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RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo analisar os potenciais leading indicators que apontam 

tanto a ocorrência de uma crise no Brasil, definida como um evento binário, quanto a magnitude 

de um episódio de recessão. Para a solução do primeiro problema, é utilizado um modelo Probit 

com variáveis domésticas, relativas e internacionais. Para a resolução do segundo, é utilizado um 

modelo de regressão multivariado. 

Os modelos mostram que a estrutura a termo de juros, o spread entre o cupom cambial 

e a Libor e o swap de juros Pré-DI de um ano são significativos na determinação da ocorrência (de 

forma binária) de uma crise; e que os preços das commodities, o valor relativo entre moedas 

emergentes e o dólar e, novamente, o swap de juros Pré-DI de um ano são significativos na 

determinação da intensidade da crise na economia brasileira entre 2002 e 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This text has a two-fold objective: to analyze the potential leading indicators that signal 

the occurence of a crisis event in Brazil, defined as a binary event, and antecipate the magnitude 

of crises episodes. In order to solve the first problem, a Probit model was defined with domestic, 

relative and international variables. In order to solve the second problem, a linear multivariable 

regression was used. 

The models show that the interest rate term structure, the Cupom Cambial minus Libor 

spread and the Brazilian one-year, interest rate swap are significant to determine the occurrence 

(in the binary model) of a crisis episode; and that commodities prices, the relative value of 

emerging Market currencies with the dollar and the Brazilian one-year interest rate swap are 

significant for the prediction of the intensity of a crisis event in the Brazilian economy between 

2002 and 2018. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apenas nos últimos 40 anos, o mundo viu os efeitos negativos de várias crises 

financeiras, que tiveram origens específicas e diferentes em diversos países. 

No início da década de 80, após tomarem dinheiro no mercado internacional com 

objetivo de investimento em infraestrutura, os países da América Latina viram as taxas de juros em 

dólar subirem, causando forte depreciação cambial nas moedas locais. Em 1982, os níveis de 

endividamento de México, Brasil e Argentina haviam mais que quadruplicado nos últimos sete 

anos, o que obrigou os países a recorrerem ao FMI e renegociar suas dívidas com seus credores. 

Para estabilizarem a dinâmica da dívida pública e conseguirem os empréstimos do FMI, esses 

países implementaram planos de austeridade fiscal e políticas pró-mercado que impactaram 

famílias e empresas. 

Em 1989, os Estados Unidos entraram em forte recessão após os conhecidos Junk 

Bonds (denominação utilizada para títulos de dívida especulativos) sofrerem grande queda de 

preço. 

Entre 1997 e 1998, a Tailândia possuía altos níveis de endividamento em moeda 

estrangeira, apesar de sua arrecadação ser em moeda local. A forte depreciação do baht, assim 

como os episódios ocorridos na crise da dívida da América Latina, levou o país a ser incapaz de 

honrar as suas dívidas. O contágio entre países da região foi intenso, levando a crise a se espalhar 

entre países como Coréia do Sul, Indonésia, Laos, Hong Kong e Malásia. Apenas um ano depois, 

a mesma dinâmica se repetiria na Rússia. 

Em 2000, quando o ciclo de aumento de taxa de juros diminuiu a facilidade de injeção 

de dinheiro em empresas de tecnologia que, apesar de praticamente não gerarem lucro, possuíam 

valores de mercado em consistente apreciação, várias dessas empresas foram à falência, levando 

prejuízos milionários a vários investidores e definindo o início do Dot Com Bubble. 

Em 2008, a combinação do alto nível de endividamento das famílias americanas via 

hipotecas, que usavam os imóveis como lastro, com o início da queda nos preços desses ativos e 

os instrumentos de derivativos relacionados a essas dívidas levou ao colapso uma das maiores 

instituições financeiras americanas, dando origem a maior crise financeira desde o Crash de 1929.  
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Os episódios de crises descritos, que levaram consequências desastrosas para vários 

indivíduos no mundo, possuem grande conexão com ativos ou índices observados e precificados 

diariamente pelos operadores de mercado. 

Variáveis como taxa de conversão entre moeda local e o dólar que levaram às crises da 

América Latina, Ásia e Rússia podiam ser observadas diariamente e eram amplamente divulgadas 

meses antes da ocorrência da crise. A taxa de juros americana, que também contribuiu para o início 

dessas crises, possui instrumentos que permitem aos operadores de mercado ver as expectativas 

para essa variável em diversos momentos e para diversos prazos. Existem índices, como Credit 

Default Swap, que medem a probabilidade de default de países e empresas que também podiam ser 

observados antes do evento da inadimplência. Nas crises americanas, indicadores como preço por 

lucro e índices que mediam a valorização dos imóveis também eram de fácil acesso meses antes da 

crise. 

Assumindo como verdade a teoria da eficiência dos mercados, que diz que os preços 

dos ativos financeiros refletem todas as informações disponíveis para os investidores, existem duas 

hipóteses: i) o mercado, apesar de eficiente, não consegue de forma alguma antecipar a ocorrência 

de crises, mesmo possuindo informações diárias sobre as variações e expectativas de vários ativos; 

ou ii) a análise de como os operadores precificam determinados riscos no mercado de capitais pode 

aumentar a probabilidade de previsão de eventos como os descritos até aqui.  

