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Resumo 1 

 

As três maiores agências de classificação de risco (S&P, Moody’s e Fitch) 

respondem por 96,6% do mercado e são amplamente utilizadas por investidores particulares e 

institucionais em seus processos de tomada de decisão.  Não só os critérios – econômicos, 

institucionais, fiscais e externos – variam, como também os pesos atribuídos por cada uma em 

suas análises, principalmente após a crise financeira internacional de 2008. O presente 

trabalho detalha as métricas adotadas por cada CRA, avalia suas semelhanças e diferenças e 

verifica, a partir das notas metodológicas e de todo o histórico das notas emitidas pelas 

próprias agências para 200 soberanos, de 1941 a 2014, que a S&P é, em média, a primeira a 

reconhecer defaults e rebaixar a Grau Especulativo, enquanto a Fitch usualmente é a primeira 

a atribuir Grau de Investimento, e a Moody’s a que menos altera suas notas emitidas. 

Utilizando modelo OLS e os critérios adotados pelas próprias agências, identificou-se também 

que 12 variáveis respondem por mais de 90% dos ratings soberanos de qualquer uma das três 

CRAs, considerando a média do período de 15 anos, numa análise que procurou refletir a 

abordagem through-the-cycle utilizada por elas.  

Palavras-Chave: Agências de Classificação de Risco; Rating Soberano; Grau de 

Investimento.  
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Abstract 1 

  

The Big Three credit rating agencies (S&P, Moody’s and Fitch) account for 96.6% of 

the market and are largely used by investors in their decisions. They have historically used 

different criteria to evaluate economic, institutional, fiscal and external variables, and have 

weighted them differently. Those differences became more explicit after the 2008 financial 

crises. This work describes CRA’s metrics, similarities and differences.  By analyzing ratings 

assigned for 200 sovereigns, from 1941 until 2014, it was possible to conclude that S&P is the 

first to recognize defaults and downgrade to Speculative Grade, on average; while Fitch is 

usually the first to assign Investment Grade; and Moody’s, the most constant in its rating 

evaluations. Applying OLS model and criteria assumed by CRAs, this work found out that 12 

variables account for more than 90% of sovereign ratings, for any of the Big Three, 

considering the average period of 15 years, on a through-the-cycle approach. 

 

Keywords: Credit Rating Agency; Sovereign Rating; Investment Grade.  
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Introdução 

 

O presente trabalho pretende abordar a análise dos ratings soberanos em moeda 

estrangeira de longo prazo em três dimensões: os fatores considerados pelas CRAs nos 

critérios utilizados durante o processo de emissão de ratings, as semelhanças e diferenças 

entre as notas emitidas pelas três maiores agências, que respondem por 96,6% do mercado 

(2013)1, e as variáveis econômicas e institucionais que os determinam.  

O Estado, no uso de suas funções alocativa, redistributiva e estabilizadora pode, 

dentre outras ações,  modificar a produção de receitas por meio de criação de tributos, 

controlar a emissão de moeda local ou forçar uma renegociação de dívidas. Por essa 

característica do Estado como autoridade “superior”, sua posição de crédito fornece uma 

referência para as notas emitidas para os demais emissores de dívida daquele país 

(MOODY’S, 2015). A S&P (2014), em sua nota metodológica, também explicita que, a partir 

do nível de rating soberano em moeda estrangeira, é elaborado o rating soberano em moeda 

local, motivo pelo qual este trabalho concentra-se nesta forma de rating. Na avaliação da 

Fitch (2014), emissores subnacionais que desfrutem de alto grau de autonomia tributária, 

liberdade de acesso a recursos financeiros e reconhecimento institucional podem receber 

ratings mais elevados que os do soberano, caso seu perfil individual seja mais forte. 

O Capítulo 1 apresenta o conceito das agências de classificação de risco, 

discorrendo sobre o papel desempenhado por elas, o conflito de interesses existente no 

modelo de negócios adotado na prestação dos serviços, bem como as críticas que as envolvem 

no decorrer de grandes crises internacionais e que se repetem - parte pela dificuldade 

percebida por novos entrantes, parte pela ausência de uma alternativa governamental até o 

momento. Por fim, são detalhados os critérios utilizados pelas três maiores CRAs e as  

mudanças realizadas após a crise financeira internacional do subprime, segundo suas próprias 

notas metodológicas.  

O Capítulo 2 discorre sobre a literatura existente sobre o tema, focando em três 

aspectos: os determinantes do rating soberano, o impacto dos ratings na percepção do risco 

soberano e a influência dos ratings sobre o fluxo de capital privado no país. 

No Capítulo 3 serão analisados os históricos dos ratings emitidos por cada 

agência, avaliando a atuação de cada uma desde o início da prestação do serviço. O objetivo é 

identificar eventual semelhança nas notas emitidas e comparar o desempenho de cada uma em 

                                                           
1 Annual Report on Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (SEC, 2014, p. 8). 
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critérios de qualidade desejáveis, como o timing na elevação de um país a Grau de 

Investimento (ou rebaixamento), estabilidade das notas emitidas ao longo do tempo e 

oscilações em períodos de crise. 

 O Capítulo 4 pretende investigar, por meio de modelo econométrico, os 

principais determinantes do rating soberano considerados pelas três principais agências, se há 

eventual diferenciação para países industrializados e os efeitos da crise financeira 

internacional do subprime. 
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1. AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: CONCEITUAÇÃO 

INTRODUTÓRIA  

 

1.1 Considerações Iniciais 

O capítulo irá apresentar o conceito de agências de classificação de risco, o 

serviço oferecido e papel desempenhado por elas,  as críticas ao modelo de negócios adotado 

e a dificuldade enfrentada por novos entrantes – inclusive governamentais. Ao final, descreve 

os critérios utilizados pelas três principais agências e alterações efetuadas no pós-crise 

financeira internacional. 

 

1.2 Agências de Classificação de Risco e sua Relevância 

As agências de classificação de risco (CRAs) são empresas que avaliam, a partir 

de critérios quantitativos e qualitativos, o grau de risco de crédito de determinado emissor 

quanto à sua capacidade e intenção de honrar com seus compromissos e emitem opiniões 

acerca da qualidade do crédito do emissor analisado, usualmente sob a forma de nota (rating) 

que faz parte de uma escala, passível de comparação entre os diferentes emissores e ao longo 

do tempo.  

Os serviços oferecidos pelas CRAs podem ser separados em três tipos: i. 

Informação: é a divulgação de suas opiniões e julgamentos por meio de ratings e eventos de 

crédito. Contribui para a redução da assimetria de informações existente no mercado e 

influencia as decisões dos investidores em suas análises de investimento; ii. Monitoramento: é 

a emissão de diretrizes aos emissores que tem por objetivo evitar um downgrade, ou uma 

piora na percepção do risco de crédito daquele agente; e iii. Certificação: dentro da escala de 

ratings, que pode variar de AAA (melhor avaliação) a C (pior avaliação) ou D (default), é 

possível separá-los em duas categorias: a de grau de investimento, esta concedida a países 

com menor probabilidade de inadimplência (sendo requisito necessário para que investidores 

institucionais apliquem seus recursos), e a de grau especulativo, com maior chance de default. 

Assim, categorias mais altas de ratings estão associadas a probabilidades mais baixas de 

inadimplência e o emissor é classificado como “grau de investimento”. 

O rating é usualmente emitido em formato de nota e pode ser considerado um 

ranking de classificação por ordem de risco de crédito, sendo opcionalmente complementados 

com uma sinalização da próxima intenção de movimento da agência: uma perspectiva 
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positiva, que sinalizaria a possibilidade de melhora na nota, estável ou negativa, que indicaria 

um potencial downgrade.  

O emissor interessado em atestar sua qualidade como emissor pode contratar uma 

agência para que esta emita uma avaliação sobre a sua capacidade financeira. Esta análise se 

tornará então pública, podendo ser utilizada por investidores ou por outros emissores em suas 

decisões de investimento.  

As agências podem avaliar emissores em moeda nacional ou estrangeira, em 

emissões de dívidas de curto e longo prazo, como países, empresas, estados, municípios e 

entidades sem fins lucrativos, corporativos e soberanos. Este último, que mede o risco de 

dívida do país em longo prazo, tem impacto direto sobre outros emissores daquele mesmo 

país ou até mesmo em países com características semelhantes (embora em graus diferentes), 

uma vez que estão sujeitos aos mesmos fatores macroeconômicos e são afetados diretamente 

pelo mesmo ambiente institucional (no caso de mesmo país).  

Mesmo após serem duramente criticadas por não terem antecipado os 

acontecimentos da crise financeira de 2007-2008 (ao contrário, serem acusadas de 

prociclicidade, ou seja, de emitir uma boa nota em tempos de crescimento econômico e de 

piorar a situação de um emissor durante uma crise) e, dada a atual e complexa 

interdependência entre as economias e mercados financeiros, as notas ainda são amplamente 

utilizadas por investidores em seus processos de tomada de decisão para análise da melhor 

relação entre risco e retorno.  

Pode-se acrescentar o fato de que, além de os ratings serem utilizados por agentes 

financeiros,  não existem órgãos governamentais que substituam o papel das agências, ou 

forneçam de modo similar os serviços oferecidos de emissão de notas.  

O mercado de agências de classificação de risco é dominado pelas três maiores, 

que são também as mais antigas: em 31 dezembro de 2013, Moody’s, Standard & Poor’s e 

Fitch detinham cerca de 96,6% do mercado (SEC, 2015). A formação e consolidação deste 

oligopólio tem raízes históricas. 

Um dos fatores, que se constitui numa vantagem para as maiores e numa barreira 

à entrada para as demais, é a experiência e reputação já obtidas. A Moody’s foi a primeira a 

publicar um rating, em 1909, quando então avaliava títulos de estradas de ferro. 

Posteriormente a Poor’s Publishing Company em 1916 e a Standard Statistics Company em 

1922; a fusão ocorreu em 1941. Em 1924, a Fitch Publishing Company também passa a 

publicar seus ratings (WHITE, 2010).  
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Dois fatos históricos ainda contribuíram para a consolidação da utilização dos 

ratings emitidos pelas agências: um ocorreu em 1936 nos Estados Unidos, quando foi 

publicado um decreto que proibia os bancos americanos de aplicarem em títulos de 

investimento especulativos. Desta forma, os bancos não poderiam utilizar somente seus 

próprios critérios sobre a qualidade de títulos para investimento. Ainda que discordassem da 

avaliação emitida,  estes necessitariam não só validar como aceitar os julgamentos dos 

agentes reconhecidos pela legislação então vigente - à época, apenas as três agências. 

Reguladores de outros setores seguiram, posteriormente, a mesma regra, como o de seguros e 

o de pensão. O outro fato ocorreu em 1975, quando a Securities and Exchange Comission 

(SEC), equivalente à Comissão de Valores Mobiliários americana, criou a categoria de 

“nationally recognized statistical rating organization” (NRSRO), que seriam organizações de 

classificação estatística nacionalmente reconhecidas. As três agências foram reconhecidas 

como NRSRO, que passou então a ser adotada por diversos reguladores de setores financeiros 

para estabelecimento de critérios de mitigação de risco e segurança (WHITE, 2010). 

No Brasil, o BCB (2004), segundo Comunicado 12.746, informa que não utilizará 

ratings de agências de classificação de risco para fins de apuração de  requerimento de capital 

(Basileia II). No entanto, outras operações ainda exigem o rating como pré-requisito, como se 

observa na  Circular BACEN nº 3.415, de 16 de outubro de 2008 (art.3°) que estabelece, entre 

as garantias elegíveis para operações de empréstimo em moeda estrangeira, títulos soberanos 

emitidos por países com classificação de risco não inferior a “A”, ou grau equivalente, 

atribuída por, no mínimo, duas agências de rating (CVM, 2010). 

 Apesar de ter sido criada com o objetivo de estabelecer critérios objetivos que 

auxiliassem os reguladores na definição de parâmetros para mitigação de risco, a criação do 

título (e sua adoção por reguladores de diversos setores) acabou por restringir ainda mais o 

acesso a novos entrantes no mercado, uma vez que, caso o título não fosse necessário, 

agências novas e de pequeno porte poderiam competir localmente, atuando em menor escala. 

No entanto, com a obrigatoriedade de utilização de agências com a titulação reconhecida pela 

SEC, diminui-se o incentivo de ambos os lados – tanto das novas entrantes que não pertencem 

à categoria como dos usuários dos ratings que não veem motivo para contratar tais agências. 

Segundo estimativa realizada pelo site defultrisk.com (JONATHAN KATZ, 2011) existem, 

aproximadamente, 76 agências de rating no mundo; no entanto, até 2013 apenas 10 eram 

registradas como NRSRO (SEC, 2015): 
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Tabela 1 - NRSRO cadastradas na SEC 
  NRSRO Data de Registro País 

1 A.M. Best Company, Inc. 24 de setembro de 2007 EUA 

2 DBRS, Inc. 24 de setembro de 2007 EUA 

3 Egan-Jones Ratings Company 21 de dezembro de 2007 EUA 

4 Fitch 24 de setembro de 2007 EUA 

5 HR Ratings de México, S.A. de C.V.  5 de novembro de 2012 México 

6 Japan Credit Rating Agency, Ltd.  24 de setembro de 2007 Japão 

7 KBRA 11 de fevereiro de 2008 EUA 

8 Moody’s 24 de setembro de 2007 EUA 

9 Morningstar 23 de junho de 2008 EUA 

10 S&P 24 de setembro de 2007 EUA 

 

Soma-se a isso o fato de que a SEC não estabelecia, de forma objetiva (e ainda 

não o faz), os critérios necessários à obtenção do título por uma agência aspirante à categoria 

de NRSRO. 

 

1.3 Conflitos de Interesse, Críticas e Regulação   

Em meados de 1970, o modelo de negócio das agências foi alterado: o pagamento 

passaria a ser efetuado pelo emissor, e não mais pelo investidor. Talvez a percepção das 

agências de que o fato de que seus ratings passaram a ser utilizados em regulações, o que 

levaria os emissores a quererem ter seus títulos avaliados, tenha valorizado o serviço 

oferecido por elas, contribuindo para a mudança.  

O fato é que a alteração leva a um conflito de interesses na relação estabelecida 

entre agência e emissor como contratada e contratante. Por um lado, o emissor sempre 

preferirá contratar a agência que melhor lhe avaliar, dado que uma boa classificação de rating 

lhe tornará mais atrativo a investidores. Por outro lado, a agência pode tender a querer 

melhorar a análise de determinado emissor, apenas para garanti-lo como cliente.  

O conflito é intensificado pelo fato de que algumas agências oferecem serviços de 

consultoria em relação a produtos que ela própria irá avaliar posteriormente, o que pode 

também levar a agência a querer beneficiar um emissor que tenha contratado seus serviços de 

assessoria.  

É um negócio bastante rentável para as maiores, que possuem vantagem 

competitiva sobre as demais: segundo o Relatório Anual da Moody’s (2015), a receita total da 

agência no ano passado foi de U$ 3,3 bilhões, com receita líquida de U$ 988 milhões e 9.900 

funcionários empregados no mundo todo. 
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Após a ocorrência de algumas crises - sem nenhum prognóstico por parte das 

agências -, a confiabilidade e a precisão dos ratings passaram a ser questionados. Na crise do 

México em 1994 e na crise asiática em 1997, ambas com repercussões globais, as agências 

foram acusadas de reagir às mudanças, ao invés de antecipá-las.  

No início dos anos 2000, as três mantiveram o grau de investimento para a 

companhia de energia americana Enron Corporation, até 5 dias antes de a empresa declarar 

falência. Mais recentemente, na crise  financeira internacional de 2007-2008, iniciada com a 

bolha do mercado imobiliário americano e com a má avaliação de títulos hipotecários e 

instrumentos financeiros lastreados nestes títulos, tida como a maior desde a grande depressão 

de 1929, as agências mais uma vez expuseram a fragilidade de suas análises: em 2008, os 

títulos do banco americano Lehman Brothers eram classificados com “grau de investimento” 

até a manhã em que a instituição declarou falência. 

Como confirmação das falhas então existentes nas metodologias utilizadas e nos 

julgamentos emitidos, em 2009 90% das obrigações de dívidas emitidas entre os anos de 2005 

e 2007, originalmente classificadas como AAA pela Standard&Poor’s, foram rebaixados, com 

80% tendo perdido o grau de investimento (WHITE, 2010). 

Deve-se ressaltar que as falhas não podem ser atribuídas somente às agências e 

suas metodologias utilizadas para análise e emissão de seus ratings, mas também ao próprio 

ambiente institucional. No primeiro caso, pode-se destacar:  

I. Modelo de negócios utilizado: o fato de o emissor ser o contratante do serviço poderia 

estimular o mercado de compra de ratings, uma vez que este poderia tender a contratar a 

agência que melhor lhe avaliasse. Adicionalmente, poderia estimular um potencial 

conflito de interesses, dado que a mesma agência teria a possibilidade de oferecer 

consultoria com recomendações de que ações tomar para ser bem avaliado; 

II.  Metodologias imprecisas: ao considerar apenas um curto espaço de tempo, as agências 

deixaram de considerar períodos com inadimplência ou de baixo crescimento econômico, 

o que poderia viesar o resultado e beneficiar o contratante ao considerar um cenário mais 

favorável do que o real; 

III.  Falta de transparência dos fatores quantitativos e qualitativos considerados e dos pesos 

atribuídos a cada um, deixando a análise com caráter extremamente subjetivo. 

Além disso, no ambiente institucional, outros fatores também contribuíram para 

atual relevância das agências, ressaltando-se:  
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I. Vasta utilização dos ratings com caráter regulatório: estatutos e reguladores de diversos 

setores requeriam níveis específicos de ratings como critério para mitigação de risco, o 

que contribuía para o aumento da credibilidade das agências; 

II.  Insuficiência de regulação: as agências não tinham de prestar contas sobre seus métodos 

ou principais clientes de sua carteira e não tinham seus ratings questionados; 

III.  Falta de responsabilização: as agências alegavam (e ainda o fazem) que emitem 

opiniões, portanto subjetivas e não sujeitas a terem decisões de terceiros (no caso, 

investidores) imputadas a elas;  

IV.  Ausência de alternativas: dado que o levantamento de informações para o processo de 

avaliação e elaboração dos ratings extremamente custoso, tanto emissores como 

investidores não possuíam outros meios de realizar suas análises. A ausência de órgãos 

governamentais ou outras empresas privadas que oferecessem o serviço contribuiu para 

a consolidação do oligopólio pelas três agências. 

Assim, constatada a necessidade de aprimoramento, a partir dos anos 2000 

diversas frentes para aumento da regulação e redução de problemas de informação assimétrica 

foram iniciadas. 

A Lei Sarbanes-Oxley, criada em 2002 em resposta à série de escândalos 

financeiros corporativos como o da Enron citado anteriormente, incluiu uma previsão de 

envio ao Congresso americano, pela Securities and Exchange Commission, de um relatório 

sobre a indústria das agências de ratings e as categorizadas como NRSRO. 

Em 2004, foi publicado o Código IOSCO (Code of Conduct of Fundamentals for 

Rating Agencies), um guia de operações para agências com definições de padrões para 

assegurar a integridade do processo de emissão de ratings; em 2006, entrou em vigor a Credit 

Rating agency Reform Act, lei que também estabeleceu critérios e definições (como o 

conceito de NRSRO, por exemplo) para proporcionar mais transparência ao processo.  

A União Europeia, em 2009, também adotou uma série de regras destinadas a 

minimizar conflitos de interesse e problemas existentes, como: responsabilização das agências 

por suas opiniões de rating emitidos, com a possibilidade de aplicar sanções caso fossem 

consideradas culpadas por falta de conduta profissional que resultasse em perdas e divulgação 

do nome das empresas avaliadas que contribuíssem com mais de 5% da receita da agência  

(2009). 

Mais recentemente, em 2011, foi criada a European Securities and Market 

Authority - ESMA, ou Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, que 

passou a centralizar a supervisão e registro das agências de rating. 
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1.4 Obstáculos a novos Entrantes e Alternativas 

Apesar da atratividade do negócio, os novos participantes enfrentam obstáculos 

que não são facilmente superados. A construção de uma reputação necessita de alguns anos 

(ou mesmo ciclos econômicos) para que seus ratings se consolidem como “precisos”; a 

experiência também carece de um tempo considerável de atuação no mercado e a economia 

de escala ou escopo somente é obtida após a conquista de certo número de clientes. 

Contraditoriamente à intuição de que o aumento da concorrência maximizaria o 

bem-estar social, Becker et al. (2010) avaliam que a entrada da Fitch, num mercado então 

dominado por apenas duas agências, coincide com a queda na qualidade da emissão dos 

ratings corporativos. Com o aumento da competição, os ratings emitidos pela S&P e 

Moody’s aumentaram (diminuindo sua estabilidade) e a habilidade de seus ratings em 

explicar os rendimentos de títulos diminuiu, ou seja, pioraram com o aumento do market 

share da Fitch. 

Apesar de as agências ressaltarem que seus ratings refletem apenas suas 

“opiniões” e que não devem ser interpretados como uma garantia para compra ou venda de 

títulos – se eximindo, portanto, de quaisquer responsabilidades civil -,  a utilização de suas 

notas para fins regulatórios e tomadas de decisões por investidores foi se intensificando, 

motivada inclusive pelos fatores históricos já expostos. 

Apesar de ser uma frente de indiscutível relevância, as políticas públicas podem 

ser formuladas não somente para atuar na melhoria contínua da regulamentação existente 

sobre as agências de classificação como também, concomitantemente, na retirada da 

utilização de níveis mínimos de ratings emitidos por estas, enquanto critério de estatutos e 

regulamentos para mitigação de risco.  

Alternativamente, podem ser incentivadas a criação de agentes governamentais 

que prestem o serviço oferecido pelas agências para uma eventual substituição, no médio 

prazo, dos ratings emitidos pelas três maiores por ratings (ou outra forma de classificação) 

emitidos por atores sem conflitos de interesse ou obtenção de vantagens por detenção de 

informações como o fez o grupo dos BRICS, bloco formado pelos emergentes Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul, que divulgou no início do ano a intenção de criar uma agência 

de classificação de risco própria, a exemplo da criação do Novo Banco de Desenvolvimento 

(NBD), entidade financeira criada pelos cinco países em julho de 2015, como uma alternativa 

ao Fundo Monetário Internacional – FMI e ao Banco Mundial. O interesse na criação de uma 
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agência própria foi confirmado no encontro dos países realizado em outubro deste ano, na 

Índia. 

 Não obstante a existência das barreiras aos novos entrantes, o aumento da 

regulação e do papel de “culpadas” pela crise financeira de 2007-2008, a lucratividade do 

setor continua sendo atrativa e iniciativas não governamentais continuam a surgir, como a 

Roland Berger, consultoria alemã que anunciou a criação de uma agência europeia de notação 

financeira e a Fundação Bertelsmann, uma organização sem fins lucrativos detentora do maior 

grupo europeu de comunicação social (Bertelsmann), que também apresentou projeto para 

criação de agência de classificação. 

 

1.5 Avaliação do Brasil pelas Agências 

No caso do Brasil, o surgimento de novos agentes poderia ser desfavorável, uma 

vez que as agências tendem a seguir a mesma direção. Kiff et al. (2012) concluem que a 

Moody’s tende a seguir a tendência do rating emitido pelas demais, sendo a S&P a primeira 

agência a emitir um evento negativo (seguido pela Fitch e Moody’s, respectivamente), tanto 

em caso de economias avançadas como emergentes. 

O Brasil, que obteve o grau de investimento em 2008 (em abril pela S&P, em 

maio do mesmo ano pela Fitch e em setembro de 2009 pela Moody’s) foi rebaixado pelas três 

agências (em 2015 pela S&P e Fitch e em 2016 pela Moody’s). A tabela abaixo mostra os 

atuais ratings soberanos atribuídos ao país: 

 

Tabela 2 - Notas atribuídas ao Brasil pelas três maiores Agências 

 
Moody's S&P Fitch 

Grau de 
Investimento 

Aaa AAA AAA 

Aa1 AA+ AA+ 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- AA- 

A1 A+ A+ 

A2 A A 

A3 A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Baa2 BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- 

Grau Especulativo 

Ba1 BB+ BB+ 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

B1 B+ B+ 

B2 B B 
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B3 B- B- 

Caa1 CCC+ CCC 

Caa2 CCC CC 

Caa3 CCC- C 

Ca CC DDD 

C C DD 

SD RD 

NR D 

Moody’s  : Ba2 (última alteração em 24 de fevereiro de 2016; perspectiva negativa). 
S&P  : BB (última alteração em 17 de fevereiro de 2016; perspectiva negativa). 
Fitch  : BB+ (última alteração em 05 de maio de 2016; perspectiva negativa). 

 

Como parte dos investidores institucionais somente pode investir em emissores 

qualificados com grau de investimento por, pelo menos, duas agências de classificação de 

risco, então o atual rebaixamento para grau especulativo pela S&P talvez não tenha efeito 

imediato no volume de recursos aplicados no país. No entanto, a expectativa de rebaixamento 

do Brasil pelas outras duas principais agências nos próximos meses já poderia ser suficiente 

para investidores quererem destinar seu capital a outros destinos mais bem avaliados. 

No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários é o órgão responsável pela 

regulação das agências de rating. Atualmente, sete empresas são habilitadas sendo, além das 

três americanas, quatro de origem brasileira (CVM, 2016): 

 

Tabela 3 - Agências  habilitadas pela CVM 
  Razão Social  País 

1 ARGUS CLASSIFICADORA DE RISCO DE CRÉDITO LTDA. Brasil 

2 AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA Brasil 

3 FITCH RATINGS BRASIL LTDA. EUA 

4 LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. Brasil 

5 MOODY'S AMÉRICA LATINA LTDA. EUA 

6 SR RATING PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP Brasil 

7 STANDARD AND POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA. EUA 
 

 

1.6 Critérios adotados na emissão de ratings soberanos 

Cada agência de classificação de risco adota seus próprios critérios quantitativos e 

qualitativos para definição e atribuição do rating a determinado emissor. Apesar de existirem 

diversas variáveis em comum, os pesos atribuídos e a forma de composição do rating final 

varia entre elas. 

Além disso, dentro de cada agência a metodologia também vêm se alterando ao 

longo dos anos, de forma a se ajustar às deficiências detectadas nas últimas crises. 
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A seguir, serão detalhadas as formas de atribuição do rating soberano de cada 

uma das três maiores agências.  

 

1.6.1  Standard & Poor’s 

A S&P (2014) se baseia em 5 fatores fundamentais para a análise de crédito 

soberano: 

Tabela 4 - Fatores Chave na análise de crédito soberano da S&P 
Fatores Chave Descrição 

Escore Institucional Efetividade institucional 

Escore Econômico Estrutura econômica e perspectiva de crescimento 

Escore Externo Liquidez externa e posição de investimento internacional 

Escore Fiscal 
Desempenho fiscal e flexibilidade, combinado com 
endividamento 

Escore Monetário Flexibilidade monetária 

 

Cada fator recebe uma pontuação que varia numa escala de 1 a 6 (sendo 1 o mais 

forte e 6 o mais fraco) e leva em consideração fatores quantitativos e qualitativos, divididos 

em fatores primários e secundários. Num segundo passo, são incluídos na análise fatores de 

ajuste, que têm uma influência menor, mas podem fornecer um viés de elevação ou redução 

do rating. 

Os escores são então combinados e são formados dois perfis: um institucional e 

econômico - que reflete a resiliência da economia e a estabilidade das instituições - e a 

flexibilidade e desempenho – que indica a sustentabilidade do equilíbrio fiscal do governo e 

sua flexibilidade fiscal e monetária.  

A conjunção dos perfis determinam um nível indicativo de rating e, por fim, 

fatores de ajustes são considerados para determinação do rating soberano em moeda 

estrangeira. 

Figura 1 - Estrutura de Emissão de Ratings Soberanos da S&P
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1.6.1.1 Escore Institucional 

O  Escore Institucional considera que as instituições e as políticas públicas do país 

afetam seus fundamentos de crédito e influenciam na sustentabilidade de suas finanças 

públicas, no crescimento econômico sustentável e na forma de se comportar em meio a crises 

políticas ou econômicas.  

O fator principal considerado é a eficácia, estabilidade e previsibilidade da 

elaboração de políticas do país e suas instituições políticas, incluindo-se na análise o histórico 

de gestão de crises, os desafios atuais ou potenciais e a capacidade de as instituições 

responderem às demandas sociais. 

 

Tabela 5 - Escore Institucional da S&P 
Escore Institucional 

Fator   Descrição Indicadores 

Fatores 
primários  

Efetividade, estabilidade e 
previsibilidade da formulação de 
políticas e instituições 

Histórico de gestão de crises políticas, econômicas e do 
setor financeiro 

Previsibilidade da estrutura política e institucional geral  

Desafios atuais ou potenciais às instituições políticas 

Capacidade das instituições políticas responderem às 
prioridades sociais 

Fatores 
Secundários 

Transparência e "accountability" 
de instituições, informações e 
processos, bem como a 
cobertura e confiabilidade da 
informação estatística 

Existência de freios e contrapesos entre instituições 

Nível de percepção de corrupção no país 

Aplicação imparcial dos contratos e respeito pelo Estado de 
Direito 

Independênca dos institutos de estatística e meios de 
comunicação 

Fatores de 
ajuste 

Cultura governamental de 
pagamento da dívida 

Atrasos significativos e sustentados sobre a dívida oficial 
com governos estrangeiros e entidades do próprio governo 

Riscos de segurança externos Guerra ou ameaça de guerra 

 

1.6.1.2 Escore Econômico 

O Escore Econômico examina a capacidade do país de gerar uma base forte de 

receitas para o governo soberano, contribuindo para a flexibilidade de suas políticas fiscal e 

monetária e para o aumento de sua capacidade de sustentar seu endividamento. 

Neste escore, o fator mais importante é o nível de renda, sendo o PIB per capita 

considerado a medida mais importante de receita, convertido em dólares.  

 

Tabela 6 - Escore Econômico da S&P 
Escore Econômico 

Fator   Descrição Indicadores 
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Fatores 
primários 

Níveis de Renda 
PIB per capita 

PIB real per capita (% crescimento) 
Índice de Preço ao Consumidor (Média % crescimento) 

Fator de 
ajuste 

Perspectiva de 
Crescimento Econômico 

Depósitos de instituições depositárias em custódia (% 
crescimento) 

Crescimento tendencial do PIB per capita 

Diversidade Econômica e 
Volatilidade 

Base Monetária 

Exposição a uma única indústria cíclica (mais de 20% do PIB) 

Exposição a desastres naturais ou condições meteorológicas 
adversas 

Volume de ativos líquidos do governo geral (acima de 50% do PIB) 

 

 

1.6.1.3 Escore Externo 

O Escore Externo reflete a capacidade de um país em obter recursos externos para 

honrar com as obrigações de setores público e privado junto a não-residentes. Refere-se às 

operações e posições de todos os residentes em relação aos não-residentes, pois é a totalidade 

que afeta a competitividade do país e a percepção do investidor estrangeiro. 

São três os fatores chaves considerados: o status da moeda em transações 

internacionais, a liquidez externa do país e sua posição externa. Governos que têm suas 

moedas usadas em transações financeiras fora de suas fronteiras recebem um escore maior, 

dado que seriam menos vulneráveis a mudanças realizadas pelos investidores do que outros 

países. Para a liquidez externa, a principal medida é a relação entre necessidades de 

financiamento externo bruto e a soma das receitas de conta corrente, mais as reservas 

cambiais oficiais utilizáveis. Para a posição externa, é utilizada a razão da dívida externa 

líquida estreita (subtrai ativos externos líquidos do setor público e ativos do setor financeiro) 

pelas receitas em conta corrente. 

 

Tabela 7 - Escore Externo da S&P 
Escore Externo 

Fator   Descrição Indicadores 

Fatores 
primários 

Status da moeda em transações 
internacionais 

Receitas em Conta Corrente 
Reservas Oficiais 

Reservas Utilizáveis 
Mais de 3% do total de reservas internacionais mundiais 

alocadas no soberano 

Mais de 1% do volume de negócios global transacionado na 
moeda do soberano 

Liquidez externa 
Necessidades de financiamento externo bruto / (Receitas de 

Conta Corrente + Reservas Cambiais Utilizáveis) 
Investimento Direto Estrangeiro (FDI)/GDP (%) 

Endividamento externo Dívida Externa Líquida / Receitas em Conta Corrente 

Fatores de 
ajuste  

Volatilidade nos termos de troca 
Desvio padrão das variações dos termos de troca acima de 

10% 
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Déficit/Superávit em conta 
corrente  

Déficit/Superávit em Conta Corrente por Receitas em Conta 
Corrente 

Risco de deterioração do 
financiamento externo 

Não especificado 

Inconsistência nas estatísticas 
externas  

Não especificado 

Baixo endividamento oriundo de 
dificuldades de acesso a 

mercados externos 
Não especificado 

 

 

1.6.1.4 Escore Fiscal 

O Escore Fiscal avalia a sustentabilidade do déficit e o endividamento de um país. 

A análise é dividida em dois segmentos, separadamente: desempenho fiscal e endividamento. 

Cada segmento recebe uma nota, que pode ser alterada por fatores de ajuste, sendo o escore 

final obtido pela média. 

A principal medida para avaliação do desempenho fiscal é variação do estoque da 

dívida bruta do governo geral, expressa como percentual do PIB. A nota é ponderada por 

fatores de ajuste como flexibilidade fiscal - que pode possibilitar ao governo tomar medidas 

para mitigar efeitos de crises econômicas e restaurar o equilíbrio fiscal – e vulnerabilidades e 

desafios fiscais de longo prazo que podem comprometer seus desempenhos fiscais. Alterações 

demográficas, como o envelhecimento da população, são potenciais condutores de 

desequilíbrio fiscal e, por este motivo, podem ser inseridos na análise de flexibilidade fiscal 

do governo. 

No caso do endividamento, os fatores considerados são a dívida líquida do 

governo geral em relação ao PIB e a despesa com juros do governo geral como percentual das 

receitas, tendo como fator de ajuste o acesso ao financiamento e a estrutura da dívida. 

 

Tabela 8 - Escore Fiscal da S&P 
Escore Fiscal 

Fator   Descrição Indicadores 

1º Fator 
primário 

Desempenho fiscal e flexibilidade 
Variação do estque da dívida bruta do governo geral como 

percentual do PIB 

Fatores de 
ajuste 

Ativos financeiros líquidos 
Depósitos do governo em instituições financeiras + 

participações minoritárias em depósitos, títulos ou outros 
(mais de 25% do PIB) 

Habilidade em aumentar receitas 
e/ou cortar despesas no curto 

prazo 

Avaliação qualitativa em comparação com os pares com nível 
de desenvolvimento comparável 

Insustentabilidade ou volatilidade 
da Receita 

Alta dependência de impostos sobre o volume de negócios do 
setor imobiliário ou royalties (acima de 25%) 
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Deficiências em serviços básicos 
e infraestrutura (educação, 

saúde, padrão de vida) 
Envelhecimento da população 

2º Fator 
primário 

Endividamento   

Dívida Geral Líquida do Governo/PIB (%) 
Dívida Geral Bruta do Governo/PIB (%) 

Despesa com juros do Governo Central/ Receita Geral do 
Governo (%) 

Fatores de 
Ajuste 

Acesso a financiamento e 
estrutura da dívida 

Mais de 40% da dívida pública bruta em moeda estrangeira ou 
com prazo médio inferior a três anos 

Dívida pública superior a 10% do PIB em termos líquidos e mais 
de 60% da dívida comercial do Governo Central detida por 

não-residentes 

Serviço da dívida vulnerável devido a perfil de amortização que 
varie em mais de 5% do PIB de um ano para outro 

Passivos contingentes 

Custo estimado de perdas e recapitalização do setor bancário 
em um período de três anos sob cenário de estresse 

Custo estimado de apoio a empresas não-financeiras do setor 
público com dívida de mais de 1% do PIB 

Perda potencial em garantias soberanas formais ou implícitas, 
operações quase-fiscais, securitizações, PPPs 

 

 

1.6.1.5 Escore Monetário 

Por fim, o Escore Monetário avalia o quanto a autoridade monetária do país 

consegue propiciar condições para o crescimento econômico sustentável e atenuar choques 

econômicos ou financeiros, uma vez que os instrumentos de política monetária podem 

estimular as condições de crédito ou restringi-las, a depender do objetivo pretendido.  

A nota é atribuída após a análise do regime cambial (com peso de 40%) e da 

credibilidade da política monetária (com peso de 60%) – esta última medida, entre outros 

fatores, pela evolução da inflação ao longo de um ciclo econômico. O nível de 

desenvolvimento do sistema financeiro e dos mercados de capitais também é levado em 

consideração, dado que são os canais por meio dos quais as decisões de política monetária são 

transmitidas à economia real. 

 

Tabela 9 - Escore Monetário da S&P 
Escore monetário 

Fator   Descrição Indicadores 

Fatores 
primários  

Política cambial Regime de câmbio 

Credibilidade da política 
monetária  

Independência operacional 

Administração e independência jurídica 

Efetividade e tendência da 
inflação  

Histórico de estabilidade de preços 

Fatores 
de ajuste 

Nível de desenvolvimento do 
sistema financeiro e mercado 

de capitais 

Alto nível de intermediação financeira (custódia sobre residentes e 
capitalização de mercado de tpitulos de dívida não soberana 

acima de 50% do PIB) 
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Dolarização da economia 
Depósitos de residente ou empréstimos em moeda estrangeira 

acima de 50% do total 

Flexibilidade da Política 
monetária 

Capacidade de reduzir as taxas de juros efetivamente sem 
pressões inflacionárias ou utilização de instrumentos monetários 

para restringir condições de crédito 

Moeda controlada por outro país 

 

 

1.6.2  Moody’s 

A análise de risco soberano da Moody’s se baseia em quatro fatores: Força 

Econômica, Força Institucional, Força Fiscal e Vulnerabilidade ao Risco de Evento. 

Cada fator é calculado com base em subfatores, que por sua vez são estimados por 

meio de indicadores. Cada indicador é associado a uma escala de 15 níveis, variando de Muito 

Alta Mais (VH+, Very High Plus) a Muito Baixa Menos (VL-, Very Low Minus). A mesma 

escala é utilizada para atribuir a pontuação do subfator e, posteriormente, do respectivo fator. 

Os fatores Força Econômica e Força Institucional recebem o mesmo peso e são 

conjugados para formar um perfil de Resistência Econômica.  

Posteriormente, o fator Força Fiscal é agregado com o perfil de Resistência 

Econômica, gerando a Força Financeira do Governo. O peso da força fiscal maior é para 

países com resistência econômica moderada, uma vez que países com alta resistência 

econômica são menos suscetíveis a mudanças em seus indicadores de dívida. 

Na última etapa, a suscetibilidade de um país ao risco de evento é conjugada com 

a Força Financeira do Governo. Este último fator funciona como uma restrição e pode apenas 

diminuir o intervalo de rating preliminar gerado pela combinação dos três primeiros fatores. 

 

Figura 2 - Estrutura de Emissão de Ratings Soberanos da Moody's 

 

A figura a seguir mostra o resultado final obtido, que indica um intervalo de três 

níveis de ratings. Por exemplo, um Aa1 indicaria um faixa entre Aaa e Aa2. 
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Figura 3 - Faixa final do Rating Soberano da Moody's 

 

 

A seguir, serão detalhados os subfatores e índices que são considerados em cada 

fator. 

 

1.6.2.1 Força Econômica 

São considerados a adaptabilidade de um soberano ou habilidade na absorção de 

choques, bem como a capacidade de gerar receitas e honrar suas dívidas a médio prazo. A 

ausência de força econômica, nas análises realizadas pela agência, foi um fator decisivo de 

inadimplência, sendo causado principalmente por uma dívida alta ou estagnação econômica 

de longo prazo. 

  Este fator é composto pela avaliação de três subfatores: Dinâmica do 

Crescimento (que corresponde a 50% da nota), Escala da Economia (25%) e Renda Nacional 

(25%).  

Dois fatores de ajustes são incorporados: Diversificação Econômica - que 

contribui para a habilidade do soberano na absorção de choques ou diminui sua avaliação, em 

caso de dependência de um único setor ou commodity -, e o Boom de Crédito, que avalia se 

um eventual excesso de crédito estaria distorcendo indicadores (como o crescimento do PIB, 

PIB per capita, PIB nominal), bem como o a gravidade potencial de uma queda inesperada no 

crédito. Este último fator de ajuste só poderá reduzir a nota final atribuída ao fator. 

 

Tabela 10 - Força Econômica da Moody’s 
Força econômica 

Subfator Ponderação Indicadores do Subfator 

Dinâmica de 
crescimento 

50% 

Média de crescimento real do PIB t-4 a t+5) 

Volatilidade no crescimento real do PIB (t-9 a t) 

Índice de competitividade global do Fórum Econômico Mundial (t) 

Escala da economia 25% PIB nominal (US$) (t) 

Renda nacional 25% PIB per capita (PPP, US$) (t) 
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Fatores de ajuste 1 a 6 
Diversificação Econômica 

Boom de crédito 

 

 

1.6.2.2 Força Institucional 

O segundo fator avalia se o ambiente institucional do soberano lhe propicia 

condições, aliado à sua capacidade, de realizar políticas econômicas sólidas que promovam o 

crescimento econômico. Instituições enfraquecidas de gestão orçamentária e em cenário de 

incerteza política, mesmo em níveis de dívida em relação ao PIB relativamente baixos, têm 

sido relacionados a inadimplência de países. 

Dois subfatores compõem a análise da Força Institucional: o Ambiente 

Institucional e sua eficácia (75% da nota) e a Credibilidade e eficácia da Política (25%).  

O primeiro utiliza três indicadores do Banco Mundial, cujos objetivos são captar: 

i. a qualidade da administração e a independência do serviço público da interferência política, 

ii. os direitos de propriedade e a independência do poder judiciário; e iii. o controle da 

corrupção.  

O segundo tem como principal indicador o Desempenho da inflação, por meio do 

histórico de inflação do soberano e complementado pela credibilidade do banco central ou 

autoridade monetária e sua capacidade de intervir no sistema financeiro durante uma crise. 

Secundariamente, a Volatilidade da Inflação oferece informações sobre o grau de incerteza na 

política monetária. 

Em seguida, os subfatores são ajustados por um fator de Histórico de 

inadimplência, com a inclusão de elementos o risco de nova ocorrência, o quão recente e o 

tamanho da perda ocorrida. 

 

Tabela 11 - Força Institucional da Moody’s 
Força institucional 

Subfator Ponderação Indicadores do Subfator 

Quadro institucional e 
eficácia 

75% 

Índice de eficácia governamental do Banco Mundial 

Índice da regra geral do Banco Mundial 

Índice de controle de corrupção do Banco Mundial 

Credibilidade e eficácia da 
política 

25% 
Nível de inflação (t-4 a t+5) 

Volatilidade da inflação (t-9 a t) 

Fatores de ajuste 1 a 6 Histórico de inadimplência 

 

 

1.6.2.3 Força Fiscal 
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A agência considera que desequilíbrios fiscais e externos persistentes, 

caracterizados por acúmulo de dívidas e dependência de credores externos, levam à 

inadimplência. 

São dois os subfatores: a Carga de Dívidas relativas (Dívida/PIB, 

Dívida/Receitas) e a Acessibilidade da dívida (pagamento de juros como proporção da 

Receita e do PIB).  

Avaliado individualmente, o nível da dívida não determina o risco de 

inadimplência de um soberano, mas é um ponto de partida e é relevante para a análise 

conjunta com os demais índices. Além da dívida bruta total, que inclui Governos Central, 

regionais e locais, a dívida do Governo Central também é analisada separadamente. 

A Acessibilidade da dívida avalia se a carga do serviço da dívida do soberano é 

compatível com a Receita gerada e, numa análise mais ampla, como proporção do PIB.   

Os subfatores são ajustados por quatro variáveis, que tentam captar a 

complexidade e diversidade dos componentes da dívida: Tendência da dívida, Dívida do 

governo em moeda estrangeira uma proporção alta seria um indicativo de risco de 

inadimplência), Outras dívidas do setor público (como outras empresas) e Ativos financeiros 

ou fundos soberanos do setor público. 

 

Tabela 12 - Força Fiscal da Moody’s 
Força fiscal 

Subfator Ponderação Indicadores do Subfator 

Carga de dívida 50% 
Dívida geral do governo/PIB (t) 

Dívida geral do governo/Receitas (t) 

Acessibilidade da 
dívida 

50% 
Pagamentos de juros gerais do governo/Receita (t) 

Pagamentos de juros gerais do governo/PIB (t) 

Fatores de ajuste 1 a 6 

Tendência de dívida (t-4 a t+1) 

Dívida geral do governo em moeda estrangeira/Dívida geral do 
governo (t) 

Outras dívidas do setor público/PIB (t) 

Ativos financeiros ou fundos soberanos do setor público/PIB (t) 

 

 

1.6.2.4 Vulnerabilidade ao Risco de Eventos 

O último fator diferencia-se dos demais por tentar assimilar o risco de eventos 

imprevistos e súbitos extremos prejudiquem as finanças públicas do soberano e levem a uma 

grave deterioração de seu perfil de crédito, tais como crises bancárias, cambiais ou políticas, 

enquanto os três primeiros avaliam a habilidade do governo de resistir a choques no médio 

prazo.  
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As áreas de Risco avaliadas são: 

I. Risco Político: o aumento deste risco, desdobrado em interno e geopolítico,  pode levar 

ao aumento da probabilidade de inadimplência.  

II.  Risco de Liquidez do Governo: Países com maior liquidez em suas carteiras estão em 

situação melhor, tendo em vista que, para honrar sua dívida, o soberano necessita de 

liquidez. 

III.  Risco do Setor Bancário e outros Passivos Contingentes (PCs): os PCs são passivos não 

incluídos no balanço patrimonial que, para afetar as finanças do governo, depende da 

ocorrência de eventos específicos. Além das garantias governamentais explícitas, 

abrange todos os emissores relacionados ao governo (GRI – Government Related 

Issuers). Já um sistema bancário grande, ao tempo em que pode indicar solidez, pode 

também representar um potencial risco, pois quanto maior em dimensão, maior o 

passivo contingente.  

IV.  Risco de Vulnerabilidade Externa: Países que necessitam amortizar dívidas em moeda 

estrangeira e apresentam escassez de moeda forte podem enfrentar depreciação na taxa 

de câmbio e diminuição de suas reservas oficiais, levando a uma restrição na balança de 

pagamentos. 

 

Tabela 13 - Vulnerabilidade ao Risco de Eventos da Moody’s 
Vulnerabilidade ao risco de evento 

Subfator Ponderação Indicadores do Subfator 

Risco político 
Função 
máxima 

Risco político interno: índice de voz e responsabilidade do Banco 
Mundial² e PIB per capita. 

Risco geopolítico  

Risco de liquidez do 
governo 

Função 
máxima 

Indicadores fundamentais: Necessidades de financiamento bruto em 
relação ao PIB; Percentual da dívida geral detida por não residentes. 

Tensão de financiamento do mercado: medidas de risco de 
inadimplência (CDS, ratings de títulos) 

Risco do setor bancário 
Função 
máxima 

Força do sistema bancário: Avaliação de crédito da linha de base 
média (BCA)³ do sistema bancário. 

Tamanho do sistema bancário: Total de ativos bancários em relação 
ao PIB. 

Vulnerabilidades de financiamento: Razão dos empréstimos sobre 
depósitos do sistema bancário. 

Risco de vulnerabilidade 
externa 

Função 
máxima 

(Saldo da conta corrente + IDE)/PIB (t) 

Indicador de vulnerabilidade externa (IVE (t+2): capacidade de 
suportar temporariamente a uma diminuição na confiança de 

investidores devido a percepção de risco elevado o aperto geral de 
liquidez. 

Posição de investimento internacional líquido/PIB (t): diferença 
entre o valor de mercado de ativos externos do país e o de seus 

passivos em relação ao PIB. 
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¹ O risco segue uma função máxima, ou seja, assim que uma área de risco é classificada como elevada, a vulnerabilidade do 
país ao Risco de Evento é classificada nesse nível específico como elevado. 
² “World Bank Voice and Accountability Index”, englobado no indicador “Governance Indicators” 
³ BCA: Bank Baseline Credit Assessment, opinião emitida pela Moody’s. 
4 IDE: Investimento Direto Estrangeiro 

 

1.6.3 Fitch   

A Fitch (2016) utiliza uma combinação de duas metodologias para definir um 

rating de crédito soberano: o Sovereign Rating Model (SRM) e o Qualitative Overlay (QO), 

ou Fatores Qualitativos.  

O QO é uma avaliação prospectiva que descreve os fatores qualitativos de ajuste 

não necessariamente observáveis, podendo ser refletido na alteração da nota obtida pelo 

modelo em um intervalo de -2 até +2, para cada um dos pilares principais.   

O SRM é um modelo econométrico que busca estimar, por meio de regressão 

OLS (Ordinary Least Squares) e baseado em 18 critérios quantitativos econômicos e 

financeiros, uma nota que é utilizada em conjunto com o QO como uma ferramenta para a 

definição do rating de longo prazo em moeda estrangeira do soberano. O modelo compreende 

todos os entes soberanos avaliados pela Fitch entre 2000 e 2013, o que torna o modelo 

circular e diferente das metodologias das demais agências, por definir ratings que, 

posteriormente, serão utilizados na análise deste mesmo soberano.  

O produto do SRM é uma pontuação que corresponde linearmente a um rating de 

emissor soberano para dívidas em moeda estrangeira de longo prazo, conforme figura 

seguinte: 

Figura 4 - Escore SRM da Fitch 

 

Assim, o rating soberano é definido pelo comitê da agência levando-se em conta 

não apenas o resultado do SRM, que não envolve julgamentos subjetivos, como também 

aspectos adicionais constantes do QO, não necessariamente previstos no modelo.  



23 
 

Ambos (SRM e QO) se fundamentam nos mesmos quatro pilares: Políticas e 

Desempenho Macroeconômico; Fatores estruturais; Finanças Públicas; e Setor Externo, que 

serão descritos a seguir. 

