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RESUMO  

O Credit default swap é um instrumento utilizado para realizar proteção em 
operações envolvendo títulos de dívida, inclusive títulos soberanos. Quando 
utilizado neste modelo sua precificação representa o risco de investir em 
determinado país. Este trabalho tem por objetivo avaliar quais indicadores 
explicam a variação do CDS. A avaliação levou em conta três grupos diferentes 
de indicadores (fator global, regional e local). A avaliação foi realizada para oito 
países, com dados mensais no período de 2007 - 2017. Foram realizadas 
regressões individuais e em painel para medir o efeito dos indicadores. Os 
resultados mostram que os efeitos diferem entre os países, a maior parte (5/8) é 
mais sensível ao fator local, seguido pelo fator global e por último o fator regional. 
Para os demais países (3/8) a sensibilidade se altera, sendo o fator global com 
maior poder explicativo, seguido pelo fator específico e o fator regional na 
sequência. Quando analisada a regressão em painel o resultado encontrado 
mostra o fator local como fator mais sensível ao risco país, seguido pelo fator 
global e fator regional.   
 
Palavras-chave: CDS, Credit Default Swap, Risco País, Risco Soberano, 
Mercados Emergentes, Decomposição CDS.  



 

 

ABSTRACT 

 
Credit default swap is an instrument used as a hedge in operations involving debt 
securities. When a security is a sovereign bond, its pricing represents the risk of 
investing in a particular country. This study aims to evaluate which indicators 
explain the variation of CDS. The evaluation took into account three different 
groups of indicators (global, regional and local factor) and was carried out for eight 
countries, with monthly data for the period 2007-2017. Individual and panel 
regressions were used to measure the effect of the indicators. The results show 
that the effects differ between countries, most (5/8) are more sensitive to the local 
factor, followed by the global factor and lastly the regional factor. For the other 
countries (3/8) the sensitivity changes, the global factor having the greater 
explanatory power, followed by the specific factor and the regional factor in the 
sequence. The panel regression shows the local factor having the most sensitive 
factor, followed by the global factor and regional factor. 
 
Keywords: CDS, Credit Default Swap, Country Risk, Sovereign Risk, Emerging 
Markets, CDS Decomposition. 
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1. INTRODUÇÃO 

As tomadas de decisão de investimentos dos agentes econômicos permeiam 

as mais diferentes análises e ativos. A globalização e a mobilidade de capitais se 

fortaleceram ao longo dos últimos anos, abrindo ainda mais o espectro de 

possibilidades de investimentos. Ao observarmos o imenso número de países e 

classes de ativos dentro destas economias fica claro que conhecer a característica 

de cada economia é crucial para que a alocação de recursos seja feita de forma 

eficiente e também proporcione retorno adequado ao dono do capital.  

O desafio a ser vencido por investidores é escolher de forma correta o ativo 

que entregará maior valorização em uma janela de tempo com o menor risco 

possível. Para relativizar os retornos e entender o risco é importante encontrar 

métricas e dados intrínsecos ao investimento desejado e avaliar se de fato o 

risco/retorno compensa a exposição.  

Ao avaliar as possibilidades de investimento temos dois macro grupos, renda 

variável (equity markets) e a renda fixa (bond markets). O processo de análise e 

mecanismos de proteção ao investidor são completamente diferentes entre os dois 

grupos de ativos. O foco deste trabalho será de avaliar e decompor o Credit Default 

Swap (CDS), instrumento globalmente utilizado para proteção em operações de 

renda fixa.  

O mercado de renda fixa é um instrumento importante de alocação de 

recursos, as transações podem ser realizadas pela compra de uma dívida 

corporativa ou soberana de um país. Ao avaliar o investimento na dívida de um país 

é importante observar de forma minuciosa o risco soberano, ou seja, avaliar a 

capacidade daquele país específico de sobreviver aos mais variados choques 

econômicos.  O contágio de uma determinada crise pode se espalhar rapidamente, 

exigindo altos prêmios para a manutenção de instrumentos financeiros negociados 

localmente e afetar as condições de liquidez destes mesmos instrumentos. 

Internamente, a avaliação de risco é crucial para os bancos centrais, apresentando 

impactos diretos no preço da dívida e na capacidade de captação junto aos 

investidores.  

Fundamentalmente o CDS é um seguro contra possibilidade de não 

pagamento de uma destas dívidas, seja ela soberana ou corporativa. O investidor 

escolhe se posicionar em um determinado ativo e por vezes necessita de proteção 

contra o risco de crédito, desta forma ele apresenta o negócio a uma seguradora 
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que por sua vez fica com parte da remuneração do título e garante os valores em 

caso de não pagamento. É natural observar que o preço que o investidor paga pelo 

CDS aumenta proporcionalmente conforme o risco do investimento, tal variação no 

preço do instrumento de proteção pode ser influenciado por questões domésticas ou 

por choques internacionais de fonte macroeconômica.  

Desta forma, o CDS representa uma medida de risco precificada pelo 

mercado e sua variação é extremamente importante para tomadas de decisão de 

investimento, inclusive influenciando a condução interna da política econômica. 

 
Figura 1. Comportamento do CDS nos países de estudo (2010-2017). 
Fonte: Bloomberg.  

 

O mercado apresenta diversas formas de precificar o CDS e com a isso a 

literatura apresenta certa divergência sobre o que explica o comportamento destes 

prêmios e se de fato eles demonstram a realidade. Apenas para exemplificar Amato 

(2005) decompõe o CDS em prêmio de risco e aversão ao risco, Cecchetti e 

Mohanty (2010) estudam a relação dívida/PIB junto ao CDS, Camba-Méndez e 

Kostrzewa (2016) utilizam modelo que leva em conta a probabilidade de 

inadimplência. 

Esmiuçar e ter uma visão conjunta das variáveis que realmente impactam a 

variação dos CDSs é de fundamental importância para os agentes do mercado e 

pode de certa forma melhorar a assimetria de informação presente na avaliação de 

um título de renda fixo soberano.  

O objetivo do trabalho passa por mensurar os fatores explicativos do CDS em 

economias emergentes utilizando indicadores escolhidos segundo a literatura 
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apresentada, buscando responder se o risco país é mais influenciado por questões 

globais ou por fatores domésticos. Os testes seguirão duas abordagens, a primeira 

com regressões individuais para entender como o CDS é explicado em cada um dos 

países. Na segunda abordagem a regressão será realizada em painel, onde é 

possível entender a influência dos indicadores de forma conjunta nos países que 

compõe o grupo de estudo.  

