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Resumo

 

O objetivo central desta tese é colaborar com a literatura de finanças internacionais, abordando a 
discussão sobre os limites “toleráveis” de endividamento aos quais os governos estão submetidos, bem 
como, sobre os fatores que afetam a forma como os países denominam suas dívidas no mercado 
internacional. 

A análise dos limites de endividamento é baseada num modelo onde crises de dívida auto-realizáveis 
podem ocorrer quando o nível de endividamento encontra-se em determinado intervalo. Uma vez nesta 
região, a dívida pode (ou não) ser rolada e, caso os credores não concedam novos empréstimos, a crise 
torna-se, de fato, uma profecia auto-realizável. Os resultados encontrados indicam que o limite de 
endividamento, além de bastante persistente, é muito dependente da razão dívida/PIB, bem como, dos 
históricos de inflação, crises bancárias e de defaults (ou reestruturações) de dívida soberana.  

Posteriormente, é feita uma aplicação do modelo estimado aos países da periferia do euro, na qual os 
resultados sugerem que países como Portugal e Grécia, mesmo após a adoção da moeda única, 
apresentam dificuldades em administrar os seus níveis de endividamento.  Em conjunto, os resultados 
apresentados sugerem que quanto pior o histórico macroeconômico, menor será a capacidade do país 
“tolerar” dívidas.  

Em relação à denominação da dívida, o estudo procura identificar em que medida a volatilidade da taxa 
de câmbio real efetiva, controlada por diversos fatores, impacta a forma como países se endividam no 
mercado internacional. Os resultados indicam que a baixa volatilidade cambial é condição fundamental 
para que a moeda doméstica seja utilizada em transações internacionais. Além disso, porte econômico, 
estabilidade de regras, respeito aos contratos e ampla liquidez dos mercados financeiros domésticos, 
são fatores que contribuem para a aceitação de uma moeda nos contratos de dívida internacional.  

Evidências adicionais do estudo sugerem que a ampla liquidez internacional, observada principalmente 
nos anos 2000, foi incapaz de ampliar de maneira significativa o número de moedas utilizadas no 
mercado internacional de dívidas. Ainda em relação a este tema, a tese analisa os primeiros passos da 
economia brasileira no sentido de alongar o perfil da dívida pública interna, por intermédio da emissão 
de títulos denominados em reais no mercado internacional. 
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Abstract 

 
The aim of this dissertation is to collaborate with the international finance literature, addressing the 
debate on the "acceptable" sovereign debt limits debt, as well as addressing on debt denomination in 
the international market. 

The analysis of debt limits is based on a model in which self-fulfilling debt crises can occur when the 
debt level reaches a certain range. Once this range is reached, the debt may (or may not) be rolled over 
and, if creditors do not grant new loans, the crisis becomes, in fact, a self-fulfilling prophecy. The 
results indicate that the indebtedness limit, besides being persistent, depends highly on the debt/GDP 
ratio, as well as on historical inflation, banking crises and default (or restructuring) of sovereign debt. 

Subsequently, an application of the estimated model is made to peripheral countries of the Euro Zone. 
The results suggest that countries like Portugal and Greece, even after the adoption of the single 
currency, have difficulties in managing their debt levels. The results also suggest that the worse the 
macroeconomic history, the lower the country's ability "to tolerate" debt. 

In relation to debt denomination, the study seeks to identify to what extent the volatility of real 
effective exchange rate, controlled by several factors, have an influence on how countries gain access 
to the international bond market. The results indicate that low exchange rate volatility is a fundamental 
condition for debt denominated in local currency in international markets. Moreover, the size of the 
economy, stability of regulations, enforcement of contracts and ample liquidity in domestic financial 
markets are factors that contribute to the acceptance of a currency in international debt contracts. 

Additional evidence of the study suggests that the broad international liquidity, mainly observed in the 
2000s, was unable to expand significantly the number of currencies used in international debts. Still 
regarding this issue, the dissertation analyzes the first steps of the Brazilian economy in order to extend 
the profile of its public debt through the issuance of bonds denominated in Reais in the international 
market. 
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Introdução 

 

O longo histórico de instabilidade macroeconômica das economias emergentes, caracterizado por 
inflação elevada, defaults (ou reestruturações) da dívida soberana, crises cambiais e bancárias, 
explicado em grande parte por instituições fiscais e monetárias frágeis, leva os poupadores destes 
países a buscarem proteção de sua riqueza em ativos denominados em moeda estrangeira, ou mesmo 
indexados à inflação ou taxa de juros.  

