outro lado, a causalidade entre risco-país e retornos de bolsas foi encontrada nos 

testes de causalidade de Granger para dois dos países estudados. No caso da Argentina, 

constatou-se que o EMBI+ do país não causa os índices de retorno do Merval, nem o 

contrário. Por sua vez, para Brasil e México, os índices de bolsa causam, no sentido de 

Granger, os valores de risco-país. Tal constatação foi relacionada ao fato de que o volume de 

movimentação realizado pelas bolsas brasileira e mexicana, importante no contexto latino-

americano, permite que os investidores dessas bolsas se adaptem às expectativas de risco 

sistêmico durante o exercício diário, se antecipando ao que será divulgado pelo JP Morgan ao 
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final de cada dia. A bolsa argentina, todavia, não possui essa capacidade, tendo em vista sua 

participação ainda reduzida na América Latina.

O contágio pôde ser observado nos resultados referentes à causalidade do EMBI+ do 

Brasil pela bolsa mexicana, assim como o EMBI+ mexicano também é causado pela bolsa 

brasileira. Sob esse enfoque, o índice Dow Jones também provoca causalidade nos EMBI+ 

dos três países, ressaltando a condição predominante da economia norte-americana sobre as 

economias emergentes.

O esclarecimento de conceitos realizado na primeira parte deste estudo, aliado aos 

resultados obtidos pelos cálculos econométricos, permitiu perceber que a metodologia de 

mensuração do risco-país, mais especificamente do EMBI+, está intimamente relacionada 

com os movimentos do mercado, caracterizando-se como uma medida bem mais endógena ao 

país do que o risco soberano. Isso porque, enquanto o risco-país refere-se a uma medida de 

rentabilidade para compensar o risco de investir em determinado país, o rating soberano mede 

a capacidade de pagamento observada do ponto-de-vista das agências classificadoras. 

Entretanto, essas características não impedem que exista uma ligação entre os dois 

indicadores, uma vez que, muitas vezes, países com alta classificação de risco soberano 

apresentam baixos níveis de risco-país.

Dessa forma, o risco-país assume papel de variável fundamental para representar a 

percepção do mercado em relação às economias domésticas, principalmente em momentos de 

crise. Diante da recente crise mundial, o EMBI latino-americano voltou a níveis absolutos não 

alcançados desde a crise argentina, retratando o contágio imediato ocorrido a todos os 

mercados, mas que atingiu mais fortemente os países emergentes.

Como recomendação futura, sugere-se que o momento de crise pelo qual a economia 

mundial está passando seja abordado sob o enfoque da causalidade, posto que esse trabalho 

não contempla dados posteriores a meados de 2008. Além disso, testar os dados sob diversos 

graus de defasagem também seria um exercício interessante.



55

REFERÊNCIAS

ANDRADE, E. L. Introdução à Pesquisa Operacional: Métodos e Modelos para Análise de
Decisão. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

ASRILHANT, Boris. Taxas mínimas de atratividade associadas a diferentes graus de 
risco: uma metodologia aplicada a projetos de produção da indústria do petróleo no Brasil. 
1995. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 1995.

BAIMA, Francisco de Rezende. Análise de desempenho dos investimentos dos fundos de 
pensão no Brasil. 1998. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 1998.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Diretoria de Política Econômica. Perguntas mais 
freqüentes: risco-país. Brasília: Gerin-BCB, 2006. Disponível em: <http://www4.bcb.gov.br/ 
pec/gci/port/focus/FAQ09-Risco-Pa%C3%ADs.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2008.

BONE, R. B. Análise crítica dos fundamentos dos ratings soberanos: o caso da Argentina. 
Indicadores Econômicos FEE, Porto Alegre, v. 30, n. 1, p. 74-100, 2002.

BREWER III, Elijah; JACKSON III, William E. Inter-industry Contagion and the 
Competitive Effects of Financial Distress Announcements: Evidence from Commercial 
Banks and Life Insurance Companies. Working Paper, Federal Reserve Bank of Chicago, dez. 
2002.

CANDELORO, Raúl. Portfólios. 2008. Disponível em: < http://www.administradores.com.br/
artigos/portfolios/21365/>. Acesso em: 16 mai. 2009.