Esse trabalho tem como objetivo avaliar se a segunda hipótese é verdadeira e 

identificar, se for o caso, quais variáveis têm maior poder preditivo na antecipação da ocorrência 

de crises no Brasil. 

 

 

2 REVISÃO LITERÁRIA 

 

Episódios de crises trazem impactos diversos para a sociedade e a mensuração de seus 

efeitos pode incluir diversas variáveis financeiras, econômicas e sociais. A capacidade de prever 

os ciclos econômicos é importante para diversos stakeholders, o que estimulou a criação de uma 

extensa base literária sobre o assunto. 

A literatura sobre EWM (Early Warning Models) tem seu início no final da década de 

setenta. Bilson (1979) discute a importância da diferenciação entre modelos preditivos e 
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explicativos sobre a desvalorização cambial. Segundo o autor, o diferencial de taxa de juros e 

fatores que podem levar a pressões inflacionárias deveriam ser preferidos aos modelos tradicionais 

de paridade de poder de compra. O autor argumenta que, enquanto a primeira abordagem analisa 

variáveis que podem servir como fonte de movimentos de câmbio no futuro, a segunda 

simplesmente usa dados do passado cujos impactos já foram refletidos e que não deveriam causar 

alterações nos preços no presente. 

Usando o trabalho de Bilson, Kaminsky, Lizondo e Reinhart (1998) tentam identificar 

os principais fatores capazes de prever a ocorrência de uma crise cambial nos próximos 24 meses. 

Os autores concluem que as exportações, os desvios do câmbio real em relação à tendência de 

longo prazo, a razão entre a base monetária e as reservas internacionais de um país, o PIB e os 

preços das ações constituem o conjunto de fatores com melhor poder preditivo. 

Enquanto Bilson e Kaminsky desenvolveram trabalhos relacionados especificamente a 

crises e modelos cambiais, outros autores tentaram identificar leading indicators de forma mais 

ampla, com foco em crises econômicas geradas por quaisquer motivos. Estrella e Hardouvelis 

(1991) demonstraram que a inclinação da estrutura a termo de taxa de juros nos Estados Unidos 

tinha poder preditivo em relação ocorrência de crises. 

Após a Crise Financeira de 2008, a capacidade de prever crises se tornou ainda mais 

procurada, o que aumentou o número de estudos sobre o tema e tornou o assunto recorrente entre 

pesquisadores associados aos principais bancos centrais do mundo. 

Weling Liu e Emanuel Moench (FED, 2014) usaram um modelo probit para selecionar 

as variáveis que tinham maior poder preditivo em relação a ocorrência de crises na economia 

americana. Após estudar 34 potenciais explicadores, os autores chegaram a conclusões parecidas 

com aquela encontrada por Estrella e Hardouvelis, apontando a inclinação da taxa de juros como a 

variável com maior capacidade preditiva. Além disso, o trabalho mostrou que a adição de 

defasagens da variável explicativa e a margem depositada junto aos broker-dealers aumentavam o 

poder de previsão do modelo. 

Usando a mesma metodologia apresentada no estudo do FED, Oliveira (2016) adaptou 

o modelo originalmente construído para a economia americana para o Brasil. Oliveira concluiu que 

a performance do índice ações, a Selic e o valor das importações ajudam na previsão de crises. 

Babecky e al. (ECB, 2012) aplicaram a metodologia para a união europeia com uma 

diferença em relação aos outros trabalhos mostrados até aqui. Diferente de grande parte da 
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literatura que se preocupa com apenas com os fatores que ajudam a prever a ocorrência de crise de 

forma binária, o trabalho do ECB introduz o conceito de capacidade preditiva com base na 

intensidade da crise. Para isso, ele cria o Índice de Impacto de Crises (IIC) definido como a média 

aritmética entre o crescimento do PIB, o índice de desemprego e o resultado primário. Essa 

combinação, apesar de restrita, tem alcance amplo na mensuração dos impactos de uma crise: i) o 

crescimento do PIB incorpora os potencias resultados negativos da geração de riqueza para o país 

como um todo, ii) o índice de desemprego consegue compreender as consequências de um eventual 

aumento de desigualdade social e nível de pobreza e iii) o resultado primário é utilizado para 

desmascarar situações de crise em que o governo aumenta o seu endividamento para evitar dados 

de crescimento e desemprego piores que os reportados. 

No escopo desse trabalho, a escolha do modelo comumente adotado pelo FED (LIU E 

MOENCH, 2014) foi preterida ao modelo utilizado pelo ECB (BABECKY et al., 2012) uma vez 

que aquele se preocupa com a simples determinação da probabilidade de ocorrência de crise, 

enquanto este analisa a influência dos leading indicators na magnitude do impacto econômico, 

financeiro e social causado por eventos de estresse. Além disso, o modelo utilizado pelo FED já 

foi replicado para o Brasil por Oliveira (2016). Dessa forma, os resultados obtidos pelo modelo do 

ECB podem ser comparados às contribuições acadêmicas já existentes no âmbito do estudo de 

indicadores precedentes de crises brasileiras.  

