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RESUMO 
 
 

 

      O presente estudo investiga a existência de contágio financeiro entre os países do G20, 

com base em uma análise sobre os retornos dos principais índices de ações, abrangendo o 

período de 2000 a 2012. A abordagem utilizada consiste na utilização de modelos 

multivariados de volatilidade da família DCC-GARCH, na versão proposta por Engle e 

Sheppard (2001). Com base nos testes efetuados, conclui-se que houve mudanças estruturais 

nas séries analisadas em praticamente todos os 14 países analisados, sendo que os resultados 

obtidos demonstram evidências favoráveis para a hipótese de contágio financeiro entre países 

do G20. Verificou-se também que dentre as diversas crises financeiras ocorridas durante o 

período analisado, a Crise do Subprime destaca-se das demais crises, devido a sua magnitude 

e velocidade com que se propagou, afetando tanto países desenvolvidos como países 

emergentes. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Crise Econômica, Relações Econômicas Internacionais, Finanças - Modelos 

Econométricos, Finanças Internacionais. 
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ABSTRACT 

 

 

      This study investigates the existence of financial contagion among the G20 countries, 

based on an analysis of the returns of main stock indices, covering the period from 2000 to 

2012. The approach consists of using multivariate models of volatility family DCC-GARCH, 

as proposed by Engle and Sheppard (2001). Based on econometric tests, it was concluded that 

there were structural changes in the series analyzed from virtually all 14 countries analyzed, 

and the results show evidence favorable to the hypothesis of financial contagion among G20 

countries. It was also found that among the various financial crises that occurred during the 

reporting period, the Subprime Crisis stands out from other crises, due to its magnitude and 

speed of spread, affecting both developed and emerging countries. 

 

 

 

Keywords: Economic Crisis, International Economic Relations, Finance – Econometric 

Models, International Finance. 
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I      TEORIA 

1      Introdução 

      Nas últimas décadas, a vasta expansão do comércio internacional resultou em uma 

integração global das economias e sistemas financeiros em uma intensidade sem precedência 

histórica. O desenvolvimento do comércio internacional foi seguido por relevante expansão 

da diversificação internacional de portfólios e pela ampliação dos movimentos de capitais 

entre países. A evolução dos meios de comunicação, transporte e informática, consistem em 

fatores que propiciaram um aprofundamento dos vínculos comerciais e financeiros entre 

países. 

      A ampliação dos vínculos comerciais e financeiros entre os países, em contrapartida a 

seus benefícios econômicos inerentes (tais como aumento da poupança doméstica, redução 

nos custos do capital, transferência de tecnologia, desenvolvimento do sistema financeiro 

doméstico e maior disciplina macroeconômica1) elevam a intensidade, probabilidade de 

propagação e potencialmente aumentam a velocidade com que uma crise inicialmente restrita 

a determinado país ou bloco econômico, contamine outros países ou regiões, podendo resultar 

em uma recessão econômica regional, continental ou global, variando em seus níveis de 

complexidade para sua efetiva resolução. 

      As décadas de 1990 e 2000 foram propicias a uma série de relevantes crises financeiras de 

alcance internacional, mas, que, apesar da repercussão de seus efeitos negativos, suas causas, 

de modo geral, foram restritas a um determinado país, região ou bloco econômico. São 

exemplos de crises ocorridas no período citado, a do México em 1994, da Tailândia em 1997, 

da Rússia em 1998 e o colapso da paridade cambial na Argentina, em 2001.  

      O tema sobre contágio financeiro tem sido abordado de forma frequente pela academia a 

partir da década de 1990, principalmente após as crises do México (1994) e Tailândia (1997), 

sendo que em momentos de crises há tendência de elevação na quantidade e variedade de 

pesquisas que abordam o tema, tais como as recentes crises do Subprime (2008) e das Dívidas 

Soberanas Europeias (2010). 

      Anteriormente a crise do México, em 1994, as crises em mercados financeiros eram 

analisadas de forma individualizada, enfatizando aspectos de políticas internas adotadas pelos 

respectivos países, concedendo menor grau de importância a potenciais interações existentes 

entre mercados financeiros de diferentes países. 

                                                 
1  Ver Damasceno (2007) 
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      A Crise do Subprime, originada com a securitização de títulos de hipoteca de elevado 

risco nos Estados Unidos, iniciada em 2008 e vinculada à falência do banco Lehman Brothers, 

e a crise das Dívidas Soberanas Europeias, iniciada em 2010, são crises elucidativas no 

sentido de demonstrarem um transbordamento de um problema originalmente local, mas, que 

após determinado período de tempo e sucessão de fatos, acabaram por afetar negativamente 

elevada quantidade de países por meio de uma espiral de contágio financeiro e escalada 

generalizada de falta de confiança por parte dos agentes financeiros. 

      O presente estudo objetiva verificar empiricamente a hipótese de contágio financeiro entre 

14 países do G20, considerando o período de janeiro de 2000 a setembro de 2012, segregando 

os países em dois grupos, sendo um composto por sete países desenvolvidos e o outro por sete 

países emergentes. O motivo pela predileção do presente tema baseia-se na importância 

acerca das consequências negativas advindas de crises financeiras de amplo alcance, as quais 

possuem relevantes impactos econômicos, sociais e políticos sobre os países envolvidos. 

      A seção 2 apresenta as diferentes definições de crise e contágio financeiro, os vetores de 

propagação de crises e breve histórico das crises financeiras das décadas de 1990 e 2000. A 

seção 3 descreve o modelo econométrico utilizado na análise empírica da presente pesquisa, a 

seção 4 contém as bases de dados utilizadas e resultados empíricos obtidos e a seção 5 

apresenta as conclusões da presente pesquisa. 

 

2      Crise e Contágio Financeiro 

2.1      Crises Econômicas e Financeiras 

      O relevante desenvolvimento e aprofundamento do comércio internacional, ocorridos nas 

últimas décadas, resultaram em maior integração econômica e financeira entre países, em grau 

de intensidade sem precedência histórica. Ao desenvolvimento do comércio internacional 

seguiu-se uma expansão da diversificação internacional de portfólios e elevação do fluxo de 

capitais, ambas originando e acompanhando desequilíbrios de pagamentos correntes. 

(Minsky, 1993) 

      A globalização acarretou em uma elevação na extensão e profundidade dos fluxos 

comerciais e financeiros internacionais em vários países, independentemente da qualidade dos 

fundamentos macroeconômicos destes. A integração financeira é parte integrante da 

globalização e refere-se à inserção de diferentes países nos mercados de capitais 

internacionais, sendo a globalização financeira o resultado da redução nos controles sobre 

mobilidade de capital e aumento do fluxo de capital entre países. (Marçal et al., 2011) 
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      As crises financeiras consistem uma forma extrema de colapso financeiro, cujo qual 

resulta em destruição de riqueza, mutilando o sistema financeiro e ampliando o declínio 

econômico. (Calomiris et al., 2004) 

      Reinhart e Rogoff (2010) citam que crises financeiras são situações que se prolongam no 

tempo, sendo que seus desfechos apresentam três características semelhantes. A primeira 

refere-se à elevada profundidade e duração dos colapsos do mercado de ativos. A segunda 

relaciona-se ao desfecho de crises bancárias, associadas a grandes reduções nos níveis de 

produção e emprego.  E a terceira característica refere-se à elevação severa do valor da dívida 

pública, sendo o colapso de arrecadação tributária sua principal causa. 

      Summers (2000) cita que uma série de países sofreram choques negativos de elevada 

magnitude sobre seus termos de troca, nível de confiança do investidor e/ou em seu sistema 

financeiro nacional. Abaixo, o autor descreve quatro fatores relevantes verificados em seis 

importantes crises financeiras ocorridas em países emergentes durante a década de 1990, a 

saber: Brasil, Coréia do Sul, Indonésia, México, Rússia e Tailândia: 

      (i) Fragilidades nos sistemas bancário e financeiro desempenharam importante papel na 

crise dos casos contidos na amostra; (ii) A existência de taxas fixas de câmbio, sem a devida 

contrapartida advinda da política monetária, fora precedente às crises; (iii) Políticas 

monetárias excessivamente inflacionárias, déficits fiscais elevados ou mesmo volumosos 

déficits em conta corrente, apesar de estarem presentes na maioria das crises, não foram 

antecedentes destas; (iv) Fragilidades no Balanço de Pagamentos dos países, tanto por parte 

do governo bem como do setor privado, consistiram em fatores relevantes para todas as crises 

analisadas. 

      Mitchell (1923) descreve que a vasta experiência, maior conhecimento sobre o ambiente 

de negócios em outros países e melhores bases de dados disponíveis para análises estatísticas, 

têm caracterizado as crises como eventos “anormais”, cada qual decorrente de uma causa 

específica. No entanto, o mesmo autor contrapõe esta afirmação, citando que crises 

econômicas decorrem dos “ciclos de negócios” [business cycles], descartando, portanto, a 

denominação de evento “anormal” para crises. 

      Portanto, espera-se que uma crise seja seguida por uma depressão, à depressão segue-se 

um restabelecimento/ recuperação, ao restabelecimento/ recuperação segue-se uma fase de 

prosperidade e desta germina uma nova crise, conforme fluxograma a seguir: 
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Figura 1: Ciclo de negócios proposto por Mitchell (1923) 

Fonte: adaptada de Mitchell (1923) 

 

      Ciclos tal como acima estruturado, podem ser verificados por, aproximadamente, um 

século nos Estado Unidos, dois séculos nos Países Baixos, Inglaterra e França, sendo possível 

observá-lo também, em menores períodos de duração, na Áustria, Alemanha, Itália, Espanha e 

países escandinavos. (Mitchell, 1923) 

      O quadro abaixo define os tipos de crises da seguinte forma: 

Tipo de Crise Definição e/ou Critérios 

Crise Bancária 
 
Tipo I: sistêmica (severa) 
 
Tipo II: dificuldade 
financeira (branda ou 
moderada) 

Crises bancárias são caracterizadas com base em dois tipos de 
eventos: 
(I) corridas bancárias que resultam no fechamento, na 
incorporação ou na assunção do controle de uma ou mais 
instituições financeiras pelo setor público. 
(II)  caso não ocorram corridas bancárias, fechamento, 
incorporação, assunção do controle ou ajuda em grande escala, 
pelo governo, de importante instituição financeira (ou grupo de 
instituições financeiras), que marcam o começo de uma 
sucessão de medidas semelhantes em relação a outras 
instituições financeiras. 

Crise de Dívida Externa 
Não pagamento do principal e juros de dívidas pelos governos, 
na data devida ou dentro do período de carência especificado. 

Crises de Dívida Interna 

Para este tipo de crise, aplica-se a definição acima, referente à 
crise de dívida externa. Ademais, as crises de dívida interna 
envolvem, por vezes, o congelamento de depósitos bancários 
e/ou a conversão compulsória desses depósitos de dólares para 
moeda local. 

Quadro 1: Definição de Crises Financeiras  

Fonte: adaptada de Reinhart e Rogoff (2010) 

  

      Ademais, fraquezas institucionais (“grifo nosso”) consistem em um fator complicador 

adicional em momentos de crise. Em momento posterior a crise, a debilidade de instituições 

legais e regulamentares dificultam o processo de reestruturação. (Calomiris et al., 2004) 

4. Prosperidade1. Crise 2. Depressão 3. Recuperação

Caminho para uma Nova Crise
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      Segundo Allen e Gale (2000), a importância das crises financeiras deve-se ao fato de 

acarretarem, em elevação dos custos de intermediação financeira, restrição ao crédito e 

diminuição do nível de atividade econômica. 

     Marçal et al. (2011) cita que a ocorrência de choques adversos na economia pode ser 

verificada por meio de seus desdobramentos, os quais, amiúde, acarretam em: redução dos 

preços de ativos, redução de liquidez financeira, elevação sobre custos de captação no 

mercado internacional e impossibilidade temporária de acesso ao mercado de crédito nacional 

ou internacional. 