CANTOR, R.; PACKER, F. Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings. 
Economic Policy Review, v. 2, n. 2, out. 1996.

CANUTO, Otaviano. Risco, ajuste de portfólio? Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, jul. 
2002. Disponível em: < http://www.aecon.hpg.ig.com.br/canuto.html>. Acesso em: 20 nov. 
2008.

CANUTO, O; FONSECA, P. P. S. Risco Soberano e Prêmios de Risco nas
Economias Emergentes. Ministério da Fazenda. Temas de Economia Internacional,
Brasília, out. 2003.

CERQUEIRA, Ceres Aires. Dívida Externa Brasileira. 2. ed. Brasília: Banco Central do 
Brasil, 2003.



56

CORRÊA, Alessandro de Castro; SOUZA, Andrea Barreto de. Fronteira eficiente de 
Markowitz: aplicação com ativos brasileiros. Adcontar, Belém, v. 2, n. 1, p. 7-10, mai. 2001.

DAMODARAN, Aswath. Avaliação de investimentos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999.

DEZORDI, L. L. Risco-Brasil: mitos e verdades. Revista FAE Business, Curitiba, n.3, p. 14-
16, set. 2002.

DUARTE JÚNIOR, Antonio Marcos. Risco: Definições, Tipos, Medição e Recomendações 
para seu Gerenciamento. n. 114. São Paulo: Resenha BM&F, 1996. Disponível em: <
http://www.risktech.com.br/PDFs/RISCO.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2009.

EDWARDS, Sebastian. Contagion. University of California, Los Angeles, 2000. 40p. 
Disponível em: <http://www.anderson.ucla.edu/faculty/sebastian.edwards/world_economy5 
.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008.

EICHENGREEN, B.; ROSE, A. Contagious Currency Crisis: Channels of Conveyance. 
Changes in Exchange Rates Rapidly Developing Countries, Chicago Press, 1999.

ENDERS, W. Applied econometric time series. New York: Jonh Wiley & Sons, 1995.
433 p.

FEIGL, Dilza Maria. Uma investigação sobre o efeito contágio nas empresas negociadas 
no mercado acionário brasileiro e auditadas pela Arthur Andersen. 2005. 109 f. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Fundação 
Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças, Vitória, 2005.

FMI. World Economic Outlook: A Survey by Staff of the International Monetary
Fund, World Economic and Financial Survey, Washington, dez. 1999.

FORBES, K., RIGOBON, R. No contagion, only interdependence: measuring stock market 
co-movements. Journal of Finance, n. 57 (5), p. 2223–2261, 2002.

FRALETTI, Paulo Beltrão; FAMÁ, Rubens.  Gestão de riscos de mercado: elemento 
diferenciador na administração de empresas não financeiras. In: SEMINÁRIOS EM 
ADMINISTRAÇÃO, 6., 2003, São Paulo. Anais do VI SemeAD. São Paulo: FEA/USP, mar. 
2003.

GALESNE, Alain; FENSTERSEIFER, Jaime E.; LAMB, Roberto. Decisões de
investimentos da empresa. São Paulo: Atlas, 1999.

GIL, Antonio Carlos. Técnicas de Pesquisa em Economia. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1991.

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Harbra, 1997.



57

GONÇALVES, Reinaldo et al. A nova economia internacional: uma perspectiva brasileira. 
Rio de Janeiro: Campus, 1998. 392p.

GUJARATI, Damodar N. Econometria basica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

KAMINSKY, G.; REINHART, C. Bank Lending and Contagion: Evidence from the
East Asian Crisis. Working Paper, National Bureau of Economic Research, 1999.

KAUFMAN, G. Bank contagion: A Review of the theory and evidence. Journal of Financial 
Services Research, n. 8(2), p. 123-150, 1994.

KRUGER, Mark; OSAKWE, Patrick N; PAGE, Jennifer. Fundamentals, Contagion and 
Currency Crises: An Empirical Analysis. Working Paper, Bank of Canada, jul. 1998.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de Pesquisa: 
planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, 
análise e interpretação de dados. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

LEE, Hsien-Yi; WU, Hsing-Chi; WANG, Yung-Jang. Contagion effect in financial markets 
after the South-East Asia Tsunami. Research in International Business and Finance, 
Elsevier, n. 21, p. 281-296, 2007. 