Esse trabalho se propõem a aplicar a metodologia usada por Babecky para a economia 

brasileira entre 2002 e 2018. 

 

 

3 METODOLOGIA E DADOS 

 

O estudo da capacidade preditiva dos preços será divido em duas partes. Em um 

primeiro momento, o objeto da análise é identificar quais variáveis conseguem apontar sinais que 

indicariam a ocorrência da crise, independentemente de sua magnitude. Em um segundo momento, 

a análise passará a focar nas variáveis que determinam a magnitude dos efeitos da crise para a 

economia, empresas e famílias. 

Para facilitar a referência, o modelo que foca apenas nos sinais da crise será definido 

como Modelo de Ocorrência de Crises, enquanto o outro será o Modelo de Intensidade de Crises. 
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Ambos os modelos terão como variáveis independentes três grupos de ativos que 

podem ser divididos em domésticos, relativos e internacionais. 

As variáveis domésticas capturam a dinâmica própria do Brasil, com pouca influência 

do resto do mundo. Ela pode ser subdivida em grandezas relacionadas ao setor financeiro, como 

retorno da bolsa de valores e derivativos de crédito (CDS) e à estrutura a termo de juros reais e 

nominais. 

Por sua vez, as variáveis relativas capturam o prêmio de risco observado por 

investidores entre o Brasil e outros países. Elas incluem grandezas como o spread entre o Cupom 

Cambial e a Libor, variações no câmbio nominal e o diferencial de juros entre os Estados Unidos 

e o Brasil. 

As variáveis internacionais consolidam as influências externas em potenciais crises no 

Brasil. Elas incluem grandezas como o crescimento mundial, o retorno da bolsa de outros países e 

o preço médio das commodities. 

A Tabela 1 resume todas as variáveis utilizadas, o código da regressão, a abrangência 

e a fonte. 

Incluir todas essas variáveis em um modelo de regressão consolidado criaria 

dificuldades previstas na literatura. O desvio-padrão da regressão se tornaria muito grande, uma 

vez que muitas variáveis não-significativas seriam inseridas ao mesmo tempo no modelo (Koop, 

2003). Dessa forma, a verificação da significância de cada variável será feita de forma individual 

para cada um dos modelos e a identificação do modelo final será dada com os seguintes passos: 

Passo 1: Identificação das variáveis explicativas com significância individual e com 

maior poder preditivo segundo o critério de seleção. Para isso, serão feitas 279 regressões (31 

variáveis e 9 lags) univariadas entre a variável explicada e cada uma das defasagens entre 0 e 8 

trimestres das variáveis explicativas. O lag da variável explicativa com o melhor poder explicativo 

será escolhido; 

Passo 2: Após a seleção do primeiro regressor do modelo final, serão feitas 270 (30 

variáveis e 9 lags) regressões bivariadas combinando o regressor do Passo 1 com todos os lags das 

outras variáveis explicativas. O lag da variável que adicionar mais poder explicativo para a 

regressão bivariada é escolhido; 
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Passo 3: O Passo 2 é repetido até que a adição de qualquer novo lag de qualquer 

variável explicativa não cause um aumento de poder explicativo no modelo. Quando isso ocorrer, 

o modelo final estará definido. 

A metodologia definida até o momento (conjunto de variáveis explicativas e método 

de seleção do modelo final) é comum ao Modelo de Ocorrência de Crises e ao Modelo de 

Intensidade de Crises. As próximas seções mostrarão as diferenças entre os dois modelos, que se 

resumem à definição da variável dependente e ao modelo de regressão utilizado. 

 

 

3.1 MODELO DE OCORRÊNCIA DE CRISES (MOC) 

 

Como o objetivo desse modelo é determinar, no instante t, quais são as variáveis 

financeiras que conseguiriam prever, em um horizonte de 12 meses, a ocorrência de uma crise 

independentemente de sua magnitude, é necessário definir uma variável que irá mensurar o que é 

o início de uma crise. 

Para isso, o primeiro passo se dá na criação do IIC, Índice de Intensidade de Crises, 

variável do modelo de Babecky e usada como o primeiro mensurador da crise, definido pela 

Equação I. 

 

𝐼𝐼𝐶𝑡 =
(−𝑃𝐼𝐵𝑔,𝑛,𝑡 + 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑛,𝑡 + 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑐𝑡𝑛,𝑡)

3
⁄   (𝐸𝑞. 𝐼) 

 

Na Equação I, as variáveis PIBg,n,t, Desempn,t e Defictn,t representam o crescimento do 

PIB normalizado entre os instantes t e t-1, a variação do índice de desemprego normalizado entre 

os instantes t e t-1 e o déficit primário normalizado no instante t, respectivamente. 