2.2      Tipificação de Contágio Financeiro 

      Até os anos 1980, as crises originadas em mercados financeiros eram analisadas sob o 

prisma de acontecimentos individuais, desconsiderando potenciais interações, 

interdependências ou mesmo contágio entre economias e mercados financeiros de diferentes 

países, regiões e/ou blocos econômicos. Em decorrência das crises econômico-financeiras da 

década de 1990, constatou-se que determinadas crises não ocorriam necessariamente devido 

aos problemas internos dos respectivos países originadores, as quais também não se 

limitavam a afetar apenas o país de origem, alastrando suas consequências negativas de modo 

acelerado para uma série de outros países, proporcionando um efeito dominó. (Costa, 2009) 

      Os mercados de capitais internacionais, em particular os mercados de países emergentes, 

apresentam evidências de volatilidade acentuadas. Por razões que nem sempre são evidentes à 

época da crise, determinados eventos financeiros desencadeiam uma súbita reação em cadeia, 

afetando negativamente países de uma mesma região e, em determinados casos, países 

localizados também outras regiões do planeta.2 

      Kaminsky et al. (2003), referem-se ao termo contágio no momento em que um evento 

negativo gera efeitos relevantes e imediatos sobre uma série de países, acarretando de modo 

acelerado (em poucos dias ou horas) em consequências desastrosas, reação esta denominada 

como "veloz e furiosa". Choques externos comuns, tais como variações sobre as taxas de 

juros internacionais ou preços do petróleo, não são considerados contágio. 

      Masson (1998) identifica três categorias em que as diferentes teorias podem ser 

aglutinadas. Primeiro, a teoria dos Monsoonal Effects (“grifo nosso”) sugere que as crises 

financeiras aparentam serem contagiosas em decorrência de fundamentos macroeconômicos 

semelhantes em diferentes países. Segundo, crises financeiras podem ser transmitidas entre 

países por meio de Spillovers (“grifo nosso”), nos quais uma crise afeta outro país por meio 

                                                 
2  Ver Dornbush et al. (2000) e Kaminsky et al. (2003). 
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de suas inter-relações econômicas. Terceiro, a teoria de Contágio Puro (“grifo nosso”) afirma 

que há sobressaltos nos mercados, variando de um status de "equilíbrio bom" para um status 

de "equilíbrio ruim".3 

      Os dois primeiros casos (monsoonal effects e spillovers) consistem em eventos de 

interdependência (“grifo nosso”). Crises oriundas de interdependência são previsíveis por 

meio da análise sobre fundamentos macroeconômicos, mas, o terceiro caso (contágio puro) 

consiste em elevada correlação de indicadores financeiros e econômicos entre países, a qual 

apresenta baixo grau de acuracidade preditiva. (Pesaran e Pick, 2007) 

      Segundo interpretação de Dornbush et al. (2000), contágio financeiro refere-se à 

propagação de distúrbios com viés negativo entre os mercados, em um processo verificado 

por meio de co-movimentos (“grifo nosso”) das taxas de câmbio, preços de ações, spreads de 

dívidas soberanas e fluxos de capital, sendo as causas para viabilização de contágio financeiro 

segregadas em duas categorias: spillovers e contágio. Os spillovers resultam da 

interdependência entre as economias de mercado, a qual significa que choques adversos, de 

natureza global ou local, podem ser transmitidos entre países em decorrência de sua relações 

econômicas e/ou financeiras. Por sua vez, o contágio financeiro envolve um tipo de crise 

financeira não perceptível analisando-se fundamentos macroeconômicos, pois, consiste no 

resultado do comportamento de investidores ou outros agentes financeiros. 

      Beine e Candelon (2007) enfatizam que a extensão da sincronização do mercado 

financeiro é de extrema importância para um grande número de agentes econômicos, sendo 

crucial para a efetiva seleção de um portfólio de investimentos adequado. 

      Forbes e Rigobon (2001) definem contágio como um “aumento significativo nas inter-

relações de mercados, o qual ocorre posteriormente a um choque em um país ou grupo de 

países”. Caso os co-movimentos não aumentem significativamente após um período de 

choque adverso, elevados níveis de correlação entre mercados sugerem fortes ligações 

econômicas e financeiras entre os dois países, devendo esta situação ser classificada como 

interdependência. 

      Edwards (2000) define ser mais adequado restringir o termo contágio econômico para 

situações em que a extensão e magnitude cujas quais um choque é propagado 

internacionalmente excedem o que fora esperado ex-ante. 

      Importante ressaltar as implicações acerca da distinção entre contágio puro e 

interdependência entre países, pois, os investidores necessitam ajustar o nível de risco dos 

                                                 
3 Ver Pesaran e Pick (2007) 
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ativos disponíveis no mercado, para fins de seleção e composição de suas carteiras de 

investimentos, considerando-se que os mercados, potencialmente, possuirão uma correlação 

mais elevada após a ocorrência de choques adversos. (Pesaran e Pick, 2007) 

       

2.3      Vetores de Agravamento e Propagação de Crises (Canais de Transmissão) 

      Conclusões sobre os motivos e formas de transmissão de contágio financeiro divergem no 

sentido de atribuir responsabilidade a diferentes canais de propagação, tais como nível de 

competitividade, volume e perfil da dívida pública e relações comerciais internacionais, 

sugerindo ser complicado explanar de modo satisfatório crises financeiras, sem analisar 

vetores que contribuíram de modo decisivo para a ocorrência de determinadas crises e 

contágios financeiros. 

      Obsfeld (1996) cita cinco vetores para propagação de crises entre países, sendo: (1) Taxa 

de Câmbio: ataque especulativo que acarreta na desvalorização da moeda de um país, 

reduzindo o nível de competitividade de um parceiro comercial a ponto de que sua taxa de 

câmbio também seja exposta a crises; (2) Dívida Publica: governos com elevado grau de 

endividamento, sendo a sua maioria com vencimentos no curto prazo ou dívidas atreladas a 

taxas nominais flutuantes poderão ser acometidos com um abrupto aumento da carga fiscal; 

(3) Instituições Financeiras: muitos intermediários financeiros ficam sob pressão no momento 

em que as taxas de juro de mercado elevam-se de forma inesperada. A perspectiva de que o 

banco central expandirá a base monetária, expõe o governo a uma potencial pressão sobre 

suas reservas internacionais; (4) Distribuição de Renda: alterações inesperadas na taxa de 

juros acarretam em redistribuição de renda no mercado interno, as quais o governo pode 

considerar como inapropriada; (5) Taxas de Juros Reais: com preços internos estáveis, 

elevações nas taxas de juros nominais implicam em altas sobre as taxas de juros reais de curto 

prazo. 

      Dornbusch et al. (2000) citam co-movimentos de taxas de câmbio, preços de ações, 

variações da dívida soberana e fluxos de capital, a fim de explanar a propagação de 

distúrbios no mercado financeiro internacional. Os autores também consideram a 

possibilidade de contágio causado por fenômenos denominados "irracionais", tais como 

pânicos financeiros, efeito manada (herd behavior) e perda de confiança por parte dos 

investidores. Ademais, relações comerciais, padrões regionais e similaridades em 

fundamentos macroeconômicos tornam países vulneráveis a uma maior volatilidade, podendo 

ser transmitida por meio de credores em comum e/ou através de ações de investidores que 

operem em centros financeiros internacionais. 
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      A amplitude do contágio financeiro será afetada de forma significativa em decorrência da 

exposição prévia a empréstimos em moeda estrangeira, tamanho relativo da dívida do 

governo e problemas presentes no sistema bancário. (Masson, 1998) 

      Allen e Gale (2000) ressaltam que o padrão da interconexão dos depósitos interbancários 

entre diferentes países/ regiões é crucial na determinação do nível de propagação de uma 

crise financeira. Kaminsky et al. (2003) ressaltam que o termo contágio relaciona-se com uma 

entrada substancial de capital em determinado país, sendo que uma efetiva proteção contra 

eventual ocorrência de contágio financeiro pode não ser viável em países que liberalizaram 

seu setor financeiro. 

      Calvo e Reinhart (1996) citam cinco canais pelos quais o contágio financeiro pode 

ocorrer. (1) o elevado nível de integração entre mercados de capitais possibilita a transmissão 

de choques de forma rápida; (2) padrões e acordos comerciais contribuem para a transmissão 

de choques; (3) práticas institucionais podem também ser uma fonte de spillovers; (4) um 

mecanismo para a ocorrência de spillovers pode existir na forma seleção por parte de 

investidores estrangeiros acerca do país a ser investido, o qual privilegia os maiores países, e; 

(5) estudos recentes sobre o crescimento econômico salientam os papéis desempenhados por 

fatores tecnológicos e pela instabilidade política para a ocorrência de contágio regional. 

      Em pesquisa acerca da transmissão da Crise do Subprime aos países emergentes, Dooley e 

Hutchison (2009) verificaram que, após o anúncio de notícias divulgando fatos relevantes do 

mercado americano aos países emergentes, seus respectivos mercados eram impactados 

rapidamente. Um evento que afetou todos os mercados emergentes analisados foi à 

divulgação de quatro notícias-chave envolvendo a falência do banco Lehman Brothers. 

      Eichengreen et al. (1996) citam dois canais de transmissão de crises, sendo o primeiro as 

relações comerciais e o segundo as semelhanças nos fundamentos macroeconômicos. Os 

autores classificam as relações comerciais como o canal dominante para o contágio de crises 

entre países, havendo relação com a elevação da probabilidade de ataques especulativos 

contra determinada moeda nacional. 

 

2.4      Equidade do Contágio Financeiro 

      Conforme evidenciam as crises do Subprime (2008) e das Dívidas Soberanas Europeias 

(2010), crises e contágio financeiro não são características exclusivas de países emergentes. 

Em 1992, uma crise atingiu o ERM (Exchange Rate Mechanism), o qual fora concebido como 

um mecanismo de estabilização cambial para uma série de países europeus, no momento em 

que países como o Reino Unido, Portugal e Espanha, dentre outros, sofreram ataques 
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especulativos. Entre 1985 e 1986, em decorrência da expansão do nível de crédito, a Noruega 

sofreu um processo que culminou em uma bolha de ativos. No final da década de 1980, o 

Japão também implementou um processo de liberalização financeira, tendo como 

consequência uma expansão do seu nível de crédito e uma bolha sobre os ativos reais (Marçal 

et al., 2011) 

      Portanto, episódios de crises econômicas e subsequentes contágios financeiros não se 

caracterizam por afetar especificamente determinado tipo de país ou região, sendo que estes 

eventos negativos acometem de forma indiscriminada países desenvolvidos e emergentes, em 

todos os continentes. 

       

2.4.1      Epicentro Emergente: Crises na América Latina e Ásia 

      A seguir são apresentados, brevemente, os históricos de duas importantes crises ocorridas 

em países emergentes na década de 1990, iniciando-se pela crise mexicana e tendo 

continuidade com a crise na Ásia. 

Crise na América Latina (1994). Em período anterior a dezembro de 1994, o México era 

considerado um caso de sucesso devido as suas reformas para o aprofundamento de sua 

diretriz de econômica de mercado. No entanto, após dois substanciais ataques especulativos, 

em março e novembro, o México tentou uma desvalorização de 15% sobre sua moeda, em 

dezembro de 1994. O mercado reagiu de forma contundente, sendo que um ataque final 

pressionou as reservas de divisas bem abaixo do nível "mínimo tolerável" pelo Banco Central 

do México, havendo, nos dias subsequentes, quedas acentuadas, principalmente, nos 

mercados da América Latina. (Calvo e Mendoza, 1996) 

      O México teve de praticar uma taxa de câmbio flutuante, sendo que as taxas de juros 

elevaram-se acentuadamente, e a subsequente restrição de liquidez resultou na pior recessão 

do país das últimas décadas, fazendo também com que o sistema bancário ficasse próximo ao 

colapso. Uma série de eventos importantes em decorrência da crise mexicana demonstrou o 

quão sensíveis são os mercados internacionais acerca da divulgação de notícias negativas que 

podem não estarem diretamente relacionadas com os fundamentos macroeconômicos de 

determinado país, sugerindo, portanto, que os investidores globais demonstram atuarem, em 

determinados momentos de tensão, conforme o comportamento denominado "efeito manada". 