 

1.6.3.1 Desempenho Macroeconômico 

O primeiro fator chave considera que o setor público exerce uma poderosa 

influência sobre o desempenho e estabilidade macroeconômicos e avalia: i. a volatilidade 

macroeconômica, que pode limitar poupança e investimentos e dificultar a tomada de decisão 

de longo prazo; ii. períodos de inflação estável, que contribui para a elevação de níveis de 

renda e maior resiliência a choques; iii. a dolarização da economia: um alto estoque de 

depósitos em moeda estrangeira é vulnerável a ataques especulativos e pode rapidamente 

sofrer uma fuga de capitais; iv. A sustentabilidade da política cambial: regimes cambiais 

inapropriados podem ser extremamente prejudiciais ao ambiente macroeconômico, sendo 

capazes de, caso desalinhados com a política fiscal e econômica, provocar crises financeiras. 

Para este fator, a Fitch atribui o peso de 11,80% e considera os seguntes 

indicadores: 

 

Tabela 14 - Fatores de Desempenho Macroeconômico da Fitch 

 
Fatores de Desempenho macroeconômico 

 
Indicadores Peso  Coef Descrição 

M
o

d
el

o
 S

R
M

 Volatilidade do crescimento real do 
PIB 

4.7% -0.68 
Logaritmo do desvio padrão de 10 anos da variação média 
anual do PIB real 

Inflação de preços ao consumidor 3.7% -0.07 Média de três anos da variação anual do IPC 

Crescimento real do PIB 3.4% 0.09 Média de três anos da variação anual do PIB real 

Fa
to

re
s 

Q
u

al
it

at
iv

o
s 

1. Credibilidade da política 
monetária e flexibilidade 

 -2 a +2 notas 

Inclui coerência e robustez em termos de consistência, 
flexibilidade e credibilidade das políticas fiscal e 
monetária 

2. Perspectiva de crescimento do PIB No médio prazo 

3. Estabilidade macroeconômica 
Refletida, entre outros fatores, no nível de desequilíbrios, 
nível e tendência do desemprego, e contribuições ao 
crescimento de diferentes setores da economia  

 

 

1.6.3.2 Fatores Estruturais 

O segundo fator chave se baseia em: i. critérios econômicos: economias robustas, 

com altos índices de poupança em relação ao PIB, abertura ao fluxo de investimento 

internacional e elevado PIB per capita, po exemplo, são geralmente mais flexíveis em resposta 

a choques na economia; ii. risco político: a capacidade de mobilizar recursos necessários  para 
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honrar suas obrigações financeiras, o respeito às leis e aos direitos de propriedade e o controle 

da corrupção são alguns elementos que influenciam na análise; iii. setor bancário: quando 

bem supervisionado e regulado, não só limita o risco de solvabillidade do próprio sobrerano, 

como também proporciona solidez e estabilidade a todo o sistema financeiro, beneficiando os 

agentes econômicos como um todo. 

No modelo SRM, este é o fator que contribui com o maior peso: 53,60% do total. 

Os indicadores estão descritos no quadro a seguir. 

 

Tabela 15 - Fatores Estruturais da Fitch 

 
Fatores estruturais 

 
Indicadores Peso  Coef Descrição 

M
o

d
el

o
 S

R
M

 

Indicador composto de governança  18.7% 0.07 

Média aritmética do rank de governança do Banco Mundial: 
respeito a alei; eficiência do governo; controle da corrupção; 
transparência e accountability; qualidade regulatória; 
estabilidade política e ausência de violência 

PIB per capita 15.1% 0.05 Percentil do PIB per capita a preço de mercado 

Participação no PIB mundial 12.0% 0.55 
Logaritmo da participação % no PIB (U$D) a preço de 
mercado 

Anos desde o último default 5.3% -2.52 
Função não linear do tempo desde o último default (em 
anos). Zero indica sem default após 1980. 

Oferta monetária (% PIB) 2.5% 0.33 Logaritmo da oferta de moeda (em % do PIB) 

Fa
to

re
s 

Q
u

al
it

at
iv

o
s 1. Risco política 

 -2 a +2 notas 

Inclui o nível de estabilidade política, o risco de mudanças 
estruturais ou conflitos militares, riscos geopolíticos e 
intenção de pagamento  

2. Risco do setor financeiro 
Avaliação da Fitch sobre a saúde do sistema bancário e o nível 
de riscos macroprudenciais na economia, como os rankings 
BSI e MPI da Fitch, e outras considerações relevantes  

3. Ambiente de negócios 
Refletida, entre outros fatores, na habilidade de atrair 
investimentos, no nível de poupança doméstica, na abertura 
a fluxos internacionais e habilidade na absorção de choques  

 

 

1.6.3.3 Finanças Públicas 

O terceiro fator tem influência sobre toda a economia, por meio de ações do 

soberano como tributação, gastos, empréstimos e disponibilidade do crédito. Políticas fiscais 

inconsistentes podem levar a instabilidade econômica e até mesmo a crises, prejudicando 

diretamente a solvabilildade do soberano. Quanto mais vulnerável as finanças públicas são a 

choques, menor a capacidade de sustentabilidade de um dado nível de dívida. 

Para a Fitch, a principal medida de endividamento de um soberano é a dívida 

geral do Governo Central, bruta e líquida, apesar de não correlacionada linearmente com sua 

solvabilidade. Além disso, são considerados o resultado fiscal, como o vencimento, taxa de 
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juro, composição da dívida e o grau de flexibilidade orçamentária, como a participação do 

pagamento dos juros nos gastos totais em relação às receitas do Governo. 

Este fator contribui com o peso de 16,70% na estimação do modelo SRM, 

conforme quadro abaixo. 

 

Tabela 16 - Fatores de Finanças Públicas da Fitch 
 

 
Fatores de Finanças Públicas 

 
Indicadores Peso  Coef Descrição 

M
o

d
el

o
 S

R
M

 

Dívida bruta total 6.7% -0.02 
Média de três anos da dívida bruta do Governo Central (em 
% do PIB) 

Despesa com juros (% Receitas) 4.0% -0.04 
Média de três anos dos pagamentos de juros (em % da 
receita do Governo Central) 

Resultado fiscal (% PIB) 3.7% 0.06 
Média de três anos do resultado fiscal do Governo Central 
(% do PIB) 

Dívida pública em moeda estrangeira  
(em % da dívida bruta do Governo 
Central) (Pecado Original) 

2.3% -0.01 
Média de três anos da participação da dívida em moeda 
estrangeira (em % da dívida bruta do Governo Central) 

Fa
to

re
s 

Q
u

al
it

at
iv

o
s 

1. Flexibilidade de financiamento fiscal 

 -2 a +2 notas 

Inclui o acesso ao mercado, a capacidade de emissão ciom 
rendimentos sustentáveis e prazos longos em moeda 
nacional, a robustez do mercado de capital local, o acesso 
a outras fontes potenciais de financiamento, a capacidade 
de emissão num cenário de estresse,  a presença de 
grandes depósitos de soberanos e outros recursos 

2. Sustentabilidade da dívida pública 

Inclui a trajetória da dinâmica da dívida, o envelhecimento 
sobre o saldo primário, os ativos soberanos e a extensão e 
natureza do passivo contingente que poderiam se 
perenizar no balanço soberano 

3. Rigidez fiscal 
Focado na extensão da base de receitas,  
na concentração/diversificação das fontes de receitas e no 
nível da rigidez orçamentária em termos de gasto corrente  

 
 
1.6.3.4 Setor Externo 

A Fitch analisa o fluxo de comércio e os principais componentes das contas do 

Balanço de Pagamentos para avaliar a classificação do rating soberano, considerando 

movimentações de residentes e não-residentes e a vulnerabilidade das receitas em conta 

corrente – a concentração em uma única commodity aumenta a vulnerabilidade; elevados 

níveis de déficits em conta corrente, quando financiados por fluxo de capital potencialmente 

volátil também são uma fonte de risco. 

A principal medida de solvência externa é baseada no conceito de dívida externa 

líquida como percentual do PIB e Receitas de Conta corrente (CXR). Similarmente, a análise 
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dos ativos e passivos externos e fatores que influenciam na sustentabilidade do nível de dívida 

externa também são incluídas, como a disposição de não-residentes em comprar ativos 

domésticos e a distribuição dos ativos e passivos externos por setor. A habilidade de tomar 

empréstimos em moeda local reduz a vulnerabilidade da economia e contribui para a 

qualidade do crédito do soberano. 

No modelo SRM, os indicadores do Setor Externo contribuem com 18% do peso 

para a atribuição do score de um emissor soberano. 

 

Tabela 17 – Fatores de Setor Externo da Fitch 

 
Fatores de Setor Externo 

 
Indicadores Peso  Coef Descrição 

M
o

d
el

o
 S

R
M

 

Flexibilidade da reserva monetária 8.5% 0.60 

Reserve currency flexibility based on the natural logarithm of 
the share of that country’s currency in global foreign-
exchange reserve portfolios (plus a technical constant), as 
reported by the IMF in its COFER database (updated quarterly 
with a four-month lag) 

Ativos externos líquidos soberanos 
(% PIB) 

4.2% 0.01 
Média centralizada de três anos de ativos externos líquidos (% 
do PIB) 

Dependência de commodities 2.1% -0.01 
Participação de bens não manufaturados na CXR (Receitas em 
Conta Corrente) 

Reservas internacionais oficiais  1.4% 0.03 
Estoque de reservas internacionais (inclusive ouro) expresso 
em meses de cobertura de pagamentos de importação 

Serviço da dívida externa (% CXR) 1.3% -0.02 
Média centralizada de três anos da participação do serviço de 
juros da dívida (em % das Receitas em Conta Corrente) 

Saldo em conta corrente + 
Investimento Estrangeiro Direto (% 
PIB) 

0.5% 0.00 
Média centralizada de três anos do resultado da conta 
corrente + IED líquido (em % do PIB) 

Fa
to

re
s 

Q
u

al
it

at
iv

o
s 1. Flexibilidade de financiamento 

externo  

 -2 a +2 notas 

Reflete a resiliência e variedade de fontes de financiamento 
externo, registro de acesso ao mercado por devedores 
nacionais em mercados internacionais a rendimentos 
suistentáveis e longo rpazo, acesso a outras fontes externas 
de financiamento, posição de liquidez 

2. Sustentabilidade da dívida externa  
Reflete a extensão de desequilíbrios externos que possam ter 
se desenvolvido e o nível, tendência e estrutura da dívida 
externa  

3. Vulnerabilidade a choques 
Reflete o potencial de eventos externos em expor fraquezas 
na estrutura das finanças externas   

 

 

1.7 Comparativo entre as metodologias  

Confrontando-se a metodologia utilizada pelas três maiores agências, é possível 

identificar similaridade nos pilares principais que norteiam a avaliação de cada uma, como: 

fatores macroeconômcos, fatores institucionais, finanças públicas e setor externo, apesar da 

diferença nos pesos atribuídos a cada um e indicadores utilizados. Todas adotam parâmetros 

quantitativos e qualitativos (nem sempre detalhados ou mensuráveis), proporcionando uma 

boa parte de subjetividade na atribuição do rating final. 



 

Moody’s e S&P geram e compõem o 

bastante similar, atribuindo not

Fitch se diferencia por ser a única que utiliza modelo econométrico, sendo o 

variável estimada e um conjunto de variáveis quantitativas as independentes. Esta última 

agência também se distingue das demais pela característica circular de seu modelo, que adota, 

na sua avaliação, os ratings

 

  
 

  
 

  
 

P
ila

re
s 

Escore Econômico 

Escore Institucional 

Escore Fiscal 

Escore Externo 

Escore monetário 

M
et

o
d

o
lo

gi
a 

Cada fator é conjugado com o(s) 
anterior(es) e compõe(m) um 
novo fator, adequados por 
fatores de ajustes. 
Ao final, uma matriz iestabelece 
a faixa de rating indicativo do 
soberano. 

Es
ca

la
 d

e 

N
o

ta
s 

AAA a D 

Si
n

ai
s 

ad
ic

io
n

ai
s 

Credit Watch:  Revela a 
potencial direção de um rating

de curto ou longo prazo.  

Perspectivas (Outlooks) : Indica 
a potencial direção de um 
rating de crédito de longo prazo 
no médio prazo (normalmente 
de seis meses a dois anos). 

 

A S&P elenca 

negativo entre AAA e CCC para mostrar a posição relativa dentro 

23 possíveis notas para ratings

A Moody’s possui 

(sendo 1 o nível mais alto no ramking), totalizando 21 notas em sua escala. 
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Moody’s e S&P geram e compõem o rating soberano indicativo de maneira 

bastante similar, atribuindo notas aos fatores e conjugando os pilares sequencialmente. A 

Fitch se diferencia por ser a única que utiliza modelo econométrico, sendo o 

variável estimada e um conjunto de variáveis quantitativas as independentes. Esta última 

se distingue das demais pela característica circular de seu modelo, que adota, 

ratings emitidos pela própria agência. 

Tabela 18 – Comparativo entre as agências 
 

  
 

 

  
 

  

Força Econômica Desempenho Macroeconômico

Força Institucional Fatores Estruturais

Força Fiscal Finanças Públicas

Vulnerabilidade ao risco de 
evento 

Setor Externo

Cada fator é conjugado com o(s) 
anterior(es) e compõe(m) um 
novo fator, adequados por 

Ao final, uma matriz iestabelece 
indicativo do 

Cada fator é conjugado com 
o(s) anterior(es) e compõe(m) 
um novo fator, adequados por 
fatores de ajustes. 
Ao final, uma matriz estabelece 
a faixa de rating indicativo do 
soberano. 

Modelo econométrico (SRM) e 
critérios (QO 
são utilizados para definição do 
(IDR - Issuer Default 
Para algumas variáveis, é elaborado 
um ranking, cuja colocação depende 
do desempenho dos demais países 
avaliados. 

AAA a C AAA a D 

rating 
 

Revisões (Reviews): Revela a 
probabilidade da direção do 
rating no curto prazo. 

Credit Watch

de mudança na direção do 
direção indicada. Pode ser Positivo, 
Negativo ou Em Desenvolvimento. 

) : Indica 
a potencial direção de um 

de crédito de longo prazo 
no médio prazo (normalmente 
de seis meses a dois anos).  

Perspectivas (Outlooks): Indica 
a potencial direção de um 
rating no médio prazo. Pode ser 
Positivo, Negativo, Estável e Em 
Desenvolvimento.  

Perspectivas (
potencial direção do 
no período de 1 a 2 anos. Pode ser 
Positivo, Negativo ou Estável. 

A S&P elenca 11 categorias de notas, qualificadas por um sinal de positivo ou 

negativo entre AAA e CCC para mostrar a posição relativa dentro de cada uma

ratings soberanos de longo prazo. 

s possui 9 categorias, qualificadas por números de 1 a 3 d

(sendo 1 o nível mais alto no ramking), totalizando 21 notas em sua escala. 

soberano indicativo de maneira 

as aos fatores e conjugando os pilares sequencialmente. A 

Fitch se diferencia por ser a única que utiliza modelo econométrico, sendo o rating soberano a 

variável estimada e um conjunto de variáveis quantitativas as independentes. Esta última 

se distingue das demais pela característica circular de seu modelo, que adota, 

  

Desempenho Macroeconômico 

Fatores Estruturais 

Finanças Públicas 

Setor Externo 

Modelo econométrico (SRM) e 
QO – Qualitative Overlay) 

são utilizados para definição do rating 
Issuer Default Ratings).  

Para algumas variáveis, é elaborado 
um ranking, cuja colocação depende 
do desempenho dos demais países 

 

Credit Watch: Revela a probabilidade 
de mudança na direção do rating na 
direção indicada. Pode ser Positivo, 
Negativo ou Em Desenvolvimento.  

Perspectivas (Outlooks): Indica a 
potencial direção do rating soberano 
no período de 1 a 2 anos. Pode ser 
Positivo, Negativo ou Estável.  

, qualificadas por um sinal de positivo ou 

de cada uma, totalizando 

9 categorias, qualificadas por números de 1 a 3 de Aa a Caa 

(sendo 1 o nível mais alto no ramking), totalizando 21 notas em sua escala.  
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A Fitch utiliza 11 categorias, qualificadas por um sinal de positivo ou negativo 

entre AAA e B, perfazendo também 23 notas possíveis, assim como a S&P. 

As três CRAs utilizam qualificadores opcionais em suas notas que, quando 

emitidos, indicam prováveis mudanças no rating no curto prazo (Credit Watches, no caso da 

S&P e Fitch ou Reviews, no caso da Moody’s) ou no médio e longo prazo (Outlooks ou 

Perspectivas).  

Dentre as três maiores, a primeira CRA a utilizar os qualificadores, além do 

rating, foi a  S&P que, a partir de 1989 passa a utilizar Outlooks opcionalmente em suas 

emissões e, a partir de 1994, Credit Watches. A Moody’s inicia a utilização de Reviews em 

1992 e, em 1997, Outlooks. Por fim a Fitch, que foi a última agência a entrar no mercado, 

institui a emissão de ratings com quailificadores a partir de 1989, com Outlooks e, a partir de 

1994, com Credit Watches.  

 

1.7.1 Mudanças nos critérios no período pós-crise 

As CRAs alegam utilizar metodologias que permitam avaliar um soberano 

Through-The-Cycle, ou seja, através de ciclos econômicos inteiros, não se deixando 

influenciar por acontecimentos específicos que, eventualmente, podem não refletir a 

capacidade de resiliência de um país em períodos de estresse (KIFF et al., 2012). 

No entanto, principalmente após a crise financeira internacional de 2007-2008, as 

agências foram duramente criticadas por atribuírem a classificação de rating mais alta – AAA 

- a títulos emitidos por instituições que, no início da crise, decretaram falência. O período foi 

marcado por uma onda de quebras de grandes e renomadas instituições que iniciou uma crise 

sistêmica e mundial do setor financeiro, mas, concomitantemente, contribuiu para 

desmistificar a imagem de irrefutabilidade e indiscutibilidade das notas emitidas pelas CRAs 

que, nos períodos imediatamente posteriores, rebaixaram as notas das instituições envolvidas, 

por vezes em mais de um nível. 

Após a crise, as agências informaram ter alterado tanto os critérios como os pesos 

atribuídos à variáveis consideradas na análise. Amstad e Packer (2015), avaliam que fatores 

quantitativos e o histórico de default do soberano ganharam maior peso. Além disso, 

diferenças no regime de política monetária (se participam de uniões monetárias ou têm maior 

independência, podendo refletir o nível de flexibilidade na implantação de sua política 

monetária); internacionalização da moeda (soberanos que emitem dívidas em sua própria 

moeda são menos vulneráveis a choques externos); risco de evento (possibilidade de 
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ocorrência de eventos repentinos que possam afetar as finanças públicas do soberano) e ciclos 

financeiros, destacando que o desempenho no crescimento e no crescimento potencial do PIB 

ganha maior ênfase do que o volume de PIB per capita.   

A Moody’s, em sua nota metodológica de setembro/2013, passa a colocar maior 

importância no crescimento econômico, no risco de evento, nos pontos fortes e nas 

vulnerabilidades externas. A agência afirma que a verificação a posteriori dos novos critérios 

em relação a ratings no início da crise financeira em 2008 teria sinalizado de maneira 

adequada a discussão sobre ratings superiores ou inferiores para a maioria dos soberanos que 

sofreram, posteriormente, alterações em vários níveis de ratings. 

A Fitch, na nota metodológica de agosto/2014, informa dar especial atenção à 

consistência e sustentabilidade do quadro da política macroeconômica, bem como sobre a 

robustez do sector financeiro, balança de pagamentos e as tendências do nível das reservas 

internacionais e outros ativos estrangeiros relativos a moeda estrangeira líquida e passivos 

externos. Acrescenta que, durante o evento de uma crise, fatores de curto prazo pesam mais, 

“o que reflete a maior importância de índices financeiros e flexibilidade de financiamento 

para os emitentes soberanos durante períodos de tensão do mercado”. 

A S&P, em seu Escore Institucional (junho de 2013), leva em consideração o 

histórico em gerenciamento de crises econômicas e financeiras passadas para avaliar a 

estabilidade das políticas implantadas. Baseia a calibração geral do critério de ratings 

soberanos no histórico de inadimplência dos governos soberanos e no efeito da crise 

econômica e financeira de 2008-2009 sobre a qualidade de crédito dos governos. 

 

1.8 Considerações Finais 

Passados mais de cem anos após a emissão do primeiro rating e, após algumas 

crises financeiras internacionais, as agências de classificação de risco podem ser descritas 

como um “mal necessário”. Muito se evoluiu desde então, principalmente no quesito 

transparência, mas a ausência de alternativas e o custo e dificuldade enfrentados pelos novos 

entrantes contribuem para a continuidade de sua utilização, não obstante as críticas e falhas 

em avaliações que vêm à tona em períodos pós-crises – normalmente acompanhados da 

ausência de responsabilização e de declarações das agências de que seus ratings são apenas 

opiniões.   

Ainda assim, como Pennartz e Snoeij (2012) afirmam, as agências de 

classificação de risco são participantes essenciais no mercado financeiro internacional; uma 
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vez que não se pode assumir que os investidores possuem todas as informações necessárias 

para avaliar, individualmente, o risco de crédito de cada emissor e que as CRAs diminuem as 

assimetrias de informação, unificam os dados públicos e privados e transformam-nos em uma 

simples nota. 

 

1.9 Apêndices 
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Tabela 19 - Comparativo entre as metodologias das três principais Agências de Classificação de Risco 

S&P 
 

Moody's 
 

Fitch 

Data de publicação: 23 de dezembro de 2014 
 

Data de publicação: 18 de dezembro de 2015 
  

Data de publicação: 18 de julho de 2016 
 

Escore Fator   Descrição Indicadores 
 

Fator 
Geral 

Subfator 
Percentual no 

Fator 
Indicadores do Subfator 

 
  Indicadores Impacto Peso  Coef Descrição  

Es
co

re
 E

co
n

ô
m

ic
o

 

Fatores 
primários 

Níveis de Renda 

PIB per capita 
PIB real per capita (% crescimento) 
Índice de Preço ao Consumidor (Média % 
crescimento) 

 

Fo
rç

a 
ec

o
n

ô
m

ic
a 

Dinâmica de 
crescimento 

50% 

Média de crescimento real do PIB t-4 a t+5) 
 

D
es

em
p

en
h

o
 m

ac
re

o
ec

o
n

ô
m

ic
o

 

Volatilidade do 
crescimento real do 
PIB 

 - 4.70 -0.68 
Logaritmo natural do desvio padrão de 10 
anos da variação média anual do PIB real  

Fator de 
ajuste 

Perspectiva de 
Crescimento 
Econômico 

Depósitos de instituições depositárias em custódia 
(% crescimento) 
Crescimento tendencial do PIB per capita 

 
Volatilidade no crescimento real do PIB (t-9 a t) 

 
Inflação de preços 
ao consumidor 

 - 3.70 -0.07 
Média centralizada de três anos da 
variação anual do IPC  

Diversidade 
Econômica e 
Volatilidade 

Base Monetária 
 

Índice de competitividade global do Fórum 
Econômico Mundial (t)  

Crescimento real do 
PIB 

+ 3.40 0.09 
Média centralizada de três anos da 
variação anual do PIB real  

Exposição a uma única indústria cíclica (mais de 20% 
do PIB)  

Escala da 
economia 

25% PIB nominal (US$) (t) 
 

Fatores Qualitativos 
 -2 a +2 
notas 

1. Credibilidade da 
política monetária e 
flexibilidade 

Inclui coerência e robustez em termos de 
consistência, flexibilidade e credibilidade 
das políticas fiscal e monetária 

 

Exposição a desastres naturais ou condições 
meteorológicas adversas  

Renda nacional 25% PIB per capita (PPP, US$) (t) 
 

2. Perspectiva de 
crescimento do PIB 
  

No médio prazo  

Volume de ativos líquidos do governo geral (acima 
de 50% do PIB)  Fatores de 

ajuste 
1 a 6 

Diversificação Econômica 
 

3. Estabilidade 
macroeconômica 

Refletida, entre outros fatores, no nível 
de desequilíbrios, nível e tendência do 
desemprego, e contribuições ao 
crescimento de diferentes setores da 
economia  

 

     
Boom de crédito 

        
 

 

xx 
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Escore Fator   Descrição Indicadores 
 

Fator 
Geral 

Subfator 
Percentual no 

Fator 
Indicadores do Subfator 

 
  Indicadores Impacto Peso  Coef Descrição 

Es
co

re
 In

st
it

u
ci

o
n

al
 

Fatores 
primários  

Efetividade, estabilidade 
e previsibilidade da 
formulação de políticas 
e instituições 

Histórico de gestão de crises políticas, 
econômicas e do setor financeiro  

Fo
rç

a 
in

st
it

u
ci

o
n

al
 

Quadro 
institucional e 
eficácia 

75% 

Índice de eficácia 
governamental do Banco 
Mundial 

 

Fa
to

re
s 

Es
tr

u
tu

ra
is

 

Indicador composto 
de governança  

+ 18.70 0.07 

Média aritmética do rank de governança do Banco Mundial: 
respeito a alei; eficiência do governo; controle da corrupção; 
transparência e accountability; qualidade regulatória; 
estabilidade política e ausência de violência 

Previsibilidade da estrutura política e 
institucional geral   

Índice da regra geral do 
Banco Mundial  

PIB per capita + 15.10 0.05 Percentil do PIB per capita a preço de mercado 

Desafios atuais ou potenciais às 
instituições políticas  

Índice de controle de 
corrupção do Banco 
Mundial 

 
Participação no PIB 
mundial 

+ 12.00 0.55 
Logaritmo natural da participação % no PIB (U$D) a preço de 
mercado 

Capacidade das instituições políticas 
responderem às prioridades sociais  Credibilidade e 

eficácia da 
política 

25% 

Nível de inflação (t-4 a t+5) 
 

Anos desde o último 
default 

 - 5.30 -2.52 
Função não linear do tempo desde o último default (em 
anos). Zero indica sem default após 1980. 

Fatores 
Secundários 

Transparência e 
"accountability" de 
instituições, informações 
e processos, bem como 
a cobertura e 
confiabilidade da 
informação estatística 

Existência de freios e contrapesos entre 
instituições  

Volatilidade da inflação (t-9 
a t)  

Oferta monetária (% 
PIB) 

+ 2.50 0.33 Logaritmo natural da oferta de moeda (em % do PIB) 

Nível de percepção de corrupção no país 
 

Fatores de ajuste 1 a 6 Histórico de inadimplência 
 

Fatores Qualitativos 
 -2 a +2 
notas 

1. Risco político 
Inclui o nível de estabilidade política, o risco de mudanças 
estruturais ou conflitos militares, riscos geopolíticos e 
intenção de pagamento  

Aplicação imparcial dos contratos e 
respeito pelo Estado de Direito       

2. Risco do setor 
financeiro 

Avaliação da Fitch sobre a saúde do sistema bancário e o 
nível de riscos macroprudenciais na economia, como os 
rankings BSI e MPI da Fitch, e outras considerações 
relevantes  

Independênca dos institutos de 
estatística e meios de comunicação       

3. Ambiente de 
negócios 

Refletida, entre outros fatores, na habilidade de atrair 
investimentos, no nível de poupança doméstica, na abertura 
a fluxos internacionais e habilidade na absorção de choques  

Fatores de 
ajuste 

Cultura governamental 
de pagamento da dívida 

Atrasos significativos e sustentados 
sobre a dívida oficial com governos 
estrangeiros e entidades do próprio 
governo 

            

Riscos de segurança 
externos 

Guerra ou ameaça de guerra 
            

 

xx 
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Escore Fator   Descrição Indicadores 
 

Fator 
Geral 

Subfator 
Percentual no 

Fator 
Indicadores do Subfator 

 
  Indicadores Impacto Peso  Coef Descrição 

Es
co

re
 F

is
ca

l 

1º Fator 
primário 

Desempenho fiscal e 
flexibilidade 

Variação do estque da dívida bruta do 
governo geral como percentual do PIB  

Fo
rç

a 
fi

sc
al

 

Carga de 
dívida 

50% 

Dívida geral do governo/PIB (t) 
 

Fi
n

an
ça

s 
Pú

b
lic

as
 

Dívida bruta total  - 6.70 -0.02 
Média centralizada de três anos da dívida bruta do 
Governo Central (em % do PIB) 

Fatores de 
ajuste 

Ativos financeiros líquidos 

Depósitos do governo em instituições 
financeiras + participações minoritárias em 
depósitos, títulos ou outros (mais de 25% 
do PIB) 

 
Dívida geral do governo/Receitas (t) 

 
Despesa com juros (% 
Receitas) 

 - 4.00 -0.04 
Média centralizada de três anos dos pagamentos de 
juros (em % da receita do Governo Central) 

Habilidade em aumentar 
receitas e/ou cortar 
despesas no curto prazo 

Avaliação qualitativa em comparação com 
os pares com nível de desenvolvimento 
comparável  

Acessibilidad
e da dívida 

50% 

Pagamentos de juros gerais do 
governo/Receita (t)  

Resultado fiscal (% PIB) 
Direcion

al 
3.70 0.06 

Média centralizada de três anos do resultado fiscal do 
Governo Central (% do PIB) 

Insustentabilidade ou 
volatilidade da Receita 

Alta dependência de impostos sobre o 
volume de negócios do setor imobiliário ou 
royalties (acima de 25%)  

Pagamentos de juros gerais do 
governo/PIB (t)  

Dívida pública em 
moeda estrangeira  
(em % da dívida bruta 
do Governo Central) 
(Pecado Original) 

 - 2.30 -0.01 
Média centralizada de três anos da participação da 
dívida em moeda estrangeira (em % da dívida bruta do 
Governo Central) 

Deficiências em serviços 
básicos e infraestrutura 
(educação, saúde, padrão 
de vida) 

Envelhecimento da população 
 

Fatores de 
ajuste 

1 a 6 

Tendência de dívida (t-4 a t+1) 
 

Fatores Qualitativos 
 -2 a +2 
notas 

1. Flexibilidade de 
financiamento fiscal 

Inclui o acesso ao mercado, a capacidade de emissão 
ciom rendimentos sustentáveis e prazos longos em 
moeda nacional, a robustez do mercado de capital 
local, o acesso a outras fontes potenciais de 
financiamento, a capacidade de emissão num cenário 
de estresse,  a presença de grandes depósitos de 
soberanos e outros recursos 

2º Fator 
primário 

Endividamento   

Dívida Geral Líquida do Governo/PIB (%) 
Dívida Geral Bruta do Governo/PIB (%)  

Dívida geral do governo em moeda 
estrangeira/Dívida geral do governo 
(t) 

 
2. Sustentabilidade 
da dívida pública 

Inclui a trajetória da dinâmica da dívida, o 
envelhecimento sobre o saldo primário, os ativos 
soberanos e a extensão e natureza do passivo 
contingente que poderiam se perenizar no balanço 
soberano 

Despesa com juros do Governo Central/ 
Receita Geral do Governo (%)  

Outras dívidas do setor público/PIB (t) 
 

3. Rigidez fiscal 

Focado na extensão da base de receitas,  
na concentração/diversificação das fontes de receitas e 
no nível da rigidez orçamentária em termos de gasto 
corrente  

Fatores de 
Ajuste 

Acesso a financiamento e 
estrutura da dívida 

Mais de 40% da dívida pública bruta em 
moeda estrangeira ou com prazo médio 
inferior a três anos  

Ativos financeiros ou fundos 
soberanos do setor público/PIB (t)        

Dívida pública superior a 10% do PIB em 
termos líquidos e mais de 60% da dívida 
comercial do Governo Central detida por 
não-residentes 

            

Serviço da dívida vulnerável devido a perfil 
de amortização que varie em mais de 5% do 
PIB de um ano para outro             

Passivos contingentes 

Custo estimado de perdas e recapitalização 
do setor bancário em um período de três 
anos sob cenário de estresse             

Custo estimado de apoio a empresas não-
financeiras do setor público com dívida de 
mais de 1% do PIB             

Perda potencial em garantias soberanas 
formais ou implícitas, operações quase-
fiscais, securitizações, PPPs             

xx 
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Escor
e 

Fator   Descrição Indicadores 
 

Fator 
Geral 

Subfator 
Percentual no 

Fator 
Indicadores do Subfator 

 
  Indicadores Impacto Peso  Coef Descrição 

Es
co

re
 E

xt
er

n
o

 

Fator
es 

primá
rios 

Status da moeda em 
transações 
internacionais 

Receitas em Conta Corrente 
Reservas Oficiais 
Reservas Utilizáveis 
Mais de 3% do total de reservas internacionais 
mundiais alocadas no soberano 

 

V
u

ln
er

ab
ili

d
ad

e 
ao

 r
is

co
 d

e 
ev

en
to

 

Risco político 
Função 
máxima 

Risco político interno: índice de voz e 
responsabilidade do Banco Mundial² e PIB 
per capita. 

 

Se
to

r 
Ex

te
rn

o
 

Flexibilidade da 
reserva monetária 

+ 8.50 0.60 

Reserve currency flexibility based on the natural logarithm of 
the share of that country’s currency in global foreign-exchange 
reserve portfolios (plus a technical constant), as reported by the 
IMF in its COFER database (updated quarterly with a four-
month lag) 

Mais de 1% do volume de negócios global 
transacionado na moeda do soberano  

Risco geopolítico  
 

Ativos externos 
líquidos soberanos 
(% PIB) 

+ 4.20 0.01 
Média centralizada de três anos de ativos externos líquidos (% 
do PIB) 

Liquidez externa 

Necessidades de financiamento externo bruto 
/ (Receitas de Conta Corrente + Reservas 
Cambiais Utilizáveis) 
Investimento Direto Estrangeiro (FDI)/GDP (%) 

 
Risco de 
liquidez do 
governo 

Função 
máxima 

Indicadores fundamentais: Necessidades de 
financiamento bruto em relação ao PIB; 
Percentual da dívida geral detida por não 
residentes. 

 
Dependência de 
commodities 

 - 2.10 -0.01 
Participação de bens não manufaturados na CXR (Receitas em 
Conta Corrente) 

Endividamento 
externo 

Dívida Externa Líquida / Receitas em Conta 
Corrente  

Tensão de financiamento do mercado: 
medidas de risco de inadimplência (CDS, 
ratings de títulos) 

 

Reservas 
internacionais 
oficiais  

+ 1.40 0.03 
Estoque de reservas internacionais (inclusive ouro) expresso em 
meses de cobertura de pagamentos de importação 

Fator
es de 
ajust

e  

Volatilidade nos 
termos de troca 

Desvio padrão das variações dos termos de 
troca acima de 10%  

Risco do 
setor 
bancário 

Função 
máxima 

Força do sistema bancário: Avaliação de 
crédito da linha de base média (BCA)³ do 
sistema bancário. 

 
Serviço da dívida 
externa (% CXR) 

 - 1.30 -0.02 
Média centralizada de três anos da participação do serviço de 
juros da dívida (em % das Receitas em Conta Corrente) 

Déficit/Superávit em 
conta corrente  

Déficit/Superávit em Conta Corrente por 
Receitas em Conta Corrente  

Tamanho do sistema bancário: Total de 
ativos bancários em relação ao PIB.  

Saldo em conta 
corrente + 
Investimento 
Estrangeiro Direto 
(% PIB) 

Direcion
al 

0.50 0.00 
Média centralizada de três anos do resultado da conta corrente 
+ IED líquido (em % do PIB) 

Risco de deterioração 
do financiamento 
externo 

Não especificado 
 

Vulnerabilidades de financiamento: Razão 
dos empréstimos sobre depósitos do 
sistema bancário. 

 

Fatores Qualitativos 
 -2 a +2 
notas 

1. Flexibilidade de 
financiamento 
externo  

Reflete a resiliência e variedade de fontes de financiamento 
externo, registro de acesso ao mercado por devedores 
nacionais em mercados internacionais a rendimentos 
suistentáveis e longo rpazo, acesso a outras fontes externas de 
financiamento, posição de liquidez 

Inconsistência nas 
estatísticas externas  

Não especificado 
 

Risco de 
vulnerabilida
de externa 

Função 
máxima 

(Saldo da conta corrente + IDE)/PIB (t) 
 

2. Sustentabilidade 
da dívida externa  

Reflete a extensão de desequilíbrios externos que possam ter 
se desenvolvido e o nível, tendência e estrutura da dívida 
externa  

Baixo endividamento 
oriundo de 
dificuldades de acesso 
a mercados externos 

Não especificado 
 

Indicador de vulnerabilidade externa (IVE 
(t+2): capacidade de suportar 
temporariamente a uma diminuição na 
confiança de investidores devido a 
percepção de risco elevado o aperto geral 
de liquidez. 

 
3. Vulnerabilidade a 
choques 

Reflete o potencial de eventos externos em expor fraquezas na 
estrutura das finanças externas   

     

Posição de investimento internacional 
líquido/PIB (t): diferença entre o valor de 
mercado de ativos externos do país e o de 
seus passivos em relação ao PIB. 

 

 

     

     
² “World Bank Voice and Accountability Index”, englobado no indicador “Governance 
Indicators”        

     
³ BCA: Bank Baseline Credit Assessment, opinião emitida pela Moody’s. 

       
xx 
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Escore Fator   Descrição Indicadores 

Es
co

re
 M

o
n

et
ár

io
 

Fatores 
primários  

Política cambial Regime de câmbio 

Credibilidade da 
política monetária  

Independência operacional 

Administração e independência jurídica 

Efetividade e 
tendência da 
inflação  

Histórico de estabilidade de preços 

Fatores de 
ajuste 

Nível de 
desenvolvimento do 
sistema financeiro e 
mercado de capitais 

Alto nível de intermediação financeira (custódia 
sobre residentes e capitalização de mercado de 
tpitulos de dívida não soberana acima de 50% do 
PIB) 

Dolarização da 
economia 

Depósitos de residente ou empréstimos em moeda 
estrangeira acima de 50% do total 

Flexibilidade da 
Política monetária 

Capacidade de reduzir as taxas de juros 
efetivamente sem pressões inflacionárias ou 
utilização de instrumentos monetários para 
restringir condições de crédito 

Moeda controlada por outro país 
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2. REVISÃO LITERÁRIA 

 

2.1  Considerações Iniciais 

Este capítulo trará alguns dos principais artigos da literatura sobre ratings 

soberanos e será apresentado em três seções, que representam os temas predominantes 

existentes sobre a matéria. 

A Fitch, fundada em 1913, apenas a partir dos anos 90 passa a ser vista por 

investidores e emissores como uma alternativa às duas maiores Credit Rating Agencies - 

CRAs existentes, após uma fusão com a empresa IBCA Limited (BECKER et al., 2010).  

Assim, os artigos inicialmente listados nesta seção não consideravam os ratings 

emitidos pela Fitch, enquanto que os artigos que avaliam períodos a partir de 1993, em sua 

maioria, consideram as notas da referida agência em sua análise. 

 

2.2  Determinantes do Rating Soberano 

Na avaliação dos determinantes do rating soberano pelas CRAs, Cantor e Packer 

(1996), no artigo mais citado dentre os listados na presente revisão, concluem que seis 

variáveis explicam 90% dos ratings das duas maiores CRAs (S&P e Moody’s): Renda per 

capita, crescimento do PIB, Inflação, Dívida externa, se economia desenvolvida 

economicamente ou não (classificação de país industrializado conforme critério do FMI) e 

histórico de default desde 1970. Na análise, equilíbrios externo e fiscal não eram 

significativos. 

Afonso (2003) inseriu a variável Gastos do Governo Central como percentual do 

PIB na avaliação pelas duas maiores CRAs e concluiu que as mesmas variáveis de Cantor e 

Packer (1996) são determinantes na avaliação do rating soberano. Para países em 

desenvolvimento, a variável de Dívida Externa era considerada essencialmente relevante. 

Estima o modelo com regressão OLS; não utiliza Logit multinomial pela ausência de 

quantidade significativa de valores para a variável dependente (neste caso, os ratings das 

CRAs). 

Para Bissoondoyal-Bheenick (2005) os determinantes do rating soberano se 

alteram ao longo do tempo e entre as agências. Avalia que a regressão OLS não é adequada, 

dado que ratings são variáveis discretas – conjunto de resultados finito - e ordinais – os 

resultados podem ser colocados em ordem - e o modelo assume que as diferenças entre os 

níveis de ratings são iguais – o que não se aplica. Utiliza um modelo de resposta ordenada, 
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diferente para países com ratings altos e baixos. Em comum para todos os países, as variáveis 

Renda per capita e Inflação. Para países com ratings mais baixos, também importam o 

Balanço de Conta Corrente e o nível de reservas internacionais. 

No período após a crise financeira de 2007-2008, é possível notar alterações nas 

regras adotadas pelas CRAs - com maior foco nas vulnerabilidades externas, situação fiscal e 

indicadores de governança -, que se refletiram na modificação das variáveis explicativas 

utilizadas pelos autores em suas análises, como pode ser observado nos artigos a seguir. 

Jaramillo (2010) faz uma investigação específica sobre os determinantes do grau 

de investimento em mercados emergentes. Acrescentou variáveis de mensuração da situação 

fiscal do país, como Dívida Externa Privada, Dívida Pública Externa e Dívida Pública Interna 

(todos em função do PIB), de oferta de moeda (M2 – Broad Money) e um índice de Risco 

Político (International Country Risk Gide) como uma proxy para a intenção de pagamento do 

soberano. Conclui que são as mais relevantes: Exportações, Dívida Pública Externa e Interna, 

M2 e Risco Político. Avalia que cada CRA atribui importância diferente às variáveis, sendo as 

mais significativas: Dívida Externa Privada para a Moody’s, Inflação para a S&P (como uma 

proxy para a qualidade da gestão macroeconômica) e Reservas internacionais líquidas para a 

Fitch. Utiliza um modelo logit binomial com efeitos aleatórios (a regressão agrupada não 

controla por países não observáveis e a de efeitos fixos tem a desvantagem de apenas países 

que mudam de 1 para 0 - investimento para especulativo ou vice versa - podem ser incluídos) 

e dados em painel para controlar a heterogeneidade entre os países. 

Afonso, Gomes e Rother (2011) acrescentam variáveis de mensuração da 

efetividade do governo (qualidade do serviço público, competência da burocracia e 

corrupção), que em caso de impacto positivo, deveriam contribuir favoravelmente com a 

habilidade de cumprir com as obrigações de serviço da dívida. Utilizam um modelo probit 

ordenado com efeitos aleatórios (ressaltando como Bissoondoyal-Bheenick (2005) que o 

rating é uma variável discreta) e dados em painel. Conclui que, no curto prazo, além do PIB 

per capita e crescimento real do PIB, variáveis fiscais aparentam ser mais fortes do que 

previsto na literatura, como Dívida e Déficit do Governo. No longo prazo, importam a 

efetividade do governo, dívida externa, reservas internacionais e histórico de default. 

Pennartz e Snoeij (2012) alegam que, na literatura, os ratings emitidos pelas três 

maiores CRAs são sempre tratados como sendo homogêneos. Assim, propõem avaliar a 

diferença na qualidade e performance entre as agências, sob três dimensões: precisão (por 

meio de CAP – cumulatice accuracy pofile), tempo (quais agências são as primeiras 

emissoras de determinada tendência e quais são seguidoras) e estabilidade (frequência na 
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mudança dos ratings). Analisando e comparando os próprios ratings emitidos, conclui que 

S&P e Moody’s são melhores na precisão dos ratings, no curto e longo prazo, 

respectivamente; que a S&P foi a melhor avaliada no quesito tempo e a Moody’s a que obteve 

melhor pontuação no item estabilidade. 

Erdem e Varli (2014) aplicam um modelo OLS de regressão agrupada e efeitos 

aleatórios (preferido ao de efeitos fixos por meio de teste Hausman) e acrescentam a variável 

taxa de câmbio à análise, com utilização de dados trimestrais. O nível das reservas 

internacionais como percentual do PIB são um dos determinantes mais importantes 

considerados pelas CRAs na avaliação de emergentes. Além desta, Saldo do Orçamento como 

percentual do PIB, PIB per capita e Indicadores de Governança são significativos, 

independentemente do nível de rating. 

Montes e Oliveira (2015) inserem as variáveis de adoção de metas para a inflação, 

abertura financeira e responsabilidade democrática, concluindo que as três contribuem para a 

elevação da nota nas três CRAs, mas que as mais relevantes são crescimento do PIB, PIB per 

capita, reservas internacionais, orçamento do governo e dívida externa, sendo quatro das cinco 

as mesmas indicadas por Cantor e Packer, em 1996. Utilizam um modelo dinâmico para 

dados em painel (D-GMM e S-GMM), preferível pelos autores ao método OLS por eliminar 

os efeitos não observáveis das regressões, além de ser confiável mesmo em casos de variáveis 

omitidas. 

Amstad e Packer (2015) fazem uma comparação entre os critérios considerados pelas 

CRAs antes e depois da crise financeira internacional de 2007, avaliando a alteração dos 

pesos atribuídos a fatores macroeconômicos como endividamento e acessibilidade da dívida 

em relação a ratings soberanos emitidos. Os autores concluem que variáveis quantitativas 

ganharam maior importância e não nencontra evidências para afirmar que países emergentes 

sejam avaliados de forma mais severa do que países avançados. 

Desde o estudo de Cantor e Packer (1996) até o de 2015, de Montes e Oliveira, 

permaneceram determinantes do rating soberano ao longo do tempo quatro variávers: o PIB 

per capita, Crescimento do PIB, Inflação e Dívida Externa como percentual das Exportações. 

Na análise de Amstad e Packer (2015), estes avaliam que quatro fatores tiveram sua 

importância elevada: diferenças no regime de política monetária (com países que participam 

de uniões monetárias sendo vistos como de menor flexibilidade e, em alguns casos, recebendo 

ratings menores); internacionalização da moeda (como uma medida da liquidez externa); 

risco de evento (possibilidade de ocorrência de eventos repentinos que possam afetar as 

finanças públicas do soberano) e ciclos financeiros. Além disso, os autores destacam que o 
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desempenho no crescimento e no potencial crescimento ganha maior ênfase do que apenas a 

informação do PIB per capita.   

 

2.3  Impacto dos ratings na percepção do risco soberano 

O segundo aspecto da revisão aborda o impacto dos ratings na percepção do risco 

soberano. A literatura usualmente quantifica este risco por meio dos spreads (prêmios) de 

dois instrumentos: Credit Default Swaps – CDS, contrato que provê proteção contra o risco de 

default de um emissor (ISMAILESCU; KAZEMI, 2009) e o Emerging Markets Bond Index – 

EMBI, índice calculado pelo J P Morgan que mede o retorno de títulos emitidos por países 

emergentes  (GAILLARD, 2009). 

Cantor e Packer (1996) executam uma regressão OLS – Ordinary Least Squares 

do log dos spreads dos títulos de 35 países contra a média dos ratings (S&P e Moody’s) e 

concluem que ratings têm um considerável poder de explicação de rendimentos de títulos 

soberanos – somente esta variável explicaria 92% da variação nos spreads. 

Larraín, Reisen e Von Maltzan (1997) avaliam o impacto dos ratings nos spreads 

de títulos, sendo o do Tesouro americano o benchmark (10 anos). Para a análise do EMBI 

Plus, utiliza títulos com menos de 10 anos, exceto para o Brasil (20 anos). Inclui Poupança 

como percentual do PIB nas variáveis macroeconômicas e aplicam um teste de causalidade de 

Granger, utilizando dados em painel, concluindo que o efeito de um anúncio de rating é 

significativo nos spreads quando mercados emergentes recebem um evento negativo. Por 

outro lado, anúncios de ratings positivos não parecem exercer efeito significativo nos 

spreads. 

Avendano, Gaillard e Nieto-Parra (2011) também concluem que downgrades têm 

maior impacto nos spreads, ao contrário de upgrades. 

Gaillard (2009) analisa o impacto dos spreads do EMBI Global - Emerging 

Markets Bond Index, índice calculado pelo J. P. Morgan, como uma medida de percepção de 

risco nos mercados emergentes, e os ratings emitidos pelas CRAs e vice-versa. Aplica um 

modelo univariado com dados em painel não-balanceados. Avalia a evolução dos spreads até 

60 dias antes dos eventos de rating e conclui que a alegada prociclicidade dos ratings é 

parcialmente verdadeira para a crise de 2007-2008, mas não na de 1994-1995 (Tequila) nem 

em 2002 (risco de default do Brasil), o que poderia comprovar a análise “through-the-cycle” 

das CRAs. A Moody’s discordou mais do mercado e a Fitch tendeu a se alinhar mais do que 
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as demais agências. Adicionalmente, avalia que mudanças nos ratings são geralmente 

precedidas por mudanças nos spreads na direção esperada.  

Ismailescu e Kazemi (2009) também mensuram se os valores de CDS se alteram 

após eventos de ratings da S&P e se os CDS podem antecipar um downgrade ou upgrade, por 

meio da aplicação de uma metodologia de estudo de evento padrão. Utilizam os spreads de 

CDS com vencimentos de 5 anos (por considerá-los de maior liquidez e com maior número de 

observações por país). Ampliam o período de análise para 90 dias e inclui ratings e outlooks 

individualmente na análise. Em sentido oposto às conclusões de Larraín, Reisen e Von 

Maltzan (1997), os autores avaliam que anúncios positivos têm um impacto mais consistente 

nos CDS do que os negativos, e concordam com Gaillard (2009) ao valiar que os spreads 

usualmente se movem na direção esperada. Adicionalmente, concluem que anúncios de 

eventos positivos têm maior probabillidade de transbordamento nos mercados de outros 

emergentes do que os negativos. 

Kiff et. al. (2012) testam o impacto e a precisão dos ratings emitidos pelas CRAs 

por meio de modelo de regressão univariada e avaliam que, apesar de eventos de upgrades ou 

downgrades no geral não terem um impacto significativo no CDS spread, a obtenção ou 

perda do grau de investimento é estatisticamente significante. Conclui ainda que a Moody’s 

tende a seguir a Fitch e a S&P, motivo pelo qual os downgrades da primeira não têm impacto 

significante. 