A variável SICt, Sinalizador de Início de Crise, será definida pela Equação II: 

 

𝑆𝐼𝐶𝑡 =  {
1, 𝑠𝑒 𝐼𝐼𝐶𝑡 − 𝑀𝑖𝑛(𝐼𝐼𝐶𝑡−4,, … , 𝐼𝐼𝐶𝑡−1) > 0.4 𝑒 𝑆𝐼𝐶𝑦 = 0,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡 − 4 𝑒 𝑡 − 1

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
 

(Eq. II) 

O SICt, construído dessa forma, será igual a 1 sempre que existir o início de um episódio 

de crise e igual a 0 em qualquer outro momento. Para refletir o caráter de leading indicator, é 
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necessário criar a variável IOCt,  Índice de Ocorrência de Crises, que é igual a 1 se em qualquer 

instante durantes os 12 meses subsequentes, o SICt for igual a 1. 

A variável IOCt será definida como variável dependente do Modelo de Ocorrência de 

Crises. 

Como visto, a variável desse modelo é binária, adotando apenas os valores zero ou um, 

o que torna o modelo Probit mais adequado para o estudo.  

Para comparar os diversos modelos gerados pela regressão, o Modelo de Ocorrência 

de Crises utilizará a diferença entre verdadeiros positivos e falsos positivos. 

 

𝐶𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑙𝑒çã𝑜 𝑀𝑂𝐶 = 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 − 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (Eq. III) 

 

Um verdadeiro positivo é encontrado quando o modelo prevê a ocorrência de uma crise 

nos próximos 24 meses e ela, de fato, acontece. Por outro lado, o modelo gera um falso positivo 

quando ele indica a ocorrência de uma crise, mas ela não acontece. A diferença entre os dois valores 

indica a qualidade do previsor. Modelos que possuem apenas verdadeiros positivos, quando geram 

um sinal de crise, sempre acertam. Por outro lado, um sinal de crise de um modelo que gera apenas 

falsos positivos não possui valor algum. 

 

 

3.2 MODELO DE INTENSIDADE DE CRISES (MIC) 

 

Como esse modelo tem como objetivo identificar as variáveis que podem impactar a 

magnitude das crises, a sua variável dependente é o próprio IICt. 

Diferentemente do Modelo de Ocorrência de Crises, esse modelo possui uma variável 

dependente contínua, o que faz o modelo Probit usado anteriormente entrar em desuso. Para o 

Modelo de Intensidade de Crises, a regressão será feita através de um modelo linear multivariado 

e o próprio R2 ajustado será considerado como critério de seleção. 
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Tabela 2 – Comparação entre MOC e MIC 

  Modelo de Ocorrência de Crises Modelo de Intensidade de Crises 

Variável 

Explicada IOCt - Índice de Ocorrência de Crises IICt - Índice de Intensidade de Crises 

Variáveis 

Explicativas 

Conjunto de variáveis domésticas, 

relativas e internacionais 

Conjunto de variáveis domésticas, 

relativas e internacionais 

Modelo Probit Regressão Multivariável 

Critério de 

Seleção 

Diferença entre verdadeiros positivos e 

falsos positivos R-quadrado 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 ÍNDICE DE IMPACTO DE CRISE 

 

O Gráfico 1, ilustra a evolução do IIC, como definido pela Equação I para a economia 

brasileira desde junho de 2002. Como era de esperar pela própria construção da variável, os picos 

do gráfico coincidem com períodos de crises no Brasil: 

Período entre 31/12/2002 e 30/06/2003: Início do governo Lula, marcado pela 

expectativa de medidas radicais e desconfiança do mercado em relação às potenciais medidas que 

poderiam ser tomadas pelo Partido dos Trabalhadores no poder. O risco Brasil ultrapassou 3000 

pontos, o Banco Central elevou a taxa de juros para evitar saída de capitais e o país entrou em 

recessão.    

Período entre 30/09/2008 e 31/03/2009: Crise financeira global, iniciada nos EUA pelo 

alto endividamento das famílias que usavam dívidas com lastro em imóveis e ampliada pelo uso 

de instrumentos derivativos que causou severa recessão nos EUA com contágio significativo no 

resto do mundo. 

Período entre 31/12/2011 e 31/03/2013: Continuação dos efeitos da crise de 2008 nos 

países desenvolvidos, em especial na Europa, levou austeridade fiscal para um ambiente de altos 

níveis de desemprego, culminando em greves e protestos populares em diversos países europeus. 
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Período entre 31/03/2014 e 30/09/2018: Segundo governo Dilma, que passou pelo 

processo de impeachment e viu a combinação do tripé econômico se ruir, levando a queda do 

produto com alta inflação e desequilíbrio fiscal.  

 

Gráfico 1 – Evolução do Índice de Intensidade de Crises desde junho 2002 

 

 

 

Pela forma segundo a qual foi definido, quanto maior o IIC, mais negativa é a soma 

dos impactos social, econômico e fiscal.  

Como era de se esperar, o Gráfico 1 ilustra uma relação cíclica onde, períodos positivos 

são precedidos e sucedidos por variações negativas. Essa dinâmica é consequência da própria 

natureza cíclica da economia. 

Além do próprio tamanho da crise, é necessário prever quando grandes oscilações, 

como a apresentada em 2008, ocorrem. Para isso, utiliza-se o Índice de Ocorrência de Crise (IOC). 