A abordagem, utilizando os dois métodos de estimação, busca gerar 

consistência aos resultados encontrados e contribuir com a literatura sobre o tema. 

A análise realizada possui dados mais recentes que os trabalhos observados, além 

de explorar metodologia que combina variáveis propostas por diferentes autores. Em 

termos de países estudados, temos uma amostra relevantemente maior com a 

abordagem utilizada. Os trabalhos que mais se assemelham como, Audzeyva e 

Schenk-Hoppé (2010) e Diaz e Gemmil (2006) estudaram três e quatro países 

respectivamente, além de se limitar ao continente americano. Este estudo leva em 

conta oito países de quatro continentes com uma amostra de oito anos (2010-2017), 

que é superior ou igual aos trabalhos citados.  

Os resultados encontrados mostram coerência com os trabalhos estudados. 

Os fatores explicativos, seguem em linhas gerais (tanto em significância dos 

indicadores quanto em sensibilidade da variação) o que foi apresentado por outros 

autores. Quando os dados são analisados de forma individual (por país) foi 

encontrado que existe variação entre o poder explicativo de cada indicador dentre as 

economias. Observando os dados de forma agrupada os fatores globais possuem 

maior impacto na variação do CDS em geral. 

A estrutura do texto é composta por esta breve introdução, revisão de 

literatura onde são apresentados os principais trabalhos realizados sobre o tema, 

apresentação da metodologia escolhida e a modelagem adotada. Por fim a 

conclusão e sua relação com os trabalhos anteriormente elaborados.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

O material acadêmico sobre o tema permite diversas abordagens para o 

estudo do comportamento do Credit Default Swap (CDS). O CDS, como mencionado 

na introdução, é um seguro contra a inadimplência de uma dívida e pode ser 

utilizado para títulos de renda fixa (soberano ou corporativo). O seguro é 

basicamente estruturado como um derivativo entre uma seguradora (tomador de 

risco) e a parte detentora do ativo (investidor).  

A primeiro registro de utilização do Credit Deafult Swap ocorreu nos anos 90, 

mais precisamente em 1994 em uma operação liderada pelo JP Morgan juntamente 

com a petroleira americana ExxonMobil. A petroleira desejava realizar uma 

operação para cobrir potenciais perdas da ordem de US$ 5 bilhões de dólares. O 

banco por sua vez, ficou em uma situação desconfortável já que a ExxonMobil era 

sua cliente de longa data e a operação grande demais, o depósito exigido para 

garantir os US$ 5 bilhões afetaria o índice de Basileia da instituição. A solução foi 

estruturar uma operação onde o JP Morgan venderia o risco de crédito para o Banco 

Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (EBRD). O EBRD ficaria com o spread 

da operação, o banco com uma taxa de estruturação e a petroleira com a garantia 

desejada. Criava-se então o CDS.  

 Desde a primeira operação o mercado de CDS teve um grande salto. 

Segundo Stulz (2010) o volume de operações saiu de US$ 180 bilhões em 1998 

para US$ 57 trilhões em junho de 2008. O crescimento foi enorme dentro deste 

período, vale mencionar que os dados sobre as transações envolvendo o CDS não 

são oficiais, já que segundo o autor, na época não existia regulamentação para o 

ativo. Após a crise de 2008 o volume de transações com o derivativo sofreu forte 

queda registrando em 2009 volume de US$ 29 trilhões, ou seja praticamente metade 

do volume registrado no pré-crise.  

O tamanho do volume do mercado aparentemente está correlacionado com o 

formato de estruturação do CDS. O CDS por ser um derivativo e não um contrato de 

seguro comum permite que o detentor do derivativo não esteja necessariamente 

exposto ao risco da instituição diretamente. Tal fato, por sua vez, permite que o CDS 

seja utilizado para diversas finalidades além do “seguro” contra o evento sobre o 

qual foi estabelecido. O CDS pode ser utilizado para especulação por terceiros, 

arbitragem entre ativos ou proteção de uma carteira contra outros riscos (contágio 

macroeconômico por exemplo). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
https://pt.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
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Essa abordagem deixa o CDS com uma roupagem clássica dos mais variados 

ativos negociados no mercado. Sua precificação deve seguir os fundamentos sobre 

os quais foi estruturado, nos remetendo aos princípios de entender se os mercados 

são ou não eficientes. Ou seja, ao tornar-se um ativo líquido negociado no mercado 

os CDSs não apresentam de forma clara como se dá sua precificação, já que o 

movimento dos preços está sujeita a presença de noise-traders que podem deixar o 

ativo longe de seu preço fundamental Shleifer et al. (1997). O modelo apresentado 

por Shleifer em 1997 leva em conta uma discussão muito maior, o autor acredita na 

hipótese que os mercados não são eficientes e por isso os preços podem apresentar 

distorções em relação aos fundamentos. Caso o entendimento do estudo em 

questão leve em conta a eficiência dos mercados podemos nos ancorar na literatura 

que corrobora com esta hipótese e que foi largamente propagada por Fama (1970), 

onde o ativo reflete de forma correta toda a informação disponível instantaneamente, 

ou seja a Efficient Market Hypothesis (EMH) é válida. Levando EMH como válida 

podemos entender que a cotação de um ativo, assim como o CDS, reflete 

exatamente o risco fundamental do contrato realizado entre as partes.  

Saindo um pouco da teoria mais ampla da discussão de preços e retornando 

aos estudos relacionados ao CDS, temos autores que observam que o valor do 

spread obtido nos contratos pode ser um potencial substituto para as medidas de 

crédito tradicionais. Segundo Sand (2012) o CDS é um indicador precificado e 

avaliado pelo mercado, o que apresenta relativas vantagens já que é uma 

precificação consensual e não de uma agência de risco individual. A velocidade do 

ajuste dos preços também é destaque. Flannery et al. (2010) pondera que ao 

contrário das avaliações de risco realizadas por agências, ajustes nos preços 

realizados pelo mercado são mais precisos e rápidos aos fatos. Sand (2012) fecha a 

análise apresentando que o CDS reflete a confiança dos investidores em relação à 

instituição ou país envolvido naquela transação. Observando tal fato, podemos 

entender que o CDS nos mostra em tempo real qual o risco de uma determinada 

empresa (ou operação por ela realizada) ou país.  