Scumacher (2012) avalia ainda se as mudanças nos ratings soberanos são uma 

profecia autorrealizável. Utilliza o Índice de Sentimento do Consumidor (CCI) como a 

percepção da expectativa das famílias na evolução de sua situação financeira, que deve ser 

impactada por mudanças nos ratings, além do PIB per capita, Déficit do Governo e 

População. O autor utilliza um painel de regressão autoregressiva e conclui que existem 

evidências de que os ratings podem, efetivamente, exacerbar a situação de um país, 

agravando eventual instabilidade financeira já existente. 

Num estudo mais recente em 2015, Agarwal et al. fazem uma abordagem 

diferente ao analisarem o  valor informativo do conteúdo dos relatórios publicados pela 

Moody’s. Com a utilização de um algoritmo Naive Bayes, os autores classificam as sentenças 

e concluem que os relatórios com tons negativos são significantemente relacionados a 

mudanças nos CDS spreads e possuem maior valor informacional do que os de tom positivo. 

Destacam ainda que o valor da informação diminuiu após o início da crise na zona do Euro 

(2009), possivelmente devido à queda de confiança dos investidores nas CRAs. 
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2.4  Influência dos ratings sobre o fluxo de capital privado do país 

A agência Fitch, em 2008, já destacou que o fluxo de remessas poderia influenciar 

positivamente nos ratings e a S&P, em 2005, ressaltou que as remessas podem ser uma fonte 

importante de renda para o equilíbio do balanço de pagamentos do país, com impacto direto 

nos indicadores de suas finanças públicas (AVENDANO; GAILLARD; NIETO-PARRA, 

2011).  

Kim e Wu (2008) analisaram como os ratings de crédito soberano impactam a 

entrada de capital internacional em países emergentes. Na mensuração do fluxo de capital, 

utilizam FDI (Foreign Direct Investment ou Investimento Estrangeiro Direto), fluxo bancário 

internacional e fluxo de portfólio, controlando por variáveis econômicas e fatores de 

governança. Os autores utilizam regressões em painel com efeitos fixos e avaliam que as três 

formas de entrada de capital aumentam significativamente quando ratings soberanos em 

moeda estrangeira de longo prazo melhoram, podendo, portanto, ser considerados importantes 

na atração do fluxo de capital internacional. 

Já Avendano, Gaillard e Nieto-Parra  (2011) utilizam OLS e dados em painel com 

efeitos fixos para avaliar se o fluxo das remessas dos trabalhadores importam para a redução 

das vulnerabilidades externas e para a análise das CRAs na emissão dos ratings soberanos e 

concluem que altos níveis de remessas não possuem, necessariamente, um efeito direto nos 

ratings, sendo seu impacto modesto e sugerindo que outras variáveis, como redução da dívida 

em moeda estrangeira e do serviço da dívida podem ser mais relevantes na determinação dos 

ratings.  

Ahmed e Zlate (2013) estudam os determinantes do fluxo de capital privado para 

economias emergentes, incluindo na análise diferenças de crescimento e taxas de juros entre 

emergentes e avançados, um Índice de Volatilidade como uma proxy para percepção e 

aversão ao risco global. Utilizam dados em painel trimestrais com efeitos fixos e concluem 

que as três primeiras variáveis aparentam ser igualmente importantes para o fluxo de capital 

privado no período pós-crise (2009-2012), enquanto que na fase pré-crise (2002-2008) as 

diferenças de crescimento se mostraram mais relevantes. Num segundo modelo, incluindo-se 

o número de medidas de controle de entrada de capital adotadas por cada país como uma nova 

variável, concluiu-se que a adoção de tais medidas levou a uma redução significativa no fluxo 

de capital privado para os emergentes. 

Nier, Sedik e Mondino (2014) também utilizam dados trimestrais em dados em 

painel para analisar os determinantes do fluxo de capital privado para emergentes, 
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mensurando o fluxo de capital pelos volumes de FDI, Portfolio, Bancos e outros como 

percentual do PIB. Insere a variável Dívida Pública como uma proxy para o risco soberano, 

esclarecendo que não utiliza ratings por não os possuir para todos os países da amostra. 

Utiliza também o índice VIX como uma medida de aversão ao risco e incertezas, que mede a 

volatilidade dos mercados com base nas variações dos contratos de opção do índice S&P 500, 

e um índice que captura o nível de restrição a fluxos de capital, baseado em Relatório Anual 

do FMI. Os autores concluem, assim como Ahmed e Zlate (2013), que as diferenças de 

crescimento com as economias do G4 são importantes determinantes do fluxo de capital 

privado bruto para mercados emergentes. Além disso, quando o VIX é alto (em períodos de 

crise), esta variável se torna o determinante dominante do fluxo de capital; ou seja, quando os 

investidores estão inseguros, o horizonte diminui e eles deixam de dar importância a variáveis 

de longo prazo em suas decisões. Além disso, apuram que o fluxo de capital privado bruto é 

mais fraco para países com maior risco de default. 

 

2.5 Considerações finais 

O levantamento realizado na literatura existente reforça o entendimento de que 

ratings soberanos têm impacto sobre o ambiente macroeconômico e estabilidade financeira 

dos países avaliados, com alterações de critérios e pesos ao longo do tempo, entre as três 

principais agências e entre tipos de países – emergentes ou avançados -, e cuja influência deve 

ser considerada quando da formulação e avaliação de políticas públicas. 

 

2.6  Apêndices 
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Tabela 20 – Revisão Literária 

Ano Artigo Autores Investigação Variáveis explicativas Testes Conclusão Base 

1996 
Determinants and 

Impact of Sovereign 
Credit Ratings 

Richard 
Cantor 
Frank 
Packer 

Determinantes do 
rating soberano 

Per capita income; GDP growth;  
Inflation; Fiscal balance; External balance; 
External debt; Indicator for economic 
development;  
Indicator for default history 

Regressão OLS 
Cada variável dependente 
contra cada variável 
explicativa 

Influência de cada variável na determinação dos ratings. 
Todos significantes, exceto fiscal e external balance. 
5 variáveis explicam 90% dos ratings. 

35 países 
S&P e Moody's 
1995 
Spreads do Tesouro dos EUA 
(Bloomberg, 29.09.1995) - ajustado para 
5 anos 

Ratings 
acrescentam algo à 
informação 
pública? 

Average ratings; Per capita income; GDP 
growth; Inflation; Fiscal Balance; External 
Balance; External debt; Indicator for 
economic development; Indicator for default 
history 

Log dos spreads de 35 
países contra a média dos 
ratings 

Ratings têm considerável influência sobre os yields 
soberanos, mas indicadores de risco padrão não fornecem 
informações para previsão de rendimentos em sua 
correlação com ratings. 

O que determina a 
reação a anúncios 
de ratings? 

Positive announcements; Rating changes  
Moody's announcements; Speculative grade 

Regressão da mudança nos 
spreads contra as 4 
variáveis (dummy) 

Somente Moody's e speculative grade são significantes. 
O impacto de um anúncio é maior se a agência confirmar 
o rating de outra agência ou um anúncio prévio de rating 

 

X 
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Ano Artigo Autores Investigação Variáveis explicativas Testes Conclusão Base 

1997 

Emerging 
Market Risk 
and Sovereign 
Credit Ratings 
(OECD) 

Guillermo 
Larraín 
Helmut 
Reisen  
Julia von 
Maltzan 

Impacto dos 
ratings nos 
spreads 

Vetor X: média dos ratings anuais 
Vetor W: variáveis macroeconômicas 
determinantes de risco: dívida externa total 
como percentual das exportações; Gastos do 
Governo Central como percentual do PIB; 
Taxa anual de inflação de preços ao 
consumidor; Déficit em contat corrente 
como percentual do PIB; Taxa anual de 
crescimento real do PIB; Poupança como 
percentual do PIB; Histórico de default 
(dummy) desde 1970. 

Atribui valor em  escala linear (20 a 0) e 
em log para cada nota das agências. 
Teste de causalidade de Granger 
 
Panel data com médias anuais de 
ratings, variáveis macroeconômicas 
(vetor Y), spreads de 1988-1995 (não 
encontrou dados mensais para variáveis 
como Gasto do Governo em todos os 
países), a média anual numericamente 
transformada das agências (Vetor X) e 
uma variável representando risco de 
default (Vetor W) 

O efeito é significativo nos mercados de 
títulos soberanos dos emergentes quando o 
anúncio de perspectiva negativa é feito. Por 
outro lado, eventos positivos parecem não ter 
efeito nos spreads. 

26 países. 
1987 a 1996. 
S&P: 1987-1995 mensal; 1990-1996 diário 
(Fonte: S&P) 
Moody's: 1986-1994 diário (Fonte: 
Moody's) 
*Bond Benchmarks:  
Datastream, Bloomberg: 1987-1995 anual, 
trimestral e mensal 
Bloomberg, Datastream, JPMorgan, Merril 
Lynch, Cantor & Packer: 1990-1996 diário 
*EMBI Plus: JP Mporgan 1991-1996 diário 
*Global Government Bond Index: 1990-
1996 diário 
*US Treasury: Datastream 1987-1995 anual, 
trimestral e mensal (vencimento 10 anos; 
Brasil vencimento 20 anos) 
*Índice de Preços ao consumidor:  
DRI, FMI, JPMorgsn, OECD, Banco Mundial 
* Balance/GDP:  
DRI, JPMorgan, Banco Mundial 
*Dívida Externa: 
JPMorgan, OECD, Banco Mundial 
*Dívida Externa/PIB: JPMorgan 
*Dívida Externa/Exportações: JPMorgan 
*PIB: DRI, OECD 
*PIB per capita: DRI 
*Crescimento PIB: DRI, Banco Mundial 
*Gastos do Governo/PIB: DRI, FMI, Banco 
Mundial 
* Taxa de investimento: DRI, Banco 
Mundial, FMI 
*Real effective exchange rate index saving 
ratio: JPMorgan, DRI, FMI, Banco Mundial 

Vetor Y: média anual dos spreads 
Vetor W: variáveis macroeconômicas 
determinantes de risco. 

 

X 
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Ano Artigo Autores Investigação Variáveis explicativas Testes Conclusão Base 

2002 

Understanding 
the 
Determinants 
of 
Government 
Debt Ratings: 
Evidence for 
the Two 
Leading 
Agencies 

António 
Afonso   

Determinantes 
dos Ratings 
Soberanos 

GDP per capita (anual 2000) 
Inflation Rate (média 3 últimos anos 1998-
2000) 
GDP real growth rate (média 3 últimos anos 
1998-2000) 
Development indicator (dummy para país 
desenvolvido) 
Default indicator (dummy para default) 
External debt-exports ratio (anual 2000) 
Government deficit/GDP 
Current account deficit/GDP 
Central Government spending/GDP 
Debt-to-GDP ratio 
Budget balance/GDP (média 3 últimos anos 
1998-2000) 

Transformação linear e em log dos 
ratings (modelo pág 19). 
 
OLS. 
Multinomial logit não utilizado pela 
ausência de quantidade significativa de 
valores para a variável dependente e 
reduzido número de seccional data. 

Variáveis significativas na determinação do 
rating: 
GDP per capita  
External debt as percentage of exports  
Level of economic development 
Default history 
Real growth rate  
Inflation Rate  
 
Para países em desenvolvimento, a variável 
External debt é essencialmente relevante. 

GDP per capita (anual 2000): S&P 
Inflation Rate (média 3 últimos anos 1998-
2000): IMF and EC 
GDP real growth rate (média 3 últimos anos 
1998-2000): IMF, OECD and EC 
Development indicator (dummy para país 
desenvolvido): IMF 
Default indicator (dummy para default): S&P 
External debt-exports ratio (anual 2000): 
Moody's 
Government deficit/GDP 
Current account deficit/GDP 
Central Government spending/GDP 
Debt-to-GDP ratio 
Budget balance/GDP (média 3 últimos anos 
1998-2000): EC, OECD and IMF. 

2004 

An analysis of 
the 
determinants 
of sovereign 
ratings 

Emawtee 
Bissoondoyal-
Bheenick 

Quais os 
determinantes 
do rating 
soberano? 
As variáveis 
mantêm a 
mesma 
importância 
ao longo do 
tempo e entre 
as agências? 

GNP per capita 
Inflation 
Gov financial balance/GDP 
Gov debt/GDP 
Real exchange rate 
Foreign reserve 
Net Exports/GDP - para high rated 
countries 
Unemployment rate - para high rated 
countries 
Unit labor cost - para high rated countries 
Current account/GDP - para low rated 
countries 
Foreign debt/GDP - para low rated 
countries 

Ordered response model (respostas 
ordenadas). 
Não utiliza OLS pois ratings são variáveis 
discretas (x contínua) e ordinais (x 
nominal). O método OLS assume que as 
diferenças dos riscos entre  os ratings 
são iguais, o que não se aplica; 
inapropriado para "multinomial choice 
variables". 
Transformação linear dos ratings (duas 
escalas: 1 a 21 e 1 a 9). 
Utiliza modelos diferentes para países 
com ratings altos e países com ratings 
baixos. 
Testa as duas escalas com a amostra 
total (95 países), high rated (25 países) 
e low rated (70 países). 

As variáveis mais relevantes são: 
GNP per capita e 
Inflação. 
As demais variáveis não mantém a mesma 
relevância ao longo do tempo nem entre as 
agências. 
O peso atribuído varia de acordo com o 
nível de desenvolvimento do país. 
As variáveis econômicas não possuem um 
papel relevante nos países com ratings 
mais altos. 
Em caso de países classificados com ratings 
mais baixos, além de GNP per capita e 
inflação, também importam: 
current account balance e 
level of foreign reserves. 

95 países 
desembro/1995 a Dezembro/1999 
GNP per capita: World Bank 
Inflation: Moody's 
Gov financial balance/GDP: Moody's 
Gov debt/GDP: Moody's 
Real exchange rate: IMF 
Foreign reserve: IMF 
Net Exports/GDP: IMF 
Unemployment rate: OECD 
Unit labor cost: OECD 
Current account/GDP: IMF, Moody's 
Foreign debt/GDP: Moody's 

 

X 
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Ano Artigo Autores Investigação Variáveis explicativas Testes Conclusão Base 

2007 

Fitch, Moody's and 
S&P Sovereign 
ratings and EMBI 
Global Spreads - 
lessons from 1993-
2007 

Norbert 
Gaillard 

Impacto dos 
spreads nos 
ratings e vice-
versa 

Fitch Ratings; Moody's ratings; S&P ratings 
(para cada país i, no período t). 
Number of upward/downward notches 
resulting from all rating actions; evolution 
of spreads (%) during the 60 days 
preceding all rating actions; evolution of 
spreads (%) during the 30 days preceding 
all rating actions; dummy =1  if initial rating 
is IG 
dummy =1 if initial rating is upgraded from 
speculative to IG; dummy =1 if initial rating 
is downgraded from IG to speculative.  

Modelo univariado com dados em 
painel não balanceados. 
Ratings do final de cada mês de dez 93 
a fev 2007. 
Transformação linear. 
Correlação entre JP Morgan EMBIG 
spreads e ratings soberanos das 3 CRAs. 
 
 - 2 regressões: 
com intercepto comum e 

Correlação negativa entre spreads e ratings 
soberanos. Os ratings da moody’s são um 
pouco menos correlacionados aos spreads 
do que as outras duas agências. 

32 países (emergentes e avançados) 
Moody's, S&P e Fitch (ratings do final 
de cada mês) 
Escala numérica para cada CRA  
Dez/1993 a Fev/2007 
Spreads mensais dos EMBIG (JP 
Morgan EMBI) de cada país 

com efeitos fixos (1 para cada país) 

Correlação negativa ainda mais forte entre 
spreads e ratings que no teste 1. 
 - Nem o status de grau de investimento 
nem o upgrade de especulativo para grau 
de investimento têm impacto significarivo. 
No entanto, o downgrade de investimento 
para especulativo é significativo; 
 - Upgrades da Moody’s e downgrades da 
S&P têm o maior impacto nos spreads.  

 

X 
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Ano Artigo Autores Investigação Variáveis explicativas Testes Conclusão Base 

2007 

Sovereign 
Credit 
ratings, 
capital flows 
and financial 
sector 
development 
im Emerging 
countries 

Suk-Joon Kim 
Eliza Wu 

Como os 
ratings de 
crédito 
soberanos 
afetam a 
entrada de 
capital 
internacional 
em países 
emergentes? 

ratings (long and short term, foreign and 
local currency) 
Economic control variables: 
GDP growth (annual %) 
S&P/IFC investable index (annual % 
change) 
Inflation, consumer prices (annual %) 
Interest rate spread (lending rate minus 
deposit rate) 
Bank liquid reserves to bank assets ratio 
Gross fixed capital formation (% of GDP) 
Natural log of national income using GDP 
per capita 
World bank governance index: 
accountability, political stabillity, 
government effectiveness, regulatory 
quality, rule of law, control of corruption. 

Transformação 
linear dos ratings (0 
a 20) 
 -0,5 a 0,5 para 
Outlooks 
Calcula média anual 
dos ratings para 
cada país 
Panel regression 
estimation (em 
separado: FDI, Bank 
e Portfolio flows). 

Ratings de longo prazo em moeda estrangeira 
forneceram o impulso mais importante para a entrada 
de capital internacional e, como consequência, 
desenvolvimento do mercado financeiro nacional. 
Todas as três formas de fluxo de capital (FDI, 
international banking e portfolio) aumentaram 
significativamente com a melhora dos ratings de longo 
prazo em moeda estrangeira em mercados 
emergentes. 
Ratings de longo prazo em moeda nacional 
apresentaram resultados conflitantes para 
desenvolvimento financeiro (estímulo) e fluxo de 
capital (diminuição). 
Ratings de curto prazo: impacto prejudicial tanto nos 
ratings em moeda estrangeira quanto nacional. 

Ratings: S&P. 
51 países emergentes 
1995 a 2003 
Indicadores de desenvolvimento do setor financeiro: 
World Bank Development Indicators Database (WDI), 
World Bank's Financial Structure and Development 
Database associated with Beck, Dermicug-Kunt and 
Levine (2000). 
Capital flows: 
Total assets minus total liabilities of BIS reporting 
banks against individual countries (US$ billion) 
Total loan minus total deposits from BIS reporting 
banks against individual countries (US$ billion) 
Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) 
Foreign direct investment, net inflows (BoP, current 
US$ billion) 
Portfolio investment, bonds (PPG+PNG) (NFL, current 
US$ billion) 
Portfolio investment, equity (DRS, current US$ billion) 
Portfolio investment, excluding Liabilities constituting 
foreign authorities' reserves (BoP, current US$ billion) 
FDI and portfolio flows: World Bank WDI Database 
International banking flow: BIS. 
Economic control variables: 
GDP growth (annual %) 
S&P/IFC investable index (annual % change) 
Inflation, consumer prices (annual %) 
Interest rate spread (lending rate minus deposit rate) 
Bank liquid reserves to bank assets ratio 
Gross fixed capital formation (% of GDP) 
Natural log of national income using GDP per capita 
World Bank aggregate governance indicators: 
Voice and accountability 
Political stability 
Government effectiveness 
Regulatory quality 
Rule of law 
Control of corruption 

X 
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Ano Artigo Autores Investigação Variáveis explicativas Testes Conclusão Base 

2009 

The Reaction of 
Emerging Market 
Credit Default 
Swap to Sovereign 
Credit Rating 
Changes  

Iuliana 
Ismailescu 
Hossein 
Kazemi 

Avalia se os valores dos 
CDS se alteram após os 
eventos e o contrário 
também, se os CDS podem 
antecipar um down ou 
upgrade 

Variáveis de interação 
que diferenciam a a 
qualidade do crédito 
dos país com e dos sem 
evento (comprehensive 
credit ratings). 
Meses sem eventos 
compõem o grupo de 
controle. 

Transformação linear dos ratings (-1 a 17). 
Metodologia de estudo de evento padrão. 
Tabela: Descrição do prêmio do CDS por país 
(Quantidade, média e mediana, em bps e em %). A crise 
da Argentina reflete um aumento em todos os CDS. 
Tabela e Gráfico: distribuição de ratings por ano e por 
dia, por tipo de evento (positivo e negativo). 
Argentina: CDS antes e depois do default do governo 
(06.11.2001) 
Venezuela: CDS antes e depois do default do governo 
(18.01.2005) 
Tabela: eventos de crédito (positivos e negativos, em bps 
e %) x média, mediana, desvio padrão, assimetria e 
curtose. 
Tabela: Proporção de mudanças positivas e negativas nos 
CDS nos períodos (-1,1), (-30,-1), (-60,-31), (-90,-61). 
Teste Qui-Quadrado. 
Pseudo R² 

Os anúncios positivos têm mais 
impacto do que os negativos; 
eventos negativos têm maior 
probabilidade de serem antecipados 
pelos valores dos prêmios do CDS. 

22 países emergentes 
2001 a 2008 
161 eventos 
Notas e perspectivas da S&P 
De 01.01.2001 a 22.04.2009, 161 
ratings. 
CDS spreads (Markit Group Limited) 
com vencimento de 5 anos (são mais 
líquidos e possuem maior nº de 
observações por país). 
43.436 observações de 02.01.2001 a 
22.04.2009. 
 
 Transbordamentos: quão 

suscetíveis são os prêmios 
dos CDS de mercados 
emergentes a eventos de 
ratings de outras 
economias emergentes? O 
impacto de um rating é 
aumentado pela qualidade 
do crédito do país? 

Tempo, país, ano. 
variáveis de interação 
que diferenciam a 
qualidade do crédito 
dos país com e dos sem 
evento (comprehensive 
credit ratings - CCR) 

Mudança no prêmio do CDS de um país sem evento 
contra o rating de crédito global (CCR - comprehensive 
credit rating) de um país com evento 

Eventos positivos têm maior 
probabilidade de transbordamento em 
CDS de outros emergentes do que 
eventos negativos. 

 

X 
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Ano Artigo Autores Investigação Variáveis explicativas Testes Conclusão Base 

2010 

Determinants of 
Investment Grade 
Status in Emerging 
Markets 

Laura 
Jaramillo 

Determinantes do 
grau de 
investimento em 
países emergentes 

GDP Per capita; potential GDP 
growth; Inflation; 
Unemployment; Exports to 
GDP; Current account balance 
to GDP; Private external debt 
to GDP; Net international 
reserves to GDP; Primary 
balance to GDP; External public 
debt to GDP; Domestic public 
debt to GDP; Broad money to 
GDP; ICRG political risk index; 
Latin America and Caribbean 
dummy; Europe dummy; East 
Asia dummy; Default dummy 

Painel Logit. 
Modelo logit binomial de efeitos 
aleatórios. 
 - 3 técnicas: 
pooled regression; Random effects; 
Fixed effects. 
Para cada técnica, modelo: 
sem restrição (incorpora todas as 
variáveis) e com restrição (apenas as 
significantes).  
 - Teste de Welch (igualdade de médias 
entre os dois grupos de países) 
 - Teste de Wilcoxon ((se a distribuição é 
independente entre os dois grupos) 
 - Teste da razão de verossimilhança 
 - Teste de especificação da Hausman 
 - Gráficos dispersão: 
External public debt to GDP x Domestic 
public debt to GDP; 
Exports to GDP x Broad money to GDP; 
External public debt to GDP x ICRG 
political risk index 

As 5 principais variáveis na determinação do grau de 
investimento para países emergentes são: 
External public debt to GDP (+ importante; a variável que 
mais melhorou com o grau) 
Domestic public debt to GDP 
Broad money to GDP 
ICRG political risk index 
Exports to GDP. 
A redução da dívida pública, em particular da dívida 
pública externa, aumentaria substancialmente a 
probabilidade de o país obter um upgrade (ex: uma 
redução de 10% na dívida pública/PIB aumentaria a 
probabilidade de obtenção do grau de investimento em 
16%). 

48 países emergentes 
Moody's, S&P e Fitch 
Entre 1993 e 2008 
(No ano do upgrade para grau de 
investimento e 5 anos antes) 
Dados macro: WEO database (FMI) e 
Banco Mundial 
Political risk: International Country Risk 
Guide 

2010 

The Uses and 
Abuses of 
Sovereign Credit 
Ratings  

John Kiff 
Valor informativo e 
precisão dos 
ratings 

Média dos ratings 

Escala linear de 1 a 21 para 
transformação numérica dos ratings. 
Ajuste de -0,3 em caso de Watch ou 
Outlook negativo ou +0,3 em caso de 
Watch ou Oiutlook Positivo. Média das 3 
agências. 

Ratings como únca variável explicativa: explicam quase 
70% dos CDS spreads. No entanto, considerando-se que 
há fatores em comum influenciando spreads e usando-se 
um processo de dois estágios para isolar os elementos 
idiossincráticos que influenciam os CDS spreads da 
Grécia, ratings explicam adicionais 32% da variação 
residual. 

09 de janeiro de 2009 a 14 de junho e 
2010. 
Grécia. 
Ratings da Fitch, Moody's e S&P. 
15 eventos. 
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2010 

How did 
increased 
competition 
affect credit 
ratings? 

Bo 
Becker  
Todd 
Milbourn 

Qual o impacto da 
entrada da Fitch 
no mercado na 
qualidade e 
precisão dos 
ratings? 

Efeitos fixos (ano, 
indústria e empresa) 

Ratings de crédito de empresas. 
Regressão OLS e regressão probit. 

Correlação positiva entre o market share da Fitch e o nível dos 
rating emitidos pela S&P e moody’s, sugerindo que o aumento 
da competição empurra os ratings em direção ao nível mais 
alto (AAA). 

Corporate ratings, de 1995 a 2006. 

Bond ratings   
Regressão  OLS. Dummy=1 se a Fitch 
classificou o mesmo título mais de 1 vez 
no mesmo ano. 

A entrada de uma terceira agência no mercado coincide com 
redução de qualidade. 
O link negativo entre competição e qualidade é 
econometricamente robusto e improvável de ser explicado por 
causalidade reversa ou viés de variáveis omitidas. 
 
Mais competição tende a aumentar os ratings. 

Interações com 
alavancagem 

  Regressão OLS. 

As interações são positivas e significantes, o que sugere que a 
competição torna os ratings mais sensíveis/suscetíveis às 
preferências das empresas (nível de dívida). Conclui que o 
aumento do market share coincide com o aumento dos ratings. 

Rendimentos de 
títulos e ratings 

Ratings da S&P e Moodys 
e market share da Fitch, 
log do prazo de 
vencimento, efeitos fixos 
(data, indústria, ano). 

Regressão OLS. 
A correlação entre os ratings e o rendimento dos títulos 
diminui quando há mais competição – ou seja, os ratings são 
mais informativos quando a competição é baixa. 

Previsão de default 

Market share da Fitch, 
dummy para grau de 
investimento, efeitos fixos 
(ano, empresa, 
interações) 

Regressão OLS. 
Ratings auxiliam na previsão de default, principalmente com 
menos competição 

Variáveis 
Instrumentais 

Market share previsto 
para a Fitch como um 
instrumento para o 
market share real. Para 
construir esta variável, faz 
uma projeção linear do 
market share de 1995 
daquela indústria para a 
mediana do market share 
de 2006. 

Variáveis Instrumentais 
As estimativas obtidas por VI são maiores que as obtidas por 
OLS, o que implica que os efeitos reais da competição podem, 
de fato, ser maiores do que os resultados OLS sugerem. 
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2010 

Are working 
remittances 
relevant for 
credit rating 
agencies? 

Rolando 
Avendano, 
Norbert 
Gaillard, 
Sebastian 
Nieto-Parra 

Se o fluxo de 
remessas 
importam para 
a redução das 
vulnerabilidades 
externas e para 
a análise das 
CRAs. 

Volatilidade do fluxo externo (medida pela 
variância); GDP per capita; GDP's growth; 
Inflation (annual); Balance Budget/GDP 
(annual); Current account balance/GDP 
(annual); Total debt/Exports; Default 
(dummy últimos 20 anos); Reserves/GDP 
EMBI (dummy se país incluído no índice do 
JPMorgan); Efeitos fixos (país); Treshold 
variable (para cada país e ano): 1 se 
remittances/GDP for maior; 0 se for menor 
(a dummy não é constante; pode ser 
incluída no fixed-effect panel); Threshold 
dummy x (debt/exports); Threshold dummy 
x (volat. external flow); Worker's 
remittance 
 

OLS e Fixed Effect Estimations. 
Transformação linear dos ratings. 
Hipótese: as remessas podem reduzir a 
volatilidade total da entrada de fluxo 
externo (inward external flows), sendo 
esta uma variável explicativa eficaz para 
ratings soberanos. 
(Remessas apresentam menor 
volatilidade do que outras variáveis de 
fluxo como exportações, FDI, ODA, 
portfolio). 
Solvency ratio: exclude workers’ 
remittances and compensation of 
employees from the XGS variable 
(solvency ratio without remittances) 
and then we include workers’ 
remittances (from the IFS) in the 
denominator of the solvency ratio 
(solvency ratio with remittances).  
A análise é restrita à série “workers 
remittances”, e exclui compensation of 
employees and migrants’ transfers (as 
estimated by GDF database). 

Altos níveis de remessas não têm, 
necessariamente, impacto direto nos ratings. 
As remessas têm impacto indireto e positivo nos 
ratings. 
As CRAs levam em consideração o fluxo de 
remessas para a emissão do rating soberano, que 
é significante apenas em determinados países, 
especificamente nos menores e classificados em 
categorias de renda baixa e média da América 
Central e Caribe. 
O resultado sugere que outros fatores, como 
redução da dívida de serviço, redução da dívida 
em moeda estrangeira e o aprofundamento do 
smercados financeiros em moeda local podem ser 
mais relevantes na determinação dos ratings. 

Ratings das 3 CRAs, de 1993 a 
2006. 
55 países (exclui países de renda 
alta, segundo critério do Banco 
Mundial) 
Dados macroeconômicos: World 
Development Indicators e IFS 
(World Bank) 
Exports data: Global 
Development Finance (GDF) 
Worker's remittance: IFS. 

2011 

Short and 
Long-Run 
Determinants 
of Sovereign 
Debt Credit 
Ratings 

António 
Afonso, 
Pedro 
Gomes e 
Philipp 
Rother 

Determinantes 
de curto e longo 
prazo nos 
ratings de 
crésito 
soberanos 

GDP per capita 
GDP growth (3 year average) 
Unemployment (3 year average) 
Inflation (3 year average) 
Gov Debt/GDP 
Gov Balance 
Gov effectiveness 
External debt/Exports  
Current account/GDP (3 year average) 
Reserves 
Foreign Reserves/Imports 
Fiscal Balance/GDP (3 year average) 
Dummy for industrial countries  
Dummy for European Union 
Dummy for regional countries 

Transformação linear dos ratings (duas 
escalas). 
Utiliza o rating atribuído em 31 de 
dezembro de cada ano. 
Regressão linear 
Ordered probit 
Random effects ordered probit (panel 
data) 

4 variáveis têm impacto no rating de curto prazo: 
per capita GDP; 
GDP real growth rate; 
Government debt; 
Government deficit. 
 
São importantes para determinar as diferenças 
dos ratings entre os países: 
Government effectiveness; 
External debt; 
Foreign reserves; 
Sovereign default dummies. 
 
A importância das variáveis fiscais aparentam ser 
mais fortes do que previsto na literatura. 

GDP per capita 
GDP growth (3 year average) 
Unemployment (3 year average) 
Inflation (3 year average) 
Gov Debt/GDP 
Gov Balance 
Gov effectiveness 
External debt/Exports - World 
Bank for non-industrial countries 
Current account/GDP (3 year 
average) 
Reserves 
Foreign Reserves/Imports 
Fiscal Balance/GDP (3 year 
average) 
Dummy for industrial countries 
(World Bank) 
Dummy for European Union 
Dummy for regional countries 
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2012 

Are Rating 
Agencies 
Powerful? An 
Investigation into 
the Impact and 
Accuracy of 
Sovereign Ratings 

John Kiff 
Sylvia Nowak 
Liliana 
Schumacher 

1. Informação: 
Testa se o 
mercado (CDS 
spread) reage aos 
eventos de crédito.  
2. Certificado: 
Testa o impacto da 
obtenção ou perda 
do grau de 
investimento tem 
impacto no CDS 
spread 
3. Monitoramento: 
Testa se os avisos 
emitidos pelas 
agências para 
tomar ações 
corretivas para 
evitar downgrades 
têm impacto nos 
CDS. 

Coefficient 
on rating 
(2005 a 
2010) 

Regressão de log spreads contra ratings (de 2005 
a 2010) 
 
Gráficos de dispersão: 
Média CDS Spread x ratings  (1 por ano) 
 
Gráfico: 
CDS Spread x Tempo (20 dias antes e depois do 
evento) 
Proporção de distribuição de notas inalteradas 
(nota x percentual inalterado) 
Proporção de ratings que sofreram downgrade 
mais de 2 "notches" em 1 ano (nota x percentual 
que sofreu downgrade) 
 
Notas atribuídas durante a crise asiática (notas 
31.07.1997  x 31.12.1998). S&P: 69 notas. 
Notas atribuídas durante a crise asiática (notas 
31.07.1997  x 30.06.2010). S&P: 107 notas. 
Notas atribuídas durante a crise asiática (notas 
31.07.1997  x 31.12.1998). Fitch: 50 notas. 
Notas atribuídas durante a crise asiática (notas 
31.07.1997  x 30.06.2010). Fitch: 99 notas. 

A significância dos ratings diminuiu ao longo do tempo, 
indicando o aumento do impacto de outras 
determinantes dos spreads conforme o desenvolvimento 
da crise. 
 
1. Informação: Conclui que as mudanças de rating não 
são significantes. 
2. Certificado: Conclui que downgrades são 
estatisticamente significantes. 
3. Monitoramento: Não há evidências para os testes. 
 
Moody’s tende a seguir Fitch e S&P. Downgrades da 
Moody’s não têm impacto significante, os da Fitch e S&P 
têm. 
Níveis mais altos de ratings são mais estáveis que os mais 
baixos; ratings soberanos são mais estáveis que os de 
empresas. 

72 países 
Jan/2005 a Julho/2010 
CDS spreads (Markit): 101.176 observações 
194 eventos de crédito da Moody's: 26 
down, 57 up, 71 outlooks/reviews positivas 
e 40 negativas. 
Revisado com dados da S&P e Fitch.  
FMI 
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2012 

On the Self-
Fulfilling Prophecy 
of Changes in 
Sovereign Ratings 

Ingmar 
Scumacher 

Interação entre 
ratings e variáveis 
macroeconômicas 

Consumer sentiment 
index (CCI); Gross 
Domestic Product; 
Government Deficit 
Populaton 

Transformação linear dos ratings. 
Panel Autoregressive Regressive with 
two lags 
VAR  
Cholesky decomposition (isolar os 
efeitos individuais), Hamilton 1994 

O autor encontra evidências de profecia auto-
realizável causada por mudanças nos ratings, 
sugerindo que os ratings são efetivamente 
capazes de exacerbar a situação de um país. 

26 países europeus 
1986-2010 
"The use of annual data should 
minimize potential anticipation effects 
of fiscal policy changes" (Ramey, 2006) 
Consumer sentiment index (CCI): 
Eurostat 
Gross Domestic Product: Eurostat 
Government Deficit: Eurostat 
Populaton: Eurostat 

2012 

Sovereign credit 
ratings: An 
assessment of 
sovereign ratings 
provided by 
Moody's, S&P and 
Fitch 

Joep Pennartz 
Jan Pieter 
Snoeij 

Análise da 
performance e 
qualidade dos 
ratings emitidos 
pelas três CRAs 

Critérios: 
Precisão, tempo e 
estabilidade 

Precisão:  
Cumulative Accuracy Profile (CAP-
curve) e Accuracy Ratio (AR-ratio) 
Tempo:  
perfil de downgrade e ciclo de líderes e 
seguidores 
Estabilidade:  
Frequência de mudanças nos ratings, de 
mudanças em mais de duas notas (cliff 
effects) e reversão de ratings 

A análise dos autores resultaram nas melhores 
agências, por critério: 
Precisão:  Curto prazo: S&P e Longo prazo: 
Moody's 
Tempo: S&P 
Estabilidade: Moody's 

Ratings emitidos pelas 3 CRAs de 1996 
a 2010. 
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2013 

Capital Flows 
to EM 
Economies: a 
brave new 
world? 

Shaghil 
Ahmed 
Andrei 
Zlate 

Determinantes 
do fluxo de 
capita privado 
para 
economias 
emergentes 

Difference between four-quarter real GDP 
growth rates in each EME and an 
aggregate of advanced economies 
(Australia, Canada, euro area, Japan, 
Sweden, UK, USA). 
Policy interest rate differential: difference 
between nominal policy rate for each EME 
and the US Federal Funds rate. 
Indicator of global risk appetite: VIX 
(quarterly average of Volatility Index 
(proxy for perceived risk and risk aversion) 
Capital Control measures: medidas para 
controle da entrada de capital desde a 
crise financeira global. Países com 
medidas: Brazil, Indonesia, South Korea, 
Taiwan and Thailand. 

Cross-sections; Efeitos fixos. 
vetor de variáveis  
Pré-crise (2002:Q1 a 2008:Q2) e pós 
crise (2009:Q3 a 2012:Q2) 
FDI e banking flows: não estimados: 
FDI relativamente estável e banking 
influenciado por outros fatores. 
Medida de aversão ao risco global (não 
varia entre países) 
Nº de medidas de controle de capital. 
Modelo 1: differences between GDP, 
Policy interest rate differential and VIX. 
Modelo 2: acrescenta Capital Control 
measures. 

As 3 variáveis aparentam ser igualmente 
importantes tanto para net inflows quanto 
para portfolio net inflows no pós-crise, 
enquanto que no pré-crise as diferenças de 
crescimento eram relativamente mais 
relevantes. 
A adoção de medidas de controle levou a 
uma redução significativa no fluxo de capital. 

12 países emergentes da Ásia e América 
Latina (exclui China, Hong Kong e Singapura 
- determinantes são diferentes por serem 
centros financeiros) 
2002:Q1 a 2012:Q2 
Growth differentials: 
Policy rate differentials: 
Global risk aversion (VIX): Chicago Board 
Options. 
Capital Control measures: comunicados de 
imprensas locais e boletins de notícias 
desde 2009. 
Robustez: utiliza Credit Suisse's global risk 
appetite index (em vez de VIX). 

2014 

Gross Private 
Capital Flows 
to EM: Can the 
Global 
Financial Cycle 
be Tamed? 

Erlend 
Nier 
Tahsin 
Saadi 
Sedik 
Tomas 
Mondino 

Determinantes 
do Fluxo de 
capital privado 
bruto de não-
residentes 

Growth differential with G4 countries 
Interest Rate differential (entre a taxa de 
juros doméstica e a externa); Real 
effective exchange rate; Market 
capitalization as % of GDP: proxy para 
desenvolvimento do mercado financeiro; 
Government debt as % of GDP: proxy para 
risco soberano (não usa ratings pois não 
estão disppníveis para todos os países da 
amostra); Capital flows restrictiveness 
index: índice baseado no IMF's Annual 
Report on Exchange; rrangements and 
Exchange Restrictions; VIX: índice de 
volatilidade da S&P  

Panel data; 
Baseline regressions; 
Baseline regressions with non-linear 
effects of the VIX. 
Exclui o fluxo de FDI e foca em Porfolio 
e Outros fluxos, dado que estes são 
mais sensíveis a time-varying factors, 
enquanto o FDI tem maior 
probabilidade de ser guiado por outros 
fatores (ex: incentivos fiscais) e no 
geral respondem menos rapidamente a 
mudanças nas condições financeiras. 
 
Início da crise global: 2008Q3 (Ahmed 
and Zlate 2013). 

As diferenças de crescimento com as 
economias do G4 são importantes 
determinantes do fluxo de capital privado 
bruto para mercados emergentes. 
Quando o VIX é alto (em períodos de crise), o 
VIX se torna o determinante dominante do 
fluxo de capital (quando os investidores 
estão inseguros, o horizonte diminui e eles 
deixam de dar importância a variáveis de 
longo prazo em suas decisões). 
O fluxo de capital privado bruto é mais fraco 
para países com maior risco de default 
(medido por Government debt/GDP). 
 
Depois da crise: o coeficiente de VIX é muito 
maior no período pós-crise. O nível de dívida 
pública parece importar menos. 
 
Adv/Eme: O coeficiente de VIX é maior para 
países avançados não pertencentes ao G4. O 
efeito da crise financeira aparenta ser maior 
para países avançados não pertencentes ao 
G4. 

29 países emergentes entre 2002:Q1 e 
2012:Q4. 
Classificação de emerging/advanced: World 
Economic Outlook 1994 report. 
 
FDI (FDI liabilities): IFS*  
Portfolio (portfolio equity and debt 
liabilities): IFS* 
Other (bank and other liabilities): IFS* 
*IFS: Balance of Payments Database 
Real GDP per capita growth differential with 
G4: WEO 
G4: Euro area, Japan, UK and USA 
Stock Market Capitalization (proxies 
liquidity): Datastream 
General Government Debt: GCS 
Short Term Interest Rate differential with 
G4: WEO, IFS 
Log of S&P 500 Implied Volatility Index: 
Haver 
Real effective exchange rate: Haver 
Capital transactions restrictiveness Index: 
IMF 
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2014 

Understanding the 
sovereign credit 
ratings of emerging 
markets 

Orhan Erdem, 
Yusuf Varli 

Fatores 
macroeconômicos 
que determinam os 
ratings de crédito 
soberanos em 
emergentes na 
avaliação da S&P 

Budget balance/GDP; GDP per capita; 
current account defficit/GDP; Inflation;  
External debt /Export; Reserves/GDP 
Unemployment; Exchange rate; Governance 
indicators - average of: G1: control of 
corruption; G2: Government effectiveness; 
G3: Political stability and absence of 
violence/terrorism; G4: Regulatory quality;   
G5: Rule of law  

Transformação linear e não linear dos 
ratings (ordered probit model): 3 
escalas. 
Pooled OLS estimation 
Pooled OLS estimation with AR 
disturbance term 
Panel models, fixed and random effects 
models considering AR disturbance term 
(comando "xtregar" do Stata). 
Problemas na estimação OLS: assume 
que os intervalos entre os ratings são 
iguais (o esforço de subir de um rating 1 
para 2 é o mesmo que o de um rating de 
5 para 6, por ex). Além disso, o rating 
nem sempre representa a situação atual 
de determinado país. 
Wooldridge test e Wald test (verificar se 
há correlação nos termos de erro) 
Hausman test (determinar se efeitos 
fixos ou aleatórios são preferíveis em 
modelo de dados em painel) - o 
resultado é que o modelo de efeitos 
aleatórios é preferível. 

Linear models: as variáveis mais 
relevantes são: 
Budget balance,  
GDP per capita  
Governance indicators  
Reserves/GDP. 
 
Ordered response models:  
Todas as 4 anteriores mais 
External debt/Export. 

Credit ratings trimestrais 
8 países emergentes de 2002 a 2008 
Budget balance - quarterly: Bloomberg 
GDP per capita - Yearly: OECD 
Current account - quarterly: OECD 
Inflation - quarterly: IMF 
External debt - quarterly: World Bank 
Export - quarterly: IMF 
Reserves - quarterly: IMF 
Unemployment - quarterly: IMF 
Exchange rate - quarterly: IMF 
Governance indicators - average of: 
G1: control of corruption -yearly: World 
Bank 
G2: Government effectiveness - yearly: 
World Bank 
G3: Political stability and absence of 
violence/terrorism - yearly: World Bank 
G4: Regulatory quality - yearly: World Bank 
G5: Rule of law - yearly: World Bank 
G6: Voice and accountability - yearly: World 
Bank 
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2015 

Beyond the 
macroeconomic 
determinants of 
sovereign credit 
ratings in 
developing 
economies 

Gabriel Caldas 
Montes, 
Diego Silveira 
Pacheco de 
Oliveira 

A adoção de 
RMI é 
relevante para 
o rating de 
crédito 
soberano? 

Crescimento do PIB; PIB per capita; 
reservas internacionais/PIB; orçamento 
do governo central/PIB; dívida 
externa/Exportação de bens e serviços; 
adoção de RMI; abertura financeira; 
responsabilidade democrática;  
inflação; estabilidade da taxa de câmbio; 
cumprimento da lei; nível de corrupção 
taxa de desemprego; subprime 
(dummy=1 se 2008 ou 2009); conflito 
interno; conflito externo; qualidade da 
burocracia; perfil de investimento; 
envolvimento militar na política; 
independência monetária; condições 
socioeconômicas; tensões religiosas; 
estabilidade do governo; tensões étnicas 

Transformação linear 
dos ratings. 
Modelo dinâmico para 
Dados em painel. 
D-GMM e S-GMM. 
Dummy para IT 
(inflation targeting). 

Variáveis determinantes do rating em países em 
desenvolvimento: 
GDP growth; Per capita income; Inflation; Foreign 
reserves; External debt. 
 
Budget balance é relevante apenas para S&P e Fitch. 
Inflation targeting e financial openness são aspectos 
relevantes para as 3 CRAs. 
Exchange rate stability e obedience to the law são 
mais significantes para a S&P.  

41 países em desenvolvimento (13 com RMI) 
1994 a 2013 
crescimento do PIB: IFS/IMF 
PIB per capita: World Bank 
reservas internacionais/PIB 
orçamento do governo central/PIB: ICRG 
dívida externa/Exportação de bens e serviços: 
ICRG 
adoção de RMI 
abertura financeira: 
http://web.pdx.edu/~ito/trilemma_indexes.htm 
responsabilidade democrática: ICRG 
inflação: World Bank 
estabilidade da taxa de câmbio: 
http://web.pdx.edu/~ito/trilemma_indexes.htm 
taxa de câmbio: IFS 
cumprimento da lei: ICRG 
nível de corrupção: ICRG 
taxa de desemprego: WEO/IMF 
subprime (dummy=1 se 2008 ou 2009) 
conflito interno: ICRG 
conflito externo: ICRG 
qualidade da burocracia: ICRG 
perfil de investimento: ICRG 
envolvimento militar na política: ICRG 
independência monetária: 
http://web.pdx.edu/~ito/trilemma_indexes.htm 
condições socioeconômicas: ICRG 
tensões religiosas: ICRG 
estabilidade do governo: ICRG 
tensões étnicas: ICRG 
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2015 

Are Sovereign 
Credit Rating 
Reports 
Valuable? 

Sumit Agarwal 
Vincent Chen 
Geoffrey Sim 
Wheina Zhang 

Os relatórios de 
ratings de crédito 
soberano da Moody's 
são 
informativos/valiosos? 

  

Naive Bayesian machine learning 
algorithm (para medir o tom - 
positivo, negativo ou neutro - e o 
conteúdo dos relatórios - 
justificativas). 
Conteúdo: macroeconomic, 
public & external finance, debt 
dynamics, financial sector and 
political & institutional. 

O tom negativo dos relatórios é significantemente 
relacionado a mudanças nos CDS spreads (janela de 3 
dias: -1,1) e possui maior valor informacional do que os 
relatórios de tom positivo. 
O valor da informação diminuiu após o início da crise na 
zona do Euro (2009), possivelmente devido à queda de 
confiança dos investidores nas CRAs. 

61 países de 2003 a 2013. 
10.278 sentenças em 323 relatórios. 

2015 

Sovereign ratings 
of advanced and 
emerging 
economies after 
the crisis 
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As mudanças metodológicas efetuadas após a crise 
financeira internacional se refletiram nas análises dos 
ratings emitidos. Os ratings aparentam estar mais 
sensíveis do que antes  a algumas variáveis como regime 
de câmbio flexível e taxa de crescimento do PIB. 
Os autores concluem que os países emergentes não são 
avaliados de forma mais severa pelas agências, em 
comparação a países avançados. 

82 países em 2007 (54 emergentes, 28 
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3. ANÁLISE DOS RATINGS DE CRÉDITO SOBERANO  EM 

MOEDA ESTRANGEIRA DE LONGO PRAZO  

 

3.1  Considerações iniciais 

Apesar de oferecerem serviços similares, as três maiores CRAs utilizam critérios 

diferentes em suas análises e não possuem periodicidade definida, uma vez que o rating pode 

ser emitido para um mesmo país diversas vezes num mesmo ano, ou este mesmo país pode 

passar anos sem ser avaliado, conforme abordado no capítulo anterior. 

O presente capítulo pretende analisar as emissões de ratings, observando de forma 

individual a dinâmica das notas emitidas e, ao final do capítulo, de forma conjunta, eventual 

proximidade ou disparidade no comportamento entre as agências, a concretização da 

sinalização das CRAs por meio de Credit Watches/Reviews ou Outlooks em alterações de 

notas e a qualidade dos ratings emitidos. 

Apesar de não haver consenso na literatura sobre o conceito de qualidade dos 

ratings, é possível relacionar alguns aspectos desejáveis, como o timing - por exemplo, o 

tempo levado por cada CRA, relativamente às demais, na atribuição de default a um soberano 

ou na elevação a Grau de Investimento - e a estabilidade da nota emitida, que deve refletir a 

análise do soberano numa perspectiva de longo prazo, menos suscetíveis a flutuações 

pontuais. 

 

3.2  Análise Quantitativa  

Esta seção apresentará dados quantitativos dos ratings e perspectivas emitidos 

pelas três agências, desde o início da prestação de serviços por cada uma. Ao final, um quadro 

sintetiza as informações, possibilitando a comparação e análise conjunta da dinâmica de cada 

uma.  

3.2.1 Notas e perspectivas emitidas pela Fitch Ratings 

A base de dados da Fitch Ratings totaliza 1.159 ratings soberanos de longo prazo 

em moeda estrageira, emitidos no período de agosto de 1994 a setembro de 2015, para 122 

países emergentes e avançados. 