O Gráfico 2, mostra a construção do IOC e os períodos de crise considerados. 
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Gráfico 2 – Evolução do Índice de Ocorrência de Crises desde junho 2002 

 

 

 

 

Como descrito na seção Metodologia e Dados, o objetivo o IOC é servir como um 

leading indicator para a ocorrência de crises. O índice, que é binário, vale 1 no instante t se existir 

um pico do IIC nos 12 meses subsequentes a t+2. De forma resumida, o IOC tenta prever crises 

que se iniciem em um período de um ano após 6 meses do instante t. Da maneira pela qual foi 

construído, o IOC tenta prever os seguintes episódios de crises: 

 

Período entre 30/06/2012 e 31/12/2012: prevê a correção iniciada em 31/03/2013 

Período entre 31/12/2013 e 30/09/2014: prevê a correção iniciada em 31/03/2015 

Período entre 30/09/2007 e 30/06/2008: prevê a correção iniciada em 31/12/2008 

Período entre 31/12/2010 e 30/09/2011: prevê a correção iniciada em 31/03/2012 

Período entre 31/12/2012 e 30/09/2013: prevê a correção iniciada em 31/03/2014 

Período entre 30/09/2014 e 30/06/2015: prevê a correção iniciada em 31/12/2015 
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4.2 MODELO DE OCORRÊNCIA DE CRISES 

 

A primeira análise desse trabalho é estudar os fatores que influenciam, apenas de forma 

binária e desconsiderando suas magnitudes, a ocorrência de uma crise. Para isso, o Modelo de 

Ocorrência de Crises é utilizado que, como resume a Tabela 2, usa um modelo Probit e tem como 

critério de seleção a diferença entre os verdadeiros positivos e os falsos positivos. 

Após a realização da regressão individual da variável explicada em todas as defasagens 

das variáveis explicativas, a Tabela 3 mostra os lags que possuem poder de explicação acima de 

5% (número de verdadeiros positivos 5% acima das ocorrências de falsos positivos). 

O modelo univariado com melhor poder preditivo é o que usa como regressor a sexta 

defasagem da inclinação da curva de juros locais. Isso significa que a diferença entre a taxa de 

juros de dois anos e a de um ano é capaz de prever períodos de crises com 6 trimestres de 

antecedência. Além disso, como o critério de seleção para esse regressor é de 30%, a análise isolada 

da inclinação da curva de juros no Brasil cria um sinal que, quando igual a 1, possui 70% de 

probabilidade de estar correto.  

Assim como apresentado por Liu e Moench (FED, 2014) Babecky e al. (ECB, 2012) 

para as economias americana e europeia respectivamente, a estrutura a termo da taxa de juros tem 

muita importância na antecipação de um evento de crise. A inclinação da curva diz muito sobre as 

expectativas dos agentes. Uma curva positivamente inclinada reflete o prêmio de risco exigido 

pelos agentes para dar empréstimos de maior prazo. Quando essa inclinação diminui, exaurindo 

esse prêmio de risco, em geral, significa que o mercado espera cortes significativos de juros de 

forma a estimular a economia via política monetária. Na maioria dos casos, o banco central assim 

o faz quando ele espera uma economia mais fraca, ou uma recessão, no futuro próximo. No entanto, 

isso é particularmente válido para economias desenvolvidas. Para a economia brasileira, esse 

indicador teve efeito contrário. 

A essa variável, foram adicionados outros regressores, até o momento em que o poder 

preditivo, definido pelo critério de seleção, não mais aumentou. O modelo final é o definido pela 

Eq. III, que utiliza, além da inclinação da curva de juros no Brasil, duas outras variáveis – o valor 

em t da taxa de juros nominais para um ano e a oitava defasagem da inclinação da curva de cupom 

cambial. 
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O valor nominal da taxa de juros para um ano (pre360t) mostra as expectativas dos 

agentes de mercado em relação ao rumo da política monetária de curto prazo. Quando essa variável 

aumenta em relação aos níveis do passado, ela indica que os agentes estão prevendo um potencial 

choque de juros nos próximos 12 meses. Como visto, o Brasil usa choque de juros em várias 

situações de crise, seja para evitar a fuga de capitais investidos no país, seja para controlar a 

inflação. A adição dessa variável aumentou o poder preditivo (diferença entre verdadeiros positivos 

e falsos positivos) em 8.89%. 

O cupom cambial tem sua origem na falta de livre conversibilidade do real para o dólar. 

Isso significa que, a taxa em que um ativo referenciado em dólar deveria ser remunerado quando 

liquidado no Brasil, é maior que a taxa em dólar para o mesmo risco nos Estados Unidos. A 

diferença entre o cupom cambial (remuneração no Brasil) e a Libor (remuneração nos Estados 

Unidos) mostra o prêmio de risco que os investidores internacionais exigem por deixarem os seus 

investimentos no Brasil. Quando os agentes associam uma probabilidade maior de crise no Brasil, 

essa diferença aumenta, pois o risco de conversibilidade também aumenta. Em resumo, os agentes 

atribuem um risco maior ao Banco Central proibir a saída de dinheiro do Brasil. A adição dessa 

variável ao modelo aumentou o poder preditivo em 16.7%. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒) = 𝐺(−1.5026 + 0.7562 𝑥 𝑡𝑒𝑟𝑚1𝑦2𝑦𝑡−6 + 0.8918 𝑥 𝑝𝑟𝑒360𝑡 + 0.9528𝑥𝑐𝑐1𝑦2𝑦𝑡−8) 

(Eq. III) 

 

O Gráfico 3 mostra a variável dependente construída e o modelo PROBIT associado. 