Com a literatura caminhando para o consenso de que o CDS representa um 

parâmetro de risco podemos deduzir de que quando falamos de títulos soberanos o 

CDS basicamente representa o risco de se investir naquele determinado país. Agora 

passamos a explorar a pergunta sobre o que pode explicar a variação do CDS e o 

prêmio cobrado pelo mercado. 
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A literatura acadêmica que aborda o CDS observa a precificação do derivativo 

de diferentes formas, os autores buscam modelos que consigam explicar a variação 

do mercado e do risco. Encontrar um modelo que tenha poder preditivo segundo 

indicadores econômicos representa grande vantagem na avaliação do risco, 

principalmente risco soberano (ou risco país).   

Amato (2005) decompõe o CDS em prêmio de risco e aversão ao risco, o 

autor busca encontrar a variação cíclica da perda esperada. Variação que aumenta 

durante as crises econômicas ou períodos que o crescimento da renda é baixo. 

Outro ponto observado pelo autor é sobre a inadimplência real e o impacto sobre a 

riqueza dos investidores, já que com a ausência de diversificação perfeita a 

exigência de prêmio passa a abordar o risco sistemático. A abordagem de Amato 

(2005) lembra a abordagem clássica de Robert C. Merton em relação ao crédito em 

geral. Merton (1974) aborda o spread da operação e a probabilidade de não 

pagamento da dívida a partir da aplicação de modelos de avaliação de risco. 

Passando dos modelos mais clássicos que observam puramente risco de 

crédito, podemos observar outro caminho na literatura que observa um apreçamento 

mais próximo da análise fundamental de valor, seria com um valuation do originador 

da dívida. Para exemplificar Cecchetti e Mohanty (2010) observam a trajetória de 

dívida dos países junto ao CDS. Sand (2012) observa doze indicadores, entre eles: 

saldo em conta corrente sobre produto, crescimento do PIB e taxa de câmbio real.  

Camba-Méndez e Kostrzewa (2016) utilizam modelo que leva em conta a 

probabilidade de inadimplência. Os autores procuram estimar a percepção do 

mercado em horizontes de tempo, ou seja o trabalho visa determinar a inclinação da 

curva de perda dada. A abordagem permite informações valiosas de alerta de crises 

financeiras.  

Alguns trabalhos seguem caminho híbrido, buscando avaliar o CDS por 

macro grupo de dados. Diaz e Gemmil (2006) avaliam o CDS observando três 

diferentes variáveis: 1 – mercado Internacional, 2 – mercado regional e 3 – dados 

específicos da economia analisada. Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) seguem a 

mesma linha proposta por Diaz e Gemmil (2006), dividindo os dados e a modelagem 

nestes mesmos três macro grupos. Os modelos propostos por Diaz e Gemmil (2006) 

e Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) parecem mais interessantes, nestas 

metodologias pode-se combinar diferentes abordagens para modelar cada parte da 
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equação. Ou seja, podemos variar os indicadores, retirar ou inserir mais dados de 

acordo com outras literaturas e ideias apresentadas.  

 
3. METODOLOGIA 

3.1 ESCOLHA DAS VARIÁVEIS 

Ao observar a literatura levantada sobre o tema e o objetivo do trabalho, que 

passa por decompor o CDS em diferentes economias emergentes, parece mais 

interessante utilizar uma modelagem com metodologia mais ampla, caso de Diaz e 

Gemmil (2006) e Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010). Outro ponto interessante é que 

os autores destes trabalhos avaliaram o comportamento do CDS com dados de 

países emergentes, coincidindo com o objetivo deste estudo. Vamos então 

apresentar a metodologia e os indicadores utilizados pelos autores para no final 

desta seção formalizar o que será utilizado neste trabalho. 

Conforme levantado brevemente na revisão de literatura Audzeyva e Schenk-

Hoppé (2010) e Diaz e Gemmil (2006) avaliam o CDS com três grupos de dados: 1 – 

mercado Internacional, 2 – mercado regional e 3 – dados específicos da economia 

analisada. A diferença entre eles acontece nos indicadores escolhidos para cada um 

dos grupos avaliados.  

Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) estudam o comportamento do CDS na 

américa latina, mais precisamente avaliam os dados de México, Brasil e Colômbia.  

Os autores escolheram para o mercado internacional a variação do VIX (índice de 

volatilidade da bolsa de Chicago) que mede a volatilidade das opções sobre as 

ações do S&P 500 (desta forma quanto maior o VIX maior o risco apresentado pelo 

mercado internacional). Como segunda variável para observar o mercado 

internacional, os autores colocam no modelo a variação do próprio S&P 500 (índice 

que mede a variação das principais ações negociadas nas NYSE e na NASDAQ) e 

por fim neste macro grupo os autores inserem a taxa de juros americana. O VIX visa 

capturar o sentimento geral do mercado, o S&P500 é utilizado para capturar a 

condição econômica global e as taxas de juros americanas para observar a liquidez 

mundial. Observando o segundo macro grupo os autores utilizam para modelar o 

mercado regional o índice do mercado acionário local (retorno) e sua volatilidade, no 

estudo realizado para américa latina os autores modelaram um índice que 

observava retorno e volatilidade das principais ações dos países observados juntos 

(México, Brasil e Colômbia). Para o terceiro macro grupo as opções utilizadas para 
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medir os dados específicos das economias analisadas foram: o International Country 

Risk Guide do PRS Group’s, (índice que observa variáveis macroeconômicas de 

diversos países) e a taxa de câmbio em relação ao dólar americano.  

Diaz e Gemmil (2006) utilizaram variáveis um pouco diferentes do que 

Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010). Diaz e Gemmil (2006) optaram por utilizar o 

retorno do S&P500 e as taxas de juros americanas para o grupo de dados que 

observa o mercado internacional. Para observar o risco regional os autores utilizam 

a entrada e saída de capital em fundos de investimento. No terceiro macro grupo, 

que olha para indicadores específicos de cada economia do estudo, a opção foi por 

taxas de inflação e reservas internacionais.  

O quadro resumo abaixo mostra os indicadores utilizados por cada um dos 

autores, com intuito de melhor visualização dos grupos e indicadores econômicos 

financeiros utilizados em cada trabalho. 

 
Tabela 1. Principais indicadores utilizados nos trabalhos avalaidos. 
 Fonte: Papers dos autores, tabela elaboração própria.  