(Calvo e Mendoza, 1996) 

      A crise mexicana consiste em um exemplo de um novo tipo de crise sobre a balança de 

pagamentos, associada com uma corrida massiva, realizada por investidores globais, contra os 
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Tesobonos, propagando a crise sobre mercados emergentes em todo o mundo. (Calvo e 

Mendoza, 1996) 

Crise Asiática (1997). A crise da Ásia foi iniciada no momento em que investidores alocaram 

relevante volume de capital em países como Tailândia, Indonésia, Coréia do Sul e Malásia. Os 

mercados acionários destes países tornaram-se supervalorizados, acarretando em bolhas 

imobiliárias, elevação de concessão de empréstimos mais arriscados, multiplicação dos 

déficits em conta corrente, na medida em que o investimento privado (em volume excessivo e 

de baixo retorno) superou a poupança interna. No momento em que se intensificou o 

sentimento de dúvida, por parte do mercado, acerca da capacidade do governo da Tailândia 

em garantir a estabilidade da cotação de sua moeda (baht), iniciou-se um processo de pânico 

generalizado em países emergentes asiáticos. (Mihm e Roubini, 2010) 

      As pressões sobre a moeda Tailandesa, ocorridas no primeiro semestre de 1997, 

acarretaram em acentuada valorização da taxa de câmbio real, causando elevação da dívida 

externa, deterioração fiscal e crescentes dificuldades no setor financeiro. A confiança do 

mercado foi negativamente afetada em decorrência de atrasos na implementação de reformas 

para o setor financeiro, incertezas políticas e dificuldades das autoridades em comunicar 

eficazmente o programa econômico de recuperação. Em momento posterior, a moeda da 

Indonésia foi fortemente pressionada, fazendo com que a dívida externa de curto prazo do 

setor privado fosse elevada aceleradamente, evidenciando deficiências no setor financeiro e 

levantando dúvidas sobre a capacidade defensiva de sua paridade cambial. (Lane et al., 1999) 

      Inicialmente, a Coréia do Sul aparentava ter sido pouco afetada pela crise, mas, possuindo 

elevado nível de dívida de curto prazo e nível moderado de reservas internacionais, o país 

estava vulnerável a mudanças de sentimento por parte do mercado. As condições de 

financiamento externo deterioraram-se significativamente ao final de outubro de 1997, sendo 

que a moeda nacional depreciou-se acentuadamente, enquanto as reservas cambiais 

declinaram rapidamente. (Lane et al., 1999) 

      A euforia na região provocou recessões também em muitos países em desenvolvimento, 

notadamente na América Latina, sendo que, de acordo com pesquisa realizada por Dornbush 

et al. (2000), aproximadamente, 40% da economia global estavam em recessão em 1999, em 

decorrência de diminuições acentuadas nos PIBs, principalmente, dos países emergentes. 

 

2.4.2      Epicentro Desenvolvido: Crises do Subprime e Dívidas Soberanas Europeias 

      Abaixo é descrito, resumidamente, o encadeamento das crises do Subprime e das Dívidas 

Soberanas das Dívidas Europeias, as quais tiveram origem em países desenvolvidos. 
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Crise do Subprime (2008). Há mais de oito décadas antes da Crise do Subprime, Mitchell 

(1923) argumentava que a “expansão de crédito, a qual é parte integrante de momentos de 

expressivo crescimento econômico, concede uma aparência de maior prosperidade aos 

negócios, a qual acaba por demonstrar-se irrealista”. 

      A partir dos anos 1980, os Estados Unidos e o Reino Unido, a fim de encontrarem novas 

fontes para a manutenção do crescimento econômico, promoveram a desregulamentação de 

uma série de segmentos econômicos, dentre os quais, a indústria financeira. Os países que 

perpetraram desregulamentações em determinados mercados obtiveram benefícios, tais como 

maiores níveis de empreendedorismo e inovação. Entrementes, de forma concomitante, nestes 

países houve crescimento da desigualdade de renda, sobre o qual os governos lidaram de 

modo equivocado, não qualificando sua mão-de-obra a fim de habilitá-la a atuar na nova 

economia (knowledge economy), mas, compensando esta desigualdade de renda por meio da 

ampliação do acesso a crédito de baixo custo. (Rajan, 2012) 

      A crise denominada Subprime, iniciou-se no verão de 2007, tendo sido desencadeada pela 

deterioração da qualidade de hipotecas de elevado risco dos Estados Unidos, propagando-se 

rapidamente para diferentes classes de ativos e mercados financeiros, sendo que a elevação na 

inadimplência das hipotecas classificadas como Subprime, impulsionada pela elevação 

contínua das taxas de juros de refinanciamento residencial e concomitante queda sobre os 

preços das residências, resultou na incerteza sobre o valor de uma série de produtos 

estruturados de crédito que possuíam esses ativos em suas respectivas carteiras de 

investimento. (Frank e Hesse, 2009) 

      Como resultado, as agências de rating rebaixaram muitos dos títulos que possuíam relação 

com esses ativos, e também anunciaram mudanças em suas metodologias para classificação 

de ativos desse tipo. Logo, tornou-se evidente que uma ampla gama de diferentes instituições 

financeiras estava exposta a muitos desses títulos lastreados em hipotecas. Por conseguinte, 

houve declínio sobre o nível de empréstimos interbancários por motivos de liquidez e risco de 

crédito, acarretando em uma corrida em busca de liquidez (run for liquidity). Com a drástica 

diminuição da liquidez em muitos títulos lastreados em ativos de hipotecas, inicialmente e em 

particular nos Estados Unidos, espirais de liquidez ocorreram, tendo a liquidez de mercado e a 

liquidez de financiamento sido significativamente impactadas e retroalimentada mutuamente. 

(Frank e Hesse, 2009) 

      Em decorrência de os mercados interbancários em diversos países desenvolvidos terem 

tornado-se disfuncionais, em agosto de 2007, houve inequívoca evidência da ocorrência de 

um movimento denominado corrida para a qualidade ("run for quality”) por parte dos 
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investidores. Por exemplo, o preço do ouro, cujo qual é considerado uma alternativa segura 

para armazenamento de valor em tempos de turbulência financeira, foi de US$ 660 a onça, em 

agosto de 2007, para US$ 1.002 a onça (elevação de 52%, aproximadamente) durante o 

período de resgate do banco Bear Stearns pelo JP Morgan e anúncio do Federal Reserve 

acerca do Primary Credit Dealer Facility, em 16 de março de 2008. (Frank e Hesse, 2009) 

      Em particular, os fluxos de capital aos países emergentes tornaram-se negativos. Os 

investimentos nos países emergentes começaram a diminuir rapidamente no início de 

setembro de 2008, impulsionado pela queda acentuada do apetite por risco global após o 

colapso do Lehman Brothers e do receio de que os países emergentes seriam afetados pela 

recessão presente nas economias avançadas. Os ganhos obtidos nos mercados de ações de 

países emergentes durante o período que antecede a Crise do Subprime foram exterminados 

em um curto período de tempo. (Frank e Hesse, 2009) 

      Uma interpretação é que a Crise do Subprime tornou os investidores mais cautelosos 

acerca dos riscos presentes em carteiras geridas pelos bancos, por razões em grande parte 

independentes da evolução sobre a economia real, sendo que a falta de informações 

detalhadas sobre os riscos incorridos pelos bancos levou os investidores a considerar os 

bancos, de forma geral, como mais arriscados, em detrimento de analisá-los e discriminá-los 

de forma individualizada. (Eichengreen et al., 2012) 

      Após a falência do Lehman Brothers, a perspectiva de recessão global tornou-se iminente, 

levando a uma maior deterioração das carteiras de empréstimos dos bancos. Neste momento, 

o sistema financeiro mundial tinha-se tornado infectado.  O Lehman Brothers não foi 

socorrido pelo governo dos Estados Unidos, tendo sua falência sido decretada, após 

intensificação da sensibilidade sobre toda uma gama de variáveis econômicas e financeiras. A 

medida em que variáveis econômicas e financeiras deterioraram-se, o resultado foi uma 

verdadeira tempestade sobre os mercados financeiros de muitos países.4 (Eichengreen et al., 

2012) 

Crise das Dívidas Soberanas Europeias (2010). O limiar para o início da Crise das Dívidas 

Soberanas Europeias parece ter sido ultrapassado no momento em que o Bear Stearns foi 

resgatado pelo governo norte-americano, em março de 2008. A crise do Subprime estava em 

andamento por cerca de nove meses, chegando a um ponto em que uma instituição financeira 

importante, com fortes ligações com outras grandes instituições financeiras, estava sob forte 

pressão. (Mody, 2009) 

                                                 
4 Para maiores detalhes sobre contágio financeiro durante a Crise do Subprime, ver Longstaff (2010). 
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      O apoio público, concedido pelo governo dos Estados Unidos, para salvar o Bear Stearns 

engendrou e possibilitou uma ligação entre o setor financeiro e as finanças públicas (“grifo 

nosso”). A principal conclusão do trabalho de Mody (2009) é que esta ligação acabou por 

transparecer deficiências específicas do setor financeiro de cada país europeu afetado durante 

a Crise das Dívidas Soberanas Europeias. 

      Segundo Sgherri e Zoli (2009), posteriormente a falência do Lehman Brothers, os 

investidores começaram a diferenciar os países europeus levando em consideração, dentre 

outros fatores, a relação entre a dívida pública e os respectivos PIBs. Deveras, a crise do 

Subprime pode ter levado a uma "fuga para a segurança" ("Flight to Safety") e "fuga para 

liquidez" ("Flight to Liquidity"). 

      A mensagem implícita enviada ao mercado em decorrência da "permissão" do governo 

americano para o Lehman Brothers falir, foi que o risco de não socorrê-lo era elevado, mas, 

chegou-se a essa decisão com a finalidade e o compromisso público de fortalecer o sistema 

financeiro. Ademais, após o episódio do Lehman Brothers, houve uma reavaliação 

significativa das perspectivas de crescimento econômico global, sendo que países com níveis 

de endividamento mais elevados enfrentaram maior pressão acerca de suas respectivas 

capacidades de honrarem suas dívidas e, portanto, foram os mais apenados. (Mody, 2009) 

      Esta dinâmica de transição parece ter sido evidenciada com a nacionalização do banco 

irlandês Anglo Irish Bank, ocorrida em 15 de janeiro de 2009. Nas duas semanas 

subsequentes, os spreads das dívidas soberanas da zona do euro elevaram-se acentuadamente, 

ressaltando-se a diferenciação pela vulnerabilidade do setor financeiro e da dívida pública. 

(Mody, 2009) 

      Após o início da crise financeira, a exposição dos governos em relação à fraqueza presente 

no setor financeiro também pode ter se tornado um fator explicativo para os spreads 

soberanos na zona do euro. Determinados países comprometeram elevado volume de capital a 

fim de garantir a solidez de instituições financeiras, estabelecendo um elo potencialmente 

importante entre a crise no setor financeiro e os resgates no setor público. (Sgherri e Zoli, 

2009) 

      Ademais, em alguns países, os mercados também parecem estar, paulatinamente, mais 

preocupados com a solvência dos sistemas bancários nacionais. Os mercados financeiros 

parecem ter respondido à significativa deterioração fiscal de determinados países, exigindo 

maiores prêmios de risco soberano para a maioria dos países, e diferenciando-os muito mais 

em comparação com o período anterior as crises do Subprime. (Sgherri e Zoli, 2009) 
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      Ao final da década de 1990, Masson (1998) cita que “uma crise pode levar os investidores 

a reavaliarem os fundamentos de outros países, mesmo que estes não tenham mudado, ou 

acarretar em uma mudança na tolerância ao risco dos investidores”. Portanto, em momentos 

em que o nível de confiança do investidor está elevado, o que ordinariamente ocorre em 

períodos de estabilidade, os investidores tendem a serem menos cautelosos no que tange aos 

indicadores e fundamentos macroeconômicos dos mercados em que investem, sendo que no 

momento em que o sentimento de confiança torna-se escasso, é realizada uma imediata e 

individualizada reavaliação para cada país em que o investidor possui, ou cogita possuir, seu 

capital alocado. 
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3      Correlações Condicionais Dinâmicas 

      Nesta parte do presente estudo, serão apresentados modelos GARCH multivariados com a 

finalidade de explanar e justificar a predileção pela seleção de modelos de correlações 

condicionais dinâmicas para testar a hipótese de contágio financeiro entre 14 países do G20, 

como consequência das turbulências vivenciadas no mercado, decorrentes das crises do 

Subprime (2008) e das Dívidas Soberanas da Europa (2010). 