A escala de ratings da Fitch, segundo relatório de agosto/2014, é composta por 21 

notas, além dos 5 tipos de Credit Watches (Positive, Rating Watch Positive, Stable, Rating 

Watch Negative e Negative). A base abrange mais 4 tipos de notas, utilizados em sistemáticas 

anteriores mas não mais vigentes na atual: CCC+, CCC-, DDD e DD (Tabela 21). 
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Em 1994, ano em que a Fitch iniciou seus serviços de emissão de ratings 

soberanos, a CRA utilizava somente a notação de ratings em suas emissões, sem indicação de 

Outlooks ou Credit Watches positivos, negativos ou estáveis. A partir de 1995, passa a utilizar 

Credit Watches e, desde 2000, Outlooks para qualificar suas notas. 

Em linha com publicações existentes sobre o tema (Tabela 44),  realizou-se uma 

conversão das notas em escala numérica, de forma a possibilitar a análise quantitativa dos 

ratings. Numa escala linear, iniciou-se no valor de 22 para a nota mais alta, AAA, até o valor 

mais baixo, 1, atribuído às notas correspondentes a Default - DDD, DD, RD e D. 

 

Tabela 21 - Conversão numéricas dos Ratings utilizados pela Fitch 

  
Fitch 

 (Base + Metodologia) 
Conversão em 

Valores 

Grau de 
Investimento 

AAA 22 

AA+ 21 

AA 20 

AA- 19 

A+ 18 

A 17 

A- 16 

BBB+ 15 

BBB 14 

BBB- 13 

Grau 
Especulativo 

BB+ 12 

BB 11 

BB- 10 

B+ 9 

B 8 

B- 7 

CCC+* 6 

CCC 5 

CCC-* 4 

CC 3 

C 2 

DDD* 1 

DD* 1 

RD 1 

D 1 

  Positive 0.25 

  Rating Watch Positive 0.50 

  Stable 0.00 

  Rating Watch Negative -0.50 

  Negative -0.25 

*Notas que constam da base, mas não compõem a relação 

de ratings atual 

 



 

 

Do total de ratings

notas BB- e BB+ (23,52%), enquanto a menor parcela foi atribuída à classificação mais alta, 

correspondendo a 4,45% da amostra.

Investimento se dá da nota BB+ para a nota BBB

 

Tabela 22 - Distribuição de 

 

Foram retirados desta análise os eventos de países quando estes deixaram de ser 

avaliados pela CRA ao longo so tempo 

Moldova, Papua Nova Guiné e Turcomenistão).

Do total dos eventos constantes da amostra, 

tanto Outlooks como Credit Watches

constatação vai ao encontro da

ao questionar um representante de uma das duas maiores CRAs sobre o que fa

empresa apresentasse risco “BBB/Baa” no longo prazo, mas risco “CCC/Caa” em 60 dias, 

obteve a resposta de que a agência não poderia arriscar sua reputação avaliando uma empresa 

como “BBB/Baa” que poderia entrar em default; então, o 

 

Gráfico 1 - Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) da Fitch (1994 a 2015)
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ratings, a maior parcela - em termos percentuais 

e BB+ (23,52%), enquanto a menor parcela foi atribuída à classificação mais alta, 

correspondendo a 4,45% da amostra. A alteração do Grau Especulativo para o Grau de 

Investimento se dá da nota BB+ para a nota BBB-.  

Distribuição de Ratings emitidos pela Fitch, por nota (em %, de 1994 a 2015)

Rating Percentual da Amostra 

AAA 4.49% 

AA 10.87% 

A 12.86% 

BBB 22.69% 

BB 23.73% 

B 20.10% 

CCC e abaixo 5.26% 

Total 100.00% 

Foram retirados desta análise os eventos de países quando estes deixaram de ser 

ao longo so tempo (Benin, Bermuda, Gambia, Irã, Líbia, Malawi, 

Moldova, Papua Nova Guiné e Turcomenistão). 

Do total dos eventos constantes da amostra, 30% é negativo, considerando

tanto Outlooks como Credit Watches, enquanto 20% dos eventos é positivo

constatação vai ao encontro da opinião de Van Deventer (2009), que em seu blog relata que, 

ao questionar um representante de uma das duas maiores CRAs sobre o que fa

empresa apresentasse risco “BBB/Baa” no longo prazo, mas risco “CCC/Caa” em 60 dias, 

obteve a resposta de que a agência não poderia arriscar sua reputação avaliando uma empresa 

como “BBB/Baa” que poderia entrar em default; então, o rating emitido seria “CCC/Caa”.

Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) da Fitch (1994 a 2015)

16

31 28

20

4 4

38

11

55

Crises % Eventos Positivos % Eventos Negativos

Crise subprime Queda PIB mundialCrise asiática 11 de setembro

em termos percentuais - foi emitida entre as 

e BB+ (23,52%), enquanto a menor parcela foi atribuída à classificação mais alta, 

speculativo para o Grau de 

emitidos pela Fitch, por nota (em %, de 1994 a 2015) 

Foram retirados desta análise os eventos de países quando estes deixaram de ser 

(Benin, Bermuda, Gambia, Irã, Líbia, Malawi, Mali, 

% é negativo, considerando-se 

% dos eventos é positivo (Tabela 30). A 

, que em seu blog relata que, 

ao questionar um representante de uma das duas maiores CRAs sobre o que faria se uma 

empresa apresentasse risco “BBB/Baa” no longo prazo, mas risco “CCC/Caa” em 60 dias, 

obteve a resposta de que a agência não poderia arriscar sua reputação avaliando uma empresa 

o seria “CCC/Caa”. 

Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) da Fitch (1994 a 2015) 
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Nos primeiros anos do Gráfico 1, é visível o acréscimo de eventos negativos nos 

anos de 1997 (com possível origem na crise asiática) e 2001, ano de queda no crescimento do 

PIB mundial, que passa de 4,27% para 1,83% (provavelmente influenciado pela instabilidade 

econômica mundial decorrente do atentado terrorista em 11 de setembro daquele ano, nos 

Estados Unidos). 

Observa-se ainda que, no início da crise financeira internacional do subprime, de 

2007 para 2008, ocorre uma reversão do percentual de eventos positivos com o de eventos 

negativos, que se eleva em 2009. 2012 foi marcado por nova desaceleração da atividade 

econômica com relação ao biênio 2010-2011 (de 4% para 2,26%) e, ainda, inferior à média 

dos dez anos anteriores à crise (aproximados 4%) (IPEA, 2013). 

A Tabela 23 destaca o mesmo movimento, que é refletido também na ocorrência 

de  upgrades e downgrades. Em 2009 o percentual negativo cresce ainda mais, para 55% e 

35%, o que pode evidenciar a instabilidade das notas e falhas nos critérios de atribuição de 

ratings soberanos pela agência. 

 

Tabela 23 – Distribuição de Eventos positivos e negativos da Fitch durante o epicentro da crise 
financeira internacional (2008-2009, em %) 

 

Ano 
% Eventos 
Positivos 

% Eventos 
Negativos 

% Downgrades % Upgrades 

2006 24 13 28 4 

2007 32 11 26 6 

2008 6 48 15 26 

2009 8 55 6 35 

2010 28 19 26 19 

2011 12 44 22 24 

 

No total da amostra utilizada neste Capítulo, apesar de existirem mais eventos 

negativos do que positivos, existem mais upgrades do que downgrades: 21% e 18%, 

respectivamente 243 e 207 notas. Destes, 27 upgrades resultaram na obtenção do Grau de 

Investimento (com alteração da nota de BB+ para BBB-), enquanto 18 causaram a perda do 

Grau de Investimento pelo soberano avaliado (Tabela 31). 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 2 - Upgrades e Downgrades emitidos pela Fitch (% sobre o total)

 

O Gráfico 2 apresenta 

sinal negativo) calculados em percentual sobre o total

médias dos períodos de 2001 a 2007 e 2008 a 2014

quantidade média dos upgrades 

Em contrapartida, a emissão de downg

O movimento de downgrades é visível no Gráfico 2. A partir de 2001, nota

uma redução gradual, com o concomitante crescimento dos upgrades. 

maior quantidade de upgrades (24), com a obtenção do Grau de Investimento por Bulgária, 

Cazaquistão e Rússia.  

A tendência ocorre até 2007; a partir da crise financeira internacional, a Fitch 

passa a emitir maior quantidade de downgrades, até os dias at

indicadores macroeconômicos dos soberanos, mas mais provavelmente devido a mudança nos 

critérios da agência no processo de emissão de 

Em 2008, a quantidade de downgrades ultrapassa a de upgrades; no entanto, é o 

ano em que a CRA classifica o Brasil como Grau de Investimento. 

O ano de 2012

econômica mundial, com PIB mundial em 3,2% abaixo da média dos dez anos anteriores à 

crise (4%), foi o ano com maior número de downgrades (11);  no total, 3 países perderam o 

certificado de grau de investimento: Chipre, Hungria e Tunísia.
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Upgrades e Downgrades emitidos pela Fitch (% sobre o total)

O Gráfico 2 apresenta a quantidade de upgrades e downgrades

calculados em percentual sobre o total emitidos pela Fitch, de 2000 a 2015. As 

os de 2001 a 2007 e 2008 a 2014 também estão representadas no gráfico. 

s upgrades reduz de 31% para 18%, do primeiro para o segundo período. 

Em contrapartida, a emissão de downgrades se eleva de 12% para 27%. 

O movimento de downgrades é visível no Gráfico 2. A partir de 2001, nota

uma redução gradual, com o concomitante crescimento dos upgrades. 

maior quantidade de upgrades (24), com a obtenção do Grau de Investimento por Bulgária, 

A tendência ocorre até 2007; a partir da crise financeira internacional, a Fitch 

passa a emitir maior quantidade de downgrades, até os dias atuais – talvez por mudança 

indicadores macroeconômicos dos soberanos, mas mais provavelmente devido a mudança nos 

critérios da agência no processo de emissão de ratings. 

Em 2008, a quantidade de downgrades ultrapassa a de upgrades; no entanto, é o 

m que a CRA classifica o Brasil como Grau de Investimento.  

2012, que segundo o Ipea (2013) foi de desaceleração da atividade 

com PIB mundial em 3,2% abaixo da média dos dez anos anteriores à 

foi o ano com maior número de downgrades (11);  no total, 3 países perderam o 

certificado de grau de investimento: Chipre, Hungria e Tunísia. 

29 33 49 32 28 26 15 26 22 16 18
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upgrades e downgrades (representados com 

emitidos pela Fitch, de 2000 a 2015. As 

também estão representadas no gráfico. A 

%, do primeiro para o segundo período. 

%.  

O movimento de downgrades é visível no Gráfico 2. A partir de 2001, nota-se 

uma redução gradual, com o concomitante crescimento dos upgrades. Em 2004 é emitida a 

maior quantidade de upgrades (24), com a obtenção do Grau de Investimento por Bulgária, 

A tendência ocorre até 2007; a partir da crise financeira internacional, a Fitch 

talvez por mudança dos 

indicadores macroeconômicos dos soberanos, mas mais provavelmente devido a mudança nos 

Em 2008, a quantidade de downgrades ultrapassa a de upgrades; no entanto, é o 

de desaceleração da atividade 

com PIB mundial em 3,2% abaixo da média dos dez anos anteriores à 

foi o ano com maior número de downgrades (11);  no total, 3 países perderam o 

22 14

-20 -29

18

-27



 

 

Gráfico 3 - Graus de Investimento emitidos pela Fitch (% sobre o total) x Crescimento Mundial (2000 

O movimento de elevação de soberanos a Grau de Investi

Grau Especulativo acompanha 

a taxa de crescimento mundial

Grau Especulativo a partir de 2008.

O destaque de upgrades que resultaram em Graus de Investimento em 2004 pode 

ter sido reflexo do crescimento mundial na

(WDI), alcançou 4,2%, melhor desempenho desde 2000.

A análise é feita em termos percentuais sobre o total, uma vez que a base de países 

avaliados e ratings emitidos para um mesmo país aumenta com o decorrer 

No Gráfico 4, a tendência de queda das médias ao longo dos anos

primeiros anos de emissão podem ser observadas as médias mais altas da série histórica, 

17, correspondentes a AA-

com redução dos valores ao longo do tempo

CRAs), o que pode corroborar com a hipótese de que os critérios e pesos adotados pelas 

agências foram adaptados ao longo dos anos e no decorrer das crises,

mais conservadorismo, a probabilidade de 

O ano de 2015 registrou a média mais baixa (11), correspondente à nota BB (Grau 

Especulativo), e a média geral do período é de 12,90, valor intermediário entr

BB+ e BBB- (exatamente na linha de obtenção do Grau de Investimento).
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Graus de Investimento emitidos pela Fitch (% sobre o total) x Crescimento Mundial (2000 
a 2015) 

O movimento de elevação de soberanos a Grau de Investimento e rebaixamento a 

companha a dinâmica observada na emissão de upgrades e 

a taxa de crescimento mundial, com visível aumento na quantidade de países rebaixados a 

Grau Especulativo a partir de 2008.  

O destaque de upgrades que resultaram em Graus de Investimento em 2004 pode 

ter sido reflexo do crescimento mundial naquele ano que, segundo dados do  Banco Mundial 

(WDI), alcançou 4,2%, melhor desempenho desde 2000.2  

A análise é feita em termos percentuais sobre o total, uma vez que a base de países 

s emitidos para um mesmo país aumenta com o decorrer 

a tendência de queda das médias ao longo dos anos

primeiros anos de emissão podem ser observadas as médias mais altas da série histórica, 

- e AA em 1994 e 1995 (ambas dentro do Grau de 

com redução dos valores ao longo do tempo (Anexo 4 - Média dos Ratings

, o que pode corroborar com a hipótese de que os critérios e pesos adotados pelas 

agências foram adaptados ao longo dos anos e no decorrer das crises, de forma a refletir, com 

, a probabilidade de default dos países avaliados.  

O ano de 2015 registrou a média mais baixa (11), correspondente à nota BB (Grau 

Especulativo), e a média geral do período é de 12,90, valor intermediário entr

(exatamente na linha de obtenção do Grau de Investimento).
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mento e rebaixamento a 

a emissão de upgrades e downgrades e 

, com visível aumento na quantidade de países rebaixados a 

O destaque de upgrades que resultaram em Graus de Investimento em 2004 pode 

quele ano que, segundo dados do  Banco Mundial 

A análise é feita em termos percentuais sobre o total, uma vez que a base de países 

s emitidos para um mesmo país aumenta com o decorrer do tempo. 

a tendência de queda das médias ao longo dos anos é explícita. Nos 

primeiros anos de emissão podem ser observadas as médias mais altas da série histórica, 19 e 

e AA em 1994 e 1995 (ambas dentro do Grau de Investimento), 

Ratings emitidos pelas 

, o que pode corroborar com a hipótese de que os critérios e pesos adotados pelas 

de forma a refletir, com 

 

O ano de 2015 registrou a média mais baixa (11), correspondente à nota BB (Grau 

Especulativo), e a média geral do período é de 12,90, valor intermediário entre os ratings 

(exatamente na linha de obtenção do Grau de Investimento). 
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Gráfico 4 - Rating Médio das emissões da Fitch por ano (todo o período)

 

3.2.2 Notas e perspectivas emitidas pela 

A base de dados da Moody’s contempla 2.012 

em moeda estrangeira, emitidos no período de fevereiro de 1949 a novembro de 2015 para 

127 países. 

A escala de notas da Moody’s, segundo relatório de dezembro de 2015 (

Bond Ratings), é composta por 21 

nível. Cada nota é complementada com um número que varia de 1 a 3 (exceto a nota mais alta 

e as duas mais baixas), sendo o 1 atribuído ao nível mais alto do ranking. A

ainda notas sem o número qualificador, que foram atribuídas segundo critérios de 

metodologias anteriores (Aaa, Aa e Baa)

Além disso, a Moody’s utiliza opcionalmente Outlooks (a partir de 1997) e 

Reviews (a partir de 1992) em conjunto com a e

mudanças no médio ou curto prazo, respectivamente.

Realizando-se também 

valor de 22 para a nota mais alta

 

Tabela 

  

Grau de 
Investimento

AA-

A
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Rating Médio das emissões da Fitch por ano (todo o período)

Notas e perspectivas emitidas pela Moody’s Investors

A base de dados da Moody’s contempla 2.012 ratings soberanos de longo prazo 

em moeda estrangeira, emitidos no período de fevereiro de 1949 a novembro de 2015 para 

A escala de notas da Moody’s, segundo relatório de dezembro de 2015 (

é composta por 21 ratings que variam de C – o menor nível 

nível. Cada nota é complementada com um número que varia de 1 a 3 (exceto a nota mais alta 

e as duas mais baixas), sendo o 1 atribuído ao nível mais alto do ranking. A

ainda notas sem o número qualificador, que foram atribuídas segundo critérios de 

(Aaa, Aa e Baa). 

Além disso, a Moody’s utiliza opcionalmente Outlooks (a partir de 1997) e 

Reviews (a partir de 1992) em conjunto com a emissão dos ratings, indicando potenciais 

mudanças no médio ou curto prazo, respectivamente. 

também a conversão das notas em escala numérica, inicia

22 para a nota mais alta (Aaa) até 2 para a nota mais baixa (C). 

Tabela 24– Conversão numérica de Ratings da Moody’s

Moody's  
(Base + Critérios) 

Conversão em Valores 

Grau de 
Investimento 

Aaa 22 

Aa1 21 

Aa2 20 

Aa* 20 

Aa3 19 

BB+

BBB

BB

BBB-
BB+

BBB

Rating Médio Grau de Investimento

Rating Médio das emissões da Fitch por ano (todo o período) 

 

Investors Service 

soberanos de longo prazo 

em moeda estrangeira, emitidos no período de fevereiro de 1949 a novembro de 2015 para 

A escala de notas da Moody’s, segundo relatório de dezembro de 2015 (Sovereign 

o menor nível – a Aaa – o maior 

nível. Cada nota é complementada com um número que varia de 1 a 3 (exceto a nota mais alta 

e as duas mais baixas), sendo o 1 atribuído ao nível mais alto do ranking. A base abrange 

ainda notas sem o número qualificador, que foram atribuídas segundo critérios de 

Além disso, a Moody’s utiliza opcionalmente Outlooks (a partir de 1997) e 

, indicando potenciais 

a conversão das notas em escala numérica, inicia-se no 

 

da Moody’s 

BB+
BB
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A1 18 

A2 17 

A* 17 

A3 16 

Baa1 15 

Baa2 14 

Baa* 14 

Baa3 13 

Grau 
Especulativo 

Ba1 12 

Ba2 11 

Ba3 10 

B1 9 

B2 8 

B3 7 

Caa1 6 

Caa2 5 

Caa3 4 

Ca 3 

C 2 

  POS 0 

  Outlook POS(m) 0.25 

  STA 0.00 

  Outlook STA(m) 0.00 

  NEG -0.25 

  Outlook Neg(m) -0.25 

  Outlook DEV 0 

  Outlook RUR 0 

  RUR+ 1 

  RUR- -1 

  Review UNC 0 

  Outlook RWR 0 

  Outlook NOO 0 

As notas mais emitidas foram Baa e B, cada uma com aproximadamente 20% do 

total dos ratings emitidos (incluindo os qualificadores 1, 2 e 3), sendo a primeira considerada 

Grau de Investimento e a segunda, Grau Especulativo. A alteração de Grau Especulativo para 

Grau de Investimento se dá na alteração da nota Ba1 para a nota Baa3. 

 

Tabela 25 - Distribuição de Ratings da Moody’s 

Rating Percentual da Amostra 

Aaa 7.11% 

Aa  12.13% 

A 16.70% 

Baa  19.93% 

Ba  18.99% 



 

 

 

Assim como no hostórico de notas da Fitch,

e Outlooks são negativos; a

(Tabela 30). 

 

Gráfico 5 - Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) da Moody’s (1994 a 2015)

 

É possível inferir a

do soberano – e não antecipar 

1997, e na crise financeira do subprime, em 2007. 

pico de eventos negativos, 

9% no número de eventos positivos, 

Além disso, not

do início da crise financeira, em 2007, com cr

descrição naTabela 23. Movimento similar pode ser notado na emissão de upgrades e 

downgrades. 

As observações vão ao encontro d

análises apontam para a existência de e

CRAs, sugerindo que os ratings

períodos de estresse.  
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B 19.48% 

C e abaixo 5.67% 

Total 100.00% 

ssim como no hostórico de notas da Fitch, a maior parte dos eventos de 

são negativos; aproximadamente 25,6%, enquanto apenas 

Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) da Moody’s (1994 a 2015)

inferir a tendência das notas emitidas em acompanhar a situação atual 

e não antecipar – em pelo menos dois períodos: na crise financeira asiática, em 

1997, e na crise financeira do subprime, em 2007. Em 1997, quando se

pico de eventos negativos, a Moody’s passa, naquele ano para o ano seguinte

9% no número de eventos positivos, e  de 5% para 42% no número de eventos negativos.

lém disso, nota-se também a inversão de eventos positivos e negativos

do início da crise financeira, em 2007, com crescimento ainda maior em 2009

. Movimento similar pode ser notado na emissão de upgrades e 

As observações vão ao encontro das conclusões de Schumacher (2012), cujas 

apontam para a existência de evidências para a profecia autorealizável causada pelas 

ratings, são, de fato, capazes de agravar a situação de um país em 

37
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27
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Crise asiática Crise subprime Queda

maior parte dos eventos de Reviews 

%, enquanto apenas 21,3% são positivos 

Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) da Moody’s (1994 a 2015) 

 

acompanhar a situação atual 

em pelo menos dois períodos: na crise financeira asiática, em 

, quando se observa o primeiro 

naquele ano para o ano seguinte, de 15% para 

no número de eventos negativos. 

de eventos positivos e negativos a partir 

escimento ainda maior em 2009, conforme 

. Movimento similar pode ser notado na emissão de upgrades e 

Schumacher (2012), cujas 

para a profecia autorealizável causada pelas 

, são, de fato, capazes de agravar a situação de um país em 

14

27

% Eventos Negativos

Queda PIB mundial



 

 

Tabela 26 - Distribuição de Eventos positivos e negativos da Moody’s 

Ano % Eventos Positivos

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 
2011 

 

Do total de rating

na nota, enquanto 246 a uma queda (downgrade), 1

Tabela 29 – Distribuição de Downgrades e Upgrades emitidos pelas agências

receberam o status de Grau de Investimento e 25 foram 

 

Gráfico 6 - Upgrades e Downgrades emitidos pela Moody’s (% sobre o total)

 

De maneira similar à Fitch, no Gráfico 5 constata

downgrades a partir de 2008, cujo 

No Gráfico 7, pode

crescimento mundial, a partir de 2007, 

retirada de Grau de Investimento a soberanos. O Brasil recebeu a qualificação em 2009, 

obstante a retração econômica mundial pós

época, a Moody’s ressaltava a “capacidade 

significativa do perfil de crédito soberano do Brasil”.
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Distribuição de Eventos positivos e negativos da Moody’s no epicentro da crise do 
subprime 

% Eventos Positivos 
% Eventos 
Negativos % Downgrades % Upgrades

21 5 0 

23 4 -2 

12 22 -15 

12 27 -23 

13 9 -14 
9 39 -37 

ratings emitidos pela Moody’s, 273 corresponderam a uma melhora 

na nota, enquanto 246 a uma queda (downgrade), 13,6% e 12,2%, respectivamente

Distribuição de Downgrades e Upgrades emitidos pelas agências

receberam o status de Grau de Investimento e 25 foram rebaixados ao Grau Especulativo

Upgrades e Downgrades emitidos pela Moody’s (% sobre o total)

De maneira similar à Fitch, no Gráfico 5 constata-se o aumento no percentual de 

downgrades a partir de 2008, cujo patamar permaneceu elevado até os dias atuais.

No Gráfico 7, pode-se notar que, nos anos de redução mais acentuadas na taxa de 

crescimento mundial, a partir de 2007, a Moody’s não fez movimentos de atribuição ou 

retirada de Grau de Investimento a soberanos. O Brasil recebeu a qualificação em 2009, 

obstante a retração econômica mundial pós-crise financeira internacional, junto com o Peru.

época, a Moody’s ressaltava a “capacidade de absorção de choques” e a “melhora 

significativa do perfil de crédito soberano do Brasil”.  
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corresponderam a uma melhora 

%, respectivamente (Vide 

Distribuição de Downgrades e Upgrades emitidos pelas agências). Destes, 31 

ebaixados ao Grau Especulativo. 

Upgrades e Downgrades emitidos pela Moody’s (% sobre o total) 

 

se o aumento no percentual de 

patamar permaneceu elevado até os dias atuais. 

se notar que, nos anos de redução mais acentuadas na taxa de 

movimentos de atribuição ou 

retirada de Grau de Investimento a soberanos. O Brasil recebeu a qualificação em 2009, não 

crise financeira internacional, junto com o Peru. À 

de absorção de choques” e a “melhora 
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Gráfico 7 - Graus de Investimento emitidos pela Moody’s (% sobre o total) x Crescimento Mundial 

Verifica-se, no Gráfico 

nos primeiros anos (1949, 1958 e 1962) 

inicialmente os ratings serem emitidos principalmente para países avançados como Estados 

Unidos, Canadá, Dinamarca, Suécia, entre outros

ratings emitidos. Há também uma tendência de queda nas médias com o decorrer dos anos 

que, assim como na Fitch, pode evidenciar as alterações nos critérios utilizados pela agência 

em suas análises de risco de crédito soberano ao longo do tempo.

A média mais baixa 

correspondente à nota Ba2 (Grau especulativo), sendo a média geral 12,56, já equivalente a 

Grau de Investimento. 

 

Gráfico 8 - Rating Médio das emissões da Moody’s (todo o período)

3.2.3 Notas e perspectivas emitidas pela 

A base de dados da S&P abrange o período de janeiro de 1941 a outubro de 2015, 

num total de 1886 ratings soberanos 

países. 
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Graus de Investimento emitidos pela Moody’s (% sobre o total) x Crescimento Mundial 
(2000 a 2015) 

se, no Gráfico 8, que as médias mais altas da série histórica são emitidas 

(1949, 1958 e 1962) – o que pode ser explicado, em parte, pelo fato de 

s serem emitidos principalmente para países avançados como Estados 

Dinamarca, Suécia, entre outros, além do fato de serem poucos os próprios 

Há também uma tendência de queda nas médias com o decorrer dos anos 

que, assim como na Fitch, pode evidenciar as alterações nos critérios utilizados pela agência 

suas análises de risco de crédito soberano ao longo do tempo. 

A média mais baixa – 10 – foi registrada nos anos de 2001, 2005 e 2015, 

correspondente à nota Ba2 (Grau especulativo), sendo a média geral 12,56, já equivalente a 

Rating Médio das emissões da Moody’s (todo o período)

 

Notas e perspectivas emitidas pela Standard & Poor’s 

A base de dados da S&P abrange o período de janeiro de 1941 a outubro de 2015, 

s soberanos de longo prazo em moeda estrangeira emitidos para 139 
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que as médias mais altas da série histórica são emitidas 

o que pode ser explicado, em parte, pelo fato de 

s serem emitidos principalmente para países avançados como Estados 

, além do fato de serem poucos os próprios 

Há também uma tendência de queda nas médias com o decorrer dos anos 

que, assim como na Fitch, pode evidenciar as alterações nos critérios utilizados pela agência 

foi registrada nos anos de 2001, 2005 e 2015, 

correspondente à nota Ba2 (Grau especulativo), sendo a média geral 12,56, já equivalente a 

Rating Médio das emissões da Moody’s (todo o período)

 

Standard & Poor’s  

A base de dados da S&P abrange o período de janeiro de 1941 a outubro de 2015, 
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A S&P, em sua nota metodológica de 2014 (Definições de Rating), elenca 22 

notas que variam de AAA, que corresponde ao nível mais alto, a SD, que corresponde a 

Default, nível mais baixo. As notas de AA a CCC podem receber um sinal de positivo ou 

negativo que, segundo definição da própria CRA, são utilizados para mostrar a posição 

relativa dentro das categorias de rating. Além disso, Outlooks Positivos, Negativos, Estáveis e 

Em Desenvolvimento são utilizados opcionalmente para complementar as informações sobre 

o rating emitido. 

Efetuando-se a conversão linear dos ratings em valores, atribui-se o valor 22 à 

escala mais alta (AAA), até o valor 1 para a nota mais baixa (SD e D). 

 

Tabela 27 - Conversão numérica de Ratings da S&P 

  
S&P  

(Base + Critérios) 
Conversão em valores 

Grau de 
Investimento 

AAA 22 

AA+ 21 

AA 20 

AA- 19 

A+ 18 

A 17 

A- 16 

BBB+ 15 

BBB 14 

BBB- 13 

Grau 
Especulativo 

BB+ 12 

BB 11 

BB- 10 

B+ 9 

B 8 

B- 7 

CCC+ 6 

CCC 5 

CCC- 4 

CC 3 

C 2 

SD* 1 

D  1 

  Positive 0 

  Watch Positive 0.50 

  Stable 0.00 

  Watch Neg -0.50 

  Negative -0.25 

  NM 0.00 

  Watch Developing 0 
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  Developing 0 

*Nota consta da base, mas não compõe a relação de ratings atual 

 

A nota B foi a mais emitida, com aproximadamente 25% do total dos ratings 

(incluindo B+ e B-), enquanto o menor percentual é atribuído à nota mais alta da escala, 

AAA. A mudança de Grau Especulativo para Grau de Investimento ocorre da nota BB+ para a 

nota BBB-. 

 

Tabela 28 – Distribuição de Ratings da S&P 

Rating Percentual da Amostra 

AAA 5.62% 

AA  10.87% 

A  15.01% 

BBB  17.87% 

BB 20.10% 

B 24.55% 

CCC e abaixo 5.99% 

Total 100.00% 

 

Do toal de Ratings e Outlooks emitidos pela S&P, 52% são estáveis, 31% são 

negativos e apenas 17% são positivos (Tabela 30). 

De forma similar ao verificado nas demais CRAs, é possível identificar situações 

em que o aumento das emissões negativas acompanharam crises financeiras mundiais, como 

em 1997 na crise asiática e a crise financeira internacional em 2007. Identifica-se também um 

salto nos eventos negativos em 2001, provavelmente decorrente do ataque terrorista aos 

Estados Unidos em 11 de setembro. No entanto, este último trata-se de  acontecimento 

fortuito, cuja ocorrência independe da solvabilidade de um soberano ou de suas condições 

macroeconômicas, não podendo ser antecipado por eventual queda na nota recebida. 

Assim como observado nas demais agências, nota-se uma troca bastante 

acentuada entre o percentual de eventos positivos e negativos no início da crise financeira 

internacional em 2007, conforme tabela 26. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 9 - Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) da S&P (1994 a 2015)

Assim como observado nas demais agências, nota

acentuada entre o percentual de eventos positivos e negativos no início da crise financeira 

internacional em 2007, conforme tabela 

enquanto os negativos sobem de 19% para 50%.  

movimento de reversão, que continua em 2009.

Tabela 29 -  Distribuição de Eventos Positivos e Negativos d

Ano 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 

No Gráfico 10 

pela S&P, desde 2000. Dos 

20%, respectivamente (Tabela 

Investimento e 22 perderam

Nota-se, assim como nas demais agências, o crescimento relativo na emissão de 

downgrades a partir de 2008, no início da crise 

nível de elevação desde então.
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Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) da S&P (1994 a 2015)

 
Assim como observado nas demais agências, nota-se uma troca bastante 

acentuada entre o percentual de eventos positivos e negativos no início da crise financeira 

internacional em 2007, conforme tabela 26 . Os eventos positivos caem de 25% para 5%, 

enquanto os negativos sobem de 19% para 50%.  Upgrades e downgrades acompanham o 

movimento de reversão, que continua em 2009. 

 
Distribuição de Eventos Positivos e Negativos da S&P durante o epicentro da crise do 

subprime 
% Eventos 
Positivos 

% Eventos 
Negativos 

% Downgrades % Upgrades

27 15 -7 

25 19 -8 

5 50 -30 

8 57 -29 

16 32 -20 

14 48 -30 

 são mostrados os percentuais de upgrades e downgrades emitidos 

Dos ratings emitidos, 338 foram upgrades e 368 downgrades, 18% e 

Tabela 31). Destes, 24 receberam a classificação de Grau de 

Investimento e 22 perderam-na, tendo seu status alterado para Grau Especulativo.

se, assim como nas demais agências, o crescimento relativo na emissão de 

downgrades a partir de 2008, no início da crise financeira internacional, com manutenção do 

nível de elevação desde então. 
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se uma troca bastante 

acentuada entre o percentual de eventos positivos e negativos no início da crise financeira 

. Os eventos positivos caem de 25% para 5%, 

Upgrades e downgrades acompanham o 

a S&P durante o epicentro da crise do 

% Upgrades 
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emitidos, 338 foram upgrades e 368 downgrades, 18% e 

Destes, 24 receberam a classificação de Grau de 
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Gráfico 10 - Upgrades e Downgrades emitidos pela S&P (% sobre o total)

 

No mesmo gráfico

upgrades emitidos pela S&P, que caiu de 26 no 1º período (2001 a 2007) para 15 no 2º 

período (2008 a 2014). O movimento inverso é perceptível na quantidade média de 

downgrades emitidos, que dobra de 14 para 28, considerando

 

Gráfico 11 - Graus de Investimento emitidos pela S&P (% sobre o total) x Crescimento Mundial 

O Gráfico 11, que apresenta a

S&P, aparenta acompanhar a curva de crescimento do PIB mundial, com maiores quantidades 

observadas em anos de maior desempenho e, em anos de crescimento negativo (2009), não 

houve nenhum país elevado a Grau de Investimento.

Investimento pela S&P em abril de 2008.
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Upgrades e Downgrades emitidos pela S&P (% sobre o total)

mesmo gráfico, pode-se também observar a redução na q

emitidos pela S&P, que caiu de 26 no 1º período (2001 a 2007) para 15 no 2º 

período (2008 a 2014). O movimento inverso é perceptível na quantidade média de 

downgrades emitidos, que dobra de 14 para 28, considerando-se os mesmos períodos.

Graus de Investimento emitidos pela S&P (% sobre o total) x Crescimento Mundial 
(2000 a 2015) 

11, que apresenta a elevação de soberanos a Grau de Investimento pela 

aparenta acompanhar a curva de crescimento do PIB mundial, com maiores quantidades 

observadas em anos de maior desempenho e, em anos de crescimento negativo (2009), não 

houve nenhum país elevado a Grau de Investimento. O Brasil foi elevado a Grau de 

timento pela S&P em abril de 2008. 
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observar a redução na quantidade média de 

emitidos pela S&P, que caiu de 26 no 1º período (2001 a 2007) para 15 no 2º 

período (2008 a 2014). O movimento inverso é perceptível na quantidade média de 

se os mesmos períodos. 
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elevação de soberanos a Grau de Investimento pela 

aparenta acompanhar a curva de crescimento do PIB mundial, com maiores quantidades 
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Assim como na Moody’s, onde a série histórica também se inicia nos anos 40, as 

médias mais altas são observadas no início 

primeiros anos de emissão, a CRA emitia 1 

1957 e 1959 deve-se às avaliações dos países Austrália e Jap

correspondente ao valor 14

A média geral para o período é de 12,85, corr

BB+ e BBB- (entre a divisão de Grau de Investimento e Grau Especulativo)

padrão de tendência de queda observada nas análises anteriores se repetindo na S&P.

 

Gráfico 12

 

3.2.4 Comparação dos 

Esta seção unifica as informações das três agências por tipo de análise

seção anterior, de forma a observar eventual semelhança ou diferença no comportamento

quando da emissão dos rating

 

3.2.4.1 Distribuição de 

Até 1988, não há informação de emissões de 

ou negativas pela Moody’s e S&P. A

o cálculo efetuado abrange todos os anos com informações disponíveis, mas a

29 apresentam os percentuais de eventos positivos e negativos a

partir do qual as três agências 

O percentual de eventos positivos

agências – variam de 16%

propensão das agências a 

negativos, a S&P apresenta o maior percentual

AAA

BBB
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Assim como na Moody’s, onde a série histórica também se inicia nos anos 40, as 

médias mais altas são observadas no início – possivelmente pelo mesmo motivo: nos 

primeiros anos de emissão, a CRA emitia 1 rating por ano. A queda observada no ano de 

se às avaliações dos países Austrália e Japão, que receberam o 

correspondente ao valor 14 (Tabela 46). 

A média geral para o período é de 12,85, correspondente ao valor entre as notas  

a divisão de Grau de Investimento e Grau Especulativo)

padrão de tendência de queda observada nas análises anteriores se repetindo na S&P.

12 - Rating médio das emissões da S&P (todo o período)

dos ratings emitidos pelas Agências 

unifica as informações das três agências por tipo de análise

, de forma a observar eventual semelhança ou diferença no comportamento

ratings soberanos.  

Distribuição de Eventos Positivos e Negativos 

não há informação de emissões de ratings com qualificações positivas 

Moody’s e S&P. A Fitch inicia suas atividades de emissão em 1994. Assim, 

o cálculo efetuado abrange todos os anos com informações disponíveis, mas a

os percentuais de eventos positivos e negativos apenas a

s três agências passam a apresentar dados). 

ercentual de eventos positivos, na média, é bastante próximo entre as

16%  a 18,82% do total de emissões -, o que pode refletir eventual 

propensão das agências a seguirem o movimento das demais. Já na emissão de eventos 

apresenta o maior percentual, seguida pela Fitch e, por último, a Moody’s

BBB

A+

AAA

A-
BBB-

BB+

BBB

Rating Médio Grau de Investimento

Assim como na Moody’s, onde a série histórica também se inicia nos anos 40, as 

possivelmente pelo mesmo motivo: nos 

queda observada no ano de 

ão, que receberam o rating BBB, 

ao valor entre as notas  

a divisão de Grau de Investimento e Grau Especulativo), com o mesmo 

padrão de tendência de queda observada nas análises anteriores se repetindo na S&P. 

Rating médio das emissões da S&P (todo o período) 

 

unifica as informações das três agências por tipo de análise apresentados na 

, de forma a observar eventual semelhança ou diferença no comportamento 

 

com qualificações positivas 

Fitch inicia suas atividades de emissão em 1994. Assim, 

o cálculo efetuado abrange todos os anos com informações disponíveis, mas as Tabelas 28 e 

penas a partir de 1994 (ano a 

bastante próximo entre as três 

, o que pode refletir eventual 

Já na emissão de eventos 

, seguida pela Fitch e, por último, a Moody’s. 

BBB-
BB+



 

 

Tabela 30 - Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) emitidos pelas agências (de 1995 a 

 

  

Ano 
% Eventos 
Positivos 

% Eventos 
Negativos

1995 0 

1996 5 

1997 7 

1998 7 

1999 14 

2000 15 

2001 16 

2002 24 

2003 30 

2004 31 

2005 21 

2006 24 

2007 32 

2008 6 

2009 8 

2010 28 

2011 12 

2012 12 

2013 10 

2014 18 

Total 16.00 

O Gráfico 13 

analisadas individualmente, para visualizar

eventos emitidos pelas agências. 

É possível notar 

de 2008, ano da crise financeira internacional. 

apresentar menos oscilações do que as demais, é a que apresenta o maior crescimento neste 

tipo de evento de 2007 para 2008 (450%), seguida pela Fitch (336%) e, por fim, pela S&P 

(163%).  
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Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) emitidos pelas agências (de 1995 a 
2014) 

 

  

 

  

% Eventos 
Negativos 

% Eventos 
Positivos 

% Eventos 
Negativos 

% Eventos 
Positivos

-2 25 -11 

-5 18 -10 

-14 15 -5 

-20 9 -42 

-4 24 -21 

-4 37 -27 

-38 36 -27 

-31 30 -21 

-14 15 -12 

-8 25 -7 

-14 26 -10 

-13 21 -5 

-11 23 -4 

-48 12 -22 

-55 12 -27 

-19 13 -9 

-44 9 -39 

-49 10 -38 

-42 7 -27 

-20 13 -21 

-22.66 18.82 -19.27 16.92

 

 agrupa os percentuais positivos e negativos das três CRAs, já 

sadas individualmente, para visualizar, em conjunto, a dinâmica da distribuição dos 

ncias.  

É possível notar que ocorre uma “quebra” de emissão de eventos positivos a partir 

crise financeira internacional. A Moody’s, apesar de aparentemente 

apresentar menos oscilações do que as demais, é a que apresenta o maior crescimento neste 

tipo de evento de 2007 para 2008 (450%), seguida pela Fitch (336%) e, por fim, pela S&P 

Distribuição de Eventos Positivos e Negativos (em %) emitidos pelas agências (de 1995 a 
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% Eventos 
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gativos das três CRAs, já 

a dinâmica da distribuição dos 

de emissão de eventos positivos a partir 

A Moody’s, apesar de aparentemente 

apresentar menos oscilações do que as demais, é a que apresenta o maior crescimento neste 

tipo de evento de 2007 para 2008 (450%), seguida pela Fitch (336%) e, por fim, pela S&P 



 

 

 Gráfico 13 - Eventos positivos e negativos (%) emitidos pelas CRAs (1995 a 2014)

3.2.4.2 Emissão de Upgrades e Downgrades

Na análise da emissão

1995 a 2014 (Tabela 31), comparando

CRA, a S&P permanece sendo a que emite maior quantidade de downgrades

guardando coerência com o fato de ser a agência que mais emite eventos negativos. A 

Moody’s é a que apresenta

maior estabilidade em seus 

aproximam-se mais do da S&P; no entanto, na média, 

soberanos, com maior incidência des de upgrades do que de downgrades

 

Tabela 31 - Distribuição de Downgrades e Upgrades (em %) emitidos pelas agências (de 1995 a 2014)

Fitch 

Ano % Upgrades % Downgrades

1995 6.67 

1996 10.00 

1997 14.29 

1998 12.96 

1999 35.71 

2000 12.75 

2001 21.43 

2002 28.81 

2003 32.86 
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missão de Upgrades e Downgrades 

Na análise da emissão de upgrades e downgrades das três agências no período de 

, comparando-se a média obtida de todos os anos de emissão de cada 

a S&P permanece sendo a que emite maior quantidade de downgrades

guardando coerência com o fato de ser a agência que mais emite eventos negativos. A 

Moody’s é a que apresenta menor percentual em ambos os movimentos, podendo indicar 

maior estabilidade em seus ratings (a ser verificado na Seção 3.3.4). Os percentuais da Fitch 

se mais do da S&P; no entanto, na média, suas notas são mais benéficas 

r incidência des de upgrades do que de downgrades

Distribuição de Downgrades e Upgrades (em %) emitidos pelas agências (de 1995 a 2014)

Moody's 
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das três agências no período de 

se a média obtida de todos os anos de emissão de cada 

a S&P permanece sendo a que emite maior quantidade de downgrades (19,43%), 

guardando coerência com o fato de ser a agência que mais emite eventos negativos. A 

menor percentual em ambos os movimentos, podendo indicar 

). Os percentuais da Fitch 

suas notas são mais benéficas aos 

r incidência des de upgrades do que de downgrades.  

Distribuição de Downgrades e Upgrades (em %) emitidos pelas agências (de 1995 a 2014) 

S&P 

Upgrades % Downgrades 

30.56 5.56 

24.24 6.06 

14.29 18.37 

7.25 34.78 

21.43 19.64 

22.64 11.32 

24.64 26.09 

21.62 18.92 

28.77 16.44 
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2004 48.98 

2005 31.58 

2006 28.26 

2007 25.53 

2008 15.38 

2009 5.88 

2010 26.42 

2011 22.35 

2012 16.33 

2013 18.06 

2014 21.82 

Total 21.80 

 

3.2.4.3 Média dos 

No Gráfico 14, 

CRA. A partir de 1981, S&P e Moody’s passam a emitir 

partir de 1994. 

 

Gráfico 14 - Ratings
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mesma tendência nos movimentos
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, pode-se visualizar as médias, por ano, das notas emitidas por cada 

A partir de 1981, S&P e Moody’s passam a emitir ratings anualmente; 

Ratings médios emitidos pelas CRAs por ano (1980 a 2014)

se observar que, até 1994, S&P e Moody’s nem sempre apresentavam a 

mesma tendência nos movimentos. Em determinados anos esta diferença 

evidente, como em 1987, quando a Moodys emitiu 5 downgrades e a S&P, apenas 1 vez.
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anteriores. Po rum lado, este entendimento encontra-se em linha com as conclusões de Becker 

et al. (2010), que avaliam que o aumento do market share da Fitch prejudicou a qualidade dos 

ratings (corporativos) emitidos pelas demais agências, uma vez que os ratings das demais 

CRAs se tornaram menos estáveis - aumentaram - e a habilidade de explicar o rendimento dos 

títulos diminuiu. Por outro, esta convergência pode ter sido influenciada pelo fato de, com o 

passar dos anos, as agências avaliarem cada vez mais países – e cada vez mais coincidentes 

também. 

A Tabela 46, no Apêndice deste capítulo, enumera as médias dos Ratings emitidos 

pelas agências em todos os anos, individualmente. 

 

3.2.4.4 Outlooks, Reviews e Credit Watches 

Os Outlooks e Reviews/Credit Watches são informações opcionais que 

complementam os ratings com uma sinalização de possível mudança (no caso de serem 

positivos ou negativos) ou de manutenção (no caso de serem estáveis). Os primeiros se 

referem a eventual alteração no médio/longo prazo, enquanto os demais representam uma 

probabilidade de direção no curto prazo. 

Uma vez que os relatórios das agências fornecem informações valiosas a 

investidores em suas tomadas de decisões, com impacto maior verificado em sinalizações 

negativas (AGARWAL et al., 2015), pode-se considerar desejável que as CRAs acompanhem, 

nos ratings imediatamente posteriores, a direção indicada por elas próprias. 

Esta seção avalia o quanto as agências seguem a sinalização emitida por elas por 

meio de Outlooks, Credit Watches e Reviews, no rating seguinte emitido ao soberano então 

avaliado, em todo o período da amostra.  

 

Gráfico 15 - Outlooks/Credit Ratings/Reviews convertidos em ratings (%) 
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34 31
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A Fitch é a agência que mais segue a sinalização de seus Outlooks/Credit 

Watches, tanto em eventos positivos como em eventos negativos (67% e 56%, 

respectivamente). Por outro lado, a Moody’s segue suas sinalizações em aproximadamente 

apenas 30% dos eventos. A S&P se aproxima mais da Fitch, e segue mais suas sinalizações 

positivas (61%) do que negativas (54%). 

 

3.2.4.5 Quadro Comparativo 

A Tabela 32 consolida os dados observados, para análise conjunta do comportamento 

das agências.  

 

Tabela 32 - Quadro Comparativo de todo o período da amostra (1941 a 2015) 

  Fitch S&P Moody's 

Total de Eventos                             1,159                              1,886                               2,012  

Indivíduos avaliados 122 139 127 

Período ago/1994 a set/2015 jan/1941 a out/2015 fev/1949 a nov/2015 

Eventos Positivos (%)* 19.80 17.00 21.30 

Eventos Negativos (%)* 29.60 30.80 25.60 

Eventos Estáveis (%)* 50.50 52.10 53.10 

Upgrades (%)** 21.00 17.90 13.60 

Downgrades (%)** 17.90 19.50 12.20 

Upgrades para IG (%)** 2.30 1.27 1.54 

Downgrades para NIG (%)** 1.60 1.17 1.24 

Nota média 12.87 15.96 16.45 

Rating médio Entre BB+ e BBB- Entre BBB+ e A- (IG) Entre A3 e A2 (IG) 

Conversão de Outlooks/CW Positivos (%) 67 61 34 

Conversão de Outlooks/CW Negativos (%) 56 54 31 

*sobre o total de emissões qualificadas com sinal 

**sobre o total de emissões 
   

 

A Moody’s é a mais estável (53% dos eventos emitidos); a S&P a mais negativa, 

com maior percentual de downgrades e maior quantidade relativa de eventos negativos. A 

Fitch é a menos estável; ao tempo em que eleva mais países ao Grau de Investimento, também 

é a que mais os retira desta classificação.  

A média das notas da Moody’s é a mais alta; tanto ela como a S&P apresentam 

médias de notas que correspondem a Grau de Investimento. 
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3.3  Análise Qualitativa  

Kiff et al. (2012) avaliam que as agências de rating fornecem, sim, informações 

valiosas para o mercado, e não apenas refletem dados já disponíveis, sendo suas opiniões  

importantes numa perspectiva de estabilidade financeira. 

Assim, assumindo a importância e influência da publicação dos ratings pelas CRAs no 

processo de tomada de decisão dos investidores, esta seção pretende avaliar o comportamento 

das agências de classificação de risco, de forma a comparar os desempenhos no que se refere 

aos defaults de soberanos reconhecidos por elas, timing de atribuição do Grau de Investimento 

e estabilidade das notas emitidas. 

 

3.3.1 Descrição da Base de dados unificada 

Em comparação às Seções anteriores deste capítulo, a base da Moody’s possui 

172 registros a menos, que foram excluídos por apresentarem mesma data e mesmo rating. 

Para Fitch e S&P, as amostras são iguais às utilizadas nas Seções 3.2.1 e 3.2.3. 

 

3.3.2 Defaults 

Um dos principais objetivos das agências é avaliar a qualidade de crédito de 

determinados emissores, tangibilizando suas análises por meio da emissão de um rating de 

crédito. A S&P (2013) esclarece que, em alguns casos, choques como guerra ou instabilidade 

política podem elevar os custos de financiamento do soberano, tornando o default a resposta 

política preferencial daquele governo. A Moody’s (2015) informa que seus rankings têm, ao 

longo do tempo, se associado a níveis aproximados de perda esperada. A Fitch (2012) informa 

que sua análise busca captar a capacidade e intenção de pagamento de um soberano em suas 

obrigações. Assim, a atribuição de default é a nota mais baixa que pode ser atribuída a 

emissores de dívidas, dado que é uma constatação, por parte das agências – apesar de ser 

apenas uma opinião – de que aquele soberano não honrou seus compromissos com seus 

credores, ainda que parcialmente. 

No entanto, como Pennartz e Snoeij (2012) afirmam, surpreendentemente  as 

agências diferem na grande maioria dos eventos de default, não só no reconhecimento da 

ocorrência da inadimplência como em seu tipo e data em que ocorreu.  Por exemplo, para a 

Fitch, Moldova entrou em default em junho e novembro de 2002; para a Moody’s, a 

inadimplência ocorreu em julho do mesmo ano e, para a S&P, o país nunca entrou em default. 