Governos e empresas, por sua vez, não conseguem emitir dívida denominada em moeda doméstica nos 
mercados financeiros internacionais, gerando um problema de “descasamento” de moedas: passivos 
denominados em moeda estrangeira e ativos e receitas denominados em moeda doméstica. Se o 
descasamento de moedas for amplamente disseminado pela economia, uma depreciação da taxa de 
câmbio pode ter fortes efeitos perversos sobre os balanços patrimoniais das famílias, instituições 
financeiras, corporações e governos. A percepção do aumento das incertezas pelos investidores 
estrangeiros pode se traduzir numa “parada súbita” dos fluxos de capitais, forçando uma nova 
depreciação da taxa de câmbio, e instaurando assim um processo vicioso que se auto-alimenta. Esse 
quadro de vulnerabilidade dos países emergentes a crises cambiais e bancárias acompanhadas de 
recessões é agravado pela “intolerância à dívida”, termo cunhado por Reinhart et al. (2003) para 
denotar a incapacidade que os países emergentes têm de se endividarem em níveis similares aos dos 
países desenvolvidos, resultante de um histórico de desequilíbrios monetários e fiscais e de default da 
dívida pública. 

 A crise financeira decorrente do estouro da bolha imobiliária nos EUA em 2007/08, que fez explodir o 
endividamento público nas economias desenvolvidas para níveis equivalentes aos observados na 
Segunda Guerra Mundial, bem como a conseqüente crise de dívida soberana dos países da Zona do 
Euro, tem despertado a retomada do interesse acadêmico pelo estudo das dívidas soberanas.  

Neste sentido, o objetivo central desta tese é colaborar com a literatura de finanças internacionais, 
abordando a discussão sobre os limites “toleráveis” de endividamento aos quais os governos estão 
submetidos, bem como, sobre os fatotes que afetam a forma como os países denominam suas dívidas 
no mercado internacional. 

Esta tese contará com três capítulos em formato de artigos, além desta introdução. No primeiro 
capítulo, a partir de modelos de painel dinâmico, são identificados, empiricamente, os limites de 
endividamento soberano, com base numa amostra de 111 países durante o período de 1980 a 2009. Os 
resultados encontrados indicam que tal limite, além de bastante persistente, é muito dependente da 
razão dívida/PIB, bem como, dos históricos de inflação, crises bancárias e de default (ou 
reestruturações) de dívida soberana.  O modelo estimado foi aplicado aos países da periferia da Zona 
do Euro, com os resultados sugerindo que países como Portugal e Grécia, mesmo após a adoção do 
euro, apresentam dificuldades em administrar os seus níveis de dívida pública.  Em conjunto, os 
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resultados apresentados sugerem que quanto pior o histórico macroeconômico, menor será a 
capacidade do país “tolerar” dívidas.  

No segundo capítulo é analisada a questão da denominação da dívida. O estudo procura identificar em 
que medida a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva, controlada por diversos fatores, impacta a 
forma como países se endividam no mercado internacional. Os resultados indicam que a baixa 
volatilidade cambial é condição fundamental para que a moeda doméstica seja utilizada em transações 
internacionais. Além disso, porte econômico, estabilidade de regras, respeito aos contratos e mercados 
financeiros domésticos líquidos e profundos são fatores que contribuem  para que uma moeda seja 
aceita nos contratos de dívida internacional. Evidências adicionais do estudo sugerem que a ampla 
liquidez internacional, observada principalmente nos anos 2000, foi incapaz de ampliar de maneira 
significativa o número de moedas utilizadas no mercado internacional de dívidas.  

Dando sequência a questão da denominação do endividamento no mercado internacional, o terceiro 
capítulo analisa os primeiros passos da economia brasileira no sentido de alongar o perfil da dívida 
pública interna, por intermédio da emissão de títulos denominados em reais no mercado internacional. 
Para verificar a hipótese de que a emissão de dívida no mercado global denominada em moeda 
doméstica complementa o desenvolvimento do mercado local de títulos, o trabalho utiliza-se do 
mecanismo de price discovery, amplamente difundido na literatura de microestrutura de mercados. Os 
resultados indicam que o apreçamento eficiente da dívida pública nominal, de longa maturidade e 
denominada em reais, ocorreu primeiramente no mercado internacional e, por arbitragem, investidores 
residentes e não-residentes transferiram esta eficiência para o título de mesma maturidade negociado no 
mercado local. 

Em suma, as evidências apresentadas nesta tese apontam para a importância da construção de um bom 
histórico macroeconômico ao longo de vários anos. Além disso, para conseguirem se endividar na 
própria moeda, os países devem buscar políticas econômicas que reduzam a volatilidade cambial, 
elevem o crescimento não inflacionário da economia (PIB potencial); melhorem o arcabouço 
institucional, principalmente no que se refere ao respeito aos contratos e a estabilidade das regras; e, 
por fim, contribuam para o aprofundamento e liquidez dos mercados financeiros domésticos. 
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CAPÍTULO 1 – Intolerância à Dívida:  
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Resumo 

O objetivo deste artigo é o de identificar, empiricamente, os limites de endividamento público. Para 
tanto, é realizada uma pesquisa empírica, baseada em painel dinâmico, com dados referentes a 111 
países compreendendo 21 anos (1980 a 2009). Os resultados encontrados indicam que o limite de 
endividamento, além de bastante persistente, é muito dependente da razão dívida/PIB, bem como, dos 
históricos de inflação, crises bancárias e de defaults (ou reestruturações) de dívida soberana. O modelo 
estimado foi aplicado aos países da periferia da Zona do Euro, com os resultados sugerindo que países 
como Portugal e Grécia, mesmo após a adoção do euro, apresentam dificuldades em administrar os 
seus níveis de dívida pública.  Em conjunto, os resultados apresentados sugerem que quanto pior o 
histórico macroeconômico, menor será a capacidade do país “tolerar” dívidas.  