 

3.1      Modelos GARCH Multivariados 

      Os modelos ARCH e GARCH tornaram-se ferramentas importantes na análise de dados 

de séries temporais, especialmente acerca de séries temporais em finanças, sendo 

especialmente úteis para a análise e previsão de volatilidade. 

      O modelo GARCH adota a não linearidade dos retornos dos ativos, com a finalidade de 

recuperar a variância condicional de séries estacionárias por meio de estrutura autoregressiva 

no quadrado dos retornos, previamente tratados para a média condicional. A especificação 

mais utilizada do modelo GARCH considera que o melhor previsor sobre a variância do 

próximo período consiste na média ponderada da variância média de longo prazo, a variação 

prevista para o respectivo período e as novas informações do respectivo período, que consiste 

no resíduo mais recente elevado ao quadrado. (Engle, 2002) 

      Supondo um vetor de retornos rt, de ordem n × 1, considerando-se o modelo 

 rt = µt + ɛt   
sendo que µt = E(rt | ℱt-1) é o vetor de médias condicionais, dada a informação passada e o ɛt 

é um vetor de inovações da série no instante t. Podemos supor que µt siga um vetor VARMA 

multivariado, sendo 

μ� = � Ф�
�

���
���� − � Θ

�

���
���� 

sendo possível acrescentar a equação acima um vetor de covariáveis. 

Definamos Ht como a matriz de covariâncias condicionais, de ordem n × n, dada a 

informação passada ℱt-1, sendo, 

Ht = Cov(rt | ℱt-1) = Cov(ɛt | ℱt-1) 
      Portanto, um modelo de volatilidade para a série de retornos r t será dado pela equação     

rt = µt + ɛt, em adição a equação 

ɛt = Ht1/2zt 
em que E(zt) = 0 e Cov(zt) = In. 
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      Existem uma série de possibilidades de generalizações de modelos univariados de 

volatilidade para o caso de n séries. No entanto, para n grande, haverá uma quantidade 

considerável de parâmetros a estimar, visto que Ht possuirá n(n + 1)/2 parâmetros 

desconhecidos. Cabe ressaltar que um dos objetivos consiste em identificar modelos 

parcimoniosos. 

      Existem três abordagens para a construção de modelos do tipo GARCH multivariados, a 

saber: (I) generalização direta de modelos GARCH univariados, tais como VEC, BEKK e 

modelos fatoriais; (II) combinações lineares de modelos GARCH univariados, tais como 

modelos ortogonais generalizados e fatoriais latentes; (III) combinações não-lineares de 

modelos GARCH univariados, tais como modelos de correlações condicionais constantes e 

dinâmicas. 

      O modelo abaixo consiste em uma extensão do caso multivariado do modelo EWMA 

Ht = (1 – λ)rt-1r΄t-1 + λHt-1 
      Dados λ e Ht, as matrizes de covariâncias estimadas podem ser obtidas de forma recursiva. 

 

Modelo VEC. A forma geral do modelo VEC supõe que cada elemento de Ht seja uma função 

linear de erros ao quadrado e produtos de erros valores defasados de elementos de Ht. 

Primeira Definição. O modelo VEC (1,1) é definido por5 

 ht = A0 + Aɳt-1 + Bht-1  
sendo 

ht = vech(Ht), 

ɳt = vech(ɛtɛt΄) 
      Cabe ressaltar que o vech(·) denota o operador responsável por transformar a parte 

triangular inferior de uma matriz n × n em vetor n(n + 1)/2 × 1. A e B são matrizes 

quadradas de ordem n(n + 1) / 2, sendo A0 um vetor de ordem n(n + 1)/2 × 1 e o número 

de parâmetros consiste em n(n + 1) (n(n + 1) + 1/2. 

      Uma simplificação é o VEC Diagonal, em que cada hij,t depende apenas de sua defasagem 

e de valores prévios de ɛitɛjt. Neste caso, a quantidade de parâmetros é reduzida para n(n + 
5)/2. 

Segunda Definição. O modelo VEC Diagonal (1,1) é definido por 

 Ht = A0 + A ʘ (ɛt-1ɛ΄t-1) + B ʘ Ht-1  

                                                 
5 Ver Morettin (2011) 
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      Consistindo A e B em matrizes simétricas e ʘ consiste no produto de Hadamard 

(multiplicação elemento por elemento). A matriz Ht pode não ser positiva definida, sendo que 

esta será positiva para todo t, se A0, A, B e H0 forem positivas definidas.6 

 

Modelo BEKK (Baba, Engle, Kraft e Kroner). Os modelos BEKK foram introduzidos por 

Engle e Kroner, em 1995, sendo o modelo BEKK(1,1) definido por 

  Ht = A0A΄0 + Aɛt-1ɛ΄t-1A΄ + BHt-1B΄  
o qual A0 consiste em triangular inferior e A, B consistem em matrizes n × n irrestritas, 

possuindo o referido modelo n(5n + 1)/2 parâmetros. Sendo, por exemplo, n = 3, haverão 

24 parâmetros.7 

 

GJR GARCH (Glosten, Jagannathan e Runkle). O modelo GJR-GARCH permite que a 

variância condicional responda de forma diferente para as inovações passadas, tanto negativas 

bem como positivas. O modelo GJR (1,1) pode ser expresso como 

σ2t = ω + αɛt-12 + γɛ2t-1I(ɛt-1 < 0) + βσ2t-1 

em que  I(·) consiste na função indicadora. A formulação do modelo GJR está relacionada 

com os modelos TGARCH e GARCH Assimétrico (AGARCH). 

      Ao estimar o modelo GJR considerando retornos sobre índices de ações, é normalmente 

esperado que este seja positivo, de forma que a volatilidade eleva-se proporcionalmente mais 

após choques negativos, comparativamente com choques positivos. Esta assimetria é, amiúde, 

referida na literatura acadêmica como "Leverage Effect". 

 

3.2      Modelo de Correlações Condicionais Constantes (CCC) 

      A matriz de covariância condicional do modelo de Correlações Condicionais Constantes 

pode ser decomposta conforme segue: 

Ωt = RtDtRt 
      Em que Rt denota a matriz N×N de correlações condicionais com o elemento típico 

B�C� = DEF���(ε��, εC�)
HI����(ε��)�/J HI����(εC�)�/J 

e Dt denota a matriz diagonal N×N com o elemento Vart-1 (ɛit). 

      O modelo CCC-GARCH proposto por Bollerslev (1990) assume que as correlações 

condicionais são constantes ρijt = ρij, de modo que a variação temporal em Ωt é determinada 

                                                 
6 Ver Morettin (2011) 
7 Ver Bollerslev (2009) e Morettin (2011) 
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somente pelas variâncias oriundas da variação temporal condicional para cada um dos 

elementos em ɛt. 

      A suposição supracitada simplifica sobremaneira a inferência, a qual requer somente a 

estimativa não-linear de N  modelos GARCH univariados, enquanto Rt = R pode ser estimado 

por meio das correlações amostrais dos respectivos resíduos padronizados. Ademais, 

considerando que cada uma das variâncias condicionais é positiva, o modelo CCC garante que 

as matrizes de covariância condicional resultantes serão positivas definidas. 

 

3.3      Modelo de Correlações Condicionais Dinâmicas (DCC) 

      O modelo multivariado DCC-GARCH, proposto por Engle (2002)8, trata-se de uma 

extensão do modelo CCC, permitindo que as correlações condicionais sejam estimadas a 

vários passos. A fim de facilitar a análise de grandes sistemas dimensionais, o modelo DCC 

básico postula que a variação temporal nas correlações condicionais pode ser descrita pelo 

suavizamento exponencial, tal que 

B�C� = N�C�
N���

�/JNCC�
�/J 

Em que, 

qijt  = (1 – λ)ɛit-1ɛjt-1 + λqijt-1 
consistindo ɛt nas inovações padronizadas e sendo λ < 1. 

 

 

 

3.4      Estimação e Erros-Padrão 

      O modelo de DCC efetua a estimatição em dois estágios, sendo que no primeiro estágio os 

modelos GARCH univariados são calculados para cada resíduo das séries, e no segundo 

estágio os resíduos, transformados pelo seu desvio-padrão estimado durante o estágio inicial, 

são utilizados para estimar os parâmetros do DCC. 

      Consideremos que os parâmetros do modelo, θ, seja escritos em dois grupos (φ1, φ2,..., φk 
= (φ, ψ), em que os elementos de φi correspondem aos parâmetros do modelo GARCH 

univariado para a iésima série de ativos, φi = (ω, α1i,...,αR�i, β1i,..., βS�i). 

      O primeiro estágio resulta na seguinte função de quase-verossimilhança: 
 

                                                 
8 Ver também Tsui e Yu (1999) e Tse e Tsui (2002). 
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ST�	(φ|��) = −	12�	(U	log(2π) 	+ 	log(|YZ|) 	+ 	2	log(|[�|) 	+ 	��́[���YZ[�����)
\

���
	

	
= −	12�	(U	log(2π) 	+ 	2	log(|[�|) 	+ 	��́[��J��)

\

���
	

	
= −	12�	(U	log	(2π) 	+� 	(log(ℎ��)

Z

^��
+	 ���Jℎ��

\

���
))	

	
=	−12� 	(_	log(2π) 	+�(log(ℎ��)

\

���
+	 ���Jℎ��))

Z

^��
	

	
      A qual consiste na soma das funções de log-verossimilhança dos modelos individuais 

GARCH. Posteriormente ao primeiro estágio, por meio da correção da especificação da 

verossimilhança com a matriz de correlações condicionais, temos a seguinte função de quase-

verossimilhança condicional 

STJ	`ψaφb, ��c = −	12�(Ulog(2π) + 2	log(|[�|) + log(|d�|) 	+ 	��́[���d���[�����)
\

���
	

        

= −	12�(Ulog(2π) + 2	log(|[�|) + log(|d�|) 	+ 	e�́d���e�)
\

���
 

	
      O conjunto das seguintes suposições são suficientes para estabelecer a consistência dos 

parâmetros estimados utilizando o processo acima descrito, em complemento as hipóteses que 

visam garantir a integridade do espaço de probabilidade e mensurabilidade das funções de 

quase-verossimilhança9 

S1. θ0	=	(φ0,	ψ0) consiste em um ponto inferior de Θ	=	Φ	×	Ψ, no qual Θ é compacto. 
 
S2. φ0 consiste no único máximo de E[lnf1(r,φ)]	 e ψ0 consiste no único máximo de E[lnf2(r,θ)], no qual r	=	{r1,	...,	rt} refere-se a um processo ergódico estritamente estacionário. 
 
S3. lnf1(r,φ)	e	lnf2(r,φ,ψ) as funções de quase-máxima verossimilhança do primeiro estágio e 
do segundo estágio são de classe C2 na vizinhança de θ0. 
 
S4. k[supφoΦ	||	lnp�(�,φ)||] e k[supθoΘ	lnpJ(�, θ)||] existem e são finitas. 
 