Uma das causas pode ser o fato de as agências considerarem tanto indicadores quantitativos 



 

 

como fatores qualitativos em suas análises, o que pode levar a conclusões diferentes entre 

elas. 

 

3.3.2.1 Distribuição de 

No período da amostra, de 

eventos de inadimplência (Tabela 47

foi responsável por 56%, seguida pela Fitch, com 30% (correspondentes às notas D, DD, 

DDD e RD) e pela Moody’s, com apenas 15% (notas C e Ca). 

 

Tabela 33 - Distribuição de 

CRA 

S&P 

Fitch 

Moody's 

Total 

Destacam-se, no Gráfico 16, alguns anos de maior ocorrência de 

2008 e 2012. Em 2005, não obstante a economia argentina ter 

World Development Indicators 

três foram atribuídos à República Dominicana (dois pela Fitch e um pela S&P).

Gráfico 16 - Quantidade de 
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como fatores qualitativos em suas análises, o que pode levar a conclusões diferentes entre 

Distribuição de Defaults 

da amostra, de janeiro/1941 a novembro/2015,

Tabela 47). A S&P, que atribui a nota SD para este tipo de 

foi responsável por 56%, seguida pela Fitch, com 30% (correspondentes às notas D, DD, 

DDD e RD) e pela Moody’s, com apenas 15% (notas C e Ca).  

Distribuição de Defaults emitidos pelas CRAs sobre o total de defaults
ratings emitidos pela CRA 

Defaults 
% sobre Total 
de Defaults 

% sobre o Total de 
Ratings da CRA

34 56% 1.79%

18 30% 1.54%

9 15% 0.49%

61 100%   

 

se, no Gráfico 16, alguns anos de maior ocorrência de 

Em 2005, não obstante a economia argentina ter crescido 9,2% (World Bank, 

ndicators - WDI), o país recebeu três defaults (Fitch), enquanto outros 

três foram atribuídos à República Dominicana (dois pela Fitch e um pela S&P).
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No ano de 2008, início da crise financeira internacional, o Equador respondeui por 

três dos cinco defaults, além de Argentina e Seychelles. Em 2012, ano influenciado pelo mau 

desempenho da economia europeia e pela menor expansão dos BRICS segundo o Ipea

Grécia foi responsável por cinco 

(S&P e Moody’s).  

 

Gráfico 

 

O Gráfico 18 demonstra a distribuição de 

classificação do Banco Mundial segundo a renda (Renda

baixa e Renda baixa). Mais da metade dos países com eventos de default (55%) pertencem à 

faixa de Renda Média Alta, enquanto países de Al

eventos (membros e não membros da OECD foram unificados). Inesperadamente, nenhum 

evento de inadimplência foi atribuído a países de Baixa Renda. 

Na classificação atribuída pelo FMI, a Grécia é o único país, dentre

industrializados, com default atestado por uma das três maiores CRAs. 

 

Gráfico 18 - Distribuição de 

                                                          
3 IPEA (2013). 
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No ano de 2008, início da crise financeira internacional, o Equador respondeui por 

, além de Argentina e Seychelles. Em 2012, ano influenciado pelo mau 

desempenho da economia europeia e pela menor expansão dos BRICS segundo o Ipea

Grécia foi responsável por cinco defaults (reconhecido pelas três agências) e Belize por três 

Gráfico 17 - Defaults por CRA (% sobre o total de Defaults

demonstra a distribuição de defaults por perfil

classificação do Banco Mundial segundo a renda (Renda alta, Renda média alta, Renda média 

baixa e Renda baixa). Mais da metade dos países com eventos de default (55%) pertencem à 

faixa de Renda Média Alta, enquanto países de Alta Renda receberam apenas 12% do total de 

eventos (membros e não membros da OECD foram unificados). Inesperadamente, nenhum 

evento de inadimplência foi atribuído a países de Baixa Renda.  

Na classificação atribuída pelo FMI, a Grécia é o único país, dentre

industrializados, com default atestado por uma das três maiores CRAs.  

Distribuição de Defaults por perfil de país (critério de classificação do Banco Mundial)
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eventos (membros e não membros da OECD foram unificados). Inesperadamente, nenhum 
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3.3.2.2 Timing no reconhecimento de Defaults 

Do total, 3 eventos de inadimplência foram emitidos por pelo menos duas 

agências para o mesmo país, na mesma data: Uruguai em 2003, Equador em 2008 e Belize em 

2012.  

Apenas três Defaults foram reconhecidos pelas três CRAs: Argentina em 2001, 

Equador em 2007/2008 e Grécia em 2012. Nas três vezes, a S&P foi a primeira a reconhecer o 

default. Tanto a Fitch como a Moody’s foram a 2ª por duas vezes, sendo que, em uma destas, 

as duas agências reconheceram no mesmo dia (no caso do Equador). 

 

Tabela 34 - Ordem de atribuição de Defaults reconhecidos pelas três CRAs 

1ª 2ª 3ª 

Argentina SP FT MD 

Equador SP FT e MD   

Grécia SP MD FT 

 

Ampliando-se a análise para Defaults reconhecidos por pelo menos duas CRAs, a 

S&P permanece sendo a primeira agência a reconhecer defaults em 58% dos casos, seguida 

pela Fitch e, por último, pela Moody’s, com 17%. 

 

Tabela 35 - Primeira CRA a atribuir Defaults reconhecidos por pelo menos duas CRAs 

Agência 1ª a atribuir Default 

S&P 58% 

Fitch 25% 

Moody's 17% 

Total 100% 

 

O resultado coincide com a avaliação de Pennartz e Snoeij (2012), que concluem 

que a S&P é, normalmente, a primeira a reconhecer um Default, o que poderia ser explicado 

pelo fato de ser também esta a agência a reconhecer a maior quantidade de defaults. 

 

3.3.3 Grau de Investimento 

O Grau de Investimento é atribuído a países que se encontram numa categoria de 

risco de crédito menor, com probabilidade baixa ou moderada de inadimplência, enquanto o 

Grau Especulativo é o grupo onde países com probabilidade de inadimplência mais alta, ou 

nos quais a inadimplência já ocorreu, são classificados (FITCH, 2014). 

 



 

 

3.3.3.1 Distribuição de 

Na amostra, foram 

upgrade a um soberano que o levou ao Grau de Investimento, totalizando 31 países 

contemplados (Tabela 48). 

menor parcela, 20%, pela Moody’s.

 

Tabela 36

FT

S&P

MD

Total

 

A maior parcela (5

critério do Banco Mundial; 29% renda alta 

unificados) e os restantes 19%, renda média baixa.

Na classificação do FMI, apenas dois do total de 31 

de Investimento são classificados como

O resultado encontrado não é intuitivo, uma vez que se poderia esperar que países 

de Renda Alta compusessem a maior parcela de contemplados com a qualificação. O fato de 

não ser esta a categoria com maior percentual pode estar relacionado ao fato de que o 

pagamento depende não somente da disponibilidade de receitas, como também de outros 

fatores, como o nível de endividamento do país ou a própria disposição do soberano em 

honrar seus compromissos; ou, por outro lado, pode indicar que países de alta renda já foram 

avaliados, desde sua primeira nota, como Grau de Investimento 

categoria desde então, motivo pelo qual não constariam deste levantamento.

 
Gráfico 19 - Distribuição de Elevação a Grau de Investimento por perfil de país (critério de 
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Distribuição de Graus de Investimento 

, foram identficados 64 eventos nos quais as CRAs atribuíram um 

upgrade a um soberano que o levou ao Grau de Investimento, totalizando 31 países 

. Destes, 42% foram reconhecidos pela Fitch, 38% pela S&P e a 

menor parcela, 20%, pela Moody’s. 

36 - Atribuição de Graus de Investimento pelas CRAs

Agência 
% sobre o Total de Graus de 

Investimento 
FT 42% 

S&P 38% 

MD 20% 

Total 100% 

maior parcela (52%) é classificada como países de renda média alta segundo 

critério do Banco Mundial; 29% renda alta (membros e não membros da OECD foram 

e os restantes 19%, renda média baixa. 

Na classificação do FMI, apenas dois do total de 31 países que obtiveram o Grau 

classificados como industrializados: Irlanda e Islândia.

O resultado encontrado não é intuitivo, uma vez que se poderia esperar que países 

de Renda Alta compusessem a maior parcela de contemplados com a qualificação. O fato de 

categoria com maior percentual pode estar relacionado ao fato de que o 

pagamento depende não somente da disponibilidade de receitas, como também de outros 

fatores, como o nível de endividamento do país ou a própria disposição do soberano em 

mpromissos; ou, por outro lado, pode indicar que países de alta renda já foram 

avaliados, desde sua primeira nota, como Grau de Investimento – 

categoria desde então, motivo pelo qual não constariam deste levantamento.

Distribuição de Elevação a Grau de Investimento por perfil de país (critério de 
classificação do Banco Mundial) 
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upgrade a um soberano que o levou ao Grau de Investimento, totalizando 31 países 

42% foram reconhecidos pela Fitch, 38% pela S&P e a 

Atribuição de Graus de Investimento pelas CRAs 

como países de renda média alta segundo 

(membros e não membros da OECD foram 

países que obtiveram o Grau 

industrializados: Irlanda e Islândia. 

O resultado encontrado não é intuitivo, uma vez que se poderia esperar que países 

de Renda Alta compusessem a maior parcela de contemplados com a qualificação. O fato de 

categoria com maior percentual pode estar relacionado ao fato de que o 

pagamento depende não somente da disponibilidade de receitas, como também de outros 

fatores, como o nível de endividamento do país ou a própria disposição do soberano em 

mpromissos; ou, por outro lado, pode indicar que países de alta renda já foram 

 e se encontram nesta 

categoria desde então, motivo pelo qual não constariam deste levantamento. 
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No mesmo período, ocorreram 50 eventos nos quais as agências retiraram o Grau 

de Investimento de 29 soberanos,

como nas atribuições de Grau de Investimento, a Moody’s é a responsável pela menor 

parcela, novamente com 20% do total.

 

Tabela 

Agência

S&P 

FT 

MD 

Total 

 

Destes, 45% são também países de renda média alta, 34% de renda alta e 21% de 

renda média baixa; ou seja, a proporção de atribuição ou perda do Grau qualificador se 

mantém entre os tipos de países. 

Renda Alta e Renda Média Baixa.

 

Gráfico 20 - Distribuição de Retirada de Grau de Investimento por perfil de país

 

O fato de um país ter recebido a qualificação por mais de uma vez não é, 

necessariamente, positivo; por um lado pode indicar que o país recebeu o Grau de 

Investimento por mais de uma agência; por outro, pode significar que este mesmo país perdeu 

o Grau posteriormente. Por exemplo, 

da S&P e da Fitch. Posteriormente em 2008, ambas retiraram o selo qualificador para, nos 

anos seguintes,  reconceder o Grau ao país.

Os maiores percentuais de elevação a Grau de 

de 2004 e 2011, com 10% cada. Já as perdas de Grau de Investimento ocorreram em maior 

quantidade nos anos de 2011 e 2012, com 14% e 16% do total 

acentuado do que o ocorrido nos anos de crise financeir
84 

No mesmo período, ocorreram 50 eventos nos quais as agências retiraram o Grau 

e Investimento de 29 soberanos, tendo sido 44% emitidos pela S&P, 36% pela Fitch e, assim 

como nas atribuições de Grau de Investimento, a Moody’s é a responsável pela menor 

parcela, novamente com 20% do total. 

Tabela 37 - Retirada de Graus de Investimento pelas CRAs

Agência 
% sobre o total de Rebaixamentos a 

Grau Especulativo 

44%

36%

20%

 100%

Destes, 45% são também países de renda média alta, 34% de renda alta e 21% de 

renda média baixa; ou seja, a proporção de atribuição ou perda do Grau qualificador se 

mantém entre os tipos de países. No entanto, esta proporção aumenta no caso de países de 

nda Alta e Renda Média Baixa. 
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percentual ainda mais 

a, que apresentaram 4% e 6% para os 

Renda Média Baixa



 

 

anos de 2008 e 2009 do total de downgrades que resultaram em perda do Grau de 

Investimento.  

 

Gráfico 21 - Distribuição de Graus de Investimento pelas três CRAs por ano (1994 a 2014)

 

No Gráfico 21

Investimento pelas agências ao longo dos anos. Destaca

não houve rebaixamento de nenhum país a Grau Especulativo, no período que antecedeu a 

crise financeira internacional do subprime. 

mundial no período de 2003

1973, com 5,4%)4. O fato pode

de 1994-1995 (Efeito Tequila), estavam 

“como quase qualquer outra pessoa” (Reise, 2003)

Relativamente às perdas de Grau de Investimento, 

(crise asiática), 2002 (pós-11 de setembro) e 2011 e 

ainda pós-crise financeira internacional). 

 

3.3.3.2 Timing na atribuição e retirada de 

Como as agências incluem diferentes critérios na análise de emissão de 

tanto quantitativos como qualitativos, assim como ocorre no reconhecimento de 

data e a atribuição ou perda do Grau de Investimento diverge entre as três principais agências.  

Conforme Tabela 3

Investimento atribuídos por pelo menos duas das três CRAs, são totalizados 22, dos quais 

                                                          
4 World Socialist Web Site (2007)
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21, pode-se comparar as atribuições e retiradas de Grau de 

Investimento pelas agências ao longo dos anos. Destaca-se o período de 2003 a 2007, no qual 

não houve rebaixamento de nenhum país a Grau Especulativo, no período que antecedeu a 

rnacional do subprime. Segundo dados do FMI, a taxa de crescimento 

mundial no período de 2003-2006 foi de 4,9% (um pico mais forte só ocorreu entre 1970

O fato pode reforçar as críticas de que as CRAs, como na crise mexicana 

(Efeito Tequila), estavam mais reagindo a eventos, do que

“como quase qualquer outra pessoa” (Reise, 2003). 

Relativamente às perdas de Grau de Investimento, sobressaem

11 de setembro) e 2011 e 2012 (desaceleração econômica mundial, 

crise financeira internacional).  

na atribuição e retirada de Graus de Investimento

Como as agências incluem diferentes critérios na análise de emissão de 

tanto quantitativos como qualitativos, assim como ocorre no reconhecimento de 

data e a atribuição ou perda do Grau de Investimento diverge entre as três principais agências.  

Conforme Tabela 38, considerando eventos de elevação do país a Gra

Investimento atribuídos por pelo menos duas das três CRAs, são totalizados 22, dos quais 
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Fitch e S&P foram as primeiras a conceder o Grau de Investimento 9 vezes cada uma (41% 

cada). A Moody’s concedeu o Grau antes das demais em apenas 18% dos casos (4 eventos). 

 

Tabela 38 - Comparação de tempo de atribuição e retirada de Grau de Investimento pelas CRAs 
(reconhecido por pelo menos duas CRAs) 

 
1ª a conceder o 

Grau de Investimento* 
1ª a retirar o 

Grau de Investimento* 

S&P 41% 56% 

Fitch 41% 19% 

Moody's 18% 25% 

Total 100% 100% 
   * em eventos reconhecidos por pelo menos duas CRAs 

 

Já nos casos de downgrades, a S&P foi a primeira a retirar o Grau de Investimento 

em 56% das vezes, seguida pela Moody’s, em 25% dos eventos e, por fim, pela Fitch, com 

19% dos casos. 

Comparando-se as emissões das três agências em eventos reconhecidos por pelo 

menos duas delas, nota-se que a S&P é a primeira em todos os quesitos: primeira a conceder e 

retirar o Grau de Investimento e primeira a atribuir Default a um soberano. Em seguida, a 

Fitch, que apresenta o mesmo percentual que a S&P na elevação do país a Grau de 

Investimento e é a segunda a reconhecer defaults. Por último, a Moody’s, que apresentou 

desempenho mais antecipado do que a Fitch apenas quando da classificação do país como 

Grau Especulativo. 

Tabela 39 – Timing das agências na atribuição de Grau de Investimento 

1ª a conceder o Grau de Investimento* 

Fitch 37.5% 

Moody's 37.5% 

S&P 25.0% 

Total 100.0% 
* em eventos reconhecidos pelas três CRAs 

 

Já nos eventos reconhecidos pelas três agências, o ranking se altera. A Fitch 

permanece como a primeira CRA; no entanto, empatada com a Moody’s. A S&P fica em 

segundo lugar, tendo sido a primeira em apenas 25% das ocorrências.  

Os resultados são condizentes com a avaliação de Kiff et al. (2012), que concluem 

que a Moody’s tende a seguir a Fitch e a S&P em emissões de eventos negativos de ratings 

soberanos, mais do que a S&P tende a seguir as demais.  
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3.3.4 Estabilidade 

A estabilidade é uma das qualidades desejáveis dos ratings, uma vez que 

possibilitaria avaliar um soberano numa perspectiva de longo prazo, menos suscetíveis a 

flutuações – ou seja, numa abordagem “through-the-cycle” ao invés de “point in time”. 

Altman e Rijken (2004) afirmam que as agências procuram considerar apenas componentes 

permanentes nas avaliações de qualidade do crédito. A S&P (20105) explicita que considera a 

estabilidade de crédito um fator importante, avaliando se, diante de estresse moderado, um 

emissor apresentaria alta probabilidade de alteração em sua qualidade do crédito – e, em caso 

afirmativo, o emissor receberia um rating mais baixo do que em outra situação. 

No processo de emissão de ratings, ocorre uma troca inevitável entre precisão e 

estabilidade; no entanto, os usuários têm expressado uma preferência por estabilidade (KIFF 

et al., 2012). Kiff et al. (2012) afirmam que houveram falhas significativas nas notas emitidas 

pelas agências no período da crise financeira entre 2008 e 2012, identificadas por alterações 

em ratings em três ou mais notas. 

Na amostra utilizada nesta seção, os resultados da ocorrência deste tipo são 

demonstrados na Tabela 40 e no Gráfico 22.  

 

Tabela 40 - Percentual de alteração nas notas emitidas na amostra e durante a crise 

  Percentual de alteração nas notas emitidas 

  
Na amostra 

Durante a crise   
(2008-2010) 

Eventos com alteração em 3 notas 
ou mais durante a crise 

Fitch 39% 43% 4,8% 

S&P 37% 42% 3.1% 

Moody's 26% 36% 2.7% 

 

A Moody’s demonstrou ser a mais estável entre as três agências. Apesar de 

evidenciar também um aumento nas alterações dos ratings emitidos no período da crise 

considerado, identifica-se um percentual menor do que as demais nos quesitos avaliados, 

conclusão que também está alinhada à análise de Pennartz e Snoeij (2012). 

A S&P apresentou percentuais de mudanças maiores que a Moddy’s, mas 

inferiores aos da Fitch: no período da amostra, alterou 37% dos ratings emitidos. Assim como 

as demais, apresenta uma média de alterações maior durante a crise (42% do total). A agência 

modificou ainda 3,1% dos ratings entre 2008 e 2010 em 3 notas ou mais, dentre eles Grécia e 

Seychelles. 

                                                           
5 S&P (2010). 



 

 

A Fitch foi a agência com maior instabilidade

emitidos para soberanos. Nos anos da crise financeira (2008

ainda mais, para 43%. Ainda no período da crise, 5% dos 

alterados em mais de 2 notas (para cima ou para b

Dentre os que receberam downgrades, estão 

 

Gráfico 22 –

 

Na Tabela 41 encontram

por tipos de país, segundo classificação do Banco Mundial. Nas amostras das três agências os 

países de renda alta são os que mais sofrem alterações nas notas, o que pode ser explicado, em 

parte, pelo fato de estes países terem notas emitidas desde o início da prestação dos serviços 

pelas CRAs (na década de 40, para a S&P e Moody’s). Os demais países foram iniciando suas 

avaliações ao longo do tempo. 

 

Tabela 41 - Alterações de 

  

  

Renda alta 

Renda média alta 

Renda média baixa 

Renda baixa 

Total 

A Tabela 42 apresenta as mesmas informações, mas para o período de 2008 a 

2010. Durante o epicentro da crise, percebe

mais sofreram alterações nos 

39 37

Na amostra
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foi a agência com maior instabilidade, tendo alter

emitidos para soberanos. Nos anos da crise financeira (2008-2010), este percentual aumenta

a 43%. Ainda no período da crise, 5% dos ratings emitidos pela Fitch foram 

alterados em mais de 2 notas (para cima ou para baixo), também superior às demais CRAs.

Dentre os que receberam downgrades, estão Irlanda, Islândia e Equador.

– Estabilidade dos ratings (% sobre o total de emissões)

encontram-se os percentuais de alterações de 

por tipos de país, segundo classificação do Banco Mundial. Nas amostras das três agências os 

s que mais sofrem alterações nas notas, o que pode ser explicado, em 

parte, pelo fato de estes países terem notas emitidas desde o início da prestação dos serviços 

pelas CRAs (na década de 40, para a S&P e Moody’s). Os demais países foram iniciando suas 

aliações ao longo do tempo.  

Alterações de ratings por tipo de país, segundo classificação do Banco Mundial

Alterações de Rating por CRA (período completo)

Fitch S&P 

37% 38% 

36% 34% 

22% 23% 

4% 4% 

100% 98% 

 

A Tabela 42 apresenta as mesmas informações, mas para o período de 2008 a 

2010. Durante o epicentro da crise, percebe-se que os países de renda média alta foram os que 

mais sofreram alterações nos ratings, com exceção da Moody’s. 
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se os percentuais de alterações de ratings distribuídos 

por tipos de país, segundo classificação do Banco Mundial. Nas amostras das três agências os 

s que mais sofrem alterações nas notas, o que pode ser explicado, em 

parte, pelo fato de estes países terem notas emitidas desde o início da prestação dos serviços 

pelas CRAs (na década de 40, para a S&P e Moody’s). Os demais países foram iniciando suas 

por tipo de país, segundo classificação do Banco Mundial 
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Tabela 42 - Alterações de ratings por tipo de país, segundo classificação do Banco Mundial 

  
Alterações de Rating por CRA no epicentro da crise financeira 

internacional (2008-2010) 

  Fitch S&P Moody's 

Renda alta 27% 32% 37% 

Renda média alta 39% 35% 31% 

Renda média baixa 27% 25% 30% 

Renda baixa 7% 7% 2% 

Total 99% 98% 100% 

 

Países de renda baixa possuem baixa participação na emissão dos ratings; ainda 

assim, as notas atribuídas a este segmento mostraram-se também mais instáveis no período da 

crise (com exceção da Moody’s), que manteve o percentual de 2% de notas emitidas para 

estes soberanos. 

 

3.3.5 Comparação entre as Agências 

Reduzindo-se a amostra analisada na Seção 3.2 para um período em que existam 

eventos emitidos pelas três agências, é possível efetuar uma comparação no comportamento e 

na dinâmica das notas emitidas. 

A Tabela 42 mostra o resumo dos dados para o período de 1995 a 2014, na qual 

observa-se que a Moody’s permanece sendo a agência que mais emite eventos positivos e a 

S&P, por outro lado, a que mais emite eventos negativos, como proporção do total das em 

issões qualificadas com sinal. A Fitch é a agência que mais emite upgrades, enquanto a S&P é 

a que mais emite downgrades. 

A diferença é notada nas notas médias; ao serem igualados os períodos, tanto S&P 

como Moody’s têm suas notas médias reduzidas para níveis mais próximos ao da Fitch (e 

próximos do rating que divide Grau de Investimento do Grau Especulativo). 

Tabela 43 - Quadro Resumo de dados quantitativos (1995 a 2014) 

   Fitch S&P Moody's 

Eventos Positivos (%)* 16.00 16.92 18.82 

Eventos Negativos (%)* 22.66 29.76 19.27 

Upgrades (%)** 21.80 20.41 17.23 

Downgrades (%)** 17.86 19.43 11.86 

Nota média  12.82 12.32 13.11 

Rating médio  Entre BB+ e BBB- Entre BB+ e BBB- Entre Baa3 e Baa2 (IG) 

*sobre o total de emissões qualificadas com sinal 

**sobre o total de emissões 
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Na análise dos dados qualitativos,em eventos reconhecidos por pelo menos duas 

agências, a S&P é a primeira agência a reconhecer defaults e a retirar o Grau de investimento 

de soberanos. A Fitch é a primeira a atribuir o Grau de Investimento, mas a menos estável. A 

Moody’s, se por um lado é a mais estável, é a última a reconhecer um default. 

 

Tabela 44 - Quadro Resumo de dados qualitativos 

  1ª 2ª 3ª 

Reconhecimento de Default  S&P Fitch Moody's 

Atribuição de Grau de Investimento  Fitch S&P/Moody's 
 

Retirada de Grau de Investimento S&P Moody's Fitch 

Estabilidade Moody's S&P Fitch 

 

3.4 Considerações finais 

Apesar dos diferentes critérios adotados por cada agência quando da emissão de 

ratings soberanos, pode-se notar a semelhança no comportamento das agências  - inclusive no 

epicentro da crise financeira internacional – como se observa no Gráfico 13, que apresenta a 

dinâmica da emissão dos eventos positivos e negativos, na média dos ratings quando 

igualados os períodos da avaliação ou ainda no reconhecimento de defaults que, em alguns 

casos, ocorreram no mesmo dia por duas CRAs. 

Individualmente, as agência aparentam ter perfis diferentes. A S&P é a primeira a 

reconhecer defaults e retirar Graus de Investimento de soberanos, o que poderia ser 

justificado, em parte, por ser esta a agência que mais emite eventos negativos e downgrades. 

É também a agência com a nota média mais baixa. A Fitch é a primeira a atribuir Grau de 

Investimento em eventos reconhecidos por pelo menos duas agências, ao tempo em que é a  

CRA que mais emite upgrades, proporcionalmente ao total de emissões. A Moody’s 

apresentou-se como a mais estável das três nos três quesitos avaliados (na amostra total, 

durante o epicentro da crise financeira internacional e em eventos com alteração de três notas 

ou mais, também durante a crise do subprime) o que, por outro lado, prejudica a sua precisão 

nos outros itens avaliados. 

Os resultados são condizentes com Pennartz e Snoeij (2012), que também 

concluem que a S&P apresenta o melhor timing e a Moody’s demonstra ser a agência de 

classificação de risco mais estável, dentre as três maiores.  

A conclusão é coerente também com Matousek e Stewart (2015), que concluem 

que a S&P é a agência com melhor reputação em termos de liderança na emissão de notas 
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emitidas mas que, por outro lado, não há evidências de que a Fitch seja uma seguidora maior 

que a Moody’s. 

 

3.5  Apêndices 
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Tabela 45 – Conversão de Ratings em valores pela literatura 

    
1997 - OECD - Emerging market risk 2002 - Understanding the determinants of Government Debt Ratings 

 

Escala de Notas  Escala Linear Log Escala Linear Log: Li=ln [Ri/(1-Ri)]=β' X 

 
Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch 

Grau de 
Investimento 

Aaa AAA AAA 20 20  - 20 20  - 16 16  -  16 16  -  

Aa1 AA+ AA+ 19 19  -      - 15 15  -       -  

Aa2 AA AA 18 18  -      - 14 14  -       -  

Aa3 AA- AA- 17 17  -      - 13 13  -  11,... 11,...  -  

A1 A+ A+ 16 16  -      - 12 12  -       -  

A2 A A 15 15  - 18,... 18,...  - 11 11  -       -  

A3 A- A- 14 14  - 16 16  - 10 10  -       -  

Baa1 BBB+ BBB+ 13 13  - 14 14  - 9 9  -       -  

Baa2 BBB BBB  12 12  - 12 12  - 8 8  -  8 8  -  

Baa3 BBB- BBB- 11 11  -      - 7 7  -       -  

Grau 
Especulativo 

Ba1 BB+ BB+ 10 10  - 7,... 7,...  - 6 6  -  5,... 5,...  -  

Ba2 BB BB 9 9  -      - 5 5  -       -  

Ba3 BB- BB- 8 8  -      - 4 4  -       -  

B1 B+ B+ 7 7  - 2,... 2,...  - 3 3  -  2,... 2,...  -  

B2 B B 6 6  -      - 2 2  -       -  

B3 B- B- 5 5  -      - 1 1  -  1 1  -  

Caa1 CCC+ CCC+ 4 4  -      -  -  -  -       

Caa2 CCC CCC 3 3  -      -  -  -  -       

Caa3 CCC- CCC- 2 2  -      -  -  -  -       

Ca CC CC  1 1  -      -  -  -  -       

C C C 0 1  - 0    -  -  -  -       

WR SD* DDD    -  -    -  -  -  -  -       

  D  DD   0  -   0  -  -  -  -       

  NR** RD      -      -             

    D      -      -             

Observação   20 a 0 (D)     Não usa SD    Só até B3 Só até B-         

Outlooks / 
Reviews 

Outlook Positive 
Outlook 
Positive 

Outlook 
Positive 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Review Positive 
Watch 
Positive 

Watch 
Positive 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Outlook Stable Stable Stable  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Out. Developing 
Watch 
Negative 

Watch 
Negative 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Review Negative Out. Negative 
Outlook 
Negative 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Outlook Negative 
Not 
Meaningful 

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Review Uncertain 
Wat. 
Developing 

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  Developing    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

X 
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2004 - An Analysis of the determinants of sovereign ratings 2007 - Lessons from 1993-2007 

2007 - Sovereign credit ratings, capital flows and financial 
sector development 

 

Escala linear 1 Escala Linear 2 Escala Linear Escala Linear 

 
 Moody's S&P Fitch Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch 

Grau de 
Investimento 

1 1  -  1 1  -  20 22 23  -  20  -  

2 2  -  2 2  -  19 21 22  -  19  -  

3 3  -  2 2  -  18 20 21  -  18  -  

4 4  -  2 2  -  17 19 20  -  17  -  

5 5  -  3 3  -  16 18 19  -  16  -  

6 6  -  3 3  -  15 17 18  -  15  -  

7 7  -  3 3  -  14 16 17  -  14  -  

8 8  -  4 4  -  13 15 16  -  13  -  

9 9  -  4 4  -  12 14 15  -  12  -  

10 10  -  4 4  -  11 13 14  -  11  -  

Grau 
Especulativo 

11 11  -  5 5  -  10 12 13  -  10  -  

12 12  -  5 5  -  9 11 12  -  9  -  

13 13  -  5 5  -  8 10 11  -  8  -  

14 14  -  6 6  -  7 9 10  -  7  -  

15 15  -  6 6  -  6 8 9  -  6  -  

16 16  -  6 6  -  5 7 8  -  5  -  

17 17  -  7 7  -  4 6 7  -  4  -  

18 18  -  7 7  -  3 5 6  -  3  -  

19 19  -  7 7  -  2 4 5  -  2  -  

20 20  -  8 8  -  1 3 4  -  1  -  

21  -   -  9  -   -  0 2 3  -   -  -  

  21     9     1 2  -  0  -  

   -       -      0 1       

  
 

            0   
 

  

                 -       

    
Não usa C / D 

Usa SD 
          Usa D=0 e SD=1     Não usa C   

Outlooks / 
Reviews 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0.25  -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0.5  -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  0  -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -0.5  -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -0.25  -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -  

 

X 
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2009 - The reaction of emerging market CDS 2010 - The Uses and Abuses of Sovereign Credit Ratings  2010 - Are working remittances relevant for CRAs? 

 

Escala Linear Escala Linear Escala Linear 

 
 Moody's  S&P Fitch   Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch 

Grau de 
Investimento 

 -  17  - 21 21 21 21 21 21 

 -  16  - 20 20 20 20 20 20 

 -  15  - 19 19 19 19 19 19 

 -  14  - 18 18 18 18 18 18 

 -  13  - 17 17 17 17 17 17 

 -  12  - 16 16 16 16 16 16 

 -  11  - 15 15 15 15 15 15 

 -  10  - 14 14 14 14 14 14 

 -  9  - 13 13 13 13 13 13 

 -  8  - 12 12 12 12 12 12 

Grau 
Especulativo 

 -  7  - 11 11 11 11 11 11 

 -  6  - 10 10 10 10 10 10 

 -  5  - 9 9 9 9 9 9 

 -  4  - 8 8 8 8 8 8 

 -  3  - 7 7 7 7 7 7 

 -  2  - 6 6 6 6 6 6 

 -  1  - 5 5 5 5 5 5 

 -  1  - 4 4 4 4 4 4 

 -  1  - 3 3 3 3 3 3 

 -  0  - 2 2 2 2 2 2 

 -  0  - 1 1 1 1 2 2 

  -1  -         1 1 

     -         1 1 

  
 

 -          -   -  

     -           1 

    SD= -1           
CC=C 
SD=D 

CC=C 
DDD==DD=D 
Não usa RD 

Outlooks / 
Reviews 

 -  0.5  -  0.3 0.3 0.3  -   -   -  

 -  0.25  -  0.3 0.3 0.3  -   -   -  

 -  0  -  0 0 0  -   -   -  

 -  -0.25  -  -0.3 -0.3 -0.3  -   -   -  

 -  -0.5  -  -0.3 -0.3 -0.3  -   -   -  

 -  0  -         -   -   -  

 -   -   -         -   -   -  

 -   -  -         -   -   -  

 

X 
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2011 - Short and long run determinants of Sovereign debt CR 2012 - Are Rating Agencies Powerful?  

2012 - On the self-fulfilling prophecy of changes in 
sovereign ratings 

 

Escala Linear 1 Escala Linear 2 Escala Linear Escala Linear 

 
 Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch 

Grau de 
Investimento 

21 21 21 17 17 17 21  -   -  22 22 22 

20 20 20 16 16 16 20  -   -  21 21 21 

19 19 19 15 15 15 19  -   -  20 20 20 

18 18 18 14 14 14 18  -   -  19 19 19 

17 17 17 13 13 13 17  -   -  18 18 18 

16 16 16 12 12 12 16  -   -  17 17 17 

15 15 15 11 11 11 15  -   -  16 16 16 

14 14 14 10 10 10 14  -   -  15 15 15 

13 13 13 9 9 9 13  -   -  14 14 14 

12 12 12 8 8 8 12  -   -  13 13 13 

Grau 
Especulativo 

11 11 11 7 7 7 11  -   -  12 12 12 

10 10 10 6 6 6 10  -   -  11 11 11 

9 9 9 5 5 5 9  -   -  10 10 10 

8 8 8 4 4 4 8  -   -  9 9 9 

7 7 7 3 3 3 7  -   -  8 8 8 

6 6 6 2 2 2 6  -   -  7 7 7 

5 5 5 1 1 1 5  -   -  6 6 6 

4 4 4 1 1 1 4  -   -  5 5 5 

3 3 3 1 1 1 3  -   -  4 4 4 

2 2 2 1 1 1 2  -   -  3 3 3 

1  -  2 1  -  1 1  -   -  0 2 2 

  1 1   1 1    -   -    1 1 

  1 1   1 1    -   -    0 0 

     - 
 

   -             

    1     1             

    
Não usa C 

Usa D=SD=1 

CC=C 
DDD==DD=D 
Não usa RD 

Caa1 a C=1 
De CCC+ a  

SD=D=1 
De CCC+ a D=1 

21=AAA e 
1=D 

Moody's não 
possui D 

    
Usa C=0 e Aaa=22 
(Faltam 2 notas) 

D=0 
Não usa NR 

  

Outlooks / 
Reviews 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

X
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 2014 - Understanding the Sovereign Credit Ratings of EM 

 

Escala Linear 1 Escala Linear 2 Escala Linear 3 

   Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch  Moody's S&P Fitch 

Grau de 
Investimento 

 -  Rating Watch Scale 1  -   -  Scale 2  -   -  Scale 3  -  

 -  AAA  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -  AA+  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -  AA  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

 -  

AA- 

Positive 46  -   -  30  -   -  16  -  

 -  Stable 45  -   -  30  -   -   -   -  

 -  Negative 44  -   -  30  -   -   -   -  

 -  

A+ 

Positive 43  -   -  29  -   -  15  -  

 -  Stable 42  -   -  29  -   -   -   -  

 -  Negative 41  -   -  29  -   -   -   -  

 -  

A 

Positive 40  -   -  28  -   -  14  -  

 -  Stable 39  -   -  28  -   -   -   -  

 -  Negative 38  -   -  28  -   -   -   -  

 -  

A- 

Positive 37  -   -  27  -   -  13  -  

 -  Stable 36  -   -  27  -   -   -   -  

 -  Negative 35  -   -  27  -   -   -   -  

 -  

BBB+ 

Positive 34  -   -  26  -   -  12  -  

 -  Stable 33  -   -  25  -   -   -   -  

 -  Negative 32  -   -  24  -   -   -   -  

 -  

BBB 

Positive 31  -   -  23  -   -  11  -  

 -  Stable 30  -   -  22  -   -   -   -  

 -  Negative 29  -   -  21  -   -   -   -  

 -  

BBB- 

Positive 28  -   -  20  -   -  10  -  

 -  Stable 27  -   -  19  -   -   -   -  

 -  Negative 26  -   -  18  -   -   -   -  

Grau 
Especulativo 

 -  

BB+ 

Positive 25  -   -  17  -   -  9  -  

 -  Stable 24  -   -  16  -   -   -   -  

 -  Negative 23  -   -  15  -   -   -   -  

 -  

BB 

Positive 22  -   -  14  -   -  8  -  

 -  Stable 21  -   -  13  -   -   -   -  

 -  Negative 20  -   -  12  -   -   -   -  

 -  

BB- 

Positive 19  -   -  11  -   -  7  -  

 -  Stable 18  -   -  10  -   -   -   -  

 -  Negative 17  -   -  9  -   -   -   -  

 -  

B+ 

Positive 16  -   -  8  -   -  6  -  

 -  Stable 15  -   -  7  -   -   -   -  

 -  Negative 14  -   -  6  -   -   -   -  

 -  

B 

Positive 13  -   -  5  -   -  5  -  

 -  Stable 12  -   -  4  -   -   -   -  

 -  Negative 11  -   -  3  -   -   -   -  

 -  

B- 

Positive 10  -   -  2  -   -  4  -  

 -  Stable 9  -   -  2  -   -   -   -  

 -  Negative 8  -   -  2  -   -   -   -  

 -  

CCC+ 

Positive 7  -   -  1  -   -  3  -  

 -  Stable 6  -   -  1  -   -   -   -  

 -  Negative 5  -   -  1  -   -   -   -  

 -  

CCC 

Positive 4  -   -  1  -   -  2  -  

 -  Stable 3  -   -  1  -   -   -   -  

 -  Negative 2  -   -  1  -   -   -   -  

 -  CCC-  -  -  -   -   -  -   -   -   -  

 -  CC  -  -  -   -   -  -   -   -   -  

 -  C  -  -  -   -   -  -   -   -   -  

 -  SD  -  1  -   -  1  -   -  1  -  

 -  D  -  -  -   -   -  -   -     -  

 -  NR  -  -  -   -   -  -   -     -  

Observação 
Só considera de AA- a CCC.  
Não usa CCC-, CC, C, D ou NR  
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2015 - Beyond the macroeconomic determinants 

 

Escala Linear 

 
Moody's S&P Fitch 

Grau de 
Investimento 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

10 10 10 

Grau 
Especulativo 

11 11 11 

12 12 12 

13 13 13 

14 14 14 

15 15 15 

16 16 16 

17 17 17 

18 18 18 

19 19 19 

20 20 20 

21 21 21 

  22  - 

   -  - 

    22 

    23 

Observação   Não usa D Não usa DDD e DD 

Outlooks / 
Reviews 

 -   -   -  

 -   -   -  

 -   -   -  

 -   -   -  

 -   -   -  

 -   -   -  

 -   -   -  

 -   -   -  

xxx
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Tabela 46 - Distribuição de Downgrades e Upgrades (em % sobre o total de emissões) emitidos pelas 
três agências (de 1995 a 2014) 

Fitch Moody's S&P 

Ano % Upgrades % Downgrades % Upgrades % Downgrades % Upgrades % Downgrades 

1995 6.67 4.44 9.84 4.92 30.56 5.56 

1996 10.00 5.00 17.50 2.50 24.24 6.06 

1997 14.29 21.43 7.74 6.55 14.29 18.37 

1998 12.96 24.07 3.97 15.89 7.25 34.78 

1999 35.71 25.00 9.41 5.88 21.43 19.64 

2000 12.75 0.98 17.46 4.76 22.64 11.32 

2001 21.43 30.36 22.22 15.56 24.64 26.09 

2002 28.81 16.95 35.71 8.57 21.62 18.92 

2003 32.86 12.86 12.03 5.06 28.77 16.44 

2004 48.98 4.08 28.57 10.71 42.03 14.49 

2005 31.58 12.28 41.94 12.90 12.00 3.50 

2006 28.26 4.35 9.52 0.48 20.79 6.93 

2007 25.53 6.38 30.36 1.79 34.72 8.33 

2008 15.38 26.15 13.33 15.00 11.46 30.21 

2009 5.88 35.29 14.67 22.67 3.49 29.07 

2010 26.42 18.87 28.13 14.06 31.08 20.27 

2011 22.35 23.53 8.86 36.71 14.39 29.55 

2012 16.33 38.78 8.89 18.52 13.46 32.69 

2013 18.06 26.39 5.61 15.89 13.95 27.91 

2014 21.82 20.00 18.75 18.75 15.48 28.57 

Total 21.80 17.86 17.23 11.86 20.41 19.43 
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Tabela 47 – Médias dos Ratings emitidos pelas agências (por ano) 

  S&P Moody's Fitch 

Ano Rating Médio 
Conversão 
em nota 

Rating Médio 
Conversão em 

nota 
Rating Médio 

Conversão 
em nota 

1941 22.00  AAA  -   -   -   -  
1949 20.00  AA 22.00  AAA  -   -  

1951 22.00  AAA  -   -   -   -  

1957 14.00  BBB  -   -   -   -  

1958  -   -  17.00   A  -   -  
1959 14.00  BBB  -   -   -   -  

1962  -   -  17.00   A  -   -  

1965  -   -  14.00  BBB  -   -  

1967  -   -  20.00  AA  -   -  
1968  -   -  20.00  AA  -   -  

1971  -   -  22.00  AAA  -   -  

1973  -   -  20.00  AA  -   -  

1974  -   -  22.00  AAA  -   -  
1975 22.00  AAA 20.00  AA  -   -  

1976 22.00  AAA 22.00  AAA  -   -  

1977 22.00  AAA 21.20  AA+  -   -  

1978 22.00  AAA 21.50  AAA  -   -  
1979  -   -  22.00  AAA  -   -  

1980  -   -  21.00  AA+  -   -  

1981 22.00  AAA 21.00  AA+  -   -  

1982 20.00  AA 22.00  AAA  -   -  
1983 18.20  A+ 20.00  AA  -   -  

1984 22.00  AAA 20.00  AA  -   -  

1985 21.50  AAA 21.00  AA+  -   -  

1986 21.00  AA+ 18.88  AA-  -   -  
1987 20.00  AA 12.71   BBB-  -   -  

1988 18.20  A+ 18.57  AA-  -   -  

1989 18.94  AA- 14.82   BBB+  -   -  

1990 17.45   A 16.22  A-  -   -  
1991 17.27   A 15.00   BBB+  -   -  

1992 18.27  A+ 16.22  A-  -   -  

1993 16.28  A- 16.44  A-  -   -  

1994 13.32   BBB- 14.40  BBB 19.00  AA- 
1995 14.31  BBB 13.92  BBB 17.44   A 

1996 14.12  BBB 13.93  BBB 14.00  BBB 

1997 13.43   BBB- 15.11   BBB+ 13.04   BBB- 

1998 12.36  BB+ 13.23   BBB- 13.80  BBB 
1999 10.93   BB 13.61  BBB 12.36  BB+ 

2000 11.43   BB 13.06   BBB- 14.19  BBB 

2001 11.12   BB 10.64   BB 11.68  BB+ 

2002 11.30   BB 13.41   BBB- 11.90  BB+ 
2003 11.00   BB 13.74  BBB 11.91  BB+ 

2004 12.22  BB+ 11.79  BB+ 12.10  BB+ 

2005 13.18   BBB- 11.23   BB 10.81   BB 

2006 12.22  BB+ 13.62  BBB 12.83   BBB- 
2007 12.47  BB+ 14.04  BBB 13.00   BBB- 

2008 11.69  BB+ 12.40  BB+ 12.69   BBB- 

2009 13.10   BBB- 13.85  BBB 12.71   BBB- 

2010 13.08   BBB- 13.80  BBB 11.75  BB+ 
2011 13.45   BBB- 13.16   BBB- 13.94  BBB 

2012 11.68  BB+ 13.47   BBB- 12.00  BB+ 

2013 11.49   BB 12.16  BB+ 12.19  BB+ 

2014 11.73  BB+ 12.01  BB+ 11.98  BB+ 
2015 11.47   BB 11.23   BB 11.24   BB 

Média 11.87 BB+ 16.45 A 13.03 BBB- 

xxx 
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Tabela 48 - Histórico de Defaults emitidos pelas CRAs 

Country Year S&P Fitch Moody's 

Argentina 2001 SD C 
 Argentina 2001 

 
DDD Caa3 

Argentina 2001 
 

Ca 

Argentina 2002 
 

DDD 
 Argentina 2002 SD 

 Argentina 2004 
 

DDD 
 Argentina 2004 

 
DDD 

 Argentina 2005 
 

D 
 Argentina 2005 

 
DDD 

 Argentina 2005 
 

RD 
 Argentina 2006 

 
RD 

 Argentina 2008 
 

RD 
 Argentina 2014 SD 

 Argentina 2014   RD Caa1 

Belize 2006 SD 
 Belize 2012 

 
Ca 

Belize 2012 SD   Ca 

Cyprus 2013 SD B-   

Dominican Republic 2005 SD 
 Dominican Republic 2005 

 
DDD 

 Dominican Republic 2005   DDD   

Ecuador 2007 SD 
 Ecuador 2008 SD 
 Ecuador 2008   RD Ca 

Greece 2011 
 

Ca 

Greece 2012 SD 
 Greece 2012 

 
C 

Greece 2012 
 

RD 
 Greece 2012 

 
C 

Greece 2012 SD     

Grenada 2004 SD 
 Grenada 2005 SD 
 Grenada 2012 SD 
 Grenada 2013 SD 
 Grenada 2014 SD     

Indonesia 1999 SD 
 Indonesia 2000 SD 
 Indonesia 2002 SD     

Jamaica 2010 SD CCC 
 Jamaica 2013 SD C 
 Jamaica 2013   RD   

Moldova 2002 
 

DD 
 Moldova 2002 

 
Ca 

Moldova 2002   DD   

Pakistan 1999 SD 
 Pakistan 1999 SD     

Paraguay 2003 SD 
 Paraguay 2003 SD 
 Paraguay 2004 SD     

Russia 1999 SD 
 Russia 1999 SD 
 Russia 2000 SD 
 Russia 2000 SD     

Seychelles 2008 SD     

Ukraine 2015 
 

Ca 

Ukraine 2015 SD     

Uruguay 2003 SD DDD   

Venezuela, Rep. Bol. 2005 SD     

xxx  



 

101 
 

Tabela 49 - Atribuição e Retirada de Grau de Investimento pelas CRAs 

S&P Fitch Moody's 

País Ano 
Upgrade 
para IG 

Downgrade 
para NIG 

Upgrade 
para IG 

Downgrade para 
NIG 

Upgrade 
para IG 

Downgrade para 
NIG 

Azerbaijan 2010 
 

X 
 Azerbaijan 2011 X           

Barbados 2012   X         

Brazil 2008 X 
 Brazil 2008 

 
X 

 Brazil 2009 
 

X 
 Brazil 2015   X         

Bulgaria 2004 X 
 Bulgaria 2004 

 
X 

 Bulgaria 2006 
 

X 
 Bulgaria 2014   X         

Colombia 1999 
 

X 
 Colombia 2000 

 
X 

 Colombia 2011 X 
 Colombia 2011     X       

Costa Rica 2014           X 

Croatia 1999 
 

X 
 Croatia 2001 

 
X 

 Croatia 2012 
 

X 
 Croatia 2013       X     

Cyprus 2012 
 

X 
 Cyprus 2012       X     

Egypt 2002 
 

X 
 Egypt 2002       X     

El Salvador 2009           X 

Greece 2010 
 

X 
 Greece 2011       X     

Hungary 1990 
 

X 

Hungary 1996 X 
 Hungary 2011 

 
X 

 Hungary 2012       X     

Iceland 2010 
 

X 
 Iceland 2012     X       

India 1991 
 

X 
 India 1994 

 
X 

 India 2006 
 

X 
 India 2007 X           

Indonesia 1997 
 

X 
 Indonesia 1997 

 
X 

 Indonesia 2011     X       

Ireland 2011 
 

X 

Ireland 2014         X   

Kazakhstan 2004 X 
 Kazakhstan 2004     X       

Korea, Rep. 1997 
 

X 
 Korea, Rep. 1997 

 
X 

 Korea, Rep. 1999 
 

X 
 Korea, Rep. 1999 X           

Latvia 2009 
 

X 
 Latvia 2009 

 
X 

 Latvia 2011 
 

X 
 Latvia 2012 X           

Libya 2011 
 

X 
 Libya 2011   X         

Lithuania 2001     X       

Malaysia 1998 
 

X 
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Malaysia 1999     X       

Mexico 2000 
 

X 
 Mexico 2002 

 
X 

 Mexico 2002 X           

Morocco 2010 X           

Panama 1997 
 

X 

Panama 2010 
 

X 
 Panama 2010 X           

Peru 2008 
 

X 
 Peru 2008 X 

 Peru 2009         X   

Philippines 2013 
 

X 
 Philippines 2013 X 

 Philippines 2013         X   

Poland 1996 X 
 Poland 1996     X       

Portugal 2011 
 

X 

Portugal 2011 
 

X 
 Portugal 2012   X         

Qatar 1996         X   

Romania 2004 
 

X 
 Romania 2005 X 

 Romania 2008 
 

X 
 Romania 2008 

 
X 

 Romania 2011 
 

X 
 Romania 2014 X           

Russia 2003 
 

X 
 Russia 2004 

 
X 

 Russia 2005 X 
 Russia 2015   X         

Slovak Republic 1996 X 
 Slovak Republic 1998 

 
X 

Slovak Republic 1998 
 

X 
 Slovak Republic 1998 

 
X 

 Slovak Republic 2001 X 
 Slovak Republic 2002     X       

Slovenia 2015         X   

South Africa 2000 X 
 South Africa 2000     X       

Thailand 1997 
 

X 

Thailand 1999 
 

X 
 Thailand 2000         X   

Trinidad and Tobago 1999 X 
 Trinidad and Tobago 2000         X   

Tunisia 2012 
 

X 
 Tunisia 2012       X     

Turkey 1994 
 

X 

Turkey 1994 
 

X 
 Turkey 2012     X       

Uruguay 1997 
 

X 
 Uruguay 1997 

 
X 

 Uruguay 1997 X 
 Uruguay 2002 

 
X 

 Uruguay 2002 
 

X 
 Uruguay 2002 

 
X 

Uruguay 2012 X 
 Uruguay 2013     X       

Venezuela, Rep. Bol. 1983   X         

xx  
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4. DETERMINANTES DO RATING SOBERANO 

  

4.1. Considerações iniciais 

O presente capítulo pretende analisar, por meio de modelo econométrico, os 

determinantes dos ratings soberanos em moeda estrangeira de longo prazo emitidos pelas três 

principais CRAs, bem como eventuais variações identificadas entre as agências, se há 

diferenciação na avaliação de países industrializados e os efeitos da crise financeira 

internacional do subprime na emissão das notas. 