Palavras-chave: Dívida Soberana, Intolerância à Dívida, Painel Dinâmico 

 

Abstract 

The aim of this paper is to identify empirically the limits of public debt. To this end, we perform an 
empirical research, based on dynamic panel data for 111 countries including 21 years (1980-2009). The 
results indicate that the indebtedness limit, besides being persistent, depends highly on the debt/GDP 
ratio, as well as on historical inflation, banking crises and default (or restructuring) of sovereign debt. 
Subsequently, an application of the estimated model is made to peripheral countries of the Euro Zone. 
The results suggest that countries like Portugal and Greece, even after the adoption of the single 
currency, have difficulties in managing their debt levels. The results also suggest that the worse the 
macroeconomic history, the lower the country's ability "to tolerate" debt. 

 

Key-words: Sovereign Debt, Debt Intolerance, Dynamic Panel 
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1.1 - Introdução 

 

A história econômica revela que as economias emergentes de hoje não inventaram o default. No 
passado, crises de dívidas soberanas eram recorrentes entre as economias desenvolvidas1 de hoje, que 
aparentemente parecem ter superado esta fase. Nos mercados emergentes, contudo, a recorrência de 
defaults ainda é freqüente. 

De acordo com dados de Reinhart e Rogoff (2010), a China pré-comunista inadimpliu reiteradamente 
suas dívidas internacionais; a Índia e a Indonésia modernas deram calotes na década de 1960. A África 
pós-colonial apresenta registros de default que superam as marcas anteriores de qualquer outra região 
de países emergentes. 

Nos últimos 30 anos, a América Latina enfrentou uma grave crise de dívida soberana na década de 
1980, o México passou pelo “efeito tequila” em 1995, o sudeste asiático apresentou problemas em 
1997, a Rússia em 1998, o Brasil em 1999 com a maxidesvalorização cambial, a Turquia em 2000, a 
Argentina reestruturou a dívida em 2001 e, novamente o Brasil, em 2002, com uma crise de confiança. 

Crises financeiras tendem a ser, ao mesmo tempo, imprevisíveis e destrutivas. Mesmo que a dívida 
pública de um país pareça sustentável, levando-se em consideração contas fiscais, projeções de 
crescimento econômico e as taxas de juros pagas na rolagem dos títulos, é possível que os investidores, 
inesperadamente, numa crise de confiança, se recusem a rolá-la a taxas de juros aceitáveis.  

Pelo caráter imprevisível das crises, os momentos de bonança são, geralmente, os que requerem 
maiores cuidados. Foi, por exemplo, no ambiente da "Grande Moderação", que mantiveram-se 
encobertos problemas estruturais da Zona do Euro que, mais tarde, foram escancarados com a crise 
financeira decorrente do estouro da bolha imobiliária norte-americana, em 2008, provocando um 
choque que afetou de forma assimétrica os países da União Européia.  

Havia países que passavam por bolhas imobiliárias, como a Espanha; países com dívidas elevadas, 
como a Grécia; países com dívidas elevadas, mas sustentáveis, como a Itália; países muito produtivos e 
com dívidas pequenas, como a Alemanha. A forte desaceleração das economias provocada pela 
contração generalizada de crédito, junto com problemas de insolvências de bancos em alguns países, 
foi enfrentada com expansão dos gastos públicos. Com isso, as dívidas públicas cresceram; muitas se 
tornaram insustentáveis e, diante do tamanho das taxas de juros que têm sido obrigadas a pagar para 
rolar suas dívidas, várias estão no caminho da não sustentabilidade. 

                                                           

1 É relativamente pequeno o número de países que conseguiram evitar o calote de suas dívidas com credores externos. Austrália, Nova 
Zelândia, Canadá, Dinamarca, Tailândia e Estados Unidos, são alguns destes países. 
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A teoria econômica ensina que governos suficientemente frugais não são muito vulneráveis a crises de 
confiança. Os governos que geram superávits fiscais consistentes, mantêm níveis de endividamento 
relativamente baixos e contraem dívidas com vencimentos de longo prazo (acima de 10 anos), não 
precisam preocupar-se demais com crises de dívidas. 

Em contraste, os governos que incorrem em sucessivos déficits fiscais e que contraem excesso de 
dívidas, principalmente de curto prazo, tornam-se mais vulneráveis ao default, mesmo quando seus 
níveis de endividamento são, à primeira vista, baixos. 