 

Os resultados encontrados por Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) mostram 

que todos os macro grupos de análise apresentam resultado significativo na 

regressão onde o CDS é a variável dependente. O trabalho dos autores identifica 

que as variáveis que possuem maior valor explicativo são as variações do VIX e o 

retorno do S&P500, os fatores da economia analisada vêm na sequência e por 

último os fatores regionais. A mesma sequência explicativa ocorre para o Brasil. 

A conclusão do trabalho de Diaz e Gemmil (2006) é um pouco diferente, na 

média os autores encontram que o mais impactante para o CDS dos mercados 

emergentes são os dados relacionados ao mercado regional. Na sequência dos 

                                Autores

Grupo de informação

1. Mercado Internacional 1. S&P 500 e T-Bonds 1. VIX, S&P 500 e T-Bonds - -

2. Mercado Regional
2. Fluxo de Capital Fundos de 

Invesitmento

2. Retorno e volatilidade das bolsas 

de valores da região
- -

3. Dados economia analisada
3. Inflação e Reservas 

Internacionais

3. International Country Risk Guide 

e taxa de câmbio em relação ao 

dólar

3. Renda per capita, crescimento 

do PIB, inflação, balanço fiscal, 

balanço externo, dívida externa, 

indicador de desenvolvimento 

econômico e indicador de histórico 

de calote

3. Inflação, reservas/importação, 

importação/PIB, conta corrente/PIB, 

crescimento do PIB, dívida/PIB, 

dívida/exportações, reservas/dívida, 

taxa de câmbio, taxa de juros, 

apetite por risco e endividamento 

das famílias

Diaz e Gemmil (2006) 
Audzeyva e Schenk-Hoppé 

(2010)
Cantor e Packer (1996) Sand (2012)
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fatores regionais aparecem como mais impactantes os dados do mercado 

internacional e por fim os dados específicos da economias analisadas.  

Os resultados encontrados pelos autores nos levam a crer que o clima 

internacional que paira sobre os investimentos é muito mais impactante para explicar 

o CDS do que os dados internos das economias onde se busca realizar determinado 

investimento, mas aponta que o fator interno não deve ser descartado. Desta forma 

devemos buscar indicadores para definir qual modelo seguir ao preencher os três 

macro grupos.  

Para os dados internacionais e regionais a escolha seguirá próximo ao 

apresentado por Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) e Diaz e Gemmil (2006), sendo 

VIX, S&P500 e a taxa de juros americana os indicadores responsáveis pela parcela 

do mercado internacional. Para compor a parcela regional utilizaremos o retorno do 

índice da bolsa de valores local, como falamos de emergentes o fluxo internacional 

determina bastante do movimento destes mercados e deve representar uma boa 

proxy do nível de risco local percebido por investidores internacionais.  

Observando a parcela de dados específicos para a economia local vale 

debruçar-se sobre os trabalhos de Cantor e Packer (1996) e sobre Sand (2012), 

onde os estudos dos autores observam apenas indicadores econômicos para 

explicar o CDS.  

Cantor e Packer (1996) trabalharam com economias desenvolvidas e 

emergentes. Os autores cruzam os dados dos países levando em conta sua 

classificação de risco realizado por agências como Moody’s e Standard and Poor’s. 

A regressão é realizada separando a amostra por agência, ou seja, temos as 

variáveis explicativas para uma amostra dos países classificados pela Moody’s e 

outra pela Standard and Poor’s. As variáveis utilizadas foram as seguintes: Renda 

per capita, crescimento do PIB, inflação, balanço fiscal, balanço externo, dívida 

externa, indicador de desenvolvimento econômico e indicador de histórico de calote. 

O estudo encontrou como significativos para o CDS seis dos oito indicadores. Sendo 

os seguintes: PIB per capita, crescimento do PIB, inflação, dívida externa, indicador 

de desenvolvimento econômico e indicador de histórico de calote.  

Sand (2012) conduziu seu trabalho observando indicadores específicos das 

economias. O autor escolheu países da zona do euro e analisou os seguintes 

indicadores: inflação, reservas/importação, importação/PIB, conta corrente/PIB, 

crescimento do PIB, dívida/PIB, dívida/exportações, reservas/dívida, taxa de câmbio, 
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taxa de juros, apetite por risco e endividamento das famílias. Dos doze indicadores 

estudados, nove se mostraram significativos, sendo eles: inflação, 

reservas/importação, importação/PIB, conta corrente/PIB, dívida/PIB, taxa de 

câmbio, taxa de juros, apetite por risco e endividamento das famílias. 

Contextualizado todo o arcabouço teórico da literatura, seguiremos com um 

modelo que utilizará S&P500, VIX e juros americanos como indicadores para o 

mercado internacional. Para o mercado regional o modelo utilizará o retorno do 

índice da bolsa local, no Brasil retorno do Ibovespa. As escolhas para o mercado 

internacional e para o regional baseiam-se em Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) e 

Diaz e Gemmil (2006), apenas retirando o indicador de volatilidade do mercado local 

utilizado pelos autores. Como indicadores para aspectos específicos da economia o 

modelo utilizará índice de inflação, reservas internacionais e taxa de câmbio em 

relação ao dólar americano baseando-se em grande parte dos indicadores utilizados 

por Cantor e Packer (1996), Diaz e Gemmil (2006), Audzeyva e Schenk-Hoppé 

(2010) e Sand (2012). Abaixo segue tabela com os parâmetros utilizados no modelo 

adotado para o trabalho. 

 
Tabela 2. Modelo Utilizado 
Fonte: Elaboração própria.  

  

 1. Mercado Internacional  1. S&P 500, VIX e T-Bonds

 2. Mercado Regional  2. Retorno da bolsa de valores local

 3. Dados Economia Analisada  3. Inflação, Reservas Internacionais e Taxa de Câmbio

Modelo utilizado no Estudo
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3.2 MODELAGEM 

Foram utilizadas duas abordagens distintas para avaliar os dados, a primeira 

lança mão de uma regressão linear múltipla pelo método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (OLS) em dois estágios na qual o CDS é a variável dependente, 

conforme modelo apresentado abaixo: 

  𝑌 =  𝛽o + 𝛽1X1(−1) + 𝛽2X2 + 𝛽3X3 + 𝛽4X4 + 𝛽5X5 + 𝛽6X6 + 𝛽7X7 +  𝛽8X8     (1) 

-  Y denota spread do CDS de 5 anos 

-  X1 representa o CDS de 5 anos com defasagem de um período (t-1) 

- X2 representa o índice S&P500 

- X3 representa o índice VIX 

- X4 taxa de juros americana (T-Bonds) 

- X5 representa o índice da bolsa de valores local 

- X6 representa a inflação 

- X7 representa o montante de reservas internacionais 

- X8 representa a taxa de câmbio 

A regressão em dois estágios foi proposta para evitar problemas de 

simultaneidade, já que uma das variáveis dependentes pode se correlacionar com o 

termo o erro da regressão. Como colocado por Vasconcelos et al. (2012), com a 

presença de simultaneidade a utilização do método de Mínimos Quadrados em dois 

Estágio gerará estimadores consistentes e eficientes, o que pode não ocorrer em 

uma OLS simples. Nesta etapa o objetivo é verificar o comportamento da 

modelagem definida individualmente para os países escolhidos (conforme tabela 

abaixo – tabela três). 