Para criar um sinal de alerta para crise a partir do modelo PROBIT, a curva IOC binário estimado 

foi criada. Essa curva assume valor igual a 1 quando a probabilidade de crise apontada pelo 

PROBIT é maior que 60%. Apesar do bom fit, percebe-se que o modelo pode dar sinais de 

deterioração econômica tardios, como em 2008 e 2013. 
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Gráfico 3: IOC, IOC estimado e IOC estimado truncado 

 

 

O Modelo final que combina os três regressores possui poder preditivo de 56%. Isso 

significa que, quando um sinal verdadeiro é observado, existe uma probabilidade de 78% desse 

sinal estar correto. 

Apesar da aparente boa capacidade preditiva, o modelo possui alguns desafios: 

 

- Existe pouco histórico de dados para a economia brasileira. Alguns produtos 

financeiros foram desenvolvidos no país nos últimos 20 anos, o que limita o período de análise; 

- O número de episódios de crises desde 2002 é estatisticamente baixo. Foram apenas 

seis picos de recessão; 

- Os agentes do mercado precificam fatores de risco de forma simultânea, o que pode 

fazer com que os preços de diferentes instrumentos sejam impactados no mesmo momento, 

potencialmente gerando colinearidade na regressão. 

 

Para testar a robustez do modelo identificado, foram realizados os testes de Durbin-

Watson, Breusch-Pagan e VIF (Variance Inflation Factor). A Tabela 3 resume os resultados 

obtidos. 
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Tabela 3 – Análise da Regressão 

Teste P-value Consequência 

Durbin-Watson 0.000037 Os resíduos apresentam autocorrelação 

Breusch-Pagan 0.137200 Os resíduos apresentam homoscedasticidade 

VIF 1.409290 As variáveis explicativas não apresentam multicolinearidade 

 

 

Como visto, o teste de DW leva a conclusão de que os desvios apresentam 

autocorrelação. Apesar desse resultado não invalidar as inferências (o estimador continua sendo 

não viesado), ele deixa de ser eficiente e pode apresentar desvio-padrão muito alto, dificultando 

testes de hipótese. 

Os outros testes não sugerem problemas de identificação. 

 

 

4.3 MODELO DE INTENSIDADE DE CRISES 

 

A seção anterior mostrou que, em resumo, variáveis ligadas à estrutura a termo de juros, 

os juros nominais e cupom cambial são os principais gatilhos que apontam a possibilidade de 

ocorrência de grandes choques. É importante perceber que essas variáveis são domésticas ou 

relativas. Nenhuma variável do grupo internacional foi selecionada. 

Após a antecipação de um evento de crise, é necessário saber o potencial impacto e 

quais variáveis influenciam essa grandeza. Para essa análise, utiliza-se o Modelo de Intensidade de 

Crises, que, como mostra a Tabela 2, usa a regressão multivariada com o próprio R2 como critério 

de seleção. Esse modelo gera como resultado a Eq. IV. 

 

𝐼𝐼�̂� = 0.0650 − 1.2637 𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑡−1 − 2.9043 𝑥 𝑒𝑚𝑓𝑥𝑡−5 + 0.0735𝑥𝑝𝑟𝑒90𝑡−3 

      (Eq. IV) 

  

 A primeira variável selecionada é o primeiro lag do preço das commodities. 

Isoladamente, a variável apresenta R2 de 18.6%. Com economia fortemente baseada na exportação 

dessa classe de ativo, uma deterioração nos preços da classe no mundo, de fato, pode causar efeitos 
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significativos nas empresas e famílias brasileiras. Isso mostra a influência de uma variável 

internacional na intensidade da crise no Brasil. 

A segunda variável adicionada ao modelo precifica uma cesta de moedas de países 

emergentes contra o dólar. O resultado do modelo indica que, quando existe uma desvalorização 

dessas moedas frente ao dólar, a intensidade da crise no país é maior. Novamente, essa é uma 

variável internacional. A adição dessa variável eleva o R2 do modelo para 27.7%. 

Por último, a adição dos níveis de juros nominais leva o R2 para 36%. Como já 

discutido, esse instrumento de política monetária já foi usado no Brasil em diversas ocasiões com 

o objetivo de evitar fuga de capitais em meio de uma crise ou para conter potenciais choques 

inflacionários. 

 

O Gráfico 4 combina o IIC real com sua estimativa proveniente do modelo. 