O objetivo principal deste artigo é o de identificar, empiricamente, quais os limites de endividamento 
soberano administráveis pelos países. Além destes limites, as economias passam a sofrer do que a 
literatura econômica define como “intolerância a dívidas”2 . Para alcançar o objetivo, é realizada uma 
pesquisa empírica, com 111 países compreendendo o período de 1989 a 2009, baseada em painel 
dinâmico. 

Os resultados encontrados indicam que o limite de endividamento, além de bastante persistente, é 
muito dependente  da razão dívida/PIB, bem como, dos históricos de inflação, crises bancárias e de 
defaults (ou reestruturações) de dívida soberana.  

Adicionalmente, o  modelo encontrado foi utilizado para estimar uma região de endividamento para os 
países da periferia da Zona do Euro, em 2010, na qual eles estariam sujeitos a sofrerem crises de 
confiança dos mercados. Os resultados encontrados, como percentual do PIB, foram: entre 105% e 
130% para Portugal; 145% e 165% para Itália; 115% e 135% para Irlanda; 95% e 120% para Grécia; e 
85% e 105% para a Espanha. Nestes intervalos de endividamento, o default pode ou não acontecer e, 
quando ocorre, é resultado de comportamentos do tipo profecia auto-realizável.  

Com os níveis de endividamento observados em 2010, a Grécia já havia superado o limite superior do 
intervalo. Portugal, situava-se muito próximo do limite inferior, enquanto Itália, Irlanda e Espanha 
apresentavam posição, relativamente, melhor. Tais resultados reforçam a persistência que alguns países 
tem em recorrer ao default, sendo estes conhecidos na literatura como serial defaulters. Mesmo após o 
ingresso na União Européia, países como Grécia e Portugal ainda apresentam sérias dificuldades em 
administrar os seus níveis de dívidas soberanas, mesmo estes sendo facilmente administráveis por 
outros países. Em certo sentido, as dívidas dos países da periferia da Zona do Euro são similares às 
dívidas de países emergentes.  

Como prescrição de política econômica, os resultados deste estudo sugerem que todos os esforços no 
sentido de redução da dívida pública como percentual do PIB, por períodos prolongados, são bem-
vindos. 

                                                           

2 Intolerância a dívidas é definida como o extremo constrangimento experimentado por alguns mercados emergentes ao enfrentar níveis 
de endividamento que pareceriam bastante controláveis pelos padrões de países desenvolvidos (Reinhart e Rogoff (2010)). 
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Além dessa introdução, o artigo apresenta mais cinco seções: na seção 1.2 é apresentada uma revisão 
da literatura dos modelos de crises de dívida soberana; a seção 1.3 descreve os dados e a estratégia de 
estimação econométrica; na seção 1.4 são apresentados os resultados e na seção 1.5 as aplicações aos 
países da periferia da Zona do Euro. As conclusões do trabalho encontram-se na seção 1.6.  

 

1.2 –Literatura Relacionada 

Esta seção se volta para a literatura de crises de dívida soberana. Os primeiros trabalhos concentraram 
sua atenção sobre o problema da “disposição em pagar” dos governos. Por que países se dispunham a 
pagar suas dívidas, dado que gozam da “Imunidade Soberana” 3? Por esta abordagem, um default ou 
uma reestruturação de dívida seriam naturalmente interpretadas como uma situação na qual a 
disposição do governo em pagar foi de algum modo, quebrada, por um evento imprevisto. Este fato 
levantou a questão de porque os credores privados estariam, então, dispostos a emprestar recursos aos 
governos. Grande parte da literatura inicial sobre a dívida soberana, começando com a contribuição 
seminal de Eaton e Gersovitz (1981), centrou-se sobre esta questão. 

A literatura escrita posteriormente procurou explicar as causas das crises de dívida focando sua atenção 
sobre a “capacidade de pagar” dos governos e não sobre a sua “disposição em pagar”. Em certa 
medida, “disposição em pagar” e “capacidade de pagar” podem estar interligadas. Um país pode, por 
exemplo, não estar “disposto a pagar” sua dívida, pois o pagamento exigiria um sacrifício sobre sua 
capacidade de pagamento, reduzindo-a a níveis inaceitáveis4.No sentido inverso, um país pode não ter a 
“capacidade de pagar” em função das restrições impostas pela política econômica aos recursos 
(escassos) do governo, alterando a “disposição a pagar”.  

Conseqüentemente, o foco da literatura passou a ser estudar os problemas econômicos que diminuiriam 
a capacidade de pagamento dos países e originariam as crises. Os modelos teóricos passaram a seguir 
três aproximações: (i) crises de dívida auto-realizável; (ii) descasamento de balanços e (iii) sobre-
endividamento. 