S5. (v.i.)	k[∇φ	lnp�(��,φr)] = 0 e k[||∇φ	lnp�`��,φrc||J] < ∞ 
      (v.ii)	kt∇φ	lnpJ(��, θr)u = 0 e k[||∇φ	lnpJ(��, θr)||J] < ∞ 

                                                 
9 Ver Engle e Sheppard (2001) 
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S6. (vi.i.) k[∇φφ	lnp�(��,φr)] é negativa definida. 
      (vi.ii) k[∇ψψ	lnpJ(��, θr)] também é em negativa definida. 
 

Teorema da Consistência. Sob as hipóteses S1	–	S4:	φb �→ φr, havendo ademais 

(φbn,	ψb)n	=		θzn	 �→	θr	
 
Teorema da Normalidade Assintótica. Sob as hipóteses S1	–	S6, para {p�} e {pJ}, sendo √}(θzn	-	θz0)	~	�	(0, �r���r�ŕ��)				
 
Em que 

�r = �∇φφ	lnp�(φr) 0∇φψ	lnpJ(θr) ∇ψψ	lnpJ(θr)� = 	 ���� 0A�J �JJ� 
 
e 

�r = FI� ��(}��/J�

���
∇φ́	lnp�`��,φrc, }��/J∇ψ́	lnpJ`��,φr,ψrc� = 	 ���� ��J��J �JJ� 

 
Proposição para Especificação de GARCH Univariado. Sendo k���(���J) = 	ℎ��, o gradiente 

parcial da função de log-verossimilhança do segundo estágio concentrada em φ tem esperança 

zero quando avaliado nos parâmetros estimados no primeiro estágio, tal como 

k[∇φ	lnpJ`�,φb�(·), ψbJ(·)u = 0. 
 

Lema da Eficiência. Sendo				θz1	=	θz2s	+	�θθ� -1∇φ	lnpJ`�,φr,ψrc,	em que �θθ�  é um estimador 

consistente da segunda derivada de STJ, e ∇φ	lnpJ`�,φr,ψrc é uma estimativa consistente do 

gradiente de STJ, sendo que _�/J(θz1	–	θr) possui a mesma distribuição limitante que _�/J(θz	–	
θr), na qual θz1	é um estimador eficiente em um estágio e	θz	consiste no estimador padrão de 

um estágio. 

 

3.5      Testes de Especificação 
 
Teste LM Robusto. O procedimento utilizado para o presente estudo embasa-se na 

formulação feita por Wooldridge (1990), o qual fora aplicado anteriormente em trabalhos de 

Frank et al. (2008) e Marçal et al. (2011). 

      Assumindo-se uma distribuição gaussiana para a variável de interesse, define-se a série de 

resíduos generalizados	��� =	���J −	ℎ��, para que, na sequencia, seja construída estatística que 

objetiva testar se um conjunto de condições ��,��� pode prever uma série de resíduos 

generalizados, a fim de demonstrar que D ℓ→ �(�)J . 
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Teste de Contágio Financeiro. A fim de efetuar teste acerca da hipótese de contágio 

financeiro faz-se necessário realizar uma modificação sobre a série de resíduos generalizados, 

devendo considerar uma modificação sobre as correlações ajustadas pelo modelo DCC e 

calculadas por meio da interação entre os primeiros momentos das séries de interesse, 

consistindo em 

��C,� = 	 ��,��C,� −	B��C,� 
      Portanto, testa-se a hipótese de determinados eventos acarretarem em quebras estruturais 

das correlações condicionais das séries analisadas, consistindo em H0 = rejeição da hipótese 

de contágio financeiro entre países do G20. 
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II        ANÁLISE EMPÍRICA 

4         Testando a Hipótese de Contágio Financeiro Global 

      Na literatura acadêmica sobre contágio financeiro, a avaliação sobre sua evolução tem 

sido considerada um indicador importante para a análise de episódios de contágio financeiro. 

Extensa literatura dedicou-se a avaliar quais são os determinantes das correlações em casos 

em que o contágio financeiro pode ser verificado, sendo que na medida em que as pesquisas 

foram sendo aprofundadas, chegou-se a conclusão de que a existência de contágio não pode 

ser considerada somente como um sinônimo de elevado grau de correlação, mas, como uma 

forma de instabilidade estrutural associada com eventos em períodos de crise. (Marçal et al., 

2011) 

      Extensa literatura sobre modelagem de processos de volatilidade condicional seguem o 

trabalho original de Engle (1982) e também Bollerslev (1986), sendo que os modelos 

originais foram generalizados para versões multivariadas, conforme detalhado na Seção 3. 

      4.1      Dados Utilizados na Pesquisa 

      A fim de testar a hipótese de contágio financeiro entre os países analisados, foram 

utilizados dados diários, considerando o registro de fechamento de cada dia dos principais 

índices das bolsas de valores de 14 países membros do G201, os quais foram segregados em 

dois grupos de sete países, sendo um grupo composto por países desenvolvidos e o outro 

grupo composto por países em desenvolvimento/ emergentes, contemplando o período 

analisado desde 12 de janeiro de 2000 até 28 de setembro de 2012. 

      As bases de dados foram extraídas do terminal Bloomberg, totalizando 4.583 registros 

para cada país analisado. 

      Os índices das bolsas de valores que compõem a amostra são: África do Sul (FTSE/JSE 

Africa Top 40 Tradeable), Alemanha (Deutsche Borse AG German Stock – DAX), Arábia 

Saudita (Tadawul All Share TASI), Brasil (Bovespa Brasil São Paulo Stock Exchange), 

Canadá (S&P/Toronto Stock Exchange Composite), China (Shanghai Stock Exchange 

Composite), Estados Unidos (S&P 500), França (CAC 40), Índia (BSE India Sensex 30), 

Inglaterra (FTSE 100), Itália (FTSE MIB), Japão (Nikkei 225), México (Mexican Stock 

Exchange Mexican Bolsa IPC) e Rússia (MICEX). 

Índices das Bolsas de Valores dos Países Desenvolvidos. A Figura 2 apresenta, em conjunto, 

o nível das séries dos sete países desenvolvidos contidos na amostra analisada, contendo os 

índices normalizados para 100 pontos no primeiro dia da amostra, 12/01/2000. No início do 

período analisado, é possível perceber os efeitos da bolha da internet (denominada “bolha 
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pontocom”) e do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 na cidade de Nova Iorque, 

apresentando queda até meados de março de 200310. 

      A partir da Crise do Subprime (2008), todos os países da amostra tiveram forte tendência 

de queda em seus índices e em relativo curto período de tempo, a qual foi iniciada antes da 

falência do Lehman Brothers, devido a importantes fatos ocorridos no início da crise, tais 

como o resgate do Federal Reserve ao banco Bear Stearns, quinto maior banco de 

investimentos dos Estados Unidos à época (14 de março de 2008), a intervenção formal do 

governo dos Estados Unidos sobre as GSEs (Government Sponsored Enterprises), Federal 

National Mortgage Association (Fannie Mae) e Federal Home Loan Mortgage Corporation 

(Freddie Mac), em sete de setembro de 2008, as quais eram responsáveis por parcela maior do 

que 50% do volume de empréstimos do mercado secundário de hipotecas, e a crise de liquidez 

sofrida pela segunda maior seguradora dos Estados Unidos, a American International Group 

(AIG), em 16 de setembro de 2008. 

      Ademais, com exceção de França, Itália e Japão, as bolsas de valores dos demais países 

demonstram um movimento de recuperação a partir de março de 2009, a qual exibe uma 

forma em “V”, a qual é frequentemente retratada em gráficos contendo séries de tempo que 

perpassam períodos de crise e posterior recuperação. No entanto, o mesmo não ocorre com 

França e Itália, provavelmente decorrente do efeito negativo da Crise das Dívidas Soberanas 

Europeias (2010), e Japão, provavelmente, explicado por perdas bilionárias de seus principais 

bancos (tais como Mitsubishi UFJ, Mizuho, Sumitomo Mitsui, Resona, Chuo Mitsui Trust e 

Sumitomo Trust), perspectiva de maior exposição acerca da fragilização de seu setor bancário 

e ocorrência de desastres naturais relevantes (tais como terremotos e o tsunami ocorrido em 

março de 2011). 

      A área destacada no gráfico da Figura 2 relaciona-se ao período a 15/09/208 até 

28/09/2012. Este período classificado no presente estudo como período de “turbulência” foi 

arbitrariamente determinado devido a fato relevante da falência do Lehman Brothers, o qual 

fora emblemático para a crise do Subprime. 

      Verifica-se também que antes da região destacada no gráfico, houve um período de 

euforia causado no mercado devido ações do governo americano que objetivavam evitar ou, 

ao menos, mitigar os efeitos negativos da crise do Subprime, sendo que o pedido de falência 

do Lehman Brothers acarretou em uma quebra de confiança generalizada nos mercados, a 

                                                 
10 Para maiores detalhes acerca da relação entre o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 e respectivos 
impactos sobre o mercado financeiro, ver Mishkin e White (2002). 
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qual pode ser observada por meio dos choques adversos sobre todos os indicadores de bolsas 

de valores dos países analisados no presente estudo. 

 
Figura 2: índices conjuntos das bolsas de valores dos países desenvolvidos (normalizados) 

 

      A Figura 3 apresenta o nível de cada série dos sete países desenvolvidos considerados na 

amostra analisada, sendo os índices normalizados para 100 pontos no primeiro dia da amostra, 

12/01/2000, a fim de verificar com maior clareza as oscilações nas bolsas de cada país contido 

na presente pesquisa. 
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Figura 3: índices individuais das bolsas de valores dos países desenvolvidos (normalizados) 

 
Índices das Bolsas de Valores dos Países Emergentes. A Figura 4 apresenta o nível, em 

conjunto, das séries dos sete países emergentes contidos na amostra analisada, contendo os 

índices normalizados para 100 pontos no primeiro dia da amostra, 12/01/2000. 

      Como é possível perceber na área destacada no gráfico da Figura 2, o qual corresponde ao 

período também destacado no gráfico da Figura 2, o início da Crise do Subprime e a 

comunicação sobre a falência do Lehman Brothers atinge fortemente todos os países 

analisados. Da mesma forma que os países desenvolvidos, os países emergentes apresentavam 

persistente tendência de elevação de seus índices durante os meses que antecedem a Crise do 

Subprime. 

      No grupo de países emergentes, a Arábia Saudita apresenta uma forte oscilação anterior 

ao início da Crise do Subprime, no período de 2003 a 2007, devido, principalmente a elevada 

volatilidade dos preços do petróleo nestes períodos, tendo havido uma valorização do preço 

internacional do petróleo de, aproximadamente, 260% em um período de 35 meses (de 

setembro de 2003 a julho de 2006), seguida de uma desvalorização de, aproximadamente, 

30% em período de sete meses (de julho de 2006 a janeiro de 2007). 

      Diferentemente dos países desenvolvidos, as bolsas de valores dos países emergentes 

demonstraram terem sido pouco afetadas pelas crises ou fatos relevantes ocorridos no início 
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da década de 2000 e que impactaram os mercados financeiros de muitos países, a saber: a 

Bolha da Internet (“Bolha Pontocom”), Crise da Argentina (2001) e o ataque terrorista de 

setembro de 2001. As bolsas dos países emergentes demonstravam tendência inequívoca de 

elevação de seus índices, até o momento em que se inicia a Crise do Subprime. 

 
Figura 4: índices conjuntos das bolsas de valores dos países emergentes (normalizados) 

       

      A Figura 5 contém o nível de cada série dos sete países emergentes considerados na 

amostra analisada, sendo os índices normalizados para 100 pontos no primeiro dia da amostra, 

12/01/2000, a fim de verificar com maior clareza as oscilações nas bolsas de cada país contido 

na presente pesquisa. 
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Figura 5: índices individuais das bolsas de valores dos países emergentes (normalizados) 

 

4.2      Estatísticas Descritivas 

      Com a finalidade de iniciar a análise econométrica, foram calculados os retornos 

compostos dos índices das bolsas de valores dos 14 países analisados. 