A segunda abordagem utiliza regressão em painel pelo Método dos 

Momentos Generalizados (GMM), onde analisaremos os dados de forma agrupada. 

Desta forma será possível observar o impacto das variáveis em todo o conjunto de 

países estudados, ou seja, conseguiremos ver qual o impacto do conjunto de dados 

de cada uma das variáveis em relação ao CDS para todos os países conjuntamente. 

A abordagem segue a linha apresentada por Gomes (2018) que é embasado pelo 

trabalho de Arellano e Bond (1991). 

A instrumentalização das variáveis no GMM segue a defasagem dos níveis 

das variáveis explicativas, seguindo alguns pressupostos para obtenção de 

resultados consistentes conforme proposto por Arellano e Bond (1991) e seguido por 

Gomes (2018):  
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“No modelo GMM a equação diferenciada é instrumentalizada pelas defasagens dos níveis das 
variáveis como proposto em Arellano e Bond (1991), e a equação em nível é instrumentalizada 
pelas defasagens das diferenças. Alguns pressupostos devem ser respeitados, para que os 
resultados apresentados sejam consistentes: 1) a primeira diferença das variáveis explicativas 
não deve apresentar correlação com os efeitos fixos; 2) os instrumentos utilizados devem ser 
válidos; 3) os erros não devem apresentar correlação serial de segunda ordem. “(GOMES, 
2018 – P. 27) 

O painel possui dados com frequência mensal, mesma frequência das 

regressões realizadas individualmente (OLS). O painel é balanceado, dado que a 

amostra é completa no período analisado (qualquer corte transversal na amostra 

possui todas as variáveis com observação).  

O modelo do painel segue o mesmo apresentado por Gomes (2018), onde 

apenas as variáveis foram substituídas: 

𝑦𝑝𝑡 =  𝛿𝑝 𝑦𝑝,𝑡−1 + 𝑋′𝑝𝑡 
𝛽 + 𝜇𝑝𝑡,     (2) 

𝑝 e 𝑡 respectivamente indicam o país e o ano   

Da fórmula acima, temos: 

𝛿         = é um escalar 

𝑋′𝑝𝑡    = vetor de variáveis explicativas 1 x k 

𝛽        = vetor de coeficientes k x 1  

𝜇𝑝𝑡     = termo que apresenta o seguinte componente de erro:  

               𝜇𝑝𝑡 =  𝜇𝑝 + 𝑣 𝑝𝑡 ,     onde  𝜇𝑝~ IID (0, 𝜎2
𝜇) e ~ IID (0, 𝜎2

𝑣).                      (3) 

As variáveis explicativas da regressão representados por 𝑋′𝑝𝑡 seguem o 

mesmo modelo apresentado na seção anterior e na modelagem de regressão linear 

múltipla, baseando-se principalmente nos trabalhos de Cantor e Packer (1996),  Diaz 

e Gemmil (2006), Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) e Sand (2012). 

O número final da análise contará com uma amostra de oito países e quatro 

continentes, o resultado esperado é que seja possível identificar qual 

indicador/grupo de indicadores na média é mais expressivo para explicar a variação 

do CDS ao longo do tempo.   
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Tabela 3. Países analisados 
Fonte: Elaboração própria. 

O Aguardado em termos de resultados das regressões é que os coeficientes 

sejam positivos para CDS de 5 anos, índice VIX, taxa de juros americana, inflação e 

taxa de câmbio. Ou seja, nestes casos com o aumento destes indicadores o risco 

também aumenta. O contrário é esperado para o índice S&P500, índice da bolsa de 

valores local e reservas internacionais. Nestes indicadores é esperado que o sinal 

seja negativo, ou seja, com o aumento do nível de cada um deles o risco diminui.  

 

3.2.1 MODELAGEM ESTATISTICA 

A análise inicial foi feita por meio de uma regressão linear múltipla, utilizando 

o método dos Mínimos Quadrados Ordinários em dois estágios. Como já 

mencionado na seção anterior, o CDS de cinco anos é variável explicativa do 

estudo.   

Ao observar os dados para a análise inicial temos séries não estacionárias. 

Ou seja, alguns dos indicadores que serão utilizados são séries integradas de ordem 

I que podem levar a regressões com resultados sem significado e com a 

impossibilidade de interpretação dos coeficientes. Para verificar a condição de não 

estacionariedade foi realizado o teste Dickey-Fuller. Seguindo com a análise e 

encontrando que as variáveis são não estacionarias devemos verificar se é possível 

aplicar modelos que levem a uma relação estacionária, ou seja que demonstrem que 

as mesmas são cointegradas. Quando cointegradas significa que as séries seguem 

mesma tendência e possuem comportamento estacionário no longo prazo. O 

recurso escolhido para garantir a estacionariedade das variáveis foi trabalhar com a 

primeira diferença dos indicadores que se encontraram nesta situação, a equação é 

dada por: 𝛥𝑍(𝑡) = 𝑍(𝑡) − 𝑍 (𝑡 − 1), onde t é o período de disponibilidade dos dados. 

Continente Países

 África  África do Sul

 América Latina  Brasil, Chile, Colômbia e México

 Ásia  China

 Europa  Rússia e Turquia
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Os indicadores que apresentaram raiz unitária e precisam seguir na 

modelagem utilizando a primeira diferença foram: S&P500, taxa de juros americana, 

índice da bolsa de valores local, reservas internacionais e taxa de câmbio.  

Em um segundo momento optou-se por uma regressão em painel, como 

forma de explorar os dados de forma conjunta e avaliar os valores encontrados no 

intercepto de cada um dos países estudados.  