Alesina, Prati e Tabellini (1990); e Cole e Kehoe (1996, 2000) desenvolveram modelos de crises de 
dívida auto-realizável5. A hipótese básica destes modelos é que a dívida é de curto prazo e existe um 
montante fixo de recursos para o pagamento da mesma. Os governos entram em default quando parte 
                                                           

3 Quando uma empresa privada fica inadimplente em um contrato de dívida, os seus credores irão recorrer ao sistema legal-jurídico do 
país para tentar reaver os valores do empréstimo. No entanto, quando ocorre uma inadimplência de um governo, a disponibilidade de 
canais para algum tipo de recurso é bastante limitada pela doutrina da “Imunidade Soberana”, doutrina esta que impede 
um processo judicial contra um Estado soberano, sem o consentimento do mesmo. 

4 O nível de ajuste fiscal que vem sendo pedido aos governos da periferia da Zona do Euro, em especial à Grécia, é um bom exemplo 
disso.  

5 Vários autores têm argumentado que a desconfiança dos investidores na capacidade do governo rolar a dívida desempenhou um 
importante papel na crise mexicana de 1994-1995 e acabou por auto-realizá-la. 
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dos credores se recusam a rolar a dívida. Existem dois equilíbrios neste tipo de modelo: um no qual os 
credores rolam a dívida e não ocorre o default; e outro no qual ocorre a crise de dívida auto-realizável 
onde nenhum credor rola a dívida e o default ocorre. Países que conseguem emitir dívidas de longo 
prazo, tem menor probabilidade de sofrerem crises de dívida auto-realizável.   

Nos modelos de descasamento de balanços a ocorrência de uma crise cambial deixa o governo 
insolvente, na medida em que o mesmo não dispõe de recursos suficientes em moeda local para 
convertê-los na moeda estrangeira e saldar a dívida. Uma forma alternativa de modelar a questão é que 
na presença de dívida denominada em moeda estrangeira, a crise cambial leva a um salto na razão 
dívida/PIB, possivelmente a um nível na qual a mesma torna-se insustentável. Aghion, Bacchetta e 
Banerjee (2001, 2004); Krugman (1999); Schneider e Tornell (2004); e Burnside, Eichenbaum e 
Rebelo (2004) mostraram que problemas de descasamento de moedas (currency mismatches) no setor 
corporativo e/ou bancário poderiam ser a fonte de crises financeiras auto-realizáveis. Jeanne e 
Zettelmeyer (2005) estenderam este tipo de modelo para incorporar problemas de solvência do 
governo.  

Nos modelos de crise de dívida como profecia auto-realizável e de descasamento de balanços, a crise 
de dívida é gerada por um colapso na confiança dos investidores ou por um choque (doméstico ou 
externo), cujos efeitos são amplificados por uma frágil estrutura de dívida (descasamentos de prazos e 
moedas).  

Na terceira corrente de modelos, crises ocorrem devido ao tamanho da dívida ser percebido como 
muito alto para ser pago, mesmo em períodos “normais”. Crises como estas são chamadas de crises de 
solvência, e a questão que imediatamente surge é por que países se sobre-endividariam 
(overborrowing)? Três respostas têm sido sugeridas na literatura. Todas giram em torno de problemas 
de risco moral. A acumulação de dívida pode ser excessiva porque aqueles que decidem acumulá-la 
não irão arcar com a totalidade dos custos de um eventual default. Eles serão compartilhados com outra 
pessoa. Então, o risco moral prevalece à custa de uma “terceira parte” que não pode observar ou 
controlar as ações das partes que contraíram a dívida. O que distingue as três respostas é a identidade 
da “terceira parte”. 

Para Kremer e Jayachandran (2003) esta terceira parte poderia ser o cidadão comum do país devedor, 
que no fim acaba arcando com o peso da crise de dívida via elevação de impostos sem, contudo, 
receber os benefícios ex-ante de sua elevação. Para Jeanne e Zettelmeyer (2001, 2005b) o risco moral 
ocorre à custa do contribuinte internacional (ao invés do doméstico). A comunidade financeira 
internacional – através de organismos multilaterais de crédito como o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e o Banco Mundial – operam como uma “rede de proteção” que auxilia países em crises 
financeiras. A presença desta rede poderia ser uma fonte de risco moral, na medida em que os países se 
endividariam excessivamente por acreditarem que serão “socorridos” (bailout) no caso de uma crise. 
Por fim, para Detragiache (1994); Eaton and Fernandez (1995); Eaton (2004) países podem ter um 
incentivo para se sobre-endividarem por serem subsidiados (via taxa de juros) pelos atuais credores, 
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que neste caso, fazem a função da “terceira parte”. Isto ficou conhecido na literatura como problema de 
diluição da dívida6.  

Existe também uma abrangente literatura empírica sobre as causas das crises de dívida. Esta literatura 
envolve duas ondas. A primeira começou com os artigos seminais de Cline (1984) e McFadden et. al 
(1985), e foi motivada pela crise de dívida da América Latina na década de 1980 e, a onda mais 
recente, pelos diversos defaults e reestruturações de dívida ocorridos da segunda metade da década de 
1990 em diante7.   