 

Gráfico 4 – Comparação entre IIC real contra o estimado 

 

 

 

Diferentemente das variáveis que indicam apenas a ocorrência de crise, que são 

variáveis domésticas ou relativas, o impacto desses eventos é muito influenciado pelo setor externo, 

como o preço das commodities e o valor das moedas de países emergentes contra o dólar. 
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Assim como o Modelo de Ocorrência de Crises, o Modelo de Intensidade de Crises 

possui problemas de falta de dados, poucos episódios de crises e potencial correlação entre as 

variáveis explicativas. Para analisar a robustez dos resultados obtidos, os testes de Durbin-Watson, 

Breusch-Pagan e VIF (Variance Inflation Factor) foram realizados. A Tabela 4 resume os 

resultados. 

 

Tabela 4 – Análise da Regressão - MIC 

Teste P-value Consequência 

Durbin-Watson 0.000903 Os resíduos apresentam autocorrelação 

Breusch-Pagan 0.606000 Os resíduos apresentam homoscedasticidade 

VIF 1.044740 As variáveis explicativas não apresentam multicolinearidade 

 

 

Assim como o Modelo de Ocorrência de Crises, o Modelo de Intensidade de Crises 

apresenta autocorrelação nos resíduos. Esse fato, apesar de não invalidar os resultados no modelo 

(o estimador continua sendo não-viesado), pode interferir nos testes de hipótese por gerar um 

desvio padrão alto (o estimador não é eficiente). 

Os resultados dos outros testes não apontam problemas de identificação de modelo. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os modelos de ocorrência e de intensidade de crises levam a inferências relevantes. A 

principal variável que conseguiu explicar a ocorrência de uma crise no Brasil foi relacionada à 

estrutura a termo de juros. Junto a ela, outras variáveis domésticas ou relativas completaram o 

modelo, levando a conclusão de que a deterioração econômica está relacionada ao contexto 

brasileiro.  

Por outro lado, uma vez em crise, a magnitude desses episódios (tamanho da recessão 

econômica, do déficit fiscal e do desemprego) está mais relacionada a fatores externos, como os 

níveis de preço das commodities e ao valor das moedas emergentes comparadas ao dólar. 
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7 APÊNDICE 

 

Tabela 1: Variáveis explicativas utilizadas no modelo 

Abrangência Variável Regressão Fonte 

Doméstica Retorno Ibovespa ibov_ret BM&FBovespa 

Doméstica Variações no CDS Brasil cds_BR BM&FBovespa 

Doméstica Swap Pré x DI (3 meses) JurosN_BR3M BM&FBovespa 

Doméstica Swap Pré x DI (1 ano) JurosN_BR1A BM&FBovespa 

Doméstica Swap Pré x DI (2 anos) JurosN_BR2A BM&FBovespa 

Doméstica IPCA realizado IPCA_real BM&FBovespa 

Doméstica IPCA esperado - 12m IPCA_exp BM&FBovespa 

Doméstica Cupom Cambial (12 meses) CC_12M BM&FBovespa 

Doméstica Cupom Cambial (24 anos) CC_24M BM&FBovespa 

Doméstica Cupom Cambial spread over (12 meses) CC_spread_12M BM&Fbovespa, Nyse 

Doméstica Cupom Cambial spread over (24 meses) CC_spread_24M BM&Fbovespa, Nyse 

Doméstica Cupom Cambial spread over (12-24 meses) CC_spread_12_24M BM&Fbovespa, Nyse 

Doméstica Inclinação Juros Nominais (3m - 1 ano) IncN_3M1A Calculada por construção 

Doméstica Inclinação Juros Nominais (3m - 2 anos) IncN_3M2A Calculada por construção 

Doméstica Inclinação Juros Nominais (1 ano - 2 anos) IncN_1A2A Calculada por construção 

Doméstica FX (USDBRL) USDBRL Banco Central do Brasil 

Relativa Spread Ibov sobre S&P500 Ibov_over_SP BM&Fbovespa, Nyse 

Relativa Spread Ibov sobre MSCI World Ibov__over_World BM&Fbovespa, Nyse 

Relativa Spread Ibov sobre MSCI EM Ibov_over_EM BM&Fbovespa, Nyse 

Relativa Real em relação a moedas EM BRL_EM BCB, Nyse 

Relativa Diferencial de Juros rate_BRL_USD_2y 
Banco Central do Brasil, 

FED 

Internacional Fed Funds Rate FFR FED 

Internacional Libor 12m Libor12m Nyse 

Internacional Libor 24m Libor24m Nyse 

Internacional Retorno S&P 500 SP_ret Nyse 

Internacional Retorno MSCI World World_ret Nyse 

Internacional Retorno MSCI EM EM_ret Nyse 

Internacional Preço das Commodities (BBG Composite) Comm Bloomberg 

Internacional Moeda Americana x Outras no mundo (DXY) DXY Nyse 

Internacional Moeda Emergentes x Outras no mundo (CEW) CEW Nyse 

Internacional Mercado Imobiliário US US_Houses FHFA 
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Tabela 5 – MOC - Aumento do Poder Preditivo para regressão univariada 