Os cuidados para realizar a regressão em painel passam pela estruturação 

diferenciada da base, avaliação da estacionariedade das variáveis (conforme 

comentado na regressão OLS) e utilização de instrumentos válidos.  

Da Silva Neto (2012) utiliza Greene (2003) para comparar as metodologias 

que foram utilizadas neste trabalho, o OLS com regressões múltiplas realizadas 

individualmente e o GMM em painel. Segundo Da Silva Neto (2012) o GMM é uma 

forma de estimação mais geral que o OLS e não faz suposições acerca de ausência 

de autocorrelação dos erros, ausência de multicolinearidade ou ausência de 

heterocedasticidade.  

“Greene (2003) expõe ainda que o método GMM é uma forma de estimação mais geral que o 
método OLS, no sentido de que, em contraste às suposições usuais de OLS, o método GMM 
não faz suposições acerca de ausência de autocorrelação dos erros de apreçamento, ausência 
de autocorrelação dos erros de apreçamento, ausência de multicolinearidade ou ausência de 
heterocedasticidade.” (DA SILVA NETO, 2012 – P. 45)  

Conforme apresentado pelos autores, a preocupação específica do método 

GMM é a validade dos instrumentos utilizados. A condição pode ser verificada pelo 

teste J (J-statistic), onde a hipótese nula conjunta é que os instrumentos são válidos, 

isto é, não correlacionados com o termo de erro (Neder, 2013).  

Além de observar os resultados de cada um dos métodos isoladamente e 

seus cuidados ao elaborar e operacionalizar as regressões, verificar a consistência 

entre os dois métodos leva a conclusão que o estudo apresenta robustez e seus 

resultados são válidos. 

 

3.2.2 DADOS 

Os dados serão divididos em três grupos, sendo o primeiro grupo relacionado 

a dados do ambiente internacional. Os indicadores presentes neste primeiro grupo 

de dados são: VIX, retorno do S&P500 e taxa de juros americana (T-Bonds 10 

anos). 
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Para o segundo grupo o indicador a ser utilizado é o retorno da bolsa local, 

para o Brasil é o retorno do Ibovespa e para os demais será utilizado o índice mais 

representativo em número de companhias. 

O último grupo refere-se aos dados da economia local representados pela 

inflação, reservas internacionais e taxa de câmbio.  

A análise foi realizada utilizando os dados do período 2010 - 2017, onde 

podemos observar diversos fatos históricos como mudanças presidenciais, crises 

econômicas internacionais e regionais. A escolha deste período exclui a crise 

financeira de 2008, visto que em 2009 houve mudança importante de regulação e os 

contratos de CDS passaram a ser padronizados conforme diretriz estabelecida pelo 

U.S. Treasury Department em 2009. Antes da regulação o contrato poderia 

estabelecer acordo parte a parte, sem que ficasse claro ao mercado que tipo de 

ativo era alvo do contrato e o que seria coberto em caso de inadimplência. Tal fato 

foi um dos principais pontos da crise financeira de 2008, onde após a massiva 

utilização destes instrumentos era impossível mensurar os possíveis impactos do 

não cumprimento dos acordos estabelecidos.  A inclusão dos dados destes anos 

poderia mudar a interpretação das regressões, dado que temos uma ruptura 

estrutural.  

A fonte de coleta utilizada para os dados foi a Bloomberg, onde os dados 

disponibilizados podem ser encontrados forma padronizada e com frequência 

mensal.  

4. RESULTADOS 

Inicialmente existe a necessidade de verificar a estacionariedade das séries 

coletadas para elaboração do modelo. O teste realizado, conforme mencionado foi o 

Dickey-Fuller. O teste coloca como hipótese nula a presença de raiz unitária, ou 

seja, não estacionária. Desta forma devemos rodar o teste para cada uma das 

variáveis e interpretar o p-valor, considerando significância no teste de 95% teremos 

séries estacionárias quando o p-valor apresentar resultados maiores ou iguais a 5% 

e não estacionarias quando o valor for inferior a 5%. Para verificar a condição de 

estacionariedade utilizaremos os dados comum a todos os países (S&P 500, VIX 

Index e T-Bonds) e os indicadores locais aplicados ao Brasil (Ibovespa, Reservas 

Internacionais, Inflação e taxa de câmbio). A condição das series testadas para o 

Brasil (estacionariedade ou não) serão utilizadas para as mesmas séries de outros 

países. Tal premissa tem como base que o comportamento dos indicadores locais, 
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quando se diz respeito à estacionariedade, são os mesmos e tal falto é afetado pela 

característica intrínseca do indicador e não pelo fato dele pertencer a um 

determinado país. A variável dependente, o CDS 5 anos também seguirá a lógica 

das variáveis locais e será testada para o Brasil, seguindo com a tratativa do 

indicador para todos os países do estudo.  

No que diz respeito à estacionariedade o resultado apresentado mostra que a 

maioria dos indicadores não são estacionários, possuindo raiz unitária devendo 

então ter uma adequação para que se transforem em séries estacionárias. O recurso 

utilizado para garantir tal adequação leva em conta trabalhar com a primeira 

diferença destes indicadores, dada por: 𝛥𝑍(𝑡) = 𝑍(𝑡) − 𝑍 (𝑡 − 1), onde t é o período 

de disponibilidade dos dados. Os indicadores que apresentaram raiz unitária foram: 

S&P500, taxa de juros americana, índice da bolsa de valores local, reservas 

internacionais e taxa de câmbio.  

Seguindo com a análise, as regressões foram realizadas para cada país 

individualmente apresentando os seguintes resultados: 

 
Tabela 4.Resultados da regressão linear múltipla em dois estágios. 
Fonte: Elaboração própria. 

Pelos resultados podemos observar forte relevância no modelo para todos os 

países testados, ao verificar o poder explicativo dos modelos temos R² com valores 

superiores ou próximos a 0,90 (forte poder explicativo). O teste de Durbin Watson 

observa a correlação dos resíduos da regressão e também apresenta resultado 

satisfatório para todos os países na amostra (ausência de correlação do que não é 

explicado pelo modelo). 