Séries dos Índices das Bolsas de Valores dos Países Desenvolvidos. A Figura 6 apresenta os 

retornos compostos dos índices das bolsas de valores dos setes países desenvolvidos 

analisados. Verifica-se que o período de maior volatilidade ocorre com o início da Crise do 

Subprime, elevando-se paulatinamente até atingir seu apogeu, ocorrido entre o segundo 

semestre de 2008 e o início de 2009. 

        Em decorrência do ataque terrorista aos Estados Unidos (setembro de 2011), houve 

também certa elevação da volatilidade no início da década de 2000, afetando os sete países da 

amostra, mas, em escala e magnitude sensivelmente menor se comparada, principalmente, a 

Crise do Subprime (2008) e, de forma menos intensa, a Crise das Dívidas Soberanas 

Europeias (2010). Desconsiderando estes eventos adversos de relativa menor magnitude, é 

possível perceber que os retornos oscilam em torno de uma média fixa, com variância 

aparentemente constante até meados de 2007. 
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Figura 6: retornos compostos dos índices das bolsas dos países desenvolvidos 

 

Séries dos Índices das Bolsas de Valores dos Países Emergentes. Verificando-se os gráficos 

da Figura 7, é possível perceber uma relevante elevação da volatilidade associada à ocorrência 

da Crise do Subprime (2008), principalmente após a falência do Lehman Brothers. Com 

exceção da Crise do Subprime e diferentemente das bolsas contidas na amostra dos países 

desenvolvidos, os retornos referentes às bolsas dos países emergentes demonstram oscilar em 

torno de uma média fixa, com variância aparentemente constante no restante da amostra. 
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Figura 7: retornos compostos dos índices das bolsas dos países emergentes 

 

Correlações das Bolsas de Valores entre os Países do G20. A Tabela 1 demonstra as 

correlações não condicionais calculadas para os 14 países, considerando todo o período 

analisado, sendo que a Tabela 2 contém as correlações não condicionais calculadas para os 14 

países analisados, segregando-se entre períodos de “turbulência” e “moderação”, sendo que os 

dados na parte superior da Tabela 2 correspondem às correlações não condicionais em período 

posterior a decretação de falência do banco Lehman Brothers e os dados na parte inferior da 

Tabela 2 correspondem às correlações não condicionais de período anterior a decretação da 

falência supracitada. 

      É possível verificar que houve elevação em todas as correlações não condicionais durante 

o período classificado como “turbulência” (desde o dia 15 de setembro de 2008 – decretação 

de falência do Lehman Brothers – até 28 de setembro de 2012), em comparação com o 

período pré-crise global, classificado no presente estudo como período de “moderação” 

(desde 12 de janeiro de 2000 até 14 de setembro de 2008). 

      A correlação não condicional média do período de “moderação” foi de 0,280, sendo que 

após da falência do Lehman Brothers até o final do período analisado, a correlação não 

condicional média foi de 0,476, representando uma elevação média de 70%. O aumento da 

correlação não condicional consiste em indício da presença de contágio financeiro entre os 14 
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países analisados, tendo como divisor de cenários (ou seja, do status de “moderação” para 

“turbulência”) a decretação oficial da falência do Lehman Brothers. 

 
Tabela 1: Correlações não condicionais para os retornos dos 14 países analisados, durante todo o período 

analisado. 

 
Tabela 2: Correlações não condicionais para os retornos dos 14 países analisados, durante os períodos de 

“moderação” e “turbulência” e respectivas variações percentuais. 

Afr Ale Ara Bra Can Chi EUA Fra Ind Ing Ita Jap Mex Rus

Afr 1

Ale 0,524 1

Ara 0,115 0,128 1

Bra 0,354 0,472 0,092 1

Can 0,405 0,538 0,093 0,601 1

Chi 0,105 0,080 0,080 0,104 0,074 1

EUA 0,348 0,595 0,094 0,621 0,734 0,027 1

Fra 0,567 0,882 0,122 0,454 0,527 0,088 0,536 1

Ind 0,345 0,280 0,110 0,230 0,238 0,180 0,188 0,296 1

Ing 0,588 0,803 0,125 0,458 0,530 0,094 0,513 0,886 0,307 1

Ita 0,528 0,826 0,129 0,429 0,501 0,087 0,513 0,898 0,290 0,814 1

Jap 0,349 0,270 0,151 0,168 0,200 0,216 0,121 0,310 0,336 0,306 0,274 1

Mex 0,398 0,512 0,083 0,632 0,621 0,079 0,665 0,491 0,233 0,481 0,467 0,178 1

Rus 0,504 0,419 0,128 0,320 0,320 0,092 0,253 0,468 0,306 0,480 0,442 0,295 0,337 1

Totalidade do Período Analisado (12/01/2000 a 28/09/2012)

Afr ∆  Corr Ale ∆  Corr Ara ∆  Corr Bra ∆  Corr Can ∆  Corr Chi ∆  Corr EUA ∆  Corr Fra ∆  Corr Ind ∆  Corr Ing ∆  Corr Ita ∆  Corr Jap ∆  Corr Mex ∆  Corr Rus

Afr 1

Ale
0,671
0,430

56% 1

Ara
0,278
0,035

694%
0,306
0,043

612% 1

Bra
0,535
0,244

119%
0,629
0,379

66%
0,249
0,020

1145% 1

Can
0,519
0,315

65%
0,618
0,481

28%
0,223
0,019

1074%
0,729
0,516

41% 1

Chi
0,268
0,015

1687%
0,219
0,006

3550%
0,165
0,046

259%
0,245
0,033

642%
0,170
0,011

1445% 1

EUA
0,445
0,270

65%
0,667
0,546

22%
0,209
0,027

674%
0,761
0,528

44%
0,805
0,662

22%
0,123
-0,038

424% 1

Fra
0,702
0,469

50%
0,921
0,857

7%
0,271
0,043

530%
0,613
0,350

75%
0,608
0,456

33%
0,228
0,005

4460%
0,610
0,471

30% 1

Ind
0,513
0,250

105%
0,467
0,176

165%
0,284
0,035

711%
0,451
0,113

299%
0,386
0,141

174%
0,301
0,122

147%
0,367
0,066

456%
0,448
0,203

121% 1

Ing
0,716
0,494

45%
0,870
0,758

15%
0,278
0,044

532%
0,617
0,354

74%
0,622
0,449

39%
0,233
0,011

2018%
0,592
0,443

34%
0,921
0,857

7%
0,465
0,211

120% 1

Ita
0,639
0,438

46%
0,852
0,830

3%
0,262
0,046

470%
0,553
0,340

63%
0,558
0,440

27%
0,199
0,006

3217%
0,557
0,464

20%
0,920
0,890

3%
0,409
0,210

95%
0,831
0,809

3% 1

Jap
0,438
0,284

54%
0,372
0,198

88%
0,323
0,060

438%
0,248
0,115

116%
0,262
0,144

82%
0,358
0,132

171%
0,147
0,097

52%
0,389
0,246

58%
0,393
0,304

29%
0,396
0,233

70%
0,340
0,209

63% 1

Mex
0,535
0,318

68%
0,655
0,432

52%
0,271
0,000

n/a
0,789
0,547

44%
0,726
0,558

30%
0,220
0,010

2100%
0,761
0,611

25%
0,608
0,420

45%
0,456
0,120

280%
0,612
0,400

53%
0,558
0,414

35%
0,277
0,115

141% 1

Rus
0,656
0,391

68%
0,595
0,295

102%
0,282
0,046

513%
0,467
0,221

111%
0,417
0,234

78%
0,167
0,048

248%
0,352
0,163

116%
0,607
0,354

71%
0,443
0,222

100%
0,641
0,349

84%
0,566
0,318

78%
0,382
0,223

71%
0,484
0,244

98% 1

Período de Turbulência (15/09/2008 a 28/09/2012) e Período de Moderação (12/01/2000 a 14/09/2008)
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      Importante ressaltar que a comparação ou formulação de testes de hipóteses para a 

diferença das correlações não condicionais acima demonstradas não consiste em 

procedimento válido para fins estatísticos. 

4.3      Estimação dos Modelos GARCH Univariados 

      Tendo em vista que estão incluídos na estimação índices de bolsas de valores provenientes 

de países aparentemente com baixo nível de correlação em termos de fundamentos 

macroeconômicos, é possível entender o conjunto de informação como uma aproximação do 

comportamento geral do mercado financeiro internacional, considerando-se eventuais choques 

sistêmicos adversos enfrentados pela economia global durante o período analisado. 

Séries dos Índices das Bolsas de Valores dos Países Desenvolvidos. Foi estimado um modelo 

GARCH-GJR (1,1), com um processo auto-regressivo de médias móveis ARMA (2,1), sendo 

que a Tabela 3 apresenta as estimativas dos parâmetros, tendo sido o modelo estimado por 

quase-máxima verossimilhança. As estimativas dos parâmetros são apresentadas na Tabela 3, 

sendo que as persistências verificadas são próximas do valor unitário. 

  EUA Can Ale Jap Fra Ita Ing 

Cst (M) 
0,0001 

(0,0001) 
0,0002 

(0,0001) 
0,0002 

(0,0001) 
0,0000 

(0,0002) 
0,0000 

(0,0001) 
0,0000 

(0,0001) 
0,0000 

(0,0001) 

AR (1) 
0,1350 

(0,1636) 
-0,8937 
(0,0490) 

0,2386 
(0,1477) 

0,2191 
(0,3271) 

0,0220 
(0,1357) 

0,3900 
(0,5328) 

-0,0583 
(0,1339) 

AR (2) 
0,0272 

(0,0204) 
0,0566 

(0,0172) 
0,0373 

(0,0161) 
0,0394 

(0,0245) 
0,0281 

(0,0159) 
0,0491 

(0,0202) 
0,0248 

(0,0175) 

MA (1) 
-0,1767 
(0,1629) 

0,9494 
(0,0471) 

-0,2370 
(0,1468) 

-0,1814 
(0,3277) 

-0,0472 
(0,1344) 

-0,3966 
(0,5334) 

0,0186 
(0,1330) 

Cst (V) x 10^4 
0,0061 

(0,0020) 
0,5358 

(0,1710) 
0,0123 

(0,0031) 
0,0209 

(0,0055) 
0,0087 

(0,0025) 
0,0052 

(0,0016) 
0,0065 

(0,0017) 

ARCH (��) 
-0,0138 
(0,0044) 

0,0041 
(0,0062) 

-0,0083 
(0,0049) 

0,0124 
(0,0068) 

-0,0051 
(0,0049) 

0,0039 
(0,0067) 

-0,0022 
(0,0053) 

GARCH (��) 0,9530 
(0,0087) 

0,9520 
(0,0095) 

0,9425 
(0,0082) 

0,9221 
(0,0116) 

0,9512 
(0,0080) 

0,9488 
(0,0072) 

0,9436 
(0,0083) 

GJR (��) 
0,1049 

(0,0150) 
0,0677 

(0,0147) 
0,1109 

(0,0161) 
0,0952 

(0,0213) 
0,0935 

(0,0147) 
0,0852 

(0,0145) 
0,0990 

(0,0151) 

Log Likelihood 15523 15899 14462 14558 14536 14794 15591 

Kurtosis 12,880 14,227 9,422 15,063 9,981 10,241 12,336 

Skewness -0,1371 -0,7019 -0,1150 -0,9177 -0,0881 -0,2211 -0,3282 

Mean 0,0000 0,0001 0,0000 -0,0002 -0,0001 -0,0002 0,0000 

Variance 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 

n observations 4583 

Tabela 3: Modelos GARCH univariados ajustados para os índices das bolsas de valores dos países desenvolvidos 
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      A Figura 8 apresenta as variâncias condicionais estimadas para as séries referentes aos 

países desenvolvidos, sendo possível verificar que houve acentuada elevação da volatilidade 

resultante da Crise do Subprime (2008), afetando de forma semelhante todas as bolsas de 

valores dos países analisados. É possível também observar que durante a Crise do Subprime 

houve uma persistência em relação à manutenção de níveis bastante elevados de volatilidade 

em comparação com a maior parte dos demais períodos das séries analisadas. 