Ordem Regressor APP  Ordem Regressor APP  Ordem Regressor APP 

1 term_1y2y lag 6  30.00%  18 br_cds lag 8  11.11%  35 pre_360 lag 1  9.09% 

2 term_1y2y lag 5  28.00%  19 term_1y2y lag 7  10.53%  36 br_cds lag 1  9.09% 

3 ipca_exp lag 0  26.09%  20 term_3m1y lag 7  10.53% 
 

37 
term_1y2y lag 

0  
8.70% 

4 pre_360 lag 0  21.74%  21 term_3m2y lag 7  10.53% 
 

38 
term_3m1y lag 

0  
8.70% 

5 term_3m2y lag 5  20.00%  22 
di_over_libor_2y lag 

5  
10.00% 

 
39 

term_3m2y lag 

0  
8.70% 

6 pre_720 lag 0  17.39%  23 cc_spread_24m lag 6  10.00%  40 br_cds lag 0  8.70% 

7 pre_90 lag 0  17.39%  24 cc_spread_12m lag 6  10.00% 
 

41 
libor_12m lag 

8  
5.56% 

8 
cc_spread_24m lag 

5  
15.00%  25 term_1y2y lag 4  10.00% 

 
42 cc_24m lag 8  5.56% 

9 
cc_spread_24m lag 

4  
15.00%  26 term_3m1y lag 6  10.00% 

 
43 cc_12m lag 8  5.56% 

10 
cc_spread_12m lag 

5  
15.00%  27 cc_24m lag 4  10.00% 

 
44 pre_720 lag 8  5.56% 

11 
cc_spread_12m lag 

4  
15.00%  28 cc_12m lag 4  10.00% 

 
45 cc_24m lag 7  5.26% 

12 term_3m1y lag 5  15.00%  29 cc_12m lag 3  10.00%  46 cc_12m lag 7  5.26% 

13 term_3m2y lag 6  15.00%  30 ipca_exp lag 3  10.00%  47 ipca_exp lag 7  5.26% 

14 cc_24m lag 3  15.00%  31 pre_720 lag 3  10.00%  48 pre_720 lag 7  5.26% 

15 pre_720 lag 4  15.00%  32 pre_360 lag 4  10.00%  49 pre_360 lag 7 5.26% 

16 br_cds lag 4  15.00%  33 pre_360 lag 3  10.00%     
17 cc_12m24m lag 8  11.11%  34 pre_720 lag 1  9.09%     

 

 

Tabela 6 – MOC - Aumento do Poder Preditivo para regressão bivariada 

Ordem Regressor APP 

1 pre_360 0 8.89% 

2 temr_1y2y 5 8.89% 

3 temr_1y2y 4 3.33% 

4 pre_90 0 3.33% 

5 ipca_exp 0 3.33% 

 

Tabela 7 – MOC - Aumento do Poder Preditivo para regressão com três variáveis 

Ordem Regressor APP  Ordem Regressor APP  Ordem Regressor APP 

1 cc_12m24m 8 16.67%  12 cc_spread_12m 5 11.11%  23 pre_720 4 5.56% 

2 term_3m2y 5 16.67%  13 cc_spread_24m 4 11.11%  24 pre_720 7 5.56% 

3 cc_spread_12m 6 16.67%  14 ipca_exp 7 5.56%  25 term_3m1y 0 5.56% 

4 temr_1y2y 4 16.67%  15 br_cds 1 5.56%  26 term_3m1y 5 5.56% 

5 di_over_libor_2y 5 16.67%  16 term_3m2y 7 5.56%  27 temr_1y2y 7 5.56% 

6 cc_spread_24m 6 16.67%  17 pre_720 8 5.56%  28 cc_24m 4 5.56% 

7 pre_360 1 11.11%  18 cc_24m 7 5.56%  29 cc_12m 8 5.56% 

8 br_cds 8 11.11%  19 cc_spread_12m 4 5.56%  30 cc_24m 8 5.56% 
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9 cc_spread_24m 5 11.11%  20 term_3m1y 7 5.56%  31 pre_720 1 5.56% 

10 cc_12m 7 11.11%  21 pre_360 4 5.56%     
11 ipca_exp 0 11.11%  22 ipca_exp 3 5.56%     

 

 

Tabela 8 – MIC - Resultado da Regressão Multivariável (primeiro regressor) 

Ordem Regressor APP 
 

Ordem Regressor APP 

1 comm 1  18.66%  6 pre_90 3  8.07% 

2 housing_us 2  12.74%  7 usd_all 2  7.72% 

3 em_fx 2  12.74%  8 housing_us 1  7.57% 

4 cc_12m24m 1  11.06%  9 em_fx 1  7.57% 

5 msci_em 2  8.11%  10 cc_12m24m 5 7.35% 

 

 

Tabela 9 – MIC – ANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Coeficiente Desv. Padrao T-valor P-valor 

Intercept 0.06503 0.03409 1.90800 0.06176 

comm lag 1 -1.26372 0.34661 -3.64600 0.00060 

em_fx lag 5 -2.90439 0.92349 -3.14500 0.00270 

pre90 lag 3 0.07350 0.02565 2.86600 0.00592 
     

R2 0.39560    

R2 ajustado 0.36210    

p-valor (F) 4.77E-06    



27 
 

 