                     Países

Variáveis 

0,151 0,286 0,559 0,527 0,393 0,675 0,307 0,455

 (0,419) - NS (0,034) (0,000) (0,008) (0,051) (0,003) (0,127) - NS (0,017)

0,952 0,928 0,758 0,823 0,886 0,736 0,921 0,882

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

-1,395 -0,930 -1,268 -1,961 -1,872 0,091 -1,381 -0,835

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,830) - NS (0,000) (0,004)

0,022 0,020 0,177 0,115 0,066 0,178 0,039 0,058

 (0,410) - NS  (0,406) - NS (0,000) (0,002) (0,041) (0,001) (0,234) - NS (0,033)

0,134 0,159 0,135 0,212 0,241 0,463 0,196 0,149

(0,123) - NS (0,029) (0,095)* (0,029) (0,016) (0,001) (0,074)* (0,105) - NS

-0,231 -0,623 -1,051 -0,440 -0,779 -0,326 -0,788 -0,517

(0,359) - NS (0,000) (0,000) (0,038) (0,017) (0,063)* (0,000) (0,000)

0,005 0,010 0,015 0,014 -0,005 0,014 0,001 0,001

(0,511) - NS (0,008) (0,011) (0,056) (0,565) - NS (0,211) - NS (0,728) - NS (0,809) - NS

-0,206 -2,423 -0,395 -2,164 -0,429 -4,428 -1,147 -0,220

(0,574) - NS (0,000) (0,086)* (0,064)* (0,434) - NS (0,001) (0,012) (0,324) - NS

1,182 0,506 0,439 0,658 0,688 2,111 0,681 1,004

(0,000) (0,046) (0,047) (0,091) (0,175) - NS (0,115) - NS (0,036) (0,006)

R² 0,937 0,984 0,936 0,938 0,909 0,853 0,946 0,926

Est. Durbin - Watson 2,297 2,404 2,472 1,786 2,544 1,947 2,416 2,343

*Indicador estatisticamente significativo, levando em conta tolerância de 10% NS - Indicador não significativo na regressão ( ) - P-Valor

-

Reservas Internacionais 5

Taxa de Câmbio 6

Bolsa de Valores Local 7

CPI 3

VIX 5

T-Bonds 6

CDS 5 Years (-1) -

S&P 500 7

Rússia Turquia Significância

C -

África do Sul Brasil Chile Colômbia México China



27 

 

Os resultados encontrados apontam para certa coerência, quando 

comparados dentro da amostra de países e quando observamos trabalhos de 

diferentes autores. Os indicadores internacionais na média, possuem relevância 

importante para determinar o risco individual para quase todo grupo da amostra (os 

três indicadores são significantes em quase todos os países estudados). 

Aparentemente o cenário macroeconômico e a liquidez internacional determinam 

parte relevante do risco tomado pelos agentes econômicos que não observam 

apenas as características do ativo de alocação. O S&P 500 é significativo para sete 

das oito economias estudadas, enquanto os T-Bonds são significativos para seis 

economias e o VIX para cinco economias.  Os dados encontrados nesta parte da 

modelagem mostram-se homogêneos e seguem os resultados encontrados por 

Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010), onde os três fatores combinados se mostram 

importantes. Os autores destacam entretanto que a importância relativa varia de 

país para país: “We find that all three types of risk factors, country-specific, regional 

and global, are important drivers of sovereign emerging market yield spread 

changes. The relative importance of these factors, however, varies for countries in 

our sample of regional and country-specific factors at all maturity horizons for all 

three countries.” (AUDZEYVA E SCHENK-HOPPE, 2010 – P.19). 

O fator regional medido pela bolsa de valores local de cada economia 

também apresenta boa consistência, significativo em sete economias. Os fatores da 

economia local mostraram-se com menor consistência já que a inflação parece não 

ser tão observada para medir risco de alocação, sendo significativo apenas em três 

economias. Desta forma podemos entender que os três grupos possuem relevância 

em termos de significância, cabe verificar a sensibilidade de cada grupo e de 

indicadores específicos ao comportamento do CDS. 

O que chama a atenção é que apesar da consistência dos resultados com os 

trabalhos em termos de variáveis significativas nas regressões, o valor dos 

estimadores apresenta peso maior nas variáveis regionais. As reservas 

internacionais, por exemplo, mostram-se com extrema importância em países como 

Brasil, Colômbia e China, nestes exemplos o indicador representa 73%, 71% e 97% 

da variação do CDS respectivamente quando observamos a decomposição da 

variância. Hierarquicamente os resultados, quando observados individualmente são 

diferentes, para a maioria dos países, do que foram encontrados por Diaz e Gemmil 

(2006), onde os autores estudam Argentina, Brasil, Venezuela e México. No estudo, 

os fatores específicos da economia são os últimos na escala explicativa do risco. O 
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resultado apresentado mostra que os fatores regionais explicam em média 45% da 

variação do CDS, fator global 25% e os fatores locais 8%.  

“The sources of credit risk for these emerging markets can be split into three elements. One 
element, which is the least relevant, is the result of shocks through country-specific 
fundamentals. These shocks represent only about 8% of the total explained variance of 
(changes in) the distance-to-default of Argentina, Brazil and Venezuela, but more in the case of 
Mexico. The second element is the result of global variables, such as US stock market returns 
and the slope of the US Treasury bond curve. Such variables contribute about 25% of the total 
explained variance. The third, and most important, element is the contribution of regional 
factors, such as a systematic component of the four stock markets, a systematic volatility 
component, and investor sentiment. These variables represent around 45% of the total 
explained variability. The residuals from our regressions show that there is a tendency for the 
bond markets of these countries to move together which cannot be explained with economic 

fundamentals and which accounts for about 12% of the variance.” (DIAZ E GEMMIL, 2010 – P. 

22) 
 

No trabalho de Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) os autores levam em conta 

México, Brasil e Colômbia. A apresentação dos resultados mostra qual dos grupos é 

mais sensível para determinada economia. Os autores colocam as variáveis globais 

como primeiro fator explicativo do risco para todas as economias, já o segundo fator 

explicativo o resultado não é unanime. As variáveis especificas da economia são o 

segundo fator explicativo do risco para México e Brasil, mas não para a Colômbia 

que mostra o fator regional como segundo na escala. O terceiro fator explicativo do 

risco mostra México e Brasil sendo menos sensíveis aos fatores regionais e 

Colômbia aos fatores específicos de sua economia.  

“The effect of global factors was at least as important as the combined effect of regional and 

country-specific factors at all maturity horizons for all three countries. Their relative importance the 

strongest for Mexico. Country-specific factors are the second most important contributor for Mexico 

and Brazil whereas the impact of regional-market risk was less important for these countries 

(marginally so for Mexico and approximately three times less important for Brazil). For Colombia, 

common regional market factors accounted for the second largest share of the explained variance and 

country-specific factors were the least important. (AUDZEYVA E SCHENK-HOPPE, 2010 – 

P.19). 