 

4.2. Descrição da Base de Dados 

Este capítulo utiliza, além das as informações de notas e perspectivas das três agências 

de classificação de risco, bases de dados contendo variáveis macroeconômicas a serem 

consideradas nas análises, selecionadas a partir de critérios publicados pelas próprias CRAs e 

das principais publicações sobre o tema existentes na literatura (Tabela 66: variáveis 

utilizadas pela literatura e pelas CRAs). 

As informações de ratings disponíveis na Bloomberg mostraram-se inconsistentes 

quando comparadas com os dados fornecidos pelas próprias CRAs, com divergência de países 

analisados, datas e anos de emissão das notas, motivo pelo qual optou-se por não utilizá-la, 

apesar da facilidade na obtenção. 

Dado que os ratings soberanos são emitidos sem periodicidade fixa e com datas 

diferentes pelas agências, será considerada a nota vigente para o indivíduo ao final de cada 

ano. Para manter a coerência no modelo, as variáveis econômicas serão utilizadas também 

com periodicidade anual.  

 

4.2.1. Base de dados referente às agências de classificação de risco 

A base de dados da Standard & Poor’s é a mais antiga; abrange 76 anos para 139 

indivíduos (países, territórios, regiões ou cidades). Os dados da Moody’s contemplam 142 

indivíduos, de 1949 a 2015. A base da Fitch, bem mais recente que as demais, abarca 20 anos, 

para 122 indivíduos avaliados. 
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Tabela 50 - Resumo da Base de dados das CRAs 

Período Anos Indivíduos 

Fitch 1994 a 2014 20 122 

S&P 1941 a 2014 73 139 

Moody's 1949 a 2014 65 142 

 

 

4.2.2. Base de dados referente às informações macroeconômicas 

Para a construção da base de dados de variáveis macroeconômicas, foram utilizadas as 

bases descritas na Tabela 50: Banco Mundial (WB): WDI – World Development Indicators, 

WGI – Worldwide Governance Indicators, GFDD – Global Financial Development Database;  

International Monetary Fund – IMF: WEO – World Economic Outlook, IFS – International  

Financial Statistics; GCI – Global Competitiveness Index e Penn World Table (PWT).  

 

Tabela 51 - Resumo da base de dados das variáveis econômicas 

Período Anos Indivíduos 

WB/WDI  1960 a 2015 55 248 

WB/WGI  1996 a 2014 18 215 

WB/GFDD  1960 a 2013 53 217 

IMF/WEO  1980 a 2020 40 189 

IMF/IFS  1948 a 2015 67 228 

GCI 2006 a 2015 10 151 

PWT 1962 a 2000 38 182 

 

4.3. Metodologia 

Para a análise proposta neste capítulo, será utilizado o Método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários – MQO (Ordinary Least Squares – OLS). 

BISSOONDOYAL-BHEENICK (2005) e ERDEM (2014) criticam a utilização do 

OLS para este tipo de análise, uma vez que ratings são variáveis discretas (o conjunto é finito 

e enumerável) e ordinais (podem ser dispostas em ordem) e o método assume que os 

intervalos entre as notas pressupõem o mesmo nível de risco e requerem o mesmo nível de 

esforço. Por exemplo, trata a diferença de uma nota entre um rating D (Default) para B- como 

sendo igual a uma nota de AA+ para AAA (a nota mais alta na escala), o que não corresponde 

à realidade. 
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No entanto, a Fitch argumenta que o OLS é o método estatístico preferível pela 

facilidade com que permite interpretar a relação entre as variáveis explanatórias e o rating – 

apesar de admitir que nem todas as relações estimadas serão lineares (como a evolução da 

probabilidade de default, por exemplo). Ainda segundo a Fitch, transformações não lineares 

do rating têm historicamente levado a coeficientes e performances similares à conversão 

linear, e possuem a desvantagem de serem mais difíceis de interpretar. 

Assim, a Fitch utiliza o modelo OLS como ponto de partida para a análise dos 

soberanos, utilizando dados empíricos que, conforme informado pela própria CRA, limitam a 

análise subjetiva dos analistas e objetivam proporcionar uma visão coerente e transparente de 

comparação entre soberanos no tempo. São utilizadas 18 variáveis, cuja amostra contém 1.110 

observações. Posteriormente, o resultado é combinada com uma avaliação qualitativa, 

assumindo que nenhum modelo consegue captar e refletir completamente todas as influências 

na qualidade do crédito soberano.  

4.4.  Descrição das variáveis 

A seguir, serão descritas as variáveis dependentes e explicativas utilizadas neste 

capítulo. 

 

4.4.1. Variáveis dependentes 

Em linha com as publicações sobre o tema, citadas no Capítulo 3, será realizada 

conversão dos ratings, outlooks e credit watches emitidos pelas CRAs em valores. No 

entanto, este trabalho utilizará a mesma conversão adotada pela Fitch, numa escala que varia 

de 1 a 16 (Tabela 52) -  sendo o 16 atribuído à nota mais alta. Os outlooks receberam uma 

pontuação maior que credit watches, em virtude de terem maior probabilidade de afetar o 

rating no médio prazo (MOODY’S, 2016). 

 

Tabela 52 - Conversão de Ratings em valores 

  Moody's S&P Fitch Pontuação 

Grau de 
Investimento 

Aaa AAA AAA 16 

Aa1 AA+ AA+ 15 

Aa2 AA AA 14 

Aa3 AA- AA- 13 

A1 A+ A+ 12 

A2 A A 11 
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A3 A- A- 10 

Baa1 BBB+ BBB+ 9 

Baa2 BBB BBB 8 

Baa3 BBB- BBB- 7 

Grau 
Especulativo 

Ba1 BB+ BB+ 6 

Ba2 BB BB 5 

Ba3 BB- BB- 4 

B1 B+ B+ 3 

B2 B B 2 

B3 B- B- 1 

Caa1 a C CCC+ a SD CCC a D 0 

  Outlook Positivo 0,75 

  Watch Positivo 0,5 

  Estável 0 

  Watch Negativo -0,5 

  Outlook Negativo 
-0,75 

 

Dado que o objetivo é avaliar os determinantes de cada agência individualmente e 

investigar quais os fatores relevantes considerados pelas três em conjunto, a conversão foi 

realizada para cada CRA – com e sem credit watches e outlooks -, além da média dos ratings 

emitidos para o mesmo indivíduo por ano. 

Tabela 53 - Lista de variáveis dependentes 

Variável Dependente Descrição 

IDRSP Conversão de ratings da S&P em valores 

SPFCLTOn Conversão de Outlooks/Credit Watches da S&P em valores 

IDRSPOn IDRSP + SPFCLTOn 

IDRFT Conversão de ratings da Fitch em valores 

FTFCLTOn Conversão de Outlooks/Credit Watches da Fitch em valores 

IDRFTOn IDRFT + FTFCLTOn 

IDRMD Conversão de ratings da Moody's em valores 

MDFCLTOn Conversão de Outlooks/Credit Watches da Moody's em valores 

IDRMDOn IDRMD + MDFCLTOn 

IDRCRA Média dos Ratings das 3 CRAs (IDRMD + IDRSP +IDRFT)/3 

IDRCRAOn Média dos Ratings + Média dos Outlooks/Watches das 3 CRAs (IDRCRA + IDRCRAOn) 

 

A Tabela 53 contém a descrição das variáveis dependentes, geradas a partir da 

base de ratings obtidas das agências para a aplicação do modelo.  

Tabela 54 - Descrição de variáveis dependentes 

   
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+------------------------------------- ------------------- 
       IDRSP |      2433    9.366626    5.247923          0         16 
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    SPFCLTOn |      2433   -.0147965    .2543554       -.75         .5 
     IDRSPOn |      2433    9.351829    5.258538       -.75         16 
-------------+------------------------------------- ------------------- 
       IDRFT |      1689    8.747188    5.037481          0         16 
    FTFCLTOn |      1689   -.0099171    .2326903       -.75        .75 
     IDRFTOn |      1689    8.737271    5.036771       -.75         16 
-------------+------------------------------------- ------------------- 
       IDRMD |      2444    9.368249    5.232091          0         16 
    MDFCLTOn |      2444    .0002046    .2485117       -.75        .75 
     IDRMDOn |      2444    9.368453    5.262475       -.75      16.75 
-------------+------------------------------------- ------------------- 
      IDRCRA |      2827    8.931199    5.272375          0         16 
    IDRCRAOn |      2827    8.925495    5.284586      -.625      16.25  
 

4.4.2. Variáveis explicativas 

Na revisão de literatura realizada, foram identificadas 143 variáveis 

macroeconômicas consideradas como potenciais determinantes nos artigos analisados ou 

como determinantes nos critérios publicados pelas agências. Deste total, grande parte – 60% – 

não é adotada pelas CRAs em suas notas metodológicas nas avaliações de ratings soberanos 

(Tabela 63). 

A Tabela 51 traz algumas das principais publicações sobre o tema que, apesar de 

listar variáveis consideradas relevantes segundo as agências, não contempla o período 

necessário para uma análise mais condizente com o período adotado por elas. Em algumas 

variáveis, a Moody’s chega a utilizar um período de 10 anos e a Fitch (2014) informa que as 

estimações abrangem 14 anos. 

Tabela 55 - Principais variáveis utilizadas pela literatura 

Autor 
Período da 

amostra 
Países Metodologia Variáveis significativas 

Richard Cantor, Frank 
Packer (1996) 

1995 35 países OLS 
Per capita income, GDP growth, Inflation, External 

debt, Indicator for economic development, 
Indicator for default history 

António Afonso  
(2002) 

June 2001 81 países OLS 
GDP per capita, External debt as percentage of 
exports, Level of economic development, Default 
history, Real growth rate, Inflation Rate  

Emawtee 
Bissoondoyal-

Bheenick (2004) 
1995-1999 95 países 

Ordered Responde 
Model 

GNP per capita, Inflation, current account balance,  
level of foreign reserves 

Laura Jaramillo (2010) 1993-2008 
48 países 

emergentes 
Logit Binomial 

External public debt to GDP, Domestic public debt 
to GDP, Broad money to GDP, ICRG political risk 
index, Exports to GDP 

António Afonso, 
Pedro Gomes, Philipp 

Rother (2011) 
1995-2005 66 países Ordered Probit  

Per capita GDP, GDP real growth rate, 
Government debt, Government deficit 

Orhan Erdem, Yusuf 
Varli (2014) 

2002-2011 
8 países 

emergentes 
Pooled OLS 

Budget balance, GDP per capita, Governance 
indicators, Reserves/GDP, External debt/Export 

Gabriel Caldas 
Montes, Diego Silveira 

Pacheco de Oliveira 
(2015) 

1994-2013 
41 países em 

desenvolvimen
to 

D-GMM e S-GMM 
GDP growth, Per capita income, Inflation, Foreign 
reserves, External debt 
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Marlene Amstad, 
Frank Packer (2015) 

2007 e 2015 82 países 
Regressão 
bivariada, 

Regressão Múltipla 

Public debt/GDP, Interest/Revenue, Log per capita 
GDP, GDP growth, Corruption perception, Log 
inflation, Reserve currency status, Free-floating, 
Foreign Reserve/GDP, External debt/GDP, Original 
sin, Default history, Credit/GDP 

 

Neste capítulo, serão utilizadas 12 variáveis explicativas no modelo econométrico, 

todas adotadas por pelo menos duas das três maiores CRAs. Procurou-se identificar 

determinantes dentro dos principais pilares adotados pelas agências, de forma similar às notas 

metodológicas. A seguir, a descrição de cada uma, enumeradas por algarismos romanos e 

seguidas, entre parênteses, do sinal esperado: 

 

4.4.2.1. Fatores Institucionais 

I – Indicadores de Governança (+) : Utilizados pela Fitch e, parcialmente, pela Moody’s e 

S&P. Para o modelo, foi criada varíavel com a média dos seis indicadores elaborados pelo 

Banco Mundial, disponibilizado em forma de percentil de ranking que varia de 0 (mais baixo) 

a 100 (mais alto), sendo: “Rule of Law”, “ Control of Corruption”,  “ Government 

Effectiveness”, “ Voice and Accountability”, “ Regulatory Quality” e “Political Stability and 

Absence of Violence”. A avaliação do ambiente institucional de um soberano procura captar a 

capacidade e disposição das instituições na mobilização de recursos para honrar os 

pagamentos. Um país com instituições estáveis gera mais previsibilidade na implementação 

de políticas necessárias em períodos de estresse. Por outro lado, países com conflitos internos, 

sociais ou políticos, ou problemas de governança, geram risco de descontinuidade na 

condução de reformas ou na sustentabilidade das finanças públicas. Na opinião da Fitch 

(2014), tensões internas podem minar a condução eficiente de políticas econômicas e 

financeiras. Segundo a Moody’s (2015), cerca de 30% das inadimplências soberanas estão 

relacionadas com fraquezas institucionais e políticas. 

II - Histórico de Default (-): Utilizado pela Fitch e Moody’s. No modelo será utilizada uma 

dummy que considera se o indivíduo entrou em default nos últimos 10 anos. A Fitch última 

utiliza uma função não linear que impacta a avaliação até 20 anos depois do último default 

percebido, dado que pode indicar uma falta de disposição do país em honrar com seus 

compromissos, podendo ser penalizado em até 2 notas nos 10 primeiros anos e em 0,5 nos 

anos de 11 a 20 da ocorrência de default. Um episódio de default pode revelar fraqueza de um 

país na sua estrutura política, permitindo que as condições fiscais, econômicas ou políticas se 

deteriorassem e culminassem em um default. Pode também sinalizar a falta de compromisso 

de um soberano em honrar seus compromissos. Afonso (2003) considera que o histórico de 



 

109 
 

defaults do soberano é de extrema importância para avaliar a credibilidade dos governos no 

cumprimento de suas responsabilidades futuras.  

III - Log GDP (PPP), participação no mundo (+): Utilizada pela Fitch. A variável captura a 

dimensão relativa da economia para considerar a vulnerabilidade de economias pequenas, que 

em geral são menos diversificadas e mais expostas a choques, sejam nacionais ou externos.  

 

4.4.2.2. Fatores Econômicos 

IV - Crescimento do PIB (anual, %) (+): Utilizada pela Fitch, Moody’s e S&P. Uma baixa 

perspectiva de crescimento pode levar a um nível de endividamento não sustentável ao longo 

dos anos. Por outro lado, uma taxa positiva representa a habilidade de um país para gerar 

receita e honrar com compromissos, auxiliando-o em tempos de crise.  

V - Log Volatilidade no Crescimento do PIB (anual, %)(-): Utilizado pela Fitch. O modelo 

utiliza o desvio padrão do Crescimento do PIB para capturar a volatilidade do movimento 

observado. Uma vez que a relação não é linear, adota-se o log da variável.  

VI - GDP per capita (+): Utilizada pela Fitch, Moody’s e S&P. O aspecto econômico de um 

país é importante para avaliar sua capacidade de adaptabilidade a choques externos, de seu 

potencial crescimento. A receita do país pode ser mensurada por meio do PIB per capita que, 

quanto maior, melhor a base de apoio a saúde das finanças públicas e de financiamentos para 

o soberano. Segundo a Moody’s (2013), “A alta renda geralmente é relacionada de forma 

próxima a um baixo risco de inadimplência”. Para a S&P (2014), o PIB per capita é a medida 

mais importante de receita, dando suporte à qualidade de crédito. A Fitch (2014) utiliza a 

variável como uma medida de renda e uma proxy para o estoque e a qualidade do trabalho e 

do capital. 

VII - Log Broad Money (+): Utilizada pela Fitch e S&P. O montante de oferta monetária 

disponível em uma economia, por ser amplo e incluir o total de ativos que famílias e empresas 

podem utilizar para pagamentos (ou poupar), é utilizado pela Fitch (2016) como uma proxy 

para o nível de intermediação financeira do país. Quanto mais alta (mais ativos disponíveis), 

maior o nível de dívida pública que a economia pode tolerar. No entanto, a relação não é 

linear; opta-se pela utilização em log.  

VIII - Inflação (anual, %) (-): Utilizada pela Fitch, Moody’s e S&P. A variação nos preços 

dos bens e serviços afeta diretamente o crescimento econômico sustentável e a estabilidade 

financeira e econômica de um país. Além disso, deteriora a confiança na moeda do soberano 

como uma reserva de valor, podendo contribuir para uma fuga de capital de investidores. A 

S&P (2014) afirma que a estabilidade dos preços é a principal medida da eficácia da política 



 

110 
 

monetária. Para a Moody’s (2015), a inflação é um fator determinante na competitividade de 

uma economia. 

 

4.4.2.3. Fatores Fiscais 

IX - Endividamento (Dívida Bruta Geral do Governo, % PIB) (-): Utilizada pela Fitch, 

Moody’s e S&P. Apesar de a carga da dívida não ser condição suficiente para uma eventual 

inadimplência, a informação é necessária para a análise da sustentabilidade da dívida do país. 

Um alto nível de endividamento prejudica a solvência do soberano; por outro lado, um baixo 

nível não significa, necessariamente, condições de crescimento; pode refletir a dificuldade no 

acesso a financiamentos, ao invés de flexibilidade fiscal. A Fitch (2016) ressalta que um alto 

nível de endividamento, mantendo-se tudo o mais constante, pode levar a riscos mais altos de 

default. No entanto, não há uma relação linear simples entre o estoque de dívida do soberano 

e a qualidade do crédito do soberano, uma vez que a sustentabidade da dívida varia  entre 

países e ao longo do tempo. Na opinião desta CRA, este índice é a medida mais importante e 

abrangente de endividamento soberano e a que melhor  se aplica na comparação entre países. 

A S&P  (2014) considera que o endividamento é afetado ainda pelas características do 

mercado de capitais doméstico e pela credibilidade que conquistou em períodos de stresse. 

Para a Moody’s (2015), a carga da dívida é o ponto de partida para a análise da saúde fiscal 

do soberano.  

X - Acessibilidade da dívida (Pagamento de Juros, % Receitas) (-): Utilizada pela Fitch, 

Moody’s e S&P. Um volume de juros da dívida muito alto pode levar ao aumento de deficits 

fiscais e, com o direcionamento de grande parte da Receita para o pagamento de juros, pode 

comprometer ainda os gastos de capital, reduzindo o direcionamento de recursos para 

investimentos e podendo comprometer o crescimento econômico do país, além de limitar a 

flexibilidade do soberano no gerenciamento de suas finanças. A Fitch (2016) considera que o 

custo da dívida é uma das variáveis chave para análise de sustentabilidade e auxilia na 

determinação da trajetória do endividamento do soberano. Na avaliação da Moody’s (2015), 

mais de 1/3 das inadimplências ocorrem como resultado de desequilíbrios fiscais e externos, 

que resultam em uma carga insustentavelmente alta. 

 

4.4.2.4. Fatores Externos 

XI - Saldo em Conta Corrente + Investimento Direto Estrangeiro (% PIB) (+): Fitch e 

Moody’s utilizam as variáveis numa análise conjunta, considerando que grandes e persistentes 

deficits em Conta Corrente podem levar a um acúmulo de dívida externa – a menos que os 
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deficits sejam financiados por fluxos de IDE ou posições de patrimônio líquido em empresas 

locais. A diferença é que, enquanto a Fitch considera o total líquido de entradas e saídas de 

IED, a Moody’s utiliza apenas o saldo líquido das entradas de IED. A S&P utiliza as vriáveis 

separadamente no Escore Externo. Para Cantor e Packer (1996), um deficit alto em conta 

corrente indica que os setores público e privado dependem muito de recursos estrangeiros, o 

que pode se tornar um endividamento externo insustentável ao longo do tempo, caso persista. 

XII - Reservas Internacionais (% PIB) (+): Utilizada pela Fitch, Moody’s e S&P. O saldo das 

reservas em moeda forte é importante para o controle da estabilidade e do crescimento, 

principalmente em economias que não a geram. Países com moedas que são transacionadas 

em diversos outros países têm um meio de troca forte, com menos exposição a 

vulnerabilidades externas e volatilidades no fluxo de capital em tempos de crise.  A Fitch 

(2016) considera que o nível de reservas internacionais acumulado pelo país  representa uma 

importante medida de resiliência a choques externos, podendo ainda representar a medida em 

que a economia consegue continuar a financiar suas importações, na ausência de acesso a 

financiamento externo. Tanto S&P (2014) como Fitch (2016) utilizam o saldo das reservas 

cambiais oficiais utilizáveis, incluindo ouro, em suas análises de emissão de ratings 

soberanos. A Moody’s (2015) exclui o ouro e utiliza a variável em conjunto com o volume de 

dívida de curto prazo e principais pagamentos de longo prazo para gerar um indicador de 

vulnerabilidade externa, indicando a capacidade de um soberano de usar suas reservas para 

efetuar o pagamento da dívida. 

 

Tabela 56 - Descrição das Variáveis Explicativas utilizadas no modelo econométrico 

   Variável 
explicativa 

Descrição 

Institucional 
WGI0p Indicadores de Governança: média dos 6 indicadores (percentil ranking) 

RRD10 Histórico de Default (10 anos, dummy) 

LWEO19 Log do PIB, paridade do poder de compra (participação no mundo) 

Econômico 

WDI72 Crescimento do PIB (% anual) 

LWDI72sd10 

Log da Volatilidade do Crescimento do PIB (Desvio Padrão 10 anos, 

anual) 

WDI73 PIB per capita 

LWDI10 Log da Base Monetária (% PIB) 

WDI128 Inflação (anual %) 

Fiscal 
WEO5 Dívida Bruta Geral do Governo (% PIB) 

WDI130 Pagamento de Juros (% Receita) 

Externo 
WDI0cf Saldo em Conta Corrente + Investimento Direto Estrangeiro (% PIB) 

WDI0ir Reservas Internacionais (% PIB) 
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Tabela 57 - Resumo das Variáveis Explicativas utilizadas no modelo econométrico 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+------------------------------------- ------------------- 
       WGI0p |      3123     48.2464    26.50977   .0797448   99.75804 
       RRD10 |     14631    .0086119    .0924028          0          1 
      LWEO19 |      7152   -2.628399    2.213776  - 6.907755   3.124653 
-------------+------------------------------------- ------------------- 
       WDI72 |      8281    3.951825    6.858171  - 64.04711   189.8299 
  LWDI72sd10 |      6523    1.232695    .6705683  - .8633637   4.117303 
      WDI73h |      8196     9.82279    14.90178   .1154357   115.0034 
      LWDI10 |      6686    3.559592    .6787432   .4806684    5.89231 
      WDI128 |      7290    34.14139    483.8155  - 35.83668   24411.03 
-------------+------------------------------------- ------------------- 
        WEO5 |      4978    57.03529      47.329          0    789.833 
      WDI130 |      3082    10.21381    9.917265   .0000543   118.4419 
-------------+------------------------------------- ------------------- 
      WDI0cf |      5205   -.0741854    15.12691  - 238.8276   316.8333 
      WDI0ir |      7512    14.08342    16.55505  - .4826534   318.5605 

 

4.5. Descrição dos países 

Na amostra utilizada na análise, são totalizados 200 soberanos6. A Tabela 64, no 

Apêndice, lista a frequência e percentual de cada um, dentre as 14.631 observações. 

 

4.6. Modelo Econométrico      

Dentre todas as variáveis utilizadas pelas CRAs, foram selecionadas aquelas que 

se ajustaram e se mostraram significativas tanto no modelo individual como no modelo 

unificado, que representa a média das notas das três agências. Assim, o modelo objetiva 

identificar os determinantes dentro dos principais pilares, de forma similar às notas 

metodológicas.  

De forma equivalente à avaliação das agências, considerou-de o período defasado, 

uma vez que parte dos dados nacionais somente são disponibilizados após o encerramento do 

exercício,  e com abrangência de 15 anos (2000 a 2014), visando capturar o desempenho dos 

soberanos na abordagem through-the-cycle em contraponto à point-in-time, ou seja, numa 

perspectiva de longo prazo, menos suscetível a flutuações. 

 

4.6.1. Resultados  

No pilar relativo a finanças públicas, a Fitch considera que altos níveis de 

endividamento podem levar a riscos mais altos de default. O aumento em um ponto na 

acessibilidade da dívida (WDI130) leva à redução média de 0,05 no rating, enquanto que a 

                                                           
6
 Apesar de nem todos serem classificados ou reconhecidos como países, todos são avaliados individualmente 

como soberanos pelas agências (como, por exemplo, Hong Kong). 



 

113 
 

elevação da relação Dívida/PIB (WEO5) diminui em cerca de 0,02 a nota atribuída ao 

soberano.  

Como esperado, o default (RRD10), a volatilidade do crescimento do PIB 

(LWDI72sd10), a inflação (WDI128) e as variáveis fiscais (WEO5 e WDI130) apresentaram 

sinal negativo, indicando que um aumento nas variáveis leva a uma redução no rating 

soberano. O coeficiente de determinação (��) de 0,919, e amostra com 666 observações.  

Tabela 58 - Resultado do modelo para ratings da Fitch 

Number of obs =     666 
F( 12,   653) =  721.84 
Prob > F      =  0.0000 
R-squared     =  0.9193 
Root MSE      =  1.3337 
 
 -------------------------------------------------- ---------------------------- 
              |               Robust 
        IDRFT |      Coef.   Std. Err.      t    P> |t|     [95% Conf. Interval] 
 -------------+------------------------------------ ---------------------------- 
L1. WGI0p     |   .0829422   .0047288    17.54   0. 000     .0736567    .0922276 
L1. RRD10     |  -1.742175   .2185927    -7.97   0. 000    -2.171405   -1.312946 
L1. LWEO19    |   .7758203   .0391255    19.83   0. 000     .6989933    .8526473 
L1. WDI72     |   .0323242    .016785     1.93   0. 055    -.0006348    .0652833 
L1. LWDI72sd10|  -.3880958   .1134304    -3.42   0. 001    -.6108281   -.1653634 
L1. WDI73h    |   .0762101   .0058054    13.13   0. 000     .0648107    .0876096 
L1. LWDI10    |   .8051109   .1416148     5.69   0. 000     .5270355    1.083186 
L1. WDI128    |  -.0732726   .0121637    -6.02   0. 000    -.0971572   -.0493879 
L1. WEO5      |  -.0149147   .0019529    -7.64   0. 000    -.0187494     -.01108 
L1. WDI130    |  -.0524155   .0076597    -6.84   0. 000     -.067456    -.037375 
L1. WDI0cf    |    .050902   .0094192     5.40   0. 000     .0324064    .0693977 
L1. WDI0ir    |   .0042412   .0043612     0.97   0. 331    -.0043225    .0128049 
--------------------------------------------------- ---------------------------  

 

Na estimação para a Moody’s (IDRMD), também resultaram significativas 11 

variáveis aos níveis de 1% e 5%. A única variável não significativa no resultado foi a Oferta 

Monetária, o que pode ser explicado, em parte, pelo fato de a agência não utilizar esta variável 

em sua nota metodológica.  

Assim como na Fitch, o default (RRD10) prejudica soberanos que possuem o 

registro em seu histórico dos últimos dez anos, em média reduzindo em duas notas o rating 

atribuído a ele. Já o aumento das notas dos indicadores de governança (WGI0p) contribuem, 

em média, 0,11 para cada elevação na média dos seis índices do Banco Mundial. 

A Moody’s (2015) considera que a carga da dívida é o ponto de partida para 

análise da saúde fiscal do soberano. Na avaliação da agência, mais de 1/3 das inadimplências 

ocorrem como resultado de desequilíbrios fiscais e externos. Para cada aumento na relação 

Dívida/PIB (WEO5), espera-se, em média, a redução de 0,015 no rating atribuído. No âmbito 

das reservas internacionais (WDI0ir), o aumento em um ponto eleva em cerca de 0,013 a nota 

do soberano. 

Os sinais foram os esperados; o �� o apresentou-se um pouco menor que o da 

Fitch, mas ainda assim correspondendo a 0,903.  
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Tabela 59 - Resultado do modelo para ratings da Moody’s 

    Number of obs =     730 
                                                       F( 12,   717) =  727.76 
                                                       Prob > F      =  0.0000 
                                                       R-squared     =  0.9032 
                                                       Root MSE      =  1.5382 

 
 -------------------------------------------------- ----------------------------- 
               |               Robust 
       IDRMD   |      Coef.   Std. Err.      t    P >|t|     [95% Conf. Interval] 
 -------------+------------------------------------ ----------------------------- 

        L1. WGI0p     |   .1101814   .0048699    22 .63   0.000     .1006205    .1197423 
        L1. RRD10     |   -2.13875   .2316257    -9 .23   0.000    -2.593495   -1.684004 
        L1. WDI72     |   .0410453   .0182704     2 .25   0.025     .0051755    .0769151 
        L1. LWDI72sd10|  -.5383569   .1361946    -3 .95   0.000    -.8057447   -.2709691 
        L1. LWEO19    |   .7734694   .0406129    19 .04   0.000      .693735    .8532039 
        L1. WDI73h    |   .0629258   .0062873    10 .01   0.000     .0505822    .0752694 
        L1. LWDI10    |   .2491254   .1619214     1 .54   0.124    -.0687713     .567022 
        L1. WDI128    |  -.0647648   .0112021    -5 .78   0.000    -.0867577    -.042772 
        L1. WEO5      |  -.0150505   .0023585    -6 .38   0.000     -.019681   -.0104201 
        L1. WDI130    |  -.0618232   .0074846    -8 .26   0.000    -.0765176   -.0471288 
        L1. WDI0cf    |   .0177292   .0089401     1 .98   0.048     .0001773     .035281 
        L1. WDI0ir    |   .0133993   .0047979     2 .79   0.005     .0039797    .0228188 

--------------------------------------------------- ---------------------------- 

Nos resultados obtidos para a S&P (IDRSP), todas as variáveis mostraram-se 

significativas aos níveis de 1% e 5%.  

Assim como nas demais, países que apresentam histórico de default nos últimos 

10 anos (RRD10) são prejudicados, em média, em -2,1 pontos.  

O aumento no PIB per capita (WDI73h), medida considerada pela S&P (204) a 

medida mais importante de receita pordar suporte à qualidade do crédito, eleva o rating do 

soberano, em média, em 0,06.  

No pilar relativo a fatores externos, a cada 1 ponto de aumento no saldo das 

Reservas Internacionais/PIB (WDI0ir), leva, em média, à elevação do rating em 0,012.  

O �	da S&P é o mais elevado dentre as três: 779, com �� intermediário entre as 

outras duas: 0,917.  

Tabela 60 - Resultado do modelo para ratings da S&P 

Number of obs =     779 
F( 12,   766) =  891.87 
Prob > F      =  0.0000 
R-squared     =  0.9172 
Root MSE      =  1.3867 
 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
              |               Robust 
       IDRSP  |      Coef.   Std. Err.      t    P> |t|     [95% Conf. Interval] 
--------------+------------------------------------ ---------------------------- 
L1. WGI0p     |   .0974577    .004359    22.36   0. 000     .0889008    .1060147 
L1. RRD10     |  -1.721023   .2780714    -6.19   0. 000    -2.266895    -1.17515 
L1. WDI72     |    .031925   .0155062     2.06   0. 040     .0014854    .0623646 
L1. LWDI72sd10|  -.4948052   .1044321    -4.74   0. 000    -.6998123    -.289798 
L1. LWEO19    |   .7840106   .0331348    23.66   0. 000     .7189648    .8490565 
L1. WDI73h    |   .0720133   .0061677    11.68   0. 000     .0599056    .0841209 
L1. LWDI10    |   .6540373   .1376069     4.75   0. 000     .3839058    .9241687 
L1. WDI128    |   -.054424   .0096712    -5.63   0. 000    -.0734092   -.0354388 
L1. WEO5      |  -.0192833   .0020181    -9.55   0. 000     -.023245   -.0153215 
L1. WDI130    |  -.0492098   .0062623    -7.86   0. 000    -.0615031   -.0369166 
L1. WDI0cf    |   .0664136   .0087657     7.58   0. 000      .049206    .0836213 
L1. WDI0ir    |   .0123867   .0041919     2.95   0. 003     .0041577    .0206157 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
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A Tabela 57 apresenta o resultado consolidado obtido para as três agências e, na 

quarta coluna, o modelo unificado com a média das notas emitidas por elas (IDRCRA). 

Quando considerados os ratings das três CRAs, todas as variáveis resultam significativas, 

ainda que não o sejam em todas as regressões individuais.  

O coeficiente de determinação se iguala ao da Fitch, mais alto entre as três, com  

��	���	
���=0,918 e � = 856. Os sinais se mantém como esperados, com coeficientes 

coerentes entre os modelos individuais e o unificado. 

Num dos primeiros artigos sobre os determinantes do rating soberano Cantor e 

Packer (1996) – que é também o mais citado sobre o tema, na revisão da literatura feita neste 

trabalho -, os autores concluíram que cinco variáveis explicavam 90% dos ratings: 

Crescimento do PIB, PIB per capita,  dívida externa, indicador para países desenvolvidos e 

histórico de default. Hoje, estes cinco itens respondem aproximadamente por apenas 72% dos 

ratings. A metodologia utilizada pelas agências não só mudou com o decorrer dos anos e após 

crises internacionais como ficou mais complexa, passando a considerar fatores antes não 

relevantes, minimizando fragilidades nas avaliações.   

Em artigo mais recente, Montes e Oliveira (2015) avaliam que 8 variáveis 

explicam 85% dos ratings. No entanto, o estudo utiliza variáveis institucionais de forma 

separada, como responsabilidade democrática, cumprimento da lei e da ordem e menos 

corrupção, o que altera a dinâmica na relação entre as variáveis e reflete apenas parcialmente 

a forma de análise das agências. Neste trabalho, os seis índices de Governança do Banco 

Mundial foram consolidados em apenas um, gerando uma média por ano e país, de maneira 

análoga à adotada pela Fitch. 

Tabela 61 - Resultados das regressões 

--------------------------------------------------- ------------------------- 
                      (1)             (2)             (3)             (4)    
                    IDRFT           IDRMD           IDRSP          IDRCRA    
--------------------------------------------------- ------------------------- 
L.WGI0p            0.0829***       0.1102***       0.0975***       0.1026*** 
L.RRD10           -1.7422***      -2.1387***      - 1.7210***      -1.7499*** 
L.WDI72            0.0323*         0.0410**        0.0319**        0.0285*   
L.LWDI72sd10      -0.3881***      -0.5384***      - 0.4948***      -0.4013*** 
L.LWEO19           0.7758***       0.7735***       0.7840***       0.8200*** 
L.WDI73h           0.0762***       0.0629***       0.0720***       0.0703*** 
L.LWDI10           0.8051***       0.2491          0.6540***       0.4946*** 
L.WDI128          -0.0733***      -0.0648***      - 0.0544***      -0.0502*** 
L.WEO5            -0.0149***      -0.0151***      - 0.0193***      -0.0190*** 
L.WDI130          -0.0524***      -0.0618***      - 0.0492***      -0.0463*** 
L.WDI0cf           0.0509***       0.0177**        0.0664***       0.0397*** 
L.WDI0ir           0.0042          0.0134***       0.0124***       0.0166*** 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
N                     666             730             779             856    
R-sq                0.919           0.903           0.917           0.919    
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adj. R-sq           0.918           0.902           0.916           0.918    
AIC             2286.4743       2713.2421       273 2.9641       2978.3888    
BIC             2344.9911       2772.9517       279 3.5182       3040.1683    
--------------------------------------------------- ------------------------- 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

 

Nos testes para seleção do modelo (Akaike Information Criterion - AIC e 

Bayesian Information Criterion - BIC ), os melhores resultados foram obtidos pela Fitch – o 

que pode ser em parte explicado pelo fato de ser a única agência a adotar o OLS como 

metodologia na emissão dos ratings, enquanto as demais utilizam métricas diferentes.  

A Tabela 61 compara os coeficientes estimados pela Fitch para as variáveis 

utilizadas com os obtidos em cada modelo. 

Tabela 62 - Coeficientes esperados pela Fitch e obtidos pelos modelos 

Variável 
explicativa 

Coeficiente 
(Fitch) 

(1) 
IDRFT 

(2) 
IDRMD 

(3) 
IDRSP 

(4) 
IDRCRA 

WGI0p 0.07 0.08*** 0.11*** 0.09*** 0.10*** 

RRD10  -  -1.74***  -2.13***  -1.72***  -1.74*** 

LWEO19 0.55 0.77*** 0.77*** 0.78*** 0.82*** 

WDI72 0.09 0.03* 0.04** 0.03** 0.02* 

LWDI72sd10 -0.68  -0.38***   -0.53***  -0.49***   -0.40*** 

WDI73 0.05 0.07*** 0.06*** 0.07*** 0.07*** 

LWDI10 0.33 0.80*** 0.24 0.65*** 0.49*** 

WDI128 -0.07  -0.07***  -0.06***  -0.05***  -0.05*** 

WEO5 -0.02  -0.01***  -0.01***  -0.02***  -0.02*** 

WDI130 -0.04  -0.05***  -0.06***  -0.05***  -0.04*** 

WDI0cf 0 0.05*** 0.01** 0.06*** 0.03*** 

WDI0ir  - 0.01 0.01*** 0.01*** 0.01*** 

R² 0.94 0.919 0.903 0.917 0.919 

R² ajustado  - 0.918 0.902 0.916 0.918 

 

 

4.6.1.1. Verificação da aderência do modelo 

Para a verificação da aderência do modelo criado com as notas efetivamente emitidas pelas 

agências, foi efetuado o seguinte cálculo: 

���1��� = ��� − ���1 

Onde: 

���= Rating atribuído pela agência e convertido em valor;  

���1= Rating predito pelo modelo, para a respectiva agência, e convertido em valor. 
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Segundo a Fitch (2014), seu modelo então alterado previa corretamente 33% dos 

ratings emitidos por ela. Quando considerado o intervalo para 1 rating (para cima ou para 

baixo), o percentual de acerto aumentava para 80%. 

No caso da Fitch (Gráfico 22), a diferença dos valores entre os ratings 

efetivamente emitidos e os preditos no modelo são nulas em 27,55% da amostra e, quando 

considerado o intervalo de 1 rating, o oercentual atingido é de 74,6%. Para a Moody’s 

(Gráfico 23), os percentuais são de 21,64% e 65,81% e, para a S&P, 30,42% e 71,87%, 

respectivamente (Gráfico 24).  

No modelo IDRCRA, que unifica as notas emitidas para as três agências, os 

valores obtidos com as diferenças são de 26,24% e 72,66%, quando considerado um rating 

para cima ou para baixo (Gráfico 25). 

 

Gráfico 23- Diferença entre ratings da Fitch e 
o modelo 

Gráfico 22 -Diferença entre ratings da Moody’s 
e o modelo 

 

Gráfico 24 -Diferenças entre ratings da S&P 
e o modelo 

 

Gráfico 25 - Diferenças entre média de 
ratings dasCRAs e o modelo 
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4.6.1.2. Outras análises 

Utilizando-se as variáveis explicativas listadas na seção anterior como controle, 

foram identificados outros regressores que auxiliam na análise dos ratings e melhoram o 

desempenho das que resultaram não significativas anteriormente.  

Apesar de não explicitadas pelas agências nas notas metodológicas, podem ajudar 

a refletir outras variáveis não observáveis ou características qualitativas, discutidas e 

consideradas pelos Comitês de avaliação das CRAs. São elas:  

I – Crise Financeira Internacional (IFC) (-): Dummy para os anos de epicentro da crise 

financeira internacional do subprime, 2008 e 2009; 

II – Abertura Financeira (ka_open) (+): Dummy que indica medida de abertura financeira do 

soberano7. 

III – País Industrializado (+): Dummy que indica se o país é industrializado, conforme critério 

tradicional do FMI, sendo eles: Australia, Austria, Belgium, Canada, Switzerland, Germany, 

Denmark, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Japan, 

Luxembourg, Netherlands, Norway, New Zealand, Portugal, Sweden e United States.  

 

Tabela 63 - Resumo das variáveis adicionadas ao modelo 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+------------------------------------- ------------------- 
         IFC |     14631    .0136696    .1161192          0          1 
     ka_open |      6630    .4398568    .3560922          0          1 

         IND_TRAD |     14631    .1168068    .32120 09          0          1  
 

 

A Tabela 63 apresenta o resultado após a inclusão das novas variáveis nas 

regressões. Durante os anos de crise financeira internacional (2008-2009), os ratings da Fitch 

e da S&P foram reduzidos, em édia, em 0,34 e 0,35. A abertura financeira comprova ser 

significante para as três agências, com o maior coeficiente observado na S&P. Países 

industrializados recebem um rating maior na avaliação da Fitch e da S&P, em média 1,07 e 

0,83 acima dos demais. Segundo os resultados, a Moody’s não aparenta ser mais benevolente 

com países industrializados nem reduzir a média dos ratings nos anos da crise, o que 

coorobora com a conclusão do Capítulo 3 de que esta seria a CRA mais estável dentre as três. 

O coeficiente de determinação do modelo unificado (IDRCRA) permanece 0,919; 

no entanto, tanto na Fitch como na Moody’s, todas as demais variáveis passam a ser 

                                                           
7
 Índice criado por Chinn e Itto (2006), conforme restrições a transações financeiras reportadas no Annual Report 

n Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (AREAER).  
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significantes. Os melhores resultados nos testes de verossimilhança dos modelos (AIC e bic) 

continuam sendo obtidos pela Fitch, que apresentou os menores valores. 

Em artigo de 2015, Packer e Amstad atualizam o estudo feito por Cantor e Packer 

(1996) e concluem que seis variáveis determinam 77% dos ratings soberanos. No entanto, 

assim como na primeira publicação, utilizam apenas 1 ano como parâmetro para as 

conclusões, e não consideram as variáveis fiscais mais relevantes (endividamento e 

acessibilidade da dívida, utilizadas pelas três agências) em conjunto; apenas em modelos 

separados, o que não reflete o uso dos critérios da forma correta nem a abordagem through-

the-cycle empregada por elas. Além disso, os autores concluem que não há diferenciação nos 

ratings emitidos para países emergentes e os demais – o que também não se confirmou nesta 

análise. 

 

Tabela 64 - Resultados das regressões com acréscimo de variáveis 

--------------------------------------------------- ------------------------- 
                      (1)             (2)             (3)             (4)    
                    IDRFT           IDRMD           IDRSP          IDRCRA    
--------------------------------------------------- ------------------------- 
L.WGI0p            0.0791***       0.1065***       0.0925***       0.0983*** 
L.RRD10           -1.8979***      -2.1956***      - 1.9767***      -1.8718*** 
L.WDI72            0.0421**        0.0480***       0.0425***       0.0360**  
L.LWDI72sd10      -0.3535***      -0.4483***      - 0.3884***      -0.3160*** 
L.LWEO19           0.7509***       0.7657***       0.7480***       0.7949*** 
L.WDI73h           0.0515***       0.0539***       0.0530***       0.0546*** 
L.LWDI10           0.9370***       0.3960**        0.8188***       0.6495*** 
L.WDI128          -0.0651***      -0.0608***      - 0.0506***      -0.0466*** 
L.WEO5            -0.0168***      -0.0168***      - 0.0206***      -0.0204*** 
L.WDI130          -0.0525***      -0.0585***      - 0.0475***      -0.0448*** 
L.WDI0cf           0.0568***       0.0178**        0.0667***       0.0400*** 
L.WDI0ir           0.0087*         0.0130**        0.0120***       0.0166*** 
IFC               -0.3432*        -0.2743         - 0.3502**       -0.3368**  
ka_open            0.9595***       0.6783***       1.0167***       0.8905*** 
IND_TRAD           1.0737***       0.4179          0.8398**        0.6680*   
--------------------------------------------------- ------------------------- 
N                     648             717             761             838    
R-sq                0.920           0.901           0.918           0.919    
adj. R-sq           0.918           0.899           0.916           0.917    
AIC             2206.4867       2667.3868       264 7.9910       2896.1944    
BIC             2278.0690       2740.5880       272 2.1452       2971.8907    
--------------------------------------------------- ------------------------- 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

 

 

4.7. Robustez 

O modelo utiliza o período de 2000 a 2014 em consonância com o critério 

adotado pelas agências. Nos testes de robustez, o período foi ampliado (1996 a 2014), além de 

ter sido aplicado em modelos não defasados, para ambos os períodos (Tabelas 66 e 67, 

Apêndice). Em todos os casos, os resultados foram semelhantes aos obtidos no modelo 

original. 
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 A utilização de Outlooks, Credit Watches e Reviews em modelos defasados e não 

defasados, para ambos os períodos (2000 a 2014 e 1996 a 2014) retornou resultados similares 

(Tabelas 68 e 69). 

  Adicionalmente, o modelo foi aplicado em metodologias de dados em painel 

(Tabela 64). Os resultados obtidos são consistentes com o original.  

Tabela 65 - Aplicação do modelo em dados em painel 

--------------------------------------------------- --------- 
                      (1)             (2)             (3)    
                   IDRCRA          IDRCRA          IDRCRA    
--------------------------------------------------- --------- 
main                                                         
L.WGI0p            0.1036***       0.1027***       0.0949*** 
L.RRD10           -1.8169***      -1.5693***      - 1.9508*** 
L.WDI72            0.0257*         0.0272***       0.0275**  
L.LWDI72sd10      -0.3647***      -0.4269***      - 0.5107*** 
L.LWEO19           0.8081***       0.8755***       0.8984*** 
L.WDI73h           0.0702***       0.0656***       0.1420*** 
L.LWDI10           0.4136***       0.2874          0.0305    
L.WDI128          -0.0508***      -0.0352***      - 0.0455*** 
L.WEO5            -0.0168***      -0.0148***      - 0.0200*** 
L.WDI130          -0.0463***      -0.0524***      - 0.0567*** 
L.WDI0cf           0.0377***       0.0091          0.0106    
L.WDI0ir           0.0171***       0.0121**        0.0204*   
--------------------------------------------------- --------- 
N                     907             907             907    
R-sq                0.915                                    
adj. R-sq           0.914                                    
AIC             3202.9317               .       433 0.2226    
BIC             3265.4635               .       468 1.3630    
--------------------------------------------------- --------- 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
(1)Reg, year<2015, robust 
(2)xtreg, year<2015, vce (robust) 
(3)xtprobit, year<2015, vce (robust) 

 

 

4.8. Tratamento dos Resíduos   

Os resíduos das regressões OLS apresentam multicolinearidade e heterocedasticidade, 

o que não necessariamente causa coeficientes viesados ou ineficientes. Para minimizar, foi 

realizado cálculo dos erros com versão robusta a tais problemas. 

 

4.9. O Caso Brasil 

O Brasil, que obteve o Grau de Investimento nos anos de 2008 (S&P e Fitch) e em 

2009 (Moody’s), foi rebaixado a Grau Especulativo em 2015 e 2016, na mesma sequência. Na 

conversão de ratings em valores utilizada neste capítulo, as notas atualmente atribuídas ao 

Brasil correspondem a 5. 

Utilizando o modelo com os dados mais recentes do Brasil (2014), a nota obtida é 

6 para as três CRAs, que também correspondem a Grau Especulativo. O modelo não captura a 
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análise qualitativa realizada pelo Comitê, que pode alterar em até 3 notas o resultado 

quantitativo obtido (Tabela 73).    

Para voltar à qualificação anterior, o país terá que melhorar diversos indicadores 

simultaneamente. Um dos possíveis cenários ocorreria caso fossem adotadas medidas de 

austeridade para o equilíbrio das contas públicas que caminhem para o ajuste fiscal. O 

anúncio de uma dessas medidas (PEC 241, atualmente em tramitação no Congresso 

Nacional), já levou à melhora de alguns indicadores estimados pelo FMI/WEO para 2021, 

publicados em outubro deste ano, assim como as projeções feitas pelo mercado que 

consideram a aprovação da PEC, como o crescimento do PIB (Bradesco, até 3% a.a.), o log 

do PIB (PPP, participação no mundo, de 0,85% para 0,87%, WEO) e o PIB per capita (de 

USD 8,25 para USD 10,84, WEO).  

Além dos indicadores disponibilizados pelo FMI e mercado, uma das formas de o 

Brasil voltar a obter a pontuação necessária seria conseguir melhorar significativamente a 

média dos Indicadores de Governança do Banco Mundial (em torno de 15%) e reduzir o 

pagamento dos juros como proporção da receita (em cerca de 10%). Pelo modelo utilizado, 

este cenário levaria o Brasil a para ser alçado novamente a Grau de Investimento pelas CRAs, 

em cinco anos, por duas agências: Fitch e S&P (Tabela 74).    