A maioria dos trabalhos são baseados em análises de regressão onde algum indicador de crise é a 
variável dependente e uma série de variáveis econômicas e, às vezes, políticas e institucionais 
apresentam-se como variáveis independentes. Dentre estas, destacam-se indicadores de solvência, 
como a razão entre a dívida/PIB ou dívida/exportações, o crescimento do PIB, a taxa real de câmbio, o 
crescimento das exportações e alguma medida de abertura economica.  

Os resultados destas regressões estão em linha com os modelos teóricos sobre o que pode influenciar a 
“capacidade de pagar” bem como a “disposição de pagar'', e são, razoavelmente, robustos em termos de 
períodos amostrais e definições de crise. Crises da dívida tendem a ser mais prováveis em países que 
apesentem maior relação dívida /PIB, ( ou dívida/exportações), menor crescimento, maior proporção de 
dívida de curto prazo e baixo nível de reservas internacionais. 

Este artigo segue na linha dos estudos de Reinhart, Rogoff e Savastano (2003), Manasse e Roubini 
(2005), Kraay e Nehru (2004) Van Rijckeghem e Weder (2004) e Reinhart e Rogoff (2010) que 
estenderam o foco de análise para outras variáveis, além das econômicas citadas no parágrafo anterior, 
incluindo variáveis que resumam o histórico inflacionário e de crises dos países. Além disso, tais 
estudos procuraram enfatizar não somente quais as causas das crises de dívida mas também quais 
níveis de dívida parecem razoavelmente seguros (ou toleráveis) no sentido de evitar crises (debt 
threshold).  

1.3 - Modelo Econométrico  

A abordagem econométrica utilizada para analisar os determinantes dos limiares de endividamento, foi 
baseada em regressões em painel dinâmico  para estimar uma única equação – chamada de intolerância 
a dívida –  para todos os países. Tal procedimento evita, por exemplo, uma potencial endogeneidade 
quando são feitos agrupamentos de dívida. Outras fontes de vieses como uma possível endogeneidade 

dos regressores (dívida, inflação e default) com a variável dependente ( itCCR )8, que pode levar a 

                                                           

6 Consulte Borensztein et al. (2005) para uma visão ampla do problema.  

7 A crise das hipotecas subprime nos Estados Unidos em 2007-2008 e a crise de dívida soberana na zona do Euro em 2010-2012 podem 
motivar uma terceira onda de investigação empírica. 

8 Reinhart, Rogoff e Savastano (2003) reconhecem isto e fazem uso de variáveis instrumentais com os mesmos resultados gerais de sua 
estimativa original. No entanto, também pode haver endogeneidade nos agrupamentos dos CCR (clubes), pois estes agrupamentos com 
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estimativas tendenciosas dos coeficientes, também são corrigidas. Por fim, utilizamos a dívida pública 
(e não apenas a dívida externa) em nossas estimações, o que representa de maneira mais completa a 
importância de níveis de endividamento para a intolerância a dívida. 

  
1.3.1 - Descrição dos Dados 

Para estimar a equação de intolerância à dívida são necessários indicadores de risco soberano, nível de 
endividamento do governo e variáveis que documentem o histórico das diversas crises pelas quais os 
países passaram, bem como o histórico inflacionário dos mesmos.  

Como indicador de risco soberano foi utilizado o Institutional Investor´s Country Credit Rating (antigo 
Institutional Investor Rating – IIR). Tal índice, compilado duas vezes por ano pela revista Institutional 
Investor, se baseia em resultados de sondagens entre economistas e analistas de risco soberano de 
importantes instituições financeiras globais. A classificação de risco avalia cada país numa escala de 
zero a 100, com a nota 100 atribuída a países com a mais baixa probabilidade de inadimplir suas 
dívidas públicas. Optou-se por este indicador como proxy para a capacidade de solvência de um país 
em função da amplitude de países cobertos (mais de 100) e do histórico dos dados (os mesmos são 
compilados desde 1980). Alternativas óbvias a este indicador seriam o Emerging Market Bond Índex 
(EMBI) do banco JP Morgan e o Credit Default Swap (CDS), porém, ambos com as desvantagens de 
serem negociados para muito poucos países e em período muito mais curto de tempo. 

Para mensurar o nível de endividamento governamental optamos pela razão dívida pública bruta (e não 
apenas pela dívida pública externa) sobre o Produto Interno Bruto (PIB).   