LOPES, Alexsandro Broedel. Finanças internacionais: uma introdução. São Paulo: Atlas, 
2003.

MADDALA, G.S., KIM, I.M. Unit roots, co integration, and structural change. New
York: Cambridge University, 1998. 505 p.

MARKOWITZ, H. Portfolio selection. Journal of Finance, p.77-91, 1952.

MEGALE, Caio. Fatores externos e o risco-país. Rio de Janeiro: BNDES, 2005.

OKS, D; PADILLA, H.G.G. Determinantes del riesgo país em Argentina durante 1994-
1999. Banco Central de la República Argentina: nota técnica n. 11. 2000.

SANTOS, Emanuel Francisco dos; RODRIGUES, Fábio Lúcio. Avaliação da estabilidade do 
beta no modelo CAPM. Revista da Ciência da Administração, versão eletrônica, v. 1, 
jan./jul. 2007.

SHARPE, William F. Capital Asset Prices: A theory of market equilibrium under conditions 
of risk. Journal of Finance, p.425-443, 1964.



58

SILVA, Wesley Vieira da; SAMOHYL, Robert Wayne; COSTA, Luciana Santos. 
Formulação e gerenciamento de carteiras com base nos modelos CAPM e de Elton e Gruber. 
Teoria e Evidência Econômica, Passo Fundo, v.9, n. 17, p. 25-42, nov. 2001.

STEINER NETO, P. J. A percepção dos resultados esperados pelos beneficiários como 
fator de influência no processo decisório. 1998. Tese (Doutorado) – Departamento de 
Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, São 
Paulo, 1998.

TAN, Jose Antonio R. Contagion Effects During the Asian Financial Crisis: Some 
Evidence from Stock Price Data. Working Paper, Federal Reserve Bank of San Francisco, set. 
1998.

TOLEDO, Mateus Martins de; PAMPLONA, Edson de Oliveira. Avaliação do Risco 
Sistemático do Setor Bancário. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO, 26., 2006, Fortaleza. Anais do XXVI Enegep. Fortaleza: ABEPRO, 2006.

TORNELLI FILHO, Carlos. Influência do risco Brasil na definição da taxa de 
atratividade para projetos de investimentos na indústria automobilística. 2004. 119 f. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, 
Florianópolis, 2004.

TOSTA DE SÁ, Geraldo. Administração de Investimentos: Teoria de Carteiras e 
Gerenciamento do Risco. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 376 p.

VERÍSSIMO, Michele Polline; BRITO, Márcio Holland de. Liberalização da conta de capital 
e fluxos de portfólio para o Brasil no período recente. Anais do XXXII Encontro Nacional 
de Economia. ANPEC, 2004.

VIEIRA, T. S. Componente endógeno do prêmio de Risco Brasil. 2003. Dissertação 
(Mestrado) – Unicamp, Campinas, SP, 2003.

WFE – World Federation of Exchanges. Disponível em: <http://www.world-exchanges.org/ 
statistics/ytd-monthly>. Acesso em: 02 mai 2009.

ZAMPRONIO, Karina Cabrini. Ingresso de capitais e volatilidade – uma análise sobre o 
risco-país. 2005. 211f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Economia, 
UFU, 2005.



59

ANEXOS

ANEXO 1 – Composição do EMBI+ por país (2006)
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Quadro 2 – Composição do EMBI+ (posição em 30 de junho de 2006)
Fonte: JP Morgan apud Banco Central do Brasil (2006)
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ANEXO 2 – Estatística Descritiva

Tabela 9 – Estatística Descritiva

Variáveis Média Desvio Padrão Máximo Mínimo Fonte

RiscoAR
RiscoBR
RiscoMX
BolsaAR
BolsaBR
BolsaMX

Dow Jones

2705,45
429,06
163,94
1477,73

32627,76
17094,57
10969,27

2548,49
263,81
54,26

514,28
15218,84
8421,63
1459,85

7084
1442
337
2351

65790
32836
14164

185
138
71
521

9994
5763
7524

www.cbonds.info
www.cbonds.info
www.cbonds.info

www.merval.sba.com.ar
www.bovespa.com.br

www.bolsapt.com
Economática

Fonte: Elaboração própria – Eviews