Quando seguimos a mesma lógica de análise, verificamos que neste estudo 

os fatores locais mostram-se com maior poder explicativo dos que os demais grupos. 

Os fatores específicos mostram-se mais impactantes ao CDS em cinco das oito 

economias testadas (Chile, Rússia, Rússia, Brasil e China). As demais economias 

apresentaram os fatores globais como mais sensíveis (México, Colômbia e África do 

Sul).  
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Figura 2. Fatores explicativos da variação do risco por país  
Fonte: Elaboração própria. 

 

O resultado encontrado apresenta diferenças entre as economias estudadas, 

como colocado no parágrafo anterior, o fator global se mostra mais importante para 

três países, enquanto que o específico da economia é mais relevante para cinco 

países. Vale ressaltar que o fator regional mostrou-se com sensibilidade relativa 

para quase toda a amostra estudada, variando de 1% a 30% quando foi significativo 

nas regressões.  

O resultado se assemelha com o encontrado por Audzeyva e Schenk-Hoppé 

(2010), parte dos países estudados apresentam as variáveis globais como principal 

fator explicativo do risco, variáveis especificas aparecem em segundo lugar e fatores 

regionais apareceram na terceira posição.  Quando observado o trabalho de Diaz e 

Gemmil (2006) o resultado é contraditório, já que os autores encontram o fator 

regional como principal variável explicativa do risco, fator global como segundo e 

indicadores específicos da economia como terceiro fator explicativo do risco.  Fato 

comum a todos os trabalhos observados é que o fator global possui grande poder 

explicativo para o risco de cada uma das economias e a surpresa fica por conta da 

sensibilidade do risco ao indicador de reservas, que se mostra muito relevante. 

Como meio de checar a consistência e medir o efeito conjunto do grupo de 

análise os testes foram adaptados para regressão em painel, utilizando o OLS.  
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Tabela 5. Resultado regressão em painel (GMM). 
 Fonte: Elaboração própria. 

Os resultados demostraram significância em todos os indicadores com o p-

valor < 0,05. Poder explicativo do modelo foi satisfatório R² de 0,93 e o teste J 

mostra a validade dos instrumentos, aceitando a hipótese nula. 

A consistência dos resultados se mostra satisfatória, apresentando como 

principal fator explicativo do risco o grupo de indicadores específicos das economias 

(49,0%) em segundo lugar aparecem os indicadores globais (38,5%) e em último 

lugar o fator regional com (12,5%).  Este resultado é similar ao obtido nas 

regressões individuais, onde cinco das oito economias estudadas apresentaram a 

mesma hierarquia de fatores.  
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4.1 RESULTADOS INCLUINDO VARIÁVEL FISCAL 

Levando em consideração o trabalho apresentado por Cecchetti e Mohanty, 

(2010), onde os autores analisam a dívida dos países e sua evolução como 

percepção do risco o modelo foi alterado para que uma variável que observasse o 

endividamento das economias fosse considerada. O modelo foi mantido com as 

demais variáveis, sendo incluído o percentual de dívida líquida/PIB. 

 
Tabela 6. Modelo utilizado incluindo variável fiscal. 
Fonte: Elaboração própria.  

 

A expectativa do novo modelo era que a variável fosse significativa e com o 

coeficiente positivo, ou seja quanto maior a dívida em relação ao produto interno 

bruto do país maior a percepção do risco e maior o nível do CDS. 

Ao realizar a regressão individualmente a Rússia foi o único país onde o 

indicador foi significativo e com sinal de coeficiente positivo, os demais não tiveram 

resultado significativo e quando foram significativos tiveram coeficiente positivo 

próximo a zero.  

Quando analisamos o modelo incluindo a variável fiscal utilizando a regressão 

em painel o resultado foi em linha com o esperado, o indicador se apresentou 

significante e com sinal do coeficiente positivo. Os resultados seguem na próxima 

tabela: 

 1. Mercado Internacional  1. S&P 500, VIX e T-Bonds

 2. Mercado Regional  2. Retorno da bolsa de valores local

 3. Dados Economia Analisada
 3. Inflação, Reservas Internacionais, 

Taxa de Câmbio e Dívida Líquida/PIB

Modelo utilizado no Estudo
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Tabela 7. Resultado regressão em painel (GMM) com variável fiscal. 
 Fonte: Elaboração própria. 
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5. CONCLUSÃO 

O resultado obtido no estudo mostra de que muito do que foi encontrado nos 

estudos anteriores, Diaz e Gemmil (2006) e Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010), 

continua válido. Obtemos resultados significativos para os três grupos de dados 

analisados, sendo a importância relativa diferente para cada um dos países da 

amostra quando analisados individualmente. Quando analisado a elasticidade dos 

indicadores e dos grupos temos certa discordância do que foi apresentado pelos 

autores citados, já que para a maioria das economias o fator local é o que possui 

maior poder explicativo. Vale lembrar que os estudos feitos por Diaz e Gemmil 

(2006) e Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) levam em conta dados de períodos 

diferentes do que foi analisado neste trabalho. Diaz e Gemmil (2006) estudaram o 

período de 1994 – 2001, Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) analisaram 2003 – 2009, 

enquanto que neste estudo observamos dados do período 2007 - 2017. 

Quando analisado o resultado do estudo realizado em painel o grupo de 

fatores específicos apresenta maior representatividade no resultado, algo que os 

dois trabalhos citados não apresentou. Quando inserida a variável fiscal, os 

resultados se alteram e os fatores explicativos ficam próximos dos obtidos por 

Audzeyva e Schenk-Hoppé (2010) para México e Brasil.  

Desta forma, podemos concluir que os fatores previamente estudados na 

literatura ainda possuem poder explicativo sobre o CDS, sendo importantes para a 

mensuração do risco. No entanto, aparentemente, houve mudança na dinâmica para 

alguns países ao longo do tempo. Nestes países temos variáveis locais com forte 

poder explicativo e a dinâmica internacional se faz menos presente, Brasil é um 

exemplo. Fato curioso é que a dinâmica que existiu durante este período não foi 

forte o suficiente para que quando observássemos os dados conjuntamente por 

meio da regressão em painel incluindo a variável fiscal a alteração nos fatores 

explicativos se fizesse presente.  
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