Diversas variáveis dummy foram incluídas em nossa estimação para captar o histórico de crises (de 
dívida soberana, bancária e cambial) e inflação elevada dos países analisados. A introdução destas 
dummies obedeceu aos seguintes critérios: 

• Crise de dívida soberana: Um default soberano foi definido como a falha no pagamento 
do principal ou juros da dívida no período pré-acordado. Foram também incluídos os 
episódios de reestruturações da dívida em condições menos favoráveis aos credores 
quando comparadas a obrigação original; 

• Crise bancária: Foi considerada a situação na qual houve ocorrência de uma corrida 
bancária que levou a instituição financeira a ter de aceitar algum tipo de socorro por 
parte do governo. Foram consideradas também situações nas quais, mesmo não 
ocorrendo uma corrida bancária, expressivos montantes de recursos foram utilizados 
para a recapitalização dos bancos; 

                                                                                                                                                                                                       

base em partições da variável dependente também podem estar correlacionados com o termo de erro, resultando em estimativas 
tendenciosas dos coeficientes. 
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• Crise Cambial: Neste estudo, é considerado como crise cambial uma desvalorização 
anual da moeda em relação ao dólar norte-americano superior a 15%. Reformas 
monetárias (substituição da moeda desvalorizada por uma nova) também foram 
consideradas. 

• Inflação: Uma taxa anual de inflação ao consumidor superior a 20% foi considerada 
como problemática. 

Nossa base de dados abrange um total de 111 países, avançados e emergentes, utilizando-se de várias 
fontes de dados para o período de estimação de 21 anos, compreendido entre 1989 e 2009. Os dados do 
Institutional Investors’ Country Credit Rating foram obtidos junto à revista Institutional Investor; para 
os dados de dívida pública utilizamos a nova base de Abbas et al. (2010) e também o World Economic 
Outlook Database do Fundo Monetário Internacional (FMI), que também foi a fonte de dados do 
histórico inflacionário e do PIB per capita; e para os dados de crises de dívida (default ou 
reestruturação), crises bancárias e crises cambiais foram utilizados os dados de Reinhart e Rogoff 
(2010) e  Reinhart (2010).  

 
 
1.3.2 - Estratégia de Estimação 

 
A estratégia de estimação abrangeu uma amostra completa (111 países) e uma amostra restrita (65 
países). A diferença entre as duas é que para a amostra restrita são disponibilizados todos os dados 
descritos anteriormente. Os dados foram estimados tanto em bases anuais quanto em médias 
qüinqüenais. 

No caso da estimação qüinqüenal, para eliminar ruídos e reduzir a persistência do Institutional 
Investors’ Country Credit Rating, seguimos a metodologia padrão e calculamos a média de cinco anos 
dos dados entre 1989 e 2008 (1989-1993; 1994-1998; 1999-2003; 2004-2008), e incorporamos o dado 
pontual de 2009.9 No caso das dummies de crise e inflação, o procedimento foi de apenas constatar se 
ocorreu ou não em algum dos cinco anos o episódio de crise, seja ela bancária, inflação, cambial ou de 
dívida. 

O modelo desenvolvido seguiu a equação baixo: 

 
 itiitit uCCR +++= υχβα '  (1) 

 

                                                           

9 A inclusão do ano de 2009 nas estimações dos modelos com dados de médias qüinqüenais se faz necessária para que o teste AR(2) nas 
estimações do System e Difference GMM  possam ser calculados e portanto, as inferências sobre a ausência de autocorrelação de segunda 
ordem possam ser feitas.  
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onde itCCR  é o Country Credit Rating, itχ  é a matriz de κ variáveis explanatórias, iυ  é o efeito fixo 

não observável específico do país e itu  é o termo de erro, todas indexadas aos i países e t períodos de 

tempo. As variáveis explicativas são a razão dívida bruta sobre o PIB )( itD , uma variável dummy para 

períodos de inflação acima de 20% ao ano )( itIDU , uma variável dummy para períodos de default (ou 

reestruturação) de dívida )( itDDU , uma variável dummy para períodos de crises bancárias )( itBDU  e 

uma para períodos de crises cambiais )( itCDU . Além destas variáveis, introduzimos: (i) o quadrado da 

razão dívida sobre PIB )( 2
itD  para capturar os efeitos não-lineares e (ii) o nível de renda per capita 

)(Re itnda  para capturar o nível de desenvolvimento dos países.  

Adicionalmente introduzimos como variável explicativa, o itCCR defasado )( 1−itCCR  para capturar a 

persistência do mesmo ao longo do tempo e corrigir a endogeneidade entre o itCCR  e o nível de dívida. 

A equação de intolerância a dívida é então: 

 
 ,Re2

321,1 itititititittiit undadDDCCRCCR ++Τ++++++= − υτγδβββα  (2) 

 
 

itCCR  = Country Credit Rating 

itD   =  Dívida Bruta/PIB 

itd  =  Matriz de dummies para inflação e crises de dívida, bancária e cambial 

itndaRe  = PIB per capita 

tτ  =  Tendência temporal 

iυ  = Efeitos fixos específicos do país   

 
Nas estimações dos modelos dinâmicos (System e Difference GMM) foram incluídas as dummies 
temporais como forma de captar a tendência temporal, tanto no modelo com dados anuais como nos 
modelos de médias qüinqüenais.  