      Ademais, verifica-se uma retomada da elevação da volatilidade, principalmente, de 

Alemanha, Itália e França, decorrentes da Crise das Dívidas Soberanas Europeias (2010), 

ressaltando-se que estas elevações são menores em comparação com os níveis observados 

durante a Crise do Subprime. Tendo em vista a coerência observada entre as tendências dos 

níveis de volatilidade e considerando-se a dependência de cada país em seus fatores 

específicos durante o período de “moderação”, há a expectativa de que haja uma elevação das 

correlações condicionais das séries analisadas durante o período de “turbulência”, seguindo os 

resultados apresentados nas correlações não condicionais apresentadas na Seção 4.2 

(Estatísticas Descritivas dos Retornos). 

 
Figura 8: variâncias condicionais estimadas para as séries referentes aos países desenvolvidos (Modelo GARCH) 

 

Séries dos Índices das Bolsas de Valores dos Países Emergentes. Conforme procedimento 

efetuado para os países desenvolvidos, para o grupo de países emergentes também foi 
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estimado um modelo GARCH-GJR (1,1), com um processo auto-regressivo de médias móveis 

ARMA (2,1), modelo que apresentou o melhor ajuste, sendo que a Tabela 4 apresenta as 

estimativas dos parâmetros, tendo sido o modelo estimado por quase-máxima 

verossimilhança. As estimativas dos parâmetros são apresentadas na Tabela 4, na qual se 

verifica que persistências aproximam-se de serem unitárias. 

  Ara Bra Mex Rus Chi Afr Ind 

Cst (M) 
0,0005 

(0,0002) 
0,0003 

(0,0002) 
0,0005 

(0,0002) 
0,0007 

(0,0002) 
0,0000 

(0,0002) 
0,0003 

(0,0001) 
0,0004 

(0,0003) 

AR (1) 
1,0274 

(0,2070) 
0,0811 

(0,0992) 
0,0773 

(0,1324) 
0,3082 

(0,1769) 
0,3523 

(0,1294) 
-0,1597 
(0,6397) 

1,0829 
(0,0381) 

AR (2) 
-0,1034 
(0,0618) 

0,0628 
(0,0158) 

0,0190 
(0,0243) 

0,0157 
(0,0183) 

0,0716 
(0,0183) 

0,0458 
(0,0455) 

-0,1055 
(0,0223) 

MA (1) 
-0,8729 
(0,1884) 

-0,0469 
(0,0979) 

0,0489 
(0,1314) 

-0,2537 
(0,1741) 

-0,3457 
(0,1263) 

0,2270 
(0,6403) 

-0,9591 
(0,0315) 

Cst (V) x 10^4 
0,0092 

(0,0028) 
0,0411 

(0,0135) 
0,0130 

(0,0048) 
0,0437 

(0,0120) 
0,0127 

(0,0059) 
0,0138 

(0,0036) 
0,0276 

(0,0080) 

ARCH (��) 
0,1031 

(0,0299) 
-0,0023 
(0,0061) 

0,0071 
(0,0050) 

0,0344 
(0,0111) 

0,0258 
(0,0089) 

0,0194 
(0,0090) 

0,0144 
(0,0089) 

GARCH (��) 0,8622 
(0,0177) 

0,9390 
(0,0131) 

0,9424 
(0,0131) 

0,9217 
(0,0129) 

0,9484 
(0,0132) 

0,9295 
(0,0010) 

0,9070 
(0,0168) 

GJR (��) 
0,0978 

(0,0525) 
0,0848 

(0,0180) 
0,0771 

(0,0195) 
0,0526 

(0,0159) 
0,0347 

(0,0140) 
0,0783 

(0,0136) 
0,1194 

(0,0231) 

Log Likelihood 15620 13350 14844 12827 14265 14825 14396 

Kurtosis 16,6344 9,4745 10,4489 20,5870 10,5441 9,4962 9,7823 

Skewness -1,0068 -0,1436 0,0345 -0,8096 -0,0637 -0,0604 -0,3192 

Mean 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0001 0,0003 0,0003 

Variance 0,0001 0,0002 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0002 

n observations 4.583 

Tabela 4: Modelos GARCH univariados ajustados para os índices das bolsas de valores dos países emergentes 

 

      A Figura 9 apresenta as variâncias condicionais estimadas para as séries das bolsas de 

valores dos países emergentes, sendo possível observar que houve elevação da volatilidade 

decorrente das consequências negativas geradas durante a Crise do Subprime. 

      Em relação ao período final das séries analisadas, diferentemente de determinados países 

desenvolvidos, notadamente Alemanha, Itália e França, observa-se um menor legado negativo 

advindo da Crise do Subprime sobre os países emergentes, os quais, por meio dos indicadores 

de suas bolsas de valores, demonstram tendência de recuperação pós-Crise do Subprime, 
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tendo sido pouco ou nada afetados pela crise subsequente (Crise das Dívidas Soberanas 

Europeias). 

 
Figura 9: Variâncias condicionais estimadas para os índices das bolsas de valores dos países emergentes (Modelo 

GARCH) 

Estimação de Modelos GARCH na Presença de Contágio. Os modelos GARCH estimados 

para a presente pesquisa apresentam elevada persistência, sendo que alguns estudos 

demonstram que a existência de mudanças estruturais nas séries analisadas, potencialmente, 

induz o modelo a superestimar a persistência da variância condicional em grandes amostras. 

As quebras estruturais verificadas durante a Crise do Subprime (2008) podem ter induzido a 

alta persistência nos modelos estimados.11 

 

4.4      Estimação dos Modelos DCC 

Séries de Índices Setoriais dos países analisados do G20. As Tabelas 5 e 6 contêm 

parâmetros do modelo DCC (1,1) estimados para os índices das bolsas de valores dos 14 

países analisados no presente estudo, sendo que o Apêndice 1 contém os resultados 

detalhados obtidos na respectiva análise. 

 

                                                 
11 Em pesquisa complementar, Arruda (2012) testa a hipótese de contágio entre diferentes segmentos de mercado 
do Brasil e Estados Unidos.  
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Estimação do Modelo de Correlações Dinâmicas (Engle) 

��DCC ��DCC Log LikelihoodDCC n observations 

0,005665 
(0,000994) 

0,989322 
(0,002897) 

224734 4583 

Tabela 5: Estimativas resumidas do modelo DCC (1,1) ajustado para os índices das bolsas de valores 

 

Teste para Correlação Dinâmica (Engle e Sheppard) 

5 lags 10 lags 

E-S Stat Prob E-S Stat Prob 

 402,018 [0,000000]  436,893  [0,000000]  
Tabela 6: Teste para Correlação Dinâmica (Engle e Sheppard) 

 

         É possível perceber, com base na análise da Tabela 5, que a persistência em termos dos 

parâmetros estimados do modelo DCC é próxima de unitária, bem como a persistência dos 

parâmetros estimados para os modelos GARCH univariados. Ademais, o teste de correlações 

constantes, apresentado na Tabela 6, rejeita a hipótese nula, corroborando, deste modo, com o 

modelo DCC (Correlações Condicionais Dinâmicas). 

Correlações Ajustadas para as Séries de Índices das Bolsas dos Países do G20. As séries de 

correlações condicionais estimadas para os índices das bolsas de valores dos países do G20 

são apresentadas na Figura 10, as quais apresentam, em sua maioria, quedas após os eventos 

que desencadearam a Crise do Subprime, principalmente, a partir de setembro de 2008. 
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CORR_DL Canada_DL Japao 
CORR_DL Japao_DL Inglaterra 
CORR_DL Japao_DL Africa do Sul 
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CORR_DL Brasil_DL Alemanha 
CORR_DL Brasil_DL Inglaterra 
CORR_DL Brasil_DL Africa do Sul 

 

CORR_DL Arabia Saudita_DL Africa do Sul 
CORR_DL Alemanha_DL Africa do Sul 
CORR_DL Inglaterra_DL Africa do Sul 
CORR_DL Africa do Sul_DL India 

CORR_DL Brasil_DL Africa do Sul 
CORR_DL Japao_DL Africa do Sul 
CORR_DL Mexico_DL Africa do Sul 

 

CORR_DL Estados Unidos_DL Africa do Sul 
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CORR_DL Russia_DL Africa do Sul 

 

CORR_DL Canada_DL Africa do Sul 
CORR_DL Italia_DL Africa do Sul 
CORR_DL China_DL Africa do Sul 

 

CORR_DL Arabia Saudita_DL India 
CORR_DL Alemanha_DL India 
CORR_DL Inglaterra_DL India 
CORR_DL Africa do Sul_DL India 

CORR_DL Brasil_DL India 
CORR_DL Japao_DL India 
CORR_DL Mexico_DL India 
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CORR_DL Brasil_DL Mexico 
CORR_DL Japao_DL Mexico 
CORR_DL Mexico_DL Russia 

 

CORR_DL Estados Unidos_DL Mexico 
CORR_DL Franca_DL Mexico 
CORR_DL Mexico_DL China 

 

CORR_DL Canada_DL Mexico 
CORR_DL Italia_DL Mexico 
CORR_DL Mexico_DL Africa do Sul 

 

CORR_DL Arabia Saudita_DL Russia 
CORR_DL Alemanha_DL Russia 
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CORR_DL Mexico_DL Russia 

 

CORR_DL Estados Unidos_DL Russia 
CORR_DL Franca_DL Russia 
CORR_DL Russia_DL China 

 

CORR_DL Canada_DL Russia 
CORR_DL Italia_DL Russia 
CORR_DL Russia_DL Africa do Sul 

 

CORR_DL Arabia Saudita_DL China 
CORR_DL Alemanha_DL China 
CORR_DL Inglaterra_DL China 
CORR_DL China_DL India 

CORR_DL Brasil_DL China 
CORR_DL Japao_DL China 
CORR_DL Mexico_DL China 

 

CORR_DL Estados Unidos_DL China 
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CORR_DL Estados Unidos_DL China 
CORR_DL Franca_DL China 
CORR_DL Russia_DL China 

 

CORR_DL Canada_DL China 
CORR_DL Italia_DL China 
CORR_DL China_DL Africa do Sul 
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Figura 10: Correlações dinâmicas estimadas para os 14 países do G20 

4.5      Teste de Contágio Financeiro entre os Países do G20 

      A presente seção demonstra os resultados dos testes de especificação para investigar 

evidências de instabilidade no modelo DCC-11, as quais podem ser atribuídas às crises 

financeiras analisadas na presente pesquisa. 

      Seguindo metodologia aplicada por Wooldridge (1990, 1991), com a finalidade de definir 

a ocorrência de crise foi verificada a ocorrência de choques negativos acima de 1,8 (valor 

absoluto) sobre o quadrado dos resíduos padronizados dos retornos dos índices das bolsas de 

valores analisados. 

Teste de Contágio sobre os Países do G20. O Apêndice 2 apresenta os resultados dos testes 

de contágio aplicados aos índices das bolsas de valores dos 14 países analisados, sendo 

possível verificar elevada quantidade de casos em que é possível rejeitar a hipótese nula de 

não-contágio. 

      Das 91 correlações condicionais analisadas, com exceção da maioria dos casos de Arábia 

Saudita e determinados casos específicos da China, foram verificadas mudanças estruturais 

nas demais séries de correlações condicionais sob o nível de significância de 1%, sendo, 

portanto, viável constatar que valores extremos dos retornos das séries analisadas estão 

associados a mudanças estruturais nas correlações condicionais entre os 14 países do G20 

analisados na presente pesquisa. Ressalta-se que a provável exceção verificada para o caso da 

Arábia Saudita, possivelmente, pode ser atribuída ao seu baixo nível de integração com os 

demais mercados de capitais analisados na presente pesquisa. 
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5      Conclusão 
 
      Para a presente pesquisa, objetivou-se testar empiricamente a hipótese de ocorrência de 

contágio financeiro entre países desenvolvidos e países emergentes, tendo sido a amostra 

composta por 14 países-membros do G20. A abordagem utilizada consiste na utilização de 

modelos multivariados de volatilidade DCC-GARCH, na versão proposta por Engle e 

Sheppard (2001). 