Atualmente, tanto os juros pagos como o histórico de default prejudicam 

extremamente o Brasil em suas avaliações. Segundo dados do FMI/WEO, em 2012 o país 

direcionava 5,2% do PIB para o pagamento dos juros, mais do que o dobro da média 

observada nos países com mesma nota (BBB/Baa) à época (2,3%). Já o default chega a 

diminuir dois degraus na pontuação obtida pelo soberano, utilizado pelas agências como uma 

proxy para medir a intenção do emissor em honrar suas dívidas. 

 

4.10. Considerações Finais 

A partir da informação presente nas notas metodológicas das agências e, 

utlizando-se modelo econométrico adotado pela Fitch, constatou-se que ao menos doze 

variáveis  são relevantes na determinação do rating soberano para as três CRAs, respeitando-

se a distribuição nos quatro pilares em comum que elas utilizam: institucional, econômico,  

fiscal e externo. Diferentemente dos artigos existentes sobre o tema, todas as variáveis são 

utilizadas por ao menos duas CRAs, e o período da análise – 15 anos - procurou também 

refletir a abordagem through-the-cycle adotadas por elas. 

O histórico de default do soberano e a participação do PIB em relação ao total do 

mundo, refletindo o tamanho e a dimensão da economia, são os fatores com maiores 
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coeficientes. No âmito fiscal, a acessibilidade da dívida demonstra ser mais relevante do que o 

índice de endividamento. 

As variáveis mantém o coeficiente de determinação quando utilizadas em modelo 

que unifica a nota média emitida pelas três agências; a utilização de outlooks e credit watches 

fornece resultados similares. 

O período da crise financeira internacional prejudicou a média das notas emitidas 

pela Fitch e  pela Moody’s, que também aparentam ser mais benevolentes nas análises de 

países industrializados. Além disso, a abertura financeira de um soberano é favorável para a 

nota emitida por qualquer uma das três agências. 

A aplicação do modelo para o Brasil resulta em nota compatível com a atualmente 

atribuída (se considerado o intervalo de três graus que podem resultar de análises qualitativas 

dos Comitês realizados pelas agências). Numa simulação de um possível cenário para nova 

obtenção do Grau de Investimento, observa-se que o Brasil necessitará melhorar em diversos 

indicadores, simultaneamente, para que pelo menos duas agências voltem a conceder a 

qualificação ao país, uma vez que ainda é prejudicado pelo seu histórico de default e por seu 

alto custo de acessibilidade da dívida. 
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4.11. Apêndices 

Tabela 66 - Relação de variáveis explicativas utilizadas pelas CRAs e literatura 

  Variável* CRA Papers Total 
% sobre o 

Total 
% Acumulado 

1 GDP growth 1 10 11 3.8% 3.8% 

2 GDP per capita  3 8 11 3.8% 7.6% 

3 Inflation  2 8 10 3.5% 11.1% 

4 Central government Spending (Debts)/GDP 3 7 10 3.5% 14.5% 

5 Current account/GDP (External balance)  0 8 8 2.8% 17.3% 

6 Default history 2 6 8 2.8% 20.1% 

7 Exchange Rate 0 7 7 2.4% 22.5% 

8 Central government budget/GDP (Fiscal balance ) 1 6 7 2.4% 24.9% 

9 External debt service/Exports of goods and services 0 6 6 2.1% 27.0% 

10 Reserves/GDP 1 5 6 2.1% 29.1% 

11 Control of corruption 2 4 6 2.1% 31.1% 

12 Government effectiveness 3 3 6 2.1% 33.2% 

13 Political Stability and Absence of violence 3 3 6 2.1% 35.3% 

14 Unemployment rate 0 5 5 1.7% 37.0% 

15 Rule of law 2 3 5 1.7% 38.8% 

16 Accountability 2 3 5 1.7% 40.5% 

17 Reserves   2 3 5 1.7% 42.2% 

18 Potential GDP growth 2 2 4 1.4% 43.6% 

19 External public Debt/GDP 0 3 3 1.0% 44.6% 

20 S&P 500 index 0 3 3 1.0% 45.7% 

21 Spreads 5 years 0 3 3 1.0% 46.7% 

22 Portfolio flows 0 3 3 1.0% 47.8% 

23 Regulatory quality 1 2 3 1.0% 48.8% 

24 Interest cost of debt/General Gov Revenue 3 0 3 1.0% 49.8% 

25 Net Foreign Direct Investment/GDP 2 0 2 0.7% 50.5% 

26 (Current account + FDI)/GDP 2 0 2 0.7% 51.2% 

27 Current account receipts 2 0 2 0.7% 51.9% 

28 Sovereign net foreign assets/GDP 2 0 2 0.7% 52.6% 

29 Interest cost of debt/GDP 2 0 2 0.7% 53.3% 

30 FDI inflows (% of GDP) 1 1 2 0.7% 54.0% 

31 Share in world GDP 1 1 2 0.7% 54.7% 

32 Consumer Price Index 1 1 2 0.7% 55.4% 

33 General Government debt/General Gov Revenue 1 1 2 0.7% 56.1% 

34 GNP per capita 0 2 2 0.7% 56.7% 

35 Real GDP 0 2 2 0.7% 57.4% 

36 Bureaucracy 0 2 2 0.7% 58.1% 

37 External Debt   0 2 2 0.7% 58.8% 

38 Exports/GDP 0 2 2 0.7% 59.5% 

39 Broad Money/GDP 1 1 2 0.7% 60.2% 

40 Indicator for economic development 0 2 2 0.7% 60.9% 

41 Economic growth differential (EME x advanced) 0 2 2 0.7% 61.6% 

42 Aruoba-Diebold-Scotti index 0 2 2 0.7% 62.3% 

43 US Treasury Bonds (10 years) 0 2 2 0.7% 63.0% 

44 Evolution of spreads (-30,-1) 0 2 2 0.7% 63.7% 

45 Evolution of spreads (-60, -1) 0 2 2 0.7% 64.4% 

46 International banking flow 0 2 2 0.7% 65.1% 

47 FDI  0 2 2 0.7% 65.7% 

48 Interest rate spread 0 2 2 0.7% 66.4% 

49 Volatility Risk (VIX index minus S&P 100 index) 0 2 2 0.7% 67.1% 
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50 
Indicator of global risk appetite (VIX Volatility 
Index/S&P) 

0 2 2 0.7% 67.8% 

51 Inflation target regime 0 1 1 0.3% 68.2% 

52 Recent default (2 years) 0 1 1 0.3% 68.5% 

53 Government stability 0 1 1 0.3% 68.9% 

54 Nominal GDP 1 0 1 0.3% 69.2% 

55 GDP Volatility 1 0 1 0.3% 69.6% 

56 Real GDP per capita 1 0 1 0.3% 69.9% 

57 GDP growth/Real GDP 1 0 1 0.3% 70.2% 

58 GDP growth volatility 1 0 1 0.3% 70.6% 

59 Inflation volatility 1 0 1 0.3% 70.9% 

60 Usable Reserves 1 0 1 0.3% 71.3% 

61 Monetary Base 1 0 1 0.3% 71.6% 

62 
Current account balance/Current Account Receipts 
(CAR) 

1 0 1 0.3% 72.0% 

63 
Gross external financing needs/(sum of current 
account receipts + foreign exchange reserves) 

1 0 1 0.3% 72.3% 

64 External interest service/Current account receipts 1 0 1 0.3% 72.7% 

65 
General government liquid 
financial assets 

1 0 1 0.3% 73.0% 

66 Interest Paid on External Debt  1 0 1 0.3% 73.4% 

67 Amortization Paid on External Debt  1 0 1 0.3% 73.7% 

68 Short-term External Debt/Total External Debt 1 0 1 0.3% 74.0% 

69 Long-term External debt stocks 1 0 1 0.3% 74.4% 

70 Public external debt/Total external debt 1 0 1 0.3% 74.7% 

71 Public Foreign Debt/Gen Government Debt 1 0 1 0.3% 75.1% 

72 Narrow net external debt/current account receipts 1 0 1 0.3% 75.4% 

73 Net external liabilities/current account receipts 1 0 1 0.3% 75.8% 

74 
Gross debt/reserve (or non reserve) currency 
sovereigns 

1 0 1 0.3% 76.1% 

75 External Vulnerability Indicator 1 0 1 0.3% 76.5% 

76 Global Competitiveness Index WEF 1 0 1 0.3% 76.8% 

77 Exports (% change) 1 0 1 0.3% 77.2% 

78 Imports (% change) 1 0 1 0.3% 77.5% 

79 Terms of trade 1 0 1 0.3% 77.9% 

80 Monetary Policy Rate (% per annum, Dec 31) 1 0 1 0.3% 78.2% 

81 
More than 3% of the world's total allocated foreign 
exchange reserves 

1 0 1 0.3% 78.5% 

82 
Currency bought or sold in more than 1% of global 
exchange market turnover 

1 0 1 0.3% 78.9% 

83 Depository corporation claims  1 0 1 0.3% 79.2% 

84 Domestic Credit (% change Dec/Dec) 1 0 1 0.3% 79.6% 

85 Domestic Credit/GDP 1 0 1 0.3% 79.9% 

86 Internal conflict 0 1 1 0.3% 80.3% 

87 External conflict 0 1 1 0.3% 80.6% 

88 Investment Profile 0 1 1 0.3% 81.0% 

89 Military in Politics 0 1 1 0.3% 81.3% 

90 Socioeconomic conditions 0 1 1 0.3% 81.7% 

91 Religious Tensions 0 1 1 0.3% 82.0% 

92 Ethnic tensions 0 1 1 0.3% 82.4% 

93 Foreign Reserves growth 0 1 1 0.3% 82.7% 

94 Bank liquid reserves to bank assets ratio 0 1 1 0.3% 83.0% 

95 Foreign direct investment, net inflows  0 1 1 0.3% 83.4% 

96 Private external Debt/GDP 0 1 1 0.3% 83.7% 

97 Volatility External Flows  0 1 1 0.3% 84.1% 

98 Exchange rate estability index 0 1 1 0.3% 84.4% 
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99 Exports  0 1 1 0.3% 84.8% 

100 Savings/GDP 0 1 1 0.3% 85.1% 

101 Primary Balance/GDP 0 1 1 0.3% 85.5% 

102 Government financial balance/GDP 0 1 1 0.3% 85.8% 

103 Investment /GDP 0 1 1 0.3% 86.2% 

104 Financial openness 0 1 1 0.3% 86.5% 

105 Population 0 1 1 0.3% 86.9% 

106 Subprime crisis  0 1 1 0.3% 87.2% 

107 Short Term Interest Rate differential with G4 0 1 1 0.3% 87.5% 

108 Gross fixed capital formation (% of GDP) 0 1 1 0.3% 87.9% 

109 National income using GDP per capita 0 1 1 0.3% 88.2% 

110 Policy interest rate differential (EME x USA) 0 1 1 0.3% 88.6% 

111 Capital Control measures (number) 0 1 1 0.3% 88.9% 

112 Stock Market capitalization (% of GDP) 0 1 1 0.3% 89.3% 

113 Unit labor cost 0 1 1 0.3% 89.6% 

114 Trade Balance/GDP 0 1 1 0.3% 90.0% 

115 Monetary Independence index 0 1 1 0.3% 90.3% 

116 Consumer Sentiment Index  0 1 1 0.3% 90.7% 

117 S&P/IFC investable index 0 1 1 0.3% 91.0% 

118 Capital flows restrictiveness index  0 1 1 0.3% 91.3% 

119 Economic Freedom Index (Fiscal) 0 1 1 0.3% 91.7% 

120 Economic Freedom Index (Monetary) 0 1 1 0.3% 92.0% 

121 Economic Freedom Index (Financial) 0 1 1 0.3% 92.4% 

122 Positive tone score 0 1 1 0.3% 92.7% 

123 Negative tone score 0 1 1 0.3% 93.1% 

124 Asset purchases 0 1 1 0.3% 93.4% 

125 CDS Spreads average (-10,10) 0 1 1 0.3% 93.8% 

126 CDS Spreads average (-20,20) 0 1 1 0.3% 94.1% 

127 CDS Spreads average (-45,45) 0 1 1 0.3% 94.5% 

128 CDS (-1,1) 0 1 1 0.3% 94.8% 

129 Global Government Bond Index 0 1 1 0.3% 95.2% 

130 EMBI Plus 0 1 1 0.3% 95.5% 

131 EMBIG spreads day 0 1 1 0.3% 95.8% 

132 EMBI coverage 0 1 1 0.3% 96.2% 

133 
Number of upward/downward notches resulting from 
all rating actions 

0 1 1 0.3% 96.5% 

134 
Evolution of spreads during the 90 days preceding all 
rating actions 

0 1 1 0.3% 96.9% 

135 Local stock market 0 1 1 0.3% 97.2% 

136 US stock market return  0 1 1 0.3% 97.6% 

137 
Internacional banking: Total assets minus total 
liabilities of BIS reporting banks against individual 
countries  

0 1 1 0.3% 97.9% 

138 
Internacional banking: Total loan minus total deposits 
from BIS reporting banks against individual countries 

0 1 1 0.3% 98.3% 

139 Portfolio investment, bonds (PPG+PNG)  0 1 1 0.3% 98.6% 

140 Portfolio investment, equity  0 1 1 0.3% 99.0% 

141 
Portfolio investment, excluding Liabilities constituting 
foreign authorities' reserves 

0 1 1 0.3% 99.3% 

142 Total net inflows 0 1 1 0.3% 99.7% 

143 Worker's remittance 0 1 1 0.3% 100.0% 

 
TOTAL   80 209 289 100.0% 

 
*em vermelho: utilizada pelas CRAs 

 
xx  
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Tabela 67 - Variáveis utilizadas pela Literatura e pelas CRAs 

 
Ano 2014 2015 2016 2012 

 
Período       1986-2010 

 
Variável S&P Moody's Fitch 

On the Self-Fulfilling Prophecy of 
Changes in Sovereign Ratings 

  Econômico         

1 Nominal GDP   Nominal     

2 Real GDP         

3 GDP Volatility   x     

4 GDP per capita  USD   Percentile rank, USD Eurostat 

5 GDP per capita PPP   PPP, USD (t-1)     

6 Real GDP per capita % change       

7 GNP per capita         

8 GDP growth   Média t-4 a t+5     

9 GDP growth/Real GDP     3 year average   

10 GDP growth volatility     
10 year standard deviation of 

average annuan change 
  

11 Potential GDP growth x x     

12 Share in world GDP     Logarithm of % share   

13 Inflation    x 3 year average   

14 Inflation volatility   x     

15 Inflation target regime         

16 Indicator for economic development         

17 Default history   x x   

18 Recent default (2 years)         

19 Savings/GDP         

20 Primary Balance/GDP         

21 Investment /GDP         

22 Financial openness         

23 Unemployment rate         

24 Population       Eurostat 

25 Subprime crisis          

26 Interest rate spread         

 

Xx 
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Ano 2014 2015 2016 2012 

 
Período       1986-2010 

 
Variável S&P Moody's Fitch 

On the Self-Fulfilling Prophecy of 
Changes in Sovereign Ratings 

27 Monetary Policy Rate (% per annum, Dec 31)   x     

28 Short Term Interest Rate differential with G4         

29 Bank liquid reserves to bank assets ratio         

30 Gross fixed capital formation (% of GDP)         

31 National income using GDP per capita         

32 Economic growth differential (EME x advanced)         

33 Policy interest rate differential (EME x USA)         

34 Capital Control measures (number)         

35 Stock Market capitalization (% of GDP)         

36 Unit labor cost         

37 
More than 3% of the world's total allocated 
foreign exchange reserves 

IMF ("Currency Composition of Official 
Foreign Exchange Reserves" COFER) 

      

38 
Currency bought or sold in more than 1% of 
global exchange market turnover 

BIS ("Triennial Central Bank Survey")       

39 Depository corporation claims  % change in year-end       

40 Domestic Credit (% change Dec/Dec)   x     

41 Domestic Credit/GDP   x     

42 Monetary Base 
Local currency in circulation plus the 
monetary authority's local currency 

liabilities 

      

  Externo         

43 Current account/GDP (External balance)          

44 
Current account balance/Current Account 
Receipts (CAR) 

x       

45 Short-term External Debt/Total External Debt   x     

46 Long-term External debt stocks   x     

47 External Vulnerability Indicator   x     

48 Interest Paid on External Debt    x     

 

Xx 
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Ano 2014 2015 2016 2012 

 
Período       1986-2010 

 
Variável S&P Moody's Fitch 

On the Self-Fulfilling Prophecy of 
Changes in Sovereign Ratings 

49 Amortization Paid on External Debt    x     

50 External Debt           

51 
External debt service/Exports of goods and 
services 

        

52 Private external Debt/GDP         

53 External public Debt/GDP         

54 Public external debt/Total external debt   x     

55 Foreign Debt/GDP         

56 
Gross external financing needs/(sum of current 
account receipts + foreign exchange reserves) 

x       

57 Current account receipts x x     

58 
Narrow net external debt/current account 
receipts 

x       

59 Net external liabilities/current account receipts %       

60 (Current account + FDI)/GDP   x x   

61 
General government liquid 

financial assets 
x       

62 Sovereign net foreign assets/GDP   x x   

63 Exports          

64 Exports (% change)   x     

65 Exports/GDP         

66 Net Exports/GDP         

67 Imports (% change)   x     

68 Exchange Rate         

69 Reserves   including gold   
expressed as months's cover of 

import payments 
  

70 Usable Reserves x       

71 Reserves/GDP         

72 Net Reserves/GDP         

73 Foreign Reserve          

74 Foreign Reserves growth         

 

Xx 
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Ano 2014 2015 2016 2012 

 
Período       1986-2010 

 
Variável S&P Moody's Fitch 

On the Self-Fulfilling Prophecy of 
Changes in Sovereign Ratings 

  Fiscal         

75 Public Foreign Debt/Gen Government Debt     3 year average   

76 
Gross debt/reserve (or non reserve) currency 
sovereigns 

    x   

77 Domestic public Debt/GDP         

78 Broad Money/GDP     x   

79 Government Deficit       Eurostat 

80 Central government Spending (Debts)/GDP         

81 General Government debt stock (Debts)/GDP Bruta e Líquida (variação no ano) x Gross   

82 Interest cost of debt/General Gov Revenue x x 3 year average    

83 General Government debt/General Gov Revenue   x     

84 Interest cost of debt/GDP   x 3 year average    

85 External interest service/Current account receipts     3 year average    

86 Central government budget/GDP (Fiscal balance )         

87 Budget Balance/GDP     3 year average    

88 Trade Balance/GDP         

89 Terms of trade x       

90 Government financial balance/GDP         

  Índices         

91 Political risk index ICRG         

92 Monetary Independence index         

93 Consumer Sentiment Index        Eurostat 

94 Consumer Price Index Average percent change       

95 S&P/IFC investable index         

96 
Indicator of global risk appetite (VIX Volatility 
Index/S&P) 

        

97 Volatility Risk (VIX index minus S&P 100 index)         

98 S&P 500 index         

99 Aruoba-Diebold-Scotti index         

100 Capital flows restrictiveness index          

 

Xx 
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Ano 2014 2015 2016 2012 

 
Período       1986-2010 

 
Variável S&P Moody's Fitch 

On the Self-Fulfilling Prophecy of 
Changes in Sovereign Ratings 

101 Economic Freedom Index (Fiscal)         

102 Economic Freedom Index (Monetary)         

103 Economic Freedom Index (Financial)         

104 
High Stress (prob that VIX is in a high volatility 

state) 
        

105 Credit Suisse's global risk appetite index         

106 Exchange rate estability index         

107 Global Competitiveness Index WEF   Fórum Econômico Mundial     

  Governance Indicators         

108 Government effectiveness x x x (média aritmética dos 6)   

109 Quality of public service         

110 Bureaucracy         

111 Law and order         

112 Rule of law   x x (média aritmética dos 6)   

113 Control of corruption x x x (média aritmética dos 6)   

114 Political Stability and Absence of violence x x x (média aritmética dos 6)   

115 Government stability         

116 Accountability x   x (média aritmética dos 6)   

117 Democratic accountability         

118 Regulatory quality     x (média aritmética dos 6)   

119 Internal conflict         

120 External conflict         

121 Investment Profile         

122 Military in Politics         

123 Socioeconomic conditions         

124 Religious Tensions         

125 Ethnic tensions         

  Ratings         

126 Sovereign Ratings S&P Moody's Fitch Fitch/Bloomberg 

127 Institutional Rating         

128 dummy=1 if credit watch is positive         

129 dummy=1 if credit watch is negative         
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Xx 

 
Ano 2014 2015 2016 2012 

 
Período       1986-2010 

 
Variável S&P Moody's Fitch 

On the Self-Fulfilling Prophecy of 
Changes in Sovereign Ratings 

130 dummy=1 if outlook is positive         

131 dummy=1 if outlook is negative         

132 dummy =1  if initial rating is IG         

133 
dummy =1 if initial rating is upgraded from 

speculative to IG 
        

134 
dummy =1 if initial rating is downgraded from IG 
to speculative  

        

135 dummy=1 if there is a rating downgrade         

136 
dummy=1 if there is a downgrade within 1 year 

after the current rating 
        

137 dummy=1 if year of rating is after 2009         

138 Positive tone score         

139 Negative tone score         

  Spreads         

140 Spreads 5 years         

141 US Treasury Bonds (10 years)         

142 Asset purchases         

143 CDS Spreads average (-10,10)         

144 CDS Spreads average (-20,20)         

145 CDS Spreads average (-45,45)         

146 CDS (-1,1)         

147 Global Government Bond Index         

148 EMBI Plus         

Xx 
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Ano 2014 2015 2016 2012 

 
Período       1986-2010 

 
Variável S&P Moody's Fitch 

On the Self-Fulfilling Prophecy of 
Changes in Sovereign Ratings 

149 EMBIG spreads day         

150 EMBI coverage         

151 
Number of upward/downward notches resulting 

from all rating actions 
        

152 Evolution of spreads (-30,-1)         

153 Evolution of spreads (-60, -1)         

154 
Evolution of spreads during the 90 days 
preceding all rating actions 

        

155 Local stock market         

156 US stock market return          

  Capital flows         

157 
Internacional banking: Total assets minus total 
liabilities of BIS reporting banks against individual 

countries  

        

158 
Internacional banking: Total loan minus total 
deposits from BIS reporting banks against 
individual countries 

        

159 International banking flow         

160 Net Foreign Direct Investment/GDP x x     

161 FDI inflows (% of GDP)   x     

162 Foreign direct investment, net inflows          

163 FDI          

164 Portfolio investment, bonds (PPG+PNG)          

165 Portfolio investment, equity          

166 
Portfolio investment, excluding Liabilities 
constituting foreign authorities' reserves 

        

167 Portfolio flows         

168 Total net inflows         

169 Volatility External Flows          

170 Worker's remittance         

Xx 
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Ano 1996 2002 2004 2010 

 
Período 1995 June 2001 1995-1999 1993-2008 

 
Variável 

Determinants and Impact of 
Sovereign Credit Ratings 

Understanding the 

Determinants of Government 
Debt Ratings: Evidence for the 

Two Leading Agencies 

An analysis of the determinants of 
sovereign ratings 

Determinants of Investment 
Grade Status in Emerging Markets 

  Econômico         

1 Nominal GDP         

2 Real GDP         

3 GDP Volatility         

4 GDP per capita    S&P   IMF/WB 

5 GDP per capita PPP         

6 Real GDP per capita         

7 GNP per capita WB/Moody's/FRBNY   World Bank   

8 GDP growth WB/Moody's/FRBNY IMF/OECD/EC   IMF/WB 

9 GDP growth/Real GDP         

10 GDP growth volatility         

11 Potential GDP growth       IMF/WB 

12 Share in world GDP         

13 Inflation  WB/Moody's/FRBNY IMF/EC Moody's IMF/WB 

14 Inflation volatility         

15 Inflation target regime         

16 Indicator for economic development IMF IMF     

17 Default history S&P S&P   x 

18 Recent default (2 years)         

19 Savings/GDP         

20 Primary Balance/GDP       IMF/WB 

21 Investment /GDP         

22 Financial openness         

23 Unemployment rate     OECD IMF/WB 

24 Population         

25 Subprime crisis          

26 Interest rate spread         

 

Xx 
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Ano 1996 2002 2004 2010 

 
Período 1995 June 2001 1995-1999 1993-2008 

 
Variável 

Determinants and Impact of 
Sovereign Credit Ratings 

Understanding the 

Determinants of Government 
Debt Ratings: Evidence for the 

Two Leading Agencies 

An analysis of the determinants of 
sovereign ratings 

Determinants of Investment 
Grade Status in Emerging Markets 

27 Monetary Policy Rate (% per annum, Dec 31)         

28 Short Term Interest Rate differential with G4         

29 Bank liquid reserves to bank assets ratio         

30 Gross fixed capital formation (% of GDP)         

31 National income using GDP per capita         

32 Economic growth differential (EME x advanced)         

33 Policy interest rate differential (EME x USA)         

34 Capital Control measures (number)         

35 Stock Market capitalization (% of GDP)         

36 Unit labor cost     OECD   

37 
More than 3% of the world's total allocated 
foreign exchange reserves 

        

38 
Currency bought or sold in more than 1% of 
global exchange market turnover 

        

39 Depository corporation claims          

40 Domestic Credit (% change Dec/Dec)         

41 Domestic Credit/GDP         

42 Monetary Base         

  Externo         

43 Current account/GDP (External balance)  WB/Moody's/FRBNY x IMF/Moody's IMF/WB 

44 
Current account balance/Current Account 
Receipts (CAR) 

        

45 Short-term External Debt/Total External Debt         

46 Long-term External debt stocks         

47 External Vulnerability Indicator         

48 Interest Paid on External Debt          

Xx 
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Ano 1996 2002 2004 2010 

 
Período 1995 June 2001 1995-1999 1993-2008 

 
Variável 

Determinants and Impact of 
Sovereign Credit Ratings 

Understanding the 
Determinants of Government 
Debt Ratings: Evidence for the 

Two Leading Agencies 

An analysis of the determinants of 
sovereign ratings 

Determinants of Investment 
Grade Status in Emerging Markets 

49 Amortization Paid on External Debt          

50 External Debt           

51 
External debt service/Exports of goods and 
services 

WB/Moody's/FRBNY Moody's       

52 Private external Debt/GDP       IMF/WB 

53 External public Debt/GDP       IMF/WB 

54 Public external debt/Total external debt         

55 Foreign Debt/GDP     Moody's   

56 
Gross external financing needs/(sum of current 
account receipts + foreign exchange reserves) 

        

57 Current account receipts         

58 
Narrow net external debt/current account 
receipts 

        

59 Net external liabilities/current account receipts         

60 (Current account + FDI)/GDP         

61 
General government liquid 

financial assets 
        

62 Sovereign net foreign assets/GDP         

63 Exports          

64 Exports (% change)         

65 Exports/GDP         

66 Net Exports/GDP     IMF IMF/WB 

67 Imports (% change)         

68 Exchange Rate     IMF   

69 Reserves           

70 Usable Reserves         

71 Reserves/GDP         

72 Net Reserves/GDP       IMF/WB 

73 Foreign Reserve      IMF   

74 Foreign Reserves growth         

 

Xx 
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Ano 1996 2002 2004 2010 

 
Período 1995 June 2001 1995-1999 1993-2008 

 
Variável 

Determinants and Impact of 
Sovereign Credit Ratings 

Understanding the 

Determinants of Government 
Debt Ratings: Evidence for the 

Two Leading Agencies 

An analysis of the determinants of 
sovereign ratings 

Determinants of Investment 
Grade Status in Emerging Markets 

  Fiscal         

75 Public Foreign Debt/Gen Government Debt         

76 
Gross debt/reserve (or non reserve) currency 
sovereigns 

        

77 Domestic public Debt/GDP       IMF/WB 

78 Broad Money/GDP       IMF/WB 

79 Government Deficit         

80 Central government Spending (Debts)/GDP   x Moody's   

81 General Government debt stock (Debts)/GDP         

82 Interest cost of debt/General Gov Revenue         

83 General Government debt/General Gov Revenue         

84 Interest cost of debt/GDP         

85 
External interest service/Current account 
receipts 

        

86 Central government budget/GDP (Fiscal balance ) WB/Moody's/FRBNY       

87 Budget Balance/GDP   EC/OECD/IMF     

88 Trade Balance/GDP         

89 Terms of trade         

90 Government financial balance/GDP     Moody's   

  Índices         

91 Political risk index ICRG       ICRG 

92 Monetary Independence index         

93 Consumer Sentiment Index          

94 Consumer Price Index         

95 S&P/IFC investable index         

96 
Indicator of global risk appetite (VIX Volatility 

Index/S&P) 
        

97 Volatility Risk (VIX index minus S&P 100 index)         

98 S&P 500 index         

99 Aruoba-Diebold-Scotti index         

100 Capital flows restrictiveness index          

 

Xx 
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Ano 1996 2002 2004 2010 

 
Período 1995 June 2001 1995-1999 1993-2008 

 
Variável 

Determinants and Impact of 
Sovereign Credit Ratings 

Understanding the 
Determinants of Government 
Debt Ratings: Evidence for the 

Two Leading Agencies 

An analysis of the determinants of 
sovereign ratings 

Determinants of Investment 
Grade Status in Emerging Markets 

101 Economic Freedom Index (Fiscal)         

102 Economic Freedom Index (Monetary)         

103 Economic Freedom Index (Financial)         

104 
High Stress (prob that VIX is in a high volatility 
state) 

        

105 Credit Suisse's global risk appetite index         

106 Exchange rate estability index         

107 Global Competitiveness Index WEF         

  Governance Indicators         

108 Government effectiveness         

109 Quality of public service         

110 Bureaucracy         

111 Law and order         

112 Rule of law         

113 Control of corruption         

114 Political Stability and Absence of violence         

115 Government stability         

116 Accountability         

117 Democratic accountability         

118 Regulatory quality         

119 Internal conflict         

120 External conflict         

121 Investment Profile         

122 Military in Politics         

123 Socioeconomic conditions         

124 Religious Tensions         

125 Ethnic tensions         

  Ratings         

126 Sovereign Ratings Moody's/S&P Moody's/S&P Moody's/S&P Moody's/S&P/Fitch 

127 Institutional Rating         

128 dummy=1 if credit watch is positive         

129 dummy=1 if credit watch is negative         

 

Xx 
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Ano 1996 2002 2004 2010 

 
Período 1995 June 2001 1995-1999 1993-2008 

 
Variável 

Determinants and Impact of 
Sovereign Credit Ratings 

Understanding the 
Determinants of Government 
Debt Ratings: Evidence for the 

Two Leading Agencies 

An analysis of the determinants of 
sovereign ratings 

Determinants of Investment 
Grade Status in Emerging Markets 

130 dummy=1 if outlook is positive         

131 dummy=1 if outlook is negative         

132 dummy =1  if initial rating is IG         

133 
dummy =1 if initial rating is upgraded from 
speculative to IG 

        

134 
dummy =1 if initial rating is downgraded from IG 
to speculative  

        

135 dummy=1 if there is a rating downgrade         

136 
dummy=1 if there is a downgrade within 1 year 
after the current rating 

        

137 dummy=1 if year of rating is after 2009         

138 Positive tone score         

139 Negative tone score         

  Spreads         

140 Spreads 5 years 

Tesouro Americano 
Bloomberg 

Salomon Brothers 

JP Morgan 
FRBNY 

      

141 US Treasury Bonds (10 years)         

142 Asset purchases         

143 CDS Spreads average (-10,10)         

144 CDS Spreads average (-20,20)         

145 CDS Spreads average (-45,45)         

146 CDS (-1,1)         

147 Global Government Bond Index         

148 EMBI Plus         

Xx 
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Ano 1996 2002 2004 2010 

 
Período 1995 June 2001 1995-1999 1993-2008 

 
Variável 

Determinants and Impact of 
Sovereign Credit Ratings 

Understanding the 
Determinants of Government 
Debt Ratings: Evidence for the 

Two Leading Agencies 

An analysis of the determinants of 
sovereign ratings 

Determinants of Investment 
Grade Status in Emerging Markets 

149 EMBIG spreads day         

150 EMBI coverage         

151 
Number of upward/downward notches resulting 

from all rating actions 
        

152 Evolution of spreads (-30,-1)         

153 Evolution of spreads (-60, -1)         

154 
Evolution of spreads during the 90 days 
preceding all rating actions 

        

155 Local stock market         

156 US stock market return          

  Capital flows         

157 

Internacional banking: Total assets minus total 

liabilities of BIS reporting banks against individual 
countries  

        

158 
Internacional banking: Total loan minus total 
deposits from BIS reporting banks against 

individual countries 

        

159 International banking flow         

160 Net Foreign Direct Investment/GDP         

161 FDI inflows (% of GDP)         

162 Foreign direct investment, net inflows          

163 FDI          

164 Portfolio investment, bonds (PPG+PNG)          

165 Portfolio investment, equity          

166 
Portfolio investment, excluding Liabilities 

constituting foreign authorities' reserves 
        

167 Portfolio flows         

168 Total net inflows         

169 Volatility External Flows          

170 Worker's remittance         
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Xx 

 
Ano 2011 2014 2015 1997 

 
Período 1995-2005 2002-2011 1994-2013 1987-1996 

 
Variável 

Short and Long-Run Determinants 
of Sovereign Debt Credit Ratings 

Understanding the sovereign 
credit ratings of emerging 

markets 

Beyond the macroeconomic determinants of 
sovereign credit ratings in developing 

economies 

Emerging Market Risk and 
Sovereign Credit Ratings 

(OECD) 

  Econômico         

1 Nominal GDP         

2 Real GDP       DRI/OECD 

3 GDP Volatility         

4 GDP per capita  x OECD World Bank DRI 

5 GDP per capita PPP         

6 Real GDP per capita         

7 GNP per capita         

8 GDP growth x x IMF (IFS) DRI/WB 

9 GDP growth/Real GDP         

10 GDP growth volatility         

11 Potential GDP growth         

12 Share in world GDP         

13 Inflation  x IMF World Bank   

14 Inflation volatility         

15 Inflation target regime     x   

16 Indicator for economic development         

17 Default history x     since 1970 

18 Recent default (2 years)         

19 Savings/GDP       DRI/IMF/WB 

20 Primary Balance/GDP         

21 Investment /GDP       DRI/IMF/WB 

22 Financial openness     http://web.pdx.edu/~ito/trilemma_indexes.htm    

23 Unemployment rate x IMF IMF (WEO)   

24 Population         

25 Subprime crisis      dummy =1 if 2008 or 2009   

26 Interest rate spread         

27 Monetary Policy Rate (% per annum, Dec 31)         

 

Xx 
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Ano 2011 2014 2015 1997 

 
Período 1995-2005 2002-2011 1994-2013 1987-1996 

 
Variável 

Short and Long-Run Determinants 
of Sovereign Debt Credit Ratings 

Understanding the sovereign 
credit ratings of emerging 

markets 

Beyond the macroeconomic determinants of 
sovereign credit ratings in developing 

economies 

Emerging Market Risk and 
Sovereign Credit Ratings 

(OECD) 

28 Short Term Interest Rate differential with G4         

29 Bank liquid reserves to bank assets ratio         

30 Gross fixed capital formation (% of GDP)         

31 National income using GDP per capita         

32 Economic growth differential (EME x advanced)         

33 Policy interest rate differential (EME x USA)         

34 Capital Control measures (number)         

35 Stock Market capitalization (% of GDP)         

36 Unit labor cost         

37 
More than 3% of the world's total allocated 
foreign exchange reserves 

        

38 
Currency bought or sold in more than 1% of 
global exchange market turnover 

        

39 Depository corporation claims          

40 Domestic Credit (% change Dec/Dec)         

41 Domestic Credit/GDP         

42 Monetary Base         

  Externo         

43 Current account/GDP (External balance)  x OECD   DRI/JP Morgan/WB 

44 
Current account balance/Current Account 

Receipts (CAR) 
        

45 Short-term External Debt/Total External Debt         

46 Long-term External debt stocks         

47 External Vulnerability Indicator         

48 Interest Paid on External Debt          

 

Xx 
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Ano 2011 2014 2015 1997 

 
Período 1995-2005 2002-2011 1994-2013 1987-1996 

 
Variável 

Short and Long-Run Determinants 
of Sovereign Debt Credit Ratings 

Understanding the sovereign 
credit ratings of emerging 

markets 

Beyond the macroeconomic determinants of 
sovereign credit ratings in developing 

economies 

Emerging Market Risk and 
Sovereign Credit Ratings 

(OECD) 

49 Amortization Paid on External Debt          

50 External Debt     World Bank   JP Morgan/OECD/WB 

51 
External debt service/Exports of goods and 
services 

World Bank   ICRG JP Morgan   

52 Private external Debt/GDP         

53 External public Debt/GDP       JP Morgan 

54 Public external debt/Total external debt         

55 Foreign Debt/GDP         

56 
Gross external financing needs/(sum of current 
account receipts + foreign exchange reserves) 

        

57 Current account receipts         

58 
Narrow net external debt/current account 

receipts 
        

59 Net external liabilities/current account receipts         

60 (Current account + FDI)/GDP         

61 
General government liquid 
financial assets 

        

62 Sovereign net foreign assets/GDP         

63 Exports    IMF     

64 Exports (% change)         

65 Exports/GDP         

66 Net Exports/GDP         

67 Imports (% change)         

68 Exchange Rate   IMF IMF (IFS) JP Morgan 

69 Reserves     IMF     

70 Usable Reserves         

71 Reserves/GDP x   x   

72 Net Reserves/GDP         

73 Foreign Reserve          

74 Foreign Reserves growth         

 

Xx 
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Ano 2011 2014 2015 1997 

 
Período 1995-2005 2002-2011 1994-2013 1987-1996 

 
Variável 

Short and Long-Run Determinants 
of Sovereign Debt Credit Ratings 

Understanding the sovereign 
credit ratings of emerging 

markets 

Beyond the macroeconomic determinants of 
sovereign credit ratings in developing 

economies 

Emerging Market Risk and 
Sovereign Credit Ratings 

(OECD) 

  Fiscal         

75 Public Foreign Debt/Gen Government Debt         

76 
Gross debt/reserve (or non reserve) currency 
sovereigns 

        

77 Domestic public Debt/GDP         

78 Broad Money/GDP         

79 Government Deficit         

80 Central government Spending (Debts)/GDP x     DRI/IMF/WB 

81 General Government debt stock (Debts)/GDP         

82 Interest cost of debt/General Gov Revenue         

83 General Government debt/General Gov Revenue         

84 Interest cost of debt/GDP         

85 
External interest service/Current account 
receipts 

        

86 Central government budget/GDP (Fiscal balance ) x   ICRG   

87 Budget Balance/GDP   Bloomberg     

88 Trade Balance/GDP         

89 Terms of trade         

90 Government financial balance/GDP         

  Índices         

91 Political risk index ICRG         

92 Monetary Independence index     http://web.pdx.edu/~ito/trilemma_indexes.htm    

93 Consumer Sentiment Index          

94 Consumer Price Index       
DRI/IMF/JP Morgan/ 

OECD/WB 

95 S&P/IFC investable index         

96 
Indicator of global risk appetite (VIX Volatility 
Index/S&P) 

        

97 Volatility Risk (VIX index minus S&P 100 index)         

98 S&P 500 index         

99 Aruoba-Diebold-Scotti index         

100 Capital flows restrictiveness index          

 

XX 
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Ano 2011 2014 2015 1997 

 
Período 1995-2005 2002-2011 1994-2013 1987-1996 

 
Variável 

Short and Long-Run Determinants 
of Sovereign Debt Credit Ratings 

Understanding the sovereign 
credit ratings of emerging 

markets 

Beyond the macroeconomic determinants of 
sovereign credit ratings in developing 

economies 

Emerging Market Risk and 
Sovereign Credit Ratings 

(OECD) 

101 Economic Freedom Index (Fiscal)         

102 Economic Freedom Index (Monetary)         

103 Economic Freedom Index (Financial)         

104 
High Stress (prob that VIX is in a high volatility 

state) 
        

105 Credit Suisse's global risk appetite index         

106 Exchange rate estability index     http://web.pdx.edu/~ito/trilemma_indexes.htm    

107 Global Competitiveness Index WEF         

  Governance Indicators         

108 Government effectiveness   
World Bank 

(média de todos) 
    

109 Quality of public service x       

110 Bureaucracy x   ICRG   

111 Law and order     ICRG   

112 Rule of law   World Bank     

113 Control of corruption x World Bank ICRG   

114 Political Stability and Absence of violence   World Bank     

115 Government stability     ICRG   

116 Accountability   World Bank     

117 Democratic accountability     ICRG   

118 Regulatory quality   World Bank     

119 Internal conflict     ICRG   

120 External conflict     ICRG   

121 Investment Profile     ICRG   

122 Military in Politics     ICRG   

123 Socioeconomic conditions     ICRG   

124 Religious Tensions     ICRG   

125 Ethnic tensions     ICRG   

  Ratings         

126 Sovereign Ratings Moody's/S&P/Fitch S&P Moody's/S&P/Fitch Moody's/S&P 

127 Institutional Rating         

128 dummy=1 if credit watch is positive         

129 dummy=1 if credit watch is negative         

XX 
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Ano 2011 2014 2015 1997 

 
Período 1995-2005 2002-2011 1994-2013 1987-1996 

 
Variável 

Short and Long-Run Determinants 
of Sovereign Debt Credit Ratings 

Understanding the sovereign 
credit ratings of emerging 

markets 

Beyond the macroeconomic determinants of 
sovereign credit ratings in developing 

economies 

Emerging Market Risk and 
Sovereign Credit Ratings 

(OECD) 

130 dummy=1 if outlook is positive         

131 dummy=1 if outlook is negative         

132 dummy =1  if initial rating is IG         

133 
dummy =1 if initial rating is upgraded from 

speculative to IG 
        

134 
dummy =1 if initial rating is downgraded from IG 
to speculative  

        

135 dummy=1 if there is a rating downgrade         

136 
dummy=1 if there is a downgrade within 1 year 

after the current rating 
        

137 dummy=1 if year of rating is after 2009         

138 Positive tone score         

139 Negative tone score         

  Spreads         

140 Spreads 5 years         

141 US Treasury Bonds (10 years)       

Except Brazil (20 years) 

Datastream 
Bloomberg 
JP Morgan 

Merrill Lynch 
FRBNY 

142 Asset purchases         

143 CDS Spreads average (-10,10)         

144 CDS Spreads average (-20,20)         

145 CDS Spreads average (-45,45)         

146 CDS (-1,1)         

147 Global Government Bond Index       JP Morgan 

148 EMBI Plus       JP Morgan 

XX 
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Ano 2011 2014 2015 1997 

 
Período 1995-2005 2002-2011 1994-2013 1987-1996 

 
Variável 

Short and Long-Run Determinants 
of Sovereign Debt Credit Ratings 

Understanding the sovereign 

credit ratings of emerging 
markets 

Beyond the macroeconomic determinants of 

sovereign credit ratings in developing 
economies 

Emerging Market Risk and 

Sovereign Credit Ratings 
(OECD) 

149 EMBIG spreads day         

150 EMBI coverage         

151 
Number of upward/downward notches resulting 

from all rating actions 
        

152 Evolution of spreads (-30,-1)         

153 Evolution of spreads (-60, -1)         

154 
Evolution of spreads during the 90 days 
preceding all rating actions 

        

155 Local stock market         

156 US stock market return          

  Capital flows         

157 
Internacional banking: Total assets minus total 
liabilities of BIS reporting banks against individual 

countries  

        

158 
Internacional banking: Total loan minus total 
deposits from BIS reporting banks against 
individual countries 

        

159 International banking flow         

160 Net Foreign Direct Investment/GDP         

161 FDI inflows (% of GDP)         

162 Foreign direct investment, net inflows          

163 FDI          

164 Portfolio investment, bonds (PPG+PNG)          

165 Portfolio investment, equity          

166 
Portfolio investment, excluding Liabilities 
constituting foreign authorities' reserves 

        

167 Portfolio flows         

168 Total net inflows         

169 Volatility External Flows          

170 Worker's remittance         

XX 
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Ano 2007 2009 2012 2015 

 
Período 1993-2007 2001-2008 2005-2010 2003-2013 

 
Variável 

Fitch, Moody's and S&P 

Sovereign ratings and EMBI 
Global Spreads  

The Reaction of Emerging Market Credit Default 
Swap to Sovereign Credit Rating Changes  

Are Rating Agencies Powerful? 
Are Sovereign Credit Rating Reports 

Valuable? 

  Econômico         

1 Nominal GDP         

2 Real GDP         

3 GDP Volatility         

4 GDP per capita          

5 GDP per capita PPP         

6 Real GDP per capita         

7 GNP per capita         

8 GDP growth       x 

9 GDP growth/Real GDP         

10 GDP growth volatility         

11 Potential GDP growth         

12 Share in world GDP        . 

13 Inflation          

14 Inflation volatility         

15 Inflation target regime         

16 Indicator for economic development         

17 Default history         

18 Recent default (2 years)       dummy 

19 Savings/GDP         

20 Primary Balance/GDP         

21 Investment /GDP         

22 Financial openness         

23 Unemployment rate         

24 Population         

25 Subprime crisis          

26 Interest rate spread         

 

XX 
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Ano 2007 2009 2012 2015 

 
Período 1993-2007 2001-2008 2005-2010 2003-2013 

 
Variável 

Fitch, Moody's and S&P 

Sovereign ratings and EMBI 
Global Spreads  

The Reaction of Emerging Market Credit Default 
Swap to Sovereign Credit Rating Changes  

Are Rating Agencies Powerful? 
Are Sovereign Credit Rating Reports 

Valuable? 

27 Monetary Policy Rate (% per annum, Dec 31)         

28 Short Term Interest Rate differential with G4         

29 Bank liquid reserves to bank assets ratio         

30 Gross fixed capital formation (% of GDP)         

31 National income using GDP per capita         

32 Economic growth differential (EME x advanced)         

33 Policy interest rate differential (EME x USA)         

34 Capital Control measures (number)         

35 Stock Market capitalization (% of GDP)         

36 Unit labor cost         

37 
More than 3% of the world's total allocated 
foreign exchange reserves 

        

38 
Currency bought or sold in more than 1% of 
global exchange market turnover 

        

39 Depository corporation claims          

40 Domestic Credit (% change Dec/Dec)         

41 Domestic Credit/GDP         

42 Monetary Base         

  Externo         

43 Current account/GDP (External balance)          

44 
Current account balance/Current Account 

Receipts (CAR) 
        

45 Short-term External Debt/Total External Debt         

46 Long-term External debt stocks         

47 External Vulnerability Indicator         

48 Interest Paid on External Debt          
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Ano 2007 2009 2012 2015 

 
Período 1993-2007 2001-2008 2005-2010 2003-2013 

 
Variável 

Fitch, Moody's and S&P 

Sovereign ratings and EMBI 
Global Spreads  

The Reaction of Emerging Market Credit Default 
Swap to Sovereign Credit Rating Changes  

Are Rating Agencies Powerful? 
Are Sovereign Credit Rating Reports 

Valuable? 

49 Amortization Paid on External Debt          

50 External Debt           

51 
External debt service/Exports of goods and 
services 

        

52 Private external Debt/GDP         

53 External public Debt/GDP         

54 Public external debt/Total external debt         

55 Foreign Debt/GDP         

56 
Gross external financing needs/(sum of current 
account receipts + foreign exchange reserves) 

        

57 Current account receipts         

58 
Narrow net external debt/current account 
receipts 

        

59 Net external liabilities/current account receipts         

60 (Current account + FDI)/GDP         

61 
General government liquid 

financial assets 
        

62 Sovereign net foreign assets/GDP         

63 Exports          

64 Exports (% change)         

65 Exports/GDP         

66 Net Exports/GDP         

67 Imports (% change)         

68 Exchange Rate       % change 

69 Reserves           

70 Usable Reserves         

71 Reserves/GDP       x 

72 Net Reserves/GDP         

73 Foreign Reserve          

74 Foreign Reserves growth       x 
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Ano 2007 2009 2012 2015 

 
Período 1993-2007 2001-2008 2005-2010 2003-2013 

 
Variável 

Fitch, Moody's and S&P 

Sovereign ratings and EMBI 
Global Spreads  

The Reaction of Emerging Market Credit Default 
Swap to Sovereign Credit Rating Changes  

Are Rating Agencies Powerful? 
Are Sovereign Credit Rating Reports 

Valuable? 

  Fiscal         

75 Public Foreign Debt/Gen Government Debt         

76 
Gross debt/reserve (or non reserve) currency 
sovereigns 

        

77 Domestic public Debt/GDP         

78 Broad Money/GDP         

79 Government Deficit         

80 Central government Spending (Debts)/GDP       x 

81 General Government debt stock (Debts)/GDP         

82 Interest cost of debt/General Gov Revenue         

83 General Government debt/General Gov Revenue         

84 Interest cost of debt/GDP         

85 External interest service/Current account receipts         

86 Central government budget/GDP (Fiscal balance )         

87 Budget Balance/GDP         

88 Trade Balance/GDP       x 

89 Terms of trade         

90 Government financial balance/GDP         

  Índices         

91 Political risk index ICRG         

92 Monetary Independence index         

93 Consumer Sentiment Index          

94 Consumer Price Index         

95 S&P/IFC investable index         

96 
Indicator of global risk appetite (VIX Volatility 
Index/S&P) 

        

97 Volatility Risk (VIX index minus S&P 100 index)       x 

98 S&P 500 index     S&P 500 VIX month prior to rating 

99 Aruoba-Diebold-Scotti index     x x 

100 Capital flows restrictiveness index          
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Ano 2007 2009 2012 2015 

 
Período 1993-2007 2001-2008 2005-2010 2003-2013 

 
Variável 

Fitch, Moody's and S&P 

Sovereign ratings and EMBI 
Global Spreads  

The Reaction of Emerging Market Credit Default 
Swap to Sovereign Credit Rating Changes  

Are Rating Agencies Powerful? 
Are Sovereign Credit Rating Reports 

Valuable? 