      Com base nos testes efetuados, conclui-se que houve mudanças estruturais nas correlações 

condicionais analisadas, sendo que os resultados obtidos demonstram evidências favoráveis 

para a existência de contágio financeiro entre países do G20. Verificou-se também que dentre 

as diversas crises financeiras ocorridas durante o período analisado, a Crise do Subprime 

destoa das demais, em decorrência de sua magnitude e elevada velocidade com que se 

propagou, afetando tanto países desenvolvidos como países emergentes. 

      Uma possível explanação para o contágio financeiro decorrente da Crise do Subprime ter 

ocorrido em escala global, não permanecendo limitada a determinado grupo de países com 

características econômico-financeiras semelhantes (países desenvolvidos ou países 

emergentes) ou determinada região geográfica (América do Norte, América Latina, Ásia ou 

Europa), consiste no fato de a referida crise ter sido originada no país que era considerado à 

época como o mais seguro para os investidores (Estados Unidos) e ter afetado rápida e 

primeiramente os demais países do G7, grupo de países também classificados como seguros e 

com os quais os EUA possuem vínculos comerciais e financeiros consolidados. 

      Portanto, o movimento de “fuga para qualidade”, caraterísticos em períodos de crise, 

ficou comprometido, pois, os países que, em teoria, eram mais seguros (G7) foram os 

originadores da crise e os mais afetados por esta, restando ao investidor (teoricamente, 

racional e avesso a maiores níveis de risco) as opções entre (i) alocar seu capital em um 

mercado tradicionalmente mais seguro (países do G7), mas, propagador e primeiro afetado 

por grave crise financeira (Subprime), ou (ii) alocar seu capital em mercados tradicionalmente 

com maiores níveis de risco (países emergentes), mas, inicialmente menos afetados pela Crise 

do Subprime. 

      Conclui-se que em decorrência de uma crise de amplitude global, como foi a Crise do 

Subprime, e tendo o investidor de escolher entre as opções (i) ou (ii), estes não mais 

conseguiam distinguir de forma clara e inequívoca quais seriam os mercados mais seguros 

(com menores níveis de risco) e os mercados mais arriscados para se investir, acarretando em 

uma elevação do nível de volatilidade nos países do G20, sugerindo que a diversificação de 
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carteiras entre países seja, potencialmente, menos útil durante períodos de “turbulência” 

proporcionado por crises globais. 

      Como sugestão para a realização de novas pesquisas e complementares ao presente 

trabalho, pode-se citar a inclusão de todos os países do G20, ampliar o período de análise e 

incluir variáveis adicionais, tais como fundamentos macroeconômicos. 
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APÊNDICE 1 - ESTIMATIVAS DETALHADAS DO MODELO DCC (1,1) AJUSTADO  

PARA OS ÍNDICES DAS BOLSAS DE VALORES 

Dynamic Correlation Model (Engle) 

i, j Coeficiente Erro-padrão 

Canada, EUA 0,687 0,020 

Alemanha, EUA 0,571 0,025 

Japao, EUA 0,129 0,033 

Franca, EUA 0,550 0,027 

Italia, EUA 0,519 0,029 

Inglaterra, EUA 0,524 0,026 

Arabia Saudita, EUA 0,097 0,029 

Brasil, EUA 0,619 0,023 

Mexico, EUA 0,621 0,024 

Russia, EUA 0,251 0,034 

China, EUA 0,010 0,039 

Africa do Sul, EUA 0,335 0,032 

India, EUA 0,131 0,034 

Alemanha, Canada 0,492 0,028 

Japao, Canada 0,142 0,034 

Franca, Canada 0,493 0,029 

Italia, Canada 0,466 0,030 

Inglaterra, Canada 0,491 0,029 

Arabia Saudita, Canada 0,086 0,032 

Brasil, Canada 0,569 0,024 

Mexico, Canada 0,556 0,026 

Russia, Canada 0,274 0,034 

China, Canada 0,056 0,038 

Africa do Sul, Canada 0,354 0,032 

India, Canada 0,171 0,036 

Japao, Alemanha 0,242 0,033 

Franca, Alemanha 0,909 0,007 

Italia, Alemanha 0,844 0,013 

Inglaterra, Alemanha 0,808 0,013 

Arabia Saudita, Alemanha 0,119 0,030 

Brasil, Alemanha 0,429 0,030 

Mexico, Alemanha 0,447 0,030 

Russia, Alemanha 0,442 0,030 

China, Alemanha 0,047 0,038 

Africa do Sul, Alemanha 0,514 0,026 

India, Alemanha 0,235 0,036 

Franca, Japao 0,270 0,032 

Italia, Japao 0,214 0,032 

Inglaterra, Japao 0,255 0,032 
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Dynamic Correlation Model (Engle) 

i, j Coeficiente Erro-padrão 

Arabia Saudita, Japao 0,090 0,028 

Brasil, Japao 0,096 0,034 

Mexico, Japao 0,090 0,035 

Russia, Japao 0,200 0,035 

China, Japao 0,171 0,034 

Africa do Sul, Japao 0,262 0,033 

India, Japao 0,249 0,034 

Italia, Franca 0,882 0,008 

Inglaterra, Franca 0,854 0,011 

Arabia Saudita, Franca 0,124 0,029 

Brasil, Franca 0,424 0,031 

Mexico, Franca 0,440 0,031 

Russia, Franca 0,460 0,030 

China, Franca 0,050 0,037 

Africa do Sul, Franca 0,529 0,026 

India, Franca 0,256 0,036 

Inglaterra, Italia 0,781 0,015 

Arabia Saudita, Italia 0,110 0,030 

Brasil, Italia 0,403 0,032 

Mexico, Italia 0,422 0,031 

Russia, Italia 0,423 0,030 

China, Italia 0,046 0,036 

Africa do Sul, Italia 0,482 0,027 

India, Italia 0,234 0,037 

Arabia Saudita, Inglaterra 0,128 0,030 

Brasil, Inglaterra 0,420 0,030 

Mexico, Inglaterra 0,427 0,031 

Russia, Inglaterra 0,469 0,029 

China, Inglaterra 0,060 0,037 

Africa do Sul, Inglaterra 0,552 0,025 

India, Inglaterra 0,258 0,035 

Brasil, Arabia Saudita 0,084 0,032 

Mexico, Arabia Saudita 0,084 0,029 

Russia, Arabia Saudita 0,106 0,031 

China, Arabia Saudita 0,041 0,029 

Africa do Sul, Arabia Saudita 0,113 0,029 

India, Arabia Saudita 0,065 0,030 

Mexico, Brasil 0,598 0,024 

Russia, Brasil 0,273 0,034 

China, Brasil 0,065 0,036 

Africa do Sul, Brasil 0,306 0,034 

India, Brasil 0,151 0,035 
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Dynamic Correlation Model (Engle) 

i, j Coeficiente Erro-padrão 

Russia, Mexico 0,280 0,035 

China, Mexico 0,049 0,040 

Africa do Sul, Mexico 0,321 0,034 

India, Mexico 0,145 0,036 

China, Russia 0,069 0,036 

Africa do Sul, Russia 0,458 0,029 

India, Russia 0,237 0,035 

Africa do Sul, China 0,057 0,037 

India, China 0,124 0,033 

India, Africa do Sul 0,262 0,035 
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APÊNDICE 2 - TESTES DE CONTÁGIO APLICADO A PAÍSES DO G20 

  rt-1 

k, s LM p-valor 

Arábia Saudita, Brasil 4,18 0,124 

Arábia Saudita, EUA 3,10 0,212 

Arábia Saudita, Canada 4,03 0,133 

Arábia Saudita, Alemanha 2,67 0,263 

Arábia Saudita, Japão 0,33 0,850 

Arábia Saudita, França 2,80 0,247 

Arábia Saudita, Itália 4,67 0,097 

Arábia Saudita, Inglaterra 3,94 0,140 

Arábia Saudita, México 3,44 0,179 

Arábia Saudita, Rússia 4,24 0,120 

Arábia Saudita, China 4,41 0,110 

Arábia Saudita, África do Sul 0,81 0,667 

Arábia Saudita, Índia 3,65 0,161 

Brasil, EUA 28,04 0,000 

Brasil, Canada 19,03 0,000 

Brasil, Alemanha 24,60 0,000 

Brasil, Japão 7,98 0,019 

Brasil, França 21,44 0,000 

Brasil, Itália 21,65 0,000 

Brasil, Inglaterra 21,58 0,000 

Brasil, México 15,22 0,001 

Brasil, Rússia 13,27 0,001 

Brasil, China 4,12 0,127 

Brasil, África do Sul 24,48 0,000 

Brasil, Índia 11,94 0,003 

EUA, Canada 32,29 0,000 

EUA, Alemanha 30,76 0,000 

EUA, Japão 4,80 0,091 

EUA, França 29,38 0,000 

EUA, Itália 26,10 0,000 

EUA, Inglaterra 35,00 0,000 

EUA, México 18,05 0,000 

EUA, Rússia 19,14 0,000 

EUA, China 9,40 0,009 

EUA, África do Sul 19,95 0,000 

EUA, Índia 14,38 0,001 

Canada, Alemanha 25,23 0,000 

Canada, Japão 13,65 0,001 

Canada, França 23,20 0,000 

Canada, Itália 27,98 0,000 

Canada, Inglaterra 30,27 0,000 

Canada, México 27,72 0,000 
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  rt-1 

k, s LM p-valor 

Canada, Rússia 11,68 0,003 

Canada, China 9,54 0,009 

Canada, África do Sul 22,39 0,000 

Canada, Índia 13,46 0,001 

Alemanha, Japão 12,37 0,002 

Alemanha, França 30,59 0,000 

Alemanha, Itália 27,43 0,000 

Alemanha, Inglaterra 28,87 0,000 

Alemanha, México 21,06 0,000 

Alemanha, Rússia 15,50 0,000 

Alemanha, China 4,81 0,090 

Alemanha, África do Sul 23,20 0,000 

Alemanha, Índia 17,43 0,000 

Japão, França 17,80 0,000 

Japão, Itália 14,51 0,001 

Japão, Inglaterra 12,77 0,002 

Japão, México 14,60 0,001 

Japão, Rússia 14,54 0,001 

Japão, China 11,72 0,003 

Japão, África do Sul 18,61 0,000 

Japão, Índia 16,19 0,000 

França, Itália 29,01 0,000 

França, Inglaterra 32,20 0,000 

França, México 12,62 0,002 

França, Rússia 13,36 0,001 

França, China 9,49 0,009 

França, África do Sul 24,45 0,000 

França, Índia 19,48 0,000 

Itália, Inglaterra 29,12 0,000 

Itália, México 12,34 0,002 

Itália, Rússia 12,10 0,002 

Itália, China 3,83 0,147 

Itália, África do Sul 15,16 0,001 

Itália, Índia 13,06 0,002 

Inglaterra, México 14,33 0,001 

Inglaterra, Rússia 18,02 0,000 

Inglaterra, China 4,73 0,094 

Inglaterra, África do Sul 21,72 0,000 

Inglaterra, Índia 15,85 0,000 

México, Rússia 20,29 0,000 

México, China 8,59 0,014 

México, África do Sul 22,67 0,000 

México, Índia 15,96 0,000 

Rússia, China 9,50 0,009 
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  rt-1 

k, s LM p-valor 

Rússia, África do Sul 27,03 0,000 

Rússia, Índia 21,18 0,000 

China, África do Sul 13,18 0,001 

China, Índia 7,69 0,021 

África do Sul, Índia 11,60 0,003 

 

 

 