101 Economic Freedom Index (Fiscal)       Heritage Foundation 

102 Economic Freedom Index (Monetary)       Heritage Foundation 

103 Economic Freedom Index (Financial)       Heritage Foundation 

104 
High Stress (prob that VIX is in a high volatility 
state) 

      Markov regime-switching 

105 Credit Suisse's global risk appetite index         

106 Exchange rate estability index         

107 Global Competitiveness Index WEF         

  Governance Indicators         

108 Government effectiveness         

109 Quality of public service         

110 Bureaucracy         

111 Law and order         

112 Rule of law         

113 Control of corruption         

114 Political Stability and Absence of violence         

115 Government stability         

116 Accountability         

117 Democratic accountability         

118 Regulatory quality         

119 Internal conflict         

120 External conflict         

121 Investment Profile         

122 Military in Politics         

123 Socioeconomic conditions         

124 Religious Tensions         

125 Ethnic tensions         

  Ratings         

126 Sovereign Ratings Moody's/S&P/Fitch S&P  Moody's/S&P/Fitch Moody's 

127 Institutional Rating         

128 dummy=1 if credit watch is positive       Moody's 

129 dummy=1 if credit watch is negative       Moody's 

 

XX 
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Ano 2007 2009 2012 2015 

 
Período 1993-2007 2001-2008 2005-2010 2003-2013 

 
Variável 

Fitch, Moody's and S&P 

Sovereign ratings and EMBI 
Global Spreads  

The Reaction of Emerging Market Credit Default 
Swap to Sovereign Credit Rating Changes  

Are Rating Agencies Powerful? 
Are Sovereign Credit Rating Reports 

Valuable? 

130 dummy=1 if outlook is positive       Moody's 

131 dummy=1 if outlook is negative       Moody's 

132 dummy =1  if initial rating is IG Moody's/S&P/Fitch     Moody's 

133 
dummy =1 if initial rating is upgraded from 
speculative to IG 

Moody's/S&P/Fitch     Moody's 

134 
dummy =1 if initial rating is downgraded from IG 
to speculative  

Moody's/S&P/Fitch     Moody's 

135 dummy=1 if there is a rating downgrade       Moody's 

136 
dummy=1 if there is a downgrade within 1 year 
after the current rating 

      Moody's 

137 dummy=1 if year of rating is after 2009       Moody's 

138 Positive tone score       Moody's 

139 Negative tone score       Moody's 

  Spreads         

140 Spreads 5 years   
CDS 

Markit  
  Treasury yields 

141 US Treasury Bonds (10 years)         

142 Asset purchases         

143 CDS Spreads average (-10,10)     
Markit 

Rating/Outlooks 
  

144 CDS Spreads average (-20,20)     
Markit 

Rating/Outlooks 
  

145 CDS Spreads average (-45,45)     
Markit 

Rating/Outlooks 
  

146 CDS (-1,1)       x 

147 Global Government Bond Index         

148 EMBI Plus         

 

XX 
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Ano 2007 2009 2012 2015 

 
Período 1993-2007 2001-2008 2005-2010 2003-2013 

 
Variável 

Fitch, Moody's and S&P 

Sovereign ratings and EMBI 
Global Spreads  

The Reaction of Emerging Market Credit Default 
Swap to Sovereign Credit Rating Changes  

Are Rating Agencies Powerful? 
Are Sovereign Credit Rating Reports 

Valuable? 

149 EMBIG spreads day x       

150 EMBI coverage         

151 
Number of upward/downward notches resulting 

from all rating actions 
Moody's/S&P/Fitch       

152 Evolution of spreads (-30,-1) All rating actions 
All rating actions 
Credit Rating changes 
Outlook changes 

    

153 Evolution of spreads (-60, -1) All rating actions 

All rating actions 

Credit Rating changes 
Outlook changes 

    

154 
Evolution of spreads during the 90 days 
preceding all rating actions 

  
All rating actions 
Credit Rating changes 

Outlook changes 

    

155 Local stock market       Local MSCI index 

156 US stock market return        
NYSE, AMEX and NASDAQ minus one-

month Treasury-bill return 

  Capital flows         

157 
Internacional banking: Total assets minus total 
liabilities of BIS reporting banks against individual 

countries  

        

158 
Internacional banking: Total loan minus total 
deposits from BIS reporting banks against 
individual countries 

        

159 International banking flow         

160 Net Foreign Direct Investment/GDP         

161 FDI inflows (% of GDP)         

162 Foreign direct investment, net inflows          

163 FDI          

164 Portfolio investment, bonds (PPG+PNG)          

165 Portfolio investment, equity          

166 
Portfolio investment, excluding Liabilities 
constituting foreign authorities' reserves 

        

167 Portfolio flows         

168 Total net inflows         

169 Volatility External Flows          

170 Worker's remittance         

XX 
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Ano 2007 2010 2013 2014 

 
Período 1995-2003 1993-2006 2002-2012 2002-2012 

 
Variável 

Sovereign Credit ratings, capital flows and financial 
sector development im Emerging countries 

Are working remittances relevant 
for credit rating agencies? 

Capital Flows to EM Economies: a 
brave new world? 

Gross Private Capital Flows to EM: Can the 
Global Financial Cycle be Tamed? 

  Econômico         

1 Nominal GDP         

2 Real GDP     Haver Analytics   

3 GDP Volatility         

4 GDP per capita    WB (WDI) IFS     

5 GDP per capita PPP         

6 Real GDP per capita         

7 GNP per capita         

8 GDP growth 
WB (WDI)/WB (Financial Structure) /Development 

Database  
WB (WDI) IFS     

9 GDP growth/Real GDP         

10 GDP growth volatility         

11 Potential GDP growth   WB (WDI) IFS     

12 Share in world GDP         

13 Inflation  
WB (WDI)/WB (Financial Structure) /Development 

Database  
      

14 Inflation volatility         

15 Inflation target regime         

16 Indicator for economic development         

17 Default history   WB (WDI) IFS     

18 Recent default (2 years)         

19 Savings/GDP         

20 Primary Balance/GDP         

21 Investment /GDP         

22 Financial openness         

23 Unemployment rate         

24 Population         

25 Subprime crisis          

26 Interest rate spread 
WB (WDI)/WB (Financial Structure) /Development 

Database  
  Haver Analytics   

 

XX 
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Ano 2007 2010 2013 2014 

 
Período 1995-2003 1993-2006 2002-2012 2002-2012 

 
Variável 

Sovereign Credit ratings, capital flows and financial 
sector development im Emerging countries 

Are working remittances relevant 
for credit rating agencies? 

Capital Flows to EM Economies: a 
brave new world? 

Gross Private Capital Flows to EM: Can the 
Global Financial Cycle be Tamed? 

27 Monetary Policy Rate (% per annum, Dec 31)         

28 Short Term Interest Rate differential with G4       WEO/IFS 

29 Bank liquid reserves to bank assets ratio 
WB (WDI)/WB (Financial Structure) /Development 

Database  
      

30 Gross fixed capital formation (% of GDP) 
WB (WDI)/WB (Financial Structure) /Development 

Database  
      

31 National income using GDP per capita 
WB (WDI)/WB (Financial Structure) /Development 

Database  
      

32 Economic growth differential (EME x advanced)     x WEO 

33 Policy interest rate differential (EME x USA)     x   

34 Capital Control measures (number)     x   

35 Stock Market capitalization (% of GDP)       Datastream 

36 Unit labor cost         

37 
More than 3% of the world's total allocated 
foreign exchange reserves 

        

38 
Currency bought or sold in more than 1% of 
global exchange market turnover 

        

39 Depository corporation claims          

40 Domestic Credit (% change Dec/Dec)         

41 Domestic Credit/GDP         

42 Monetary Base         

  Externo         

43 Current account/GDP (External balance)    WB (GDF)     

44 
Current account balance/Current Account 

Receipts (CAR) 
        

45 Short-term External Debt/Total External Debt         

46 Long-term External debt stocks         

47 External Vulnerability Indicator         

48 Interest Paid on External Debt          

 

XX 
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Ano 2007 2010 2013 2014 

 
Período 1995-2003 1993-2006 2002-2012 2002-2012 

 
Variável 

Sovereign Credit ratings, capital flows and financial 
sector development im Emerging countries 

Are working remittances relevant 
for credit rating agencies? 

Capital Flows to EM Economies: a 
brave new world? 

Gross Private Capital Flows to EM: Can the 
Global Financial Cycle be Tamed? 

49 Amortization Paid on External Debt          

50 External Debt           

51 
External debt service/Exports of goods and 
services 

  WB (GDF)     

52 Private external Debt/GDP         

53 External public Debt/GDP         

54 Public external debt/Total external debt         

55 Foreign Debt/GDP         

56 
Gross external financing needs/(sum of current 
account receipts + foreign exchange reserves) 

        

57 Current account receipts         

58 
Narrow net external debt/current account 
receipts 

        

59 Net external liabilities/current account receipts         

60 (Current account + FDI)/GDP         

61 
General government liquid 

financial assets 
        

62 Sovereign net foreign assets/GDP         

63 Exports          

64 Exports (% change)         

65 Exports/GDP         

66 Net Exports/GDP         

67 Imports (% change)         

68 Exchange Rate     Federal Reserve Haver 

69 Reserves       Haver Analytics   

70 Usable Reserves         

71 Reserves/GDP   x     

72 Net Reserves/GDP         

73 Foreign Reserve          

74 Foreign Reserves growth         

 

XX 
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Ano 2007 2010 2013 2014 

 
Período 1995-2003 1993-2006 2002-2012 2002-2012 

 
Variável 

Sovereign Credit ratings, capital flows and financial 
sector development im Emerging countries 

Are working remittances relevant 
for credit rating agencies? 

Capital Flows to EM Economies: a 
brave new world? 

Gross Private Capital Flows to EM: Can the 
Global Financial Cycle be Tamed? 

  Fiscal         

75 Public Foreign Debt/Gen Government Debt         

76 
Gross debt/reserve (or non reserve) currency 
sovereigns 

        

77 Domestic public Debt/GDP         

78 Broad Money/GDP         

79 Government Deficit         

80 Central government Spending (Debts)/GDP       GCS 

81 General Government debt stock (Debts)/GDP         

82 Interest cost of debt/General Gov Revenue         

83 General Government debt/General Gov Revenue         

84 Interest cost of debt/GDP         

85 External interest service/Current account receipts         

86 Central government budget/GDP (Fiscal balance )   WB (WDI) IFS     

87 Budget Balance/GDP         

88 Trade Balance/GDP         

89 Terms of trade         

90 Government financial balance/GDP         

  Índices         

91 Political risk index ICRG         

92 Monetary Independence index         

93 Consumer Sentiment Index          

94 Consumer Price Index         

95 S&P/IFC investable index x       

96 
Indicator of global risk appetite (VIX Volatility 
Index/S&P) 

    Bloomberg   

97 Volatility Risk (VIX index minus S&P 100 index)         

98 S&P 500 index       Haver 

99 Aruoba-Diebold-Scotti index         

100 Capital flows restrictiveness index        IMF 

 

XX 
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Ano 2007 2010 2013 2014 

 
Período 1995-2003 1993-2006 2002-2012 2002-2012 

 
Variável 

Sovereign Credit ratings, capital flows and financial 
sector development im Emerging countries 

Are working remittances relevant 
for credit rating agencies? 

Capital Flows to EM Economies: a 
brave new world? 

Gross Private Capital Flows to EM: Can the 
Global Financial Cycle be Tamed? 

101 Economic Freedom Index (Fiscal)         

102 Economic Freedom Index (Monetary)         

103 Economic Freedom Index (Financial)         

104 
High Stress (prob that VIX is in a high volatility 
state) 

        

105 Credit Suisse's global risk appetite index     x   

106 Exchange rate estability index         

107 Global Competitiveness Index WEF         

  Governance Indicators         

108 Government effectiveness World Bank       

109 Quality of public service         

110 Bureaucracy         

111 Law and order         

112 Rule of law World Bank       

113 Control of corruption World Bank       

114 Political Stability and Absence of violence World Bank       

115 Government stability         

116 Accountability World Bank       

117 Democratic accountability         

118 Regulatory quality World Bank       

119 Internal conflict         

120 External conflict         

121 Investment Profile         

122 Military in Politics         

123 Socioeconomic conditions         

124 Religious Tensions         

125 Ethnic tensions         

  Ratings         

126 Sovereign Ratings S&P Moody's/S&P/Fitch  -   

127 Institutional Rating         

128 dummy=1 if credit watch is positive         

129 dummy=1 if credit watch is negative         

 

XX 
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Ano 2007 2010 2013 2014 

 
Período 1995-2003 1993-2006 2002-2012 2002-2012 

 
Variável 

Sovereign Credit ratings, capital flows and financial 
sector development im Emerging countries 

Are working remittances relevant 
for credit rating agencies? 

Capital Flows to EM Economies: a 
brave new world? 

Gross Private Capital Flows to EM: Can the 
Global Financial Cycle be Tamed? 

130 dummy=1 if outlook is positive         

131 dummy=1 if outlook is negative         

132 dummy =1  if initial rating is IG         

133 
dummy =1 if initial rating is upgraded from 
speculative to IG 

        

134 
dummy =1 if initial rating is downgraded from IG 
to speculative  

        

135 dummy=1 if there is a rating downgrade         

136 
dummy=1 if there is a downgrade within 1 year 
after the current rating 

        

137 dummy=1 if year of rating is after 2009         

138 Positive tone score         

139 Negative tone score         

  Spreads         

140 Spreads 5 years         

141 US Treasury Bonds (10 years)     Bloomberg   

142 Asset purchases     Federal Reserve   

143 CDS Spreads average (-10,10)         

144 CDS Spreads average (-20,20)         

145 CDS Spreads average (-45,45)         

146 CDS (-1,1)         

147 Global Government Bond Index         

148 EMBI Plus         

XX 
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Ano 2007 2010 2013 2014 

 
Período 1995-2003 1993-2006 2002-2012 2002-2012 

 
Variável 

Sovereign Credit ratings, capital flows and financial 
sector development im Emerging countries 

Are working remittances relevant 
for credit rating agencies? 

Capital Flows to EM Economies: a 
brave new world? 

Gross Private Capital Flows to EM: Can the 
Global Financial Cycle be Tamed? 

149 EMBIG spreads day         

150 EMBI coverage   
dummy if country is in JPMorgan 

index 
    

151 
Number of upward/downward notches resulting 

from all rating actions 
        

152 Evolution of spreads (-30,-1)         

153 Evolution of spreads (-60, -1)         

154 
Evolution of spreads during the 90 days 
preceding all rating actions 

        

155 Local stock market         

156 US stock market return          

  Capital flows         

157 
Internacional banking: Total assets minus total 
liabilities of BIS reporting banks against individual 

countries  

OBS: BIS base trimestral 
http://stats.bis.org/statx/srs/table/b1?p=20153&c= 

      

158 
Internacional banking: Total loan minus total 
deposits from BIS reporting banks against 
individual countries 

BIS       

159 International banking flow BIS     IFS (% of GDP) 

160 Net Foreign Direct Investment/GDP         

161 FDI inflows (% of GDP) World Bank (WDI)       

162 Foreign direct investment, net inflows  World Bank (WDI)       

163 FDI  World Bank (WDI)     IFS (% of GDP) 

164 Portfolio investment, bonds (PPG+PNG)  World Bank (WDI)       

165 Portfolio investment, equity  World Bank (WDI)       

166 
Portfolio investment, excluding Liabilities 
constituting foreign authorities' reserves 

World Bank (WDI)       

167 Portfolio flows World Bank (WDI)   Emrging Portfolio Fund Research IFS (% of GDP) 

168 Total net inflows     x   

169 Volatility External Flows    x     

170 Worker's remittance   IFS     

XX 
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Tabela 68 - Relação de indivíduos da amostra e frequência 

País Código Frequência Percentual Acumulado 

1 Aruba ABW 69 0.47 0.47 

2 Andorra ADO 56 0.38 0.85 

3 Afghanistan, Islamic Republic of AFG 74 0.51 1.36 

4 Angola AGO 74 0.51 1.87 

5 Albania ALB 74 0.51 2.37 

6 United Arab Emirates ARE 74 0.51 2.88 

7 Argentina ARG 74 0.51 3.38 

8 Armenia, Republic of ARM 74 0.51 3.89 

9 American Samoa ASM 56 0.38 4.27 

10 Antigua and Barbuda ATG 74 0.51 4.78 

11 Australia AUS 74 0.51 5.28 

12 Austria AUT 74 0.51 5.79 

13 Azerbaijan, Republic of AZE 74 0.51 6.29 

14 Burundi BDI 74 0.51 6.8 

15 Belgium BEL 74 0.51 7.31 

16 Benin BEN 74 0.51 7.81 

17 Burkina Faso BFA 74 0.51 8.32 

18 Bangladesh BGD 74 0.51 8.82 

19 Bulgaria BGR 74 0.51 9.33 

20 Bahrain, Kingdom of BHR 74 0.51 9.84 

21 Bosnia and Herzegovina BIH 74 0.51 10.34 

22 Belarus BLR 74 0.51 10.85 

23 Belize BLZ 74 0.51 11.35 

24 Bolivia BOL 74 0.51 11.86 

25 Brazil BRA 74 0.51 12.36 

26 Barbados BRB 74 0.51 12.87 

27 Brunei Darussalam BRN 74 0.51 13.38 

28 Bhutan BTN 74 0.51 13.88 

29 Botswana BWA 74 0.51 14.39 

30 Central African Republic CAF 74 0.51 14.89 

31 Canada CAN 74 0.51 15.4 

32 Switzerland CHE 74 0.51 15.9 

33 Chile CHL 74 0.51 16.41 

34 China, P.R.: Mainland CHN 74 0.51 16.92 

35 Cote d'Ivoire CIV 74 0.51 17.42 

36 Cameroon CMR 74 0.51 17.93 

37 Congo, Democratic Republic of COD 74 0.51 18.43 

38 Congo, Republic of COG 74 0.51 18.94 

39 Colombia COL 74 0.51 19.45 

40 Comoros COM 74 0.51 19.95 

41 Cabo Verde CPV 74 0.51 20.46 

42 Costa Rica CRI 74 0.51 20.96 

43 Cuba CUB 69 0.47 21.43 

44 Cyprus CYP 74 0.51 21.94 

45 Czech Republic CZE 74 0.51 22.45 

46 Germany DEU 74 0.51 22.95 

47 Djibouti DJI 74 0.51 23.46 

48 Dominica DMA 74 0.51 23.96 

49 Denmark DNK 74 0.51 24.47 

50 Dominican Republic DOM 74 0.51 24.97 

51 Algeria DZA 74 0.51 25.48 

52 Ecuador ECU 74 0.51 25.99 

53 Egypt EGY 74 0.51 26.49 

54 Eritrea ERI 74 0.51 27 

55 Spain ESP 74 0.51 27.5 

56 Estonia EST 74 0.51 28.01 

57 Ethiopia ETH 74 0.51 28.51 

58 Finland FIN 74 0.51 29.02 

59 Fiji FJI 74 0.51 29.53 

60 France FRA 74 0.51 30.03 

61 Faeroe Islands FRO 56 0.38 30.41 
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62 Micronesia, Federated States of FSM 74 0.51 30.92 

63 Gabon GAB 74 0.51 31.43 

64 United Kingdom GBR 74 0.51 31.93 

65 Georgia GEO 74 0.51 32.44 

66 Ghana GHA 74 0.51 32.94 

67 Guinea GIN 74 0.51 33.45 

68 Gambia, The GMB 74 0.51 33.96 

69 Guinea-Bissau GNB 74 0.51 34.46 

70 Equatorial Guinea GNQ 74 0.51 34.97 

71 Greece GRC 74 0.51 35.47 

72 Grenada GRD 74 0.51 35.98 

73 Guatemala GTM 74 0.51 36.48 

74 Guam GUM 56 0.38 36.87 

75 Guyana GUY 74 0.51 37.37 

76 China, P.R.: Hong Kong HKG 74 0.51 37.88 

77 Honduras HND 74 0.51 38.38 

78 Croatia HRV 74 0.51 38.89 

79 Haiti HTI 74 0.51 39.4 

80 Hungary HUN 74 0.51 39.9 

81 Indonesia IDN 74 0.51 40.41 

82 India IND 74 0.51 40.91 

83 Ireland IRL 74 0.51 41.42 

84 Iran, Islamic Republic of IRN 74 0.51 41.92 

85 Iraq IRQ 74 0.51 42.43 

86 Iceland ISL 74 0.51 42.94 

87 Israel ISR 74 0.51 43.44 

88 Italy ITA 74 0.51 43.95 

89 Jamaica JAM 74 0.51 44.45 

90 Jordan JOR 74 0.51 44.96 

91 Japan JPN 74 0.51 45.47 

92 Kazakhstan KAZ 74 0.51 45.97 

93 Kenya KEN 74 0.51 46.48 

94 Kyrgyz Republic KGZ 74 0.51 46.98 

95 Cambodia KHM 74 0.51 47.49 

96 Kiribati KIR 74 0.51 47.99 

97 St. Kitts and Nevis KNA 74 0.51 48.5 

98 Korea, Republic of KOR 74 0.51 49.01 

99 Kosovo, Republic of KSV 74 0.51 49.51 

100 Kuwait KWT 74 0.51 50.02 

101 Lao People's Democratic Republic LAO 74 0.51 50.52 

102 Lebanon LBN 74 0.51 51.03 

103 Liberia LBR 74 0.51 51.53 

104 Libya LBY 74 0.51 52.04 

105 St. Lucia LCA 74 0.51 52.55 

106 Sri Lanka LKA 74 0.51 53.05 

107 Lesotho LSO 74 0.51 53.56 

108 Lithuania LTU 74 0.51 54.06 

109 Luxembourg LUX 74 0.51 54.57 

110 Latvia LVA 74 0.51 55.07 

111 China, P.R.: Macao MAC 74 0.51 55.58 

112 Morocco MAR 74 0.51 56.09 

113 Moldova MDA 74 0.51 56.59 

114 Madagascar MDG 74 0.51 57.1 

115 Maldives MDV 74 0.51 57.6 

116 Mexico MEX 74 0.51 58.11 

117 Marshall Islands, Republic of MHL 74 0.51 58.62 

118 Macedonia, FYR MKD 74 0.51 59.12 

119 Mali MLI 74 0.51 59.63 

120 Malta MLT 74 0.51 60.13 

121 Myanmar MMR 74 0.51 60.64 

122 Montenegro MNE 74 0.51 61.14 

123 Mongolia MNG 74 0.51 61.65 

124 Northern Mariana Islands MNP 56 0.38 62.03 

125 Mozambique MOZ 74 0.51 62.54 
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126 Mauritania MRT 74 0.51 63.04 

127 Mauritius MUS 74 0.51 63.55 

128 Malawi MWI 74 0.51 64.06 

129 Malaysia MYS 74 0.51 64.56 

130 Namibia NAM 74 0.51 65.07 

131 New Caledonia NCL 56 0.38 65.45 

132 Niger NER 74 0.51 65.96 

133 Nigeria NGA 74 0.51 66.46 

134 Nicaragua NIC 74 0.51 66.97 

135 Netherlands NLD 74 0.51 67.47 

136 Norway NOR 74 0.51 67.98 

137 Nepal NPL 74 0.51 68.48 

138 New Zealand NZL 74 0.51 68.99 

139 Oman OMN 74 0.51 69.5 

140 Pakistan PAK 74 0.51 70 

141 Panama PAN 74 0.51 70.51 

142 Peru PER 74 0.51 71.01 

143 Philippines PHL 74 0.51 71.52 

144 Palau PLW 74 0.51 72.03 

145 Papua New Guinea PNG 74 0.51 72.53 

146 Poland POL 74 0.51 73.04 

147 Puerto Rico PRI 62 0.42 73.46 

148 Korea, Dem. Rep. PRK 56 0.38 73.84 

149 Portugal PRT 74 0.51 74.35 

150 Paraguay PRY 74 0.51 74.85 

151 French Polynesia PYF 56 0.38 75.24 

152 Qatar QAT 74 0.51 75.74 

153 Romania ROU 74 0.51 76.25 

154 Russian Federation RUS 74 0.51 76.75 

155 Rwanda RWA 74 0.51 77.26 

156 Saudi Arabia SAU 74 0.51 77.77 

157 Sudan SDN 74 0.51 78.27 

158 Senegal SEN 74 0.51 78.78 

159 Singapore SGP 74 0.51 79.28 

160 Solomon Islands SLB 74 0.51 79.79 

161 Sierra Leone SLE 74 0.51 80.3 

162 El Salvador SLV 74 0.51 80.8 

163 San Marino SMR 74 0.51 81.31 

164 Somalia SOM 69 0.47 81.78 

165 Serbia, Republic of SRB 74 0.51 82.28 

166 Sao Tome and Principe STP 74 0.51 82.79 

167 Suriname SUR 74 0.51 83.3 

168 Slovak Republic SVK 74 0.51 83.8 

169 Slovenia SVN 74 0.51 84.31 

170 Sweden SWE 74 0.51 84.81 

171 Swaziland SWZ 74 0.51 85.32 

172 Seychelles SYC 74 0.51 85.82 

173 Syrian Arab Republic SYR 74 0.51 86.33 

174 Chad TCD 74 0.51 86.84 

175 Togo TGO 74 0.51 87.34 

176 Thailand THA 74 0.51 87.85 

177 Tajikistan TJK 74 0.51 88.35 

178 Turkmenistan TKM 74 0.51 88.86 

179 Timor-Leste, Dem. Rep. of TLS 74 0.51 89.37 

180 Tonga TON 74 0.51 89.87 

181 Trinidad and Tobago TTO 74 0.51 90.38 

182 Tunisia TUN 74 0.51 90.88 

183 Turkey TUR 74 0.51 91.39 

184 Taiwan Province of China TWN 74 0.51 91.89 

185 Tanzania TZA 74 0.51 92.4 

186 Uganda UGA 74 0.51 92.91 

187 Ukraine UKR 74 0.51 93.41 

188 Uruguay URY 74 0.51 93.92 

189 United States of America USA 81 0.55 94.47 
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190 Uzbekistan UZB 74 0.51 94.98 

191 St. Vincent and the Grenadines VCT 74 0.51 95.48 

192 Venezuela, Republica Bolivariana de VEN 74 0.51 95.99 

193 Vietnam VNM 74 0.51 96.49 

194 Vanuatu VUT 74 0.51 97 

195 West Bank and Gaza WBG 69 0.47 97.47 

196 Samoa WSM 74 0.51 97.98 

197 Yemen, Republic of YEM 74 0.51 98.48 

198 South Africa ZAF 74 0.51 98.99 

199 Zambia ZMB 74 0.51 99.49 

200 Zimbabwe ZWE 74 0.51 100 

  Total   100   
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Tabela 69 - Teste de variáveis Cantor e Packer 

 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    2232 
-------------+------------------------------           F(  5,  2226) = 1195.62 
       Model |  44942.8399     5  8988.56798           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  16734.9358  2226  7.51794062           R-squared     =  0.7287 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7281 
       Total |  61677.7757  2231  27.6457982           Root MSE      =  2.7419 
 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
      IDRCRA |      Coef.   Std. Err.      t    P>| t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+------------------------------------- --------------------------- 
       RRD10 |  -4.403207   .3314902   -13.28   0.0 00     -5.05327   -3.753145 
       WDI72 |    .033124   .0159372     2.08   0.0 38     .0018706    .0643774 
      WDI73h |   .1351496   .0044598    30.30   0.0 00     .1264038    .1438954 
        WEO5 |  -.0209453   .0019337   -10.83   0.0 00    -.0247374   -.0171532 
    IND_TRAD |   4.470067   .2052582    21.78   0.0 00     4.067549    4.872584 
       _cons |    5.72057   .1510655    37.87   0.0 00     5.424326    6.016814 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
 

 

xx
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Tabela 70 - Regressões não defasadas (1996 a 2015 e 2000 a 2015) 

 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
                      (1)             (2)             (3)             (4)             (5)             (6)             (7)             (8)    
                    IDRFT           IDRFT           IDRMD           IDRMD           IDRSP           ID RSP          IDRCRA          IDRCRA    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
WGI0p              0.0789***       0.0777***       0.1082***       0.1076***       0.0974***       0.0 944***       0.1024***       0.1005*** 
RRD10             -1.9109***      -1.8561***      - 2.4104***      -2.3810***      -1.8712***      -1.8 363***      -1.9437***      -1.9000*** 
WDI72              0.0403**        0.0313*         0.0470**        0.0422**        0.0501***       0.0 408**        0.0351**        0.0294*   
LWDI72sd10        -0.4740***      -0.4759***      - 0.6290***      -0.6130***      -0.6282***      -0.6 147***      -0.4979***      -0.4952*** 
LWEO19             0.7540***       0.7480***       0.7087***       0.7162***       0.7377***       0.7 292***       0.7757***       0.7739*** 
WDI73h             0.0794***       0.0798***       0.0642***       0.0660***       0.0734***       0.0 750***       0.0707***       0.0724*** 
LWDI10             0.8644***       0.9604***       0.3475**        0.3679**        0.7574***       0.8 301***       0.5748***       0.6530*** 
WDI128            -0.0666***      -0.0658***      - 0.0584***      -0.0568***      -0.0544***      -0.0 527***      -0.0471***      -0.0456*** 
WEO5              -0.0114***      -0.0132***      - 0.0100***      -0.0113***      -0.0175***      -0.0 184***      -0.0156***      -0.0174*** 
WDI130            -0.0662***      -0.0644***      - 0.0705***      -0.0691***      -0.0542***      -0.0 547***      -0.0521***      -0.0505*** 
WDI0cf             0.0249***       0.0297***       0.0014          0.0032          0.0442***       0.0 462***       0.0238***       0.0266*** 
WDI0ir             0.0048          0.0041          0.0115**        0.0112**        0.0137***       0.0 129***       0.0160***       0.0155*** 
_cons              1.2881**        1.0431*         1.9997***       1.9843***       0.6464          0.5 446          1.0348**        0.8737*   
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
N                     696             667             782             735             828             786             912             864    
R-sq                0.916           0.917           0.899           0.898           0.915           0. 914           0.915           0.915    
adj. R-sq           0.914           0.915           0.897           0.896           0.913           0. 913           0.914           0.914    
AIC             2426.5500       2311.3712       294 6.6571       2775.0109       2940.5028       2783.9 788       3225.0878       3041.2221    
BIC             2485.6396       2369.9074       300 7.2612       2834.8092       3001.8500       2844.6 492       3287.6911       3103.1225    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------  

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
(1) Reg Fitch, Não defasado, 1996 a 2014. 
(2) Reg Fitch, Não defasado, 2000 a 2014. 
(3) Reg Moody’s, Não defasado, 1996 a 2014. 
(4) Reg Moody’s, Não defasado, 2000 a 2014. 
(5) Reg S&P, Não defasado, 1996 a 2014. 
(6) Reg S&P, Não defasado, 2000 a 2014. 
(7) Reg CRAs, Não defasado, 1996 a 2014. 
(8) Reg CRAs, Não defasado, 2000 a 2014. 
 
 
xxx 
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Tabela 71 - Aplicação do modelo em outro período (1996 a 2014) 

 

--------------------------------------------------- ------------------------- 
                      (1)             (2)             (3)             (4)    
                    IDRFT           IDRMD           IDRSP          IDRCRA    
--------------------------------------------------- ------------------------- 
L.WGI0p            0.0823***       0.1105***       0.0983***       0.1036*** 
L.RRD10           -1.8062***      -2.2249***      - 1.7612***      -1.8169*** 
L.WDI72            0.0306*         0.0395**        0.0350**        0.0257*   
L.LWDI72sd10      -0.3580***      -0.5001***      - 0.4826***      -0.3647*** 
L.LWEO19           0.7569***       0.7506***       0.7702***       0.8081*** 
L.WDI73h           0.0769***       0.0631***       0.0722***       0.0702*** 
L.LWDI10           0.8124***       0.1864          0.6257***       0.4136*** 
L.WDI128          -0.0734***      -0.0649***      - 0.0585***      -0.0508*** 
L.WEO5            -0.0136***      -0.0128***      - 0.0183***      -0.0168*** 
L.WDI130          -0.0510***      -0.0622***      - 0.0467***      -0.0463*** 
L.WDI0cf           0.0503***       0.0159*         0.0673***       0.0377*** 
L.WDI0ir           0.0037          0.0135***       0.0122***       0.0171*** 
_cons              1.3182**        2.5653***       1.1599**        1.6186*** 
--------------------------------------------------- ------------------------- 
N                     697             781             825             907    
R-sq                0.915           0.901           0.915           0.915    
adj. R-sq           0.913           0.899           0.913           0.914    
AIC             2438.0992       2918.2837       292 5.1503       3202.9317    
BIC             2497.2074       2978.8711       298 6.4503       3265.4635    
--------------------------------------------------- ------------------------- 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

 (1) Reg Fitch, 1996 a 2014 (full sample). 
(2) Reg Moody’s, 1996 a 2014 (full sample). 
(3) Reg S&P, 1996 a 2014 (full sample). 
(4) Reg CRAs, 1996 a 2014 (full sample). 
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Tabela 72 - Regressões com Outlooks e Credit Watches, defasado  (1996-2014 e 2000-2014) 

 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
                      (1)             (2)             (3)             (4)             (5)             (6)             (7)             (8)    
                  IDRFTOn         IDRFTOn         I DRMDOn         IDRMDOn         IDRSPOn         IDRS POn        IDRCRAOn        IDRCRAOn    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
L.WGI0p            0.0828***       0.0835***       0.1115***       0.1109***       0.0989***       0.0 979***       0.1041***       0.1030*** 
L.RRD10           -1.6915***      -1.6278***      - 2.1514***      -2.0698***      -1.7468***      -1.7 000***      -1.7559***      -1.6916*** 
L.WDI72            0.0351**        0.0370**        0.0492***       0.0495***       0.0391**        0.0 368**        0.0316**        0.0341**  
L.LWDI72sd10      -0.3596***      -0.3919***      - 0.5247***      -0.5507***      -0.4787***      -0.4 946***      -0.3707***      -0.4040*** 
L.LWEO19           0.7563***       0.7774***       0.7742***       0.7949***       0.7737***       0.7 869***       0.8144***       0.8261*** 
L.WDI73h           0.0768***       0.0762***       0.0622***       0.0620***       0.0729***       0.0 725***       0.0704***       0.0704*** 
L.LWDI10           0.7697***       0.7573***       0.1284          0.2035          0.5444***       0.5 817***       0.3543***       0.4381*** 
L.WDI128          -0.0759***      -0.0748***      - 0.0702***      -0.0711***      -0.0610***      -0.0 578***      -0.0533***      -0.0529*** 
L.WEO5            -0.0143***      -0.0158***      - 0.0134***      -0.0157***      -0.0192***      -0.0 203***      -0.0174***      -0.0195*** 
L.WDI130          -0.0490***      -0.0504***      - 0.0614***      -0.0611***      -0.0422***      -0.0 447***      -0.0443***      -0.0444*** 
L.WDI0cf           0.0578***       0.0583***       0.0187**        0.0205**        0.0734***       0.0 725***       0.0415***       0.0434*** 
L.WDI0ir           0.0034          0.0041          0.0143***       0.0138***       0.0125***       0.0 126***       0.0175***       0.0169*** 
_cons              1.4413**        1.5684***       2.8100***       2.7105***       1.4118***       1.4 182***       1.8123***       1.6825*** 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
N                     697             666             781             730             825             779             907             856    
R-sq                0.911           0.917           0.900           0.901           0.913           0. 916           0.913           0.917    
adj. R-sq           0.910           0.915           0.898           0.900           0.912           0. 915           0.912           0.916    
AIC             2466.1483       2308.4033       293 9.0373       2735.2717       2940.2283       2744.0 282       3227.1674       3001.4709    
BIC             2525.2565       2366.9201       299 9.6248       2794.9813       3001.5283       2804.5 823       3289.6993       3063.2504    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
(1) Reg Fitch, Com Outlooks/Credit Watches, 1996 a 2014. 
(2) Reg Fitch, Com Outlooks/Credit Watches, 2000 a 2014. 
(3) Reg Moody’s, Com Outlooks/Credit Watches, 1996 a 2014. 
(4) Reg Moody’s, Com Outlooks/Credit Watches, 2000 a 2014. 
(5) Reg S&P, Com Outlooks/Credit Watches, 1996 a 20 14. 
(6) Reg S&P, Com Outlooks/Credit Watches, 2000 a 20 14. 
(7) Reg CRAs, Com Outlooks/Credit Watches, 1996 a 2 014. 
(8) Reg CRAs, Com Outlooks/Credit Watches, 2000 a 2 014. 
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Tabela 73 - Regressões com Outlooks e credit watches, não defasado (1996-2014 e 2000-2014) 

 
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
                      (1)             (2)             (3)             (4)             (5)             (6)             (7)             (8)    
                  IDRFTOn         IDRFTOn         I DRMDOn         IDRMDOn         IDRSPOn         IDRS POn        IDRCRAOn        IDRCRAOn    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
WGI0p              0.0791***       0.0777***       0.1094***       0.1088***       0.0986***       0.0 956***       0.1033***       0.1013*** 
RRD10             -1.7642***      -1.7020***      - 2.4003***      -2.3672***      -1.8413***      -1.8 084***      -1.8959***      -1.8497*** 
WDI72              0.0593***       0.0526***       0.0604***       0.0561***       0.0691***       0.0 587***       0.0512***       0.0458*** 
LWDI72sd10        -0.4700***      -0.4787***      - 0.6572***      -0.6420***      -0.6371***      -0.6 196***      -0.5074***      -0.5060*** 
LWEO19             0.7586***       0.7504***       0.7258***       0.7359***       0.7405***       0.7 330***       0.7822***       0.7807*** 
WDI73h             0.0791***       0.0798***       0.0629***       0.0649***       0.0735***       0.0 751***       0.0703***       0.0722*** 
LWDI10             0.8257***       0.9260***       0.3157**        0.3275*         0.6937***       0.7 615***       0.5288***       0.6037*** 
WDI128            -0.0742***      -0.0743***      - 0.0654***      -0.0648***      -0.0606***      -0.0 592***      -0.0534***      -0.0525*** 
WEO5              -0.0119***      -0.0137***      - 0.0109***      -0.0122***      -0.0186***      -0.0 196***      -0.0164***      -0.0182*** 
WDI130            -0.0674***      -0.0654***      - 0.0697***      -0.0672***      -0.0510***      -0.0 511***      -0.0511***      -0.0490*** 
WDI0cf             0.0296***       0.0341***       0.0025          0.0041          0.0476***       0.0 498***       0.0257***       0.0285*** 
WDI0ir             0.0040          0.0034          0.0120***       0.0117**        0.0141***       0.0 132***       0.0161***       0.0157*** 
_cons              1.4326**        1.1746*         2.1439***       2.1644***       0.8133          0.7 346          1.1797**        1.0370**  
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
N                     696             667             782             735             828             786             912             864    
R-sq                0.916           0.917           0.898           0.897           0.915           0. 915           0.915           0.916    
adj. R-sq           0.915           0.915           0.896           0.895           0.914           0. 914           0.914           0.915    
AIC             2422.0404       2309.3578       296 2.6556       2788.7141       2938.0674       2779.2 625       3230.8709       3044.2169    
BIC             2481.1300       2367.8940       302 3.2597       2848.5124       2999.4146       2839.9 330       3293.4742       3106.1174    
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- -------------------------------------- 
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01  

(1) Reg Fitch, Com Outlooks/Credit Watches, não def asado, 1996 a 2014. 
(2) Reg Fitch, Com Outlooks/Credit Watches, não def asado, 2000 a 2014. 
(3) Reg Moody’s, Com Outlooks/Credit Watches, não d efasado, 1996 a 2014. 
(4) Reg Moody’s, Com Outlooks/Credit Watches, não d efasado, 2000 a 2014. 
(5) Reg S&P, Com Outlooks/Credit Watches, não defas ado, 1996 a 2014. 
(6) Reg S&P, Com Outlooks/Credit Watches, não defas ado, 2000 a 2014. 
(7) Reg CRAs, Com Outlooks/Credit Watches, não defa sado, 1996 a 2014. 
(8) Reg CRAs, Com Outlooks/Credit Watches, não defa sado, 2000 a 2014. 
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Tabela 74 – Simulação de notas atribuídas atualmente para o Brasil  

 

xx

Pilar
Variável 

explicativa
Descrição

Brasil 

(2014)
Coeficiente Resultado Coeficiente Resultado Coeficiente Resultado Coeficiente Resultado

WGI0p Governance Indicators: average percentile ranks across WGI 50,4754 0,0829 4,1844 0,11 5,5523 0,0975 4,9213 0,1025 5,1737

HD History Default 1,0000 -1,7422 -1,7422 -2,1623 -2,1623 -1,721 -1,7210 -1,7722 -1,7722

LWEO19
Log Gross domestic product based on purchasing-power-parity 

(PPP) share of world total
1,1026 0,7758 0,8554 0,771 0,8501 0,784 0,8644 0,8187 0,9027

WDI72 GDP growth (annual %) 0,1034 0,0323 0,0033 0,0398 0,0041 0,0319 0,0033 0,0276 0,0029

LWDI72sd10
Log WDI72 Volatility (trailing 10-year standard deviation of 

annual data)
0,8892 -0,3881 -0,3451 -0,5342 -0,4750 -0,4948 -0,4400 -0,398 -0,3539

WDI73 GDP per capita (constant 2010 US$) 11,7054 0,0762 0,8920 0,0629 0,7363 0,072 0,8428 0,0703 0,8229

LWDI10 Log Broad money (% of GDP) 4,4903 0,8051 3,6152 0,2515 1,1293 0,654 2,9367 0,497 2,2317

WDI128 Inflation, consumer prices (annual %) 6,3321 -0,0733 -0,4641 -0,065 -0,4116 -0,0544 -0,3445 -0,0503 -0,3185

WEO5 General government gross debt, Percent of GDP 63,3140 -0,0149 -0,9434 -0,0151 -0,9560 -0,0193 -1,2220 -0,019 -1,2030

WDI130* Interest payments (% of revenue) 21,6605 -0,0524 -1,1350 -0,062 -1,3430 -0,0492 -1,0657 -0,0464 -1,0050

WDI0cf Current Account Balance + Total Net FDI (% of GDP) -1,3788 0,0509 -0,0702 0,0174 -0,0240 0,0664 -0,0916 0,0395 -0,0545

WDI0ir International Reserves (% of GDP) 15,0419 0,0042 0,0632 0,0135 0,2031 0,0124 0,1865 0,0167 0,2512

Intercepto 1,4277 1,4277 2,5041 2,5041 1,1852 1,1852 1,4936 1,4936

PONTUAÇÃO 6,3412 5,6074 6,0557 6,1716

Arredondamento para o extremo mais próximo 6 6 6 6

Rating BB+ Ba1 BB+

Investment Grade / Non-Investment Grade NIG NIG NIG NIG

Sem coeficientes não significativos 6,2780 4,4781 6,0557 6,1716

Arredondamento para o extremo mais próximo 6 4 6 6

Rating BB+ Ba3 BB+

Investment Grade / Non-Investment Grade NIG NIG NIG NIG

*2012

Em vermelho: coefici entes  não s igni fi cati vos

Fitch Moody's S&P Média das CRAs

Institucional

Econômico

Fiscal

Externo
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Tabela 75 - Simulação de cenário para obtenção do Grau de Investimento pelo Brasil 

 

 

 

xx

Pilar
Variável 

explicativa
Descrição

Brasil 

(2021)
Coeficiente Resultado Coeficiente Resultado Coeficiente Resultado Coeficiente Resultado

WGI0p*** Governance Indicators: average percentile ranks across WGI 58,0467 0,0829 4,8121 0,1102 6,3967 0,0975 5,6595 0,1026 5,9556

HD History Default 1,0000 -1,7422 -1,7422 -2,1387 -2,1387 -1,7210 -1,7210 -1,7499 -1,7499

LWEO19* Log Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) share 0,8696 0,7758 0,6746 0,7735 0,6726 0,7840 0,6818 0,8200 0,7131

WDI72** GDP growth (annual %) 3 0,0323 0,0969 0,0410 0,1230 0,0319 0,0957 0,0285 0,0855

LWEO26sd10 ln(WEO26sd10) 0,8875 -0,3881 -0,3445 -0,5384 -0,4779 -0,4948 -0,4392 -0,4013 -0,3562

WDI73h*** GDP per capita (constant 2010 US$)/1000 11,9294 0,0762 0,9090 0,0629 0,7504 0,0720 0,8589 0,0703 0,8386

LWDI10 Log Broad money (% of GDP) 4,4903 0,8051 3,6152 0,2491 1,1185 0,6540 2,9367 0,4946 2,2209

WDI128* Inflation, consumer prices (annual %) 4,5090 -0,0733 -0,3305 -0,0648 -0,2922 -0,0544 -0,2453 -0,0502 -0,2264

WEO5** General government gross debt, Percent of GDP 85 -0,0149 -1,2665 -0,0151 -1,2835 -0,0193 -1,6405 -0,0190 -1,6150

WDI130*** Interest payments (% of revenue) 19,4945 -0,0524 -1,0215 -0,0618 -1,2048 -0,0492 -0,9591 -0,0463 -0,9026

WDI0cf Current Account Balance + Total Net FDI (% of GDP) -1,3788 0,0509 -0,0702 0,0177 -0,0244 0,0664 -0,0916 0,0397 -0,0547

WDI0ir International Reserves (% of GDP) 15,0419 0,0042 0,0632 0,0134 0,2016 0,0124 0,1865 0,0166 0,2497

Intercepto 1,4277 1,4277 2,5000 2,5000 1,1852 1,1852 1,4932 1,4932

PONTUAÇÃO 6,8233 6,3415 6,5077 6,6519

Arredondamento para o extremo mais próximo 7 6 7 7

Rating BBB- Ba1 BBB-

Investment Grade / Non-Investment Grade IG NIG IG IG

Sem coeficientes não significativos 6,7602 5,2229 6,5077 6,6519

Arredondamento para o extremo mais próximo 7 5 7 7

Rating BBB- Ba2 BBB-

Investment Grade / Non-Investment Grade IG NIG IG IG

* Projeções  do FMI/WEO

** Projeções de Mercado

*** Cenári o s i mulado para a  obtenção do IG

A va riá vel  WDI72 foi  s ubs ti tuída pel a  s imi lar WEO26 pa ra pos s i bi l i ta r a  uti l i za ção de estimativa  oficia l  para  2021.

Em vermel ho: coefi cientes  não s i gni fica tivos

Fitch Moody's S&P Média das CRAs

Institucional

Econômico

Fiscal

Externo
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5. CONCLUSÕES 

A despeito de todas as críticas que vêm recebendo por sua atuação nas crises 

financeiras internacionais, as agências de classificação de risco ainda são, até hoje, a principal 

fonte de consulta de investidores institucionais quando de suas decisões de investimento. 

Pode-se afirmar que as críticas têm algum fundamento, uma vez que, apesar das 

diferentes métricas adotadas por elas, observa-se um comportamento similar quando da 

emissão dos ratings soberanos – em alguns casos, a correlação entre duas delas chega a 0,86, 

e a mesma avaliação de alguns países chega a ser emitida na mesma data, com o mesmo 

movimento.  

 Não obstante, as agências apresentam perfis diferentes entre si. Utilizando quatro 

critérios qualitativos utilizados pela literatura, a S&P ficou em 1º em dois deles, enquanto as 

outras duas se dividiram nos demais quesitos. 

A S&P é a primeira a reconhecer defaults e retirar Graus de Investimento de 

soberanos, o que poderia ser justificado, em parte, por ser esta a agência que mais emite 

eventos negativos e downgrades. É também a agência com a nota média mais baixa. A Fitch é 

a primeira a atribuir Grau de Investimento em eventos reconhecidos por pelo menos duas 

agências, ao tempo em que é a  CRA que mais emite upgrades, proporcionalmente ao total de 

emissões. A Moody’s apresentou-se como a mais estável das três nos três quesitos avaliados 

(na amostra total, durante o epicentro da crise financeira internacional e em eventos com 

alteração de três notas ou mais, também durante a crise do subprime) o que, por outro lado, 

prejudica a sua precisão nos outros itens avaliados. 

No que se refere aos determinantes dos ratings soberanos, este trabalho procurou 

inovar ao utilizar as variáveis adotadas pelas próprias agências em suas notas metodológicas – 

ao contrário da literatura, que mesmo em publicações mais recentes, não as considera. Assim, 

o modelo econométrico elaborado apresenta 12 variáveis que explicam mais de 90% dos 

ratings soberanos de qualquer uma das três CRAs, distribuídos nos quatro pilares em comum 

que elas utilizam. Além disso, considera a média do período de 15 anos, procurando refletir a 

abordagem through-the-cycle defendida por elas, uma vez que períodos curtos não retratariam 

a resiliência de um país frente a adversidades internas e externas.  

Da análise, pode-se depreender que os efeitos da crise financeira não só levaram a 

alterações nos critérios de análises das agências, como permanecem até hoje. Os patamares de 

eventos positivos - como upgrades e elevação ao Grau de Investimento - ainda são inferiores 

aos observados nos anos. Além disso, a metodologia utilizada pelas agências não só mudou 

com o decorrer dos anos e após crises internacionais como ficou mais complexa, passando a 



 

173 
 

atribuir pesos diferentes a fatores fiscais e externos. Cantor e Packer (1996), em um dos 

artigos mais relevantes na literatura sobre determinantes do rating soberano, concluíram, à 

época, que seis variáveis explicavam 90% dos ratings soberanos da S&P e Moody’s. Hoje, 

estes cinco itens respondem aproximadamente por apenas 72% dos ratings.  

No caso do Brasil - ainda prejudicado pelo histórico de default e altos custos de 

acessibilidade da dívida -, numa simulação de possível cenário que leve a novo upgrade para 

obtenção do Grau de Investimento, observa-se que o país necessitará melhorar em diversos 

indicadores, simultaneamente, para que pelo menos duas agências voltem a conceder a 

qualificação – movimento que pode ter início com a adoção de medidas de austeridade pelo 

Governo. 
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