A equação (2) foi estimada por efeitos fixos (sem a variável dependente defasada), enquanto os 
chamados modelos de painel dinâmico foram estimados por Difference GMM com base no trabalho 
seminal desenvolvido por Arellano e Bond (1991) e System GMM (2-step) desenvolvido por Arellano e 
Bond (1995) e Blundell e Bond (1998) nas suas especificações 2-step com erros robustos, e também na 
especificação 2-step ortogonal. 10 

                                                           

10 Detalhes sobre as estimações GMM Difference e GMM System e a utilização do comando XTABOND2 no Stata encontram-se 
detalhados em Roodman (2009a) e Roodman (2009b). 
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Os estimadores utilizando a metodologia GMM para dados em painel são desenhados para estimação 
de modelos de painel dinâmico que lidam com as seguintes especificidades: 

 
1) um “T pequeno” (dimensão temporal – nosso caso 21 anos ou 5 qüinqüênios); 
2) um “N grande” (observações – no nosso caso 111 ou 65 países); 
3) a variável dependente do modelo como função de suas realizações passadas nos modelos de 

painel dinâmico (System e Difference GMM) (Country Credit Rating); 
4) variáveis independentes que podem não ser  estritamente exógenas, significando que elas são 

correlacionadas com o passado e, possivelmente, com as realizações correntes do erro; 
5) efeitos fixos individuais; 
6) heterocedasticidade e autocorrelação dentro do país mas não entre eles (Roodman, 2009a) 

 
Estes estimadores GMM tomam a primeira diferença da equação estimada para eliminar o termo efeito 
fixo e então usam o valor defasado (ou valor futuro no caso ortogonal) do lado direito como variável 
instrumental para estimar os coeficientes.  

Para reduzir o potencial viés e imprecisão associados com o uso do difference GMM , Arellano e Bond 
(1991), Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) desenvolveram um sistema de regressões em 
diferenças e níveis. Os instrumentos para a regressão em diferenças (em níveis) são os níveis defasados 
(diferenças) das variáveis explicativas. Eles podem ser considerados instrumentos apropriados sob o 
pressuposto de que, apesar de uma possível correlação entre os níveis das variáveis explicativas e os 
efeitos específicos de cada país, tal correlação não existe quando essas variáveis estão em diferenças. 

 
 
1.4 - Resultados Empíricos 

 

A tabela 1.1 apresenta um resumo das estimativas em painel para a amostra restrita11 usando efeitos 
fixos, o estimador em diferença GMM, o system GMM e o system GMM ortogonal.  

Para a maioria dos modelos, os coeficientes estimados foram significativos e apresentaram os sinais 
econômicos esperados. Nas diferentes especificações reportadas na tabela 1.1, o coeficiente defasado 

do itCCR  foi de aproximadamente 0.80, todas ao nível de significância de 1%, indicando um elevado 

grau de persistência na avaliação do mercado sobre as condições econômico-financeiras de um país.  

O coeficiente da razão dívida pública sobre PIB foi negativo, em torno de 0,15, e significativo ao nível 
de 5%, sinalizando os efeitos maléficos que uma dívida mais alta exercem sobre a capacidade de 
pagamento dos países e, consequentemente, sobre a avaliação por parte dos investidores (credit rating).  

                                                           

11 Os demais resultados para a amostra restrita e todos os resultados para a amostra completa encontram-se reportados no Anexo B. 
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O coeficiente estimado da razão dívida/PIB ao quadrado foi de 0,0004, e significante ao nível de 10%,  
indicando a presença de não linearidades na avaliação dos investidores sobre o “tamanho” da dívida. 
Aqui cabe reforçar o conceito de “intolerância a dívidas”, no qual níveis de endividamento facilmente 
administráveis por alguns países, não o são para outros. 

O coeficiente do renda per capita estimado foi de 0,0002 e significativo ao nível de 5%, indicando que, 
na média, países com maiores níveis de renda per capita (desenvolvidos) são associados a valores mais 
altos de CCR, ou seja, os investidores não atribuem um elevado risco de crédito a tais países quando 
comparado ao risco atribuído aos países de renda per capita mais baixa (emergentes). 

As estimativas para as variáveis históricas de crises apresentaram-se extremamente significativas, 
corroborando a importância dos antecedentes do país em termos de default e inflação sobre os limiares 
de endividamento.  

Os elevados coeficientes estimados, - 3,7 (especificação 3) e - 4,8 (especificação 2), todos ao nível de 
significância de 1%, para o histórico de default (ou reestruturação),  sugerem uma severa punição do 
mercado, mediante aplicação de notas mais baixas nos questionários da Institutional Investor, para 
países com este histórico. A mesma punição vale tanto para um histórico ruim de inflação alta, onde os 
coeficientes estimados situaram-se entre - 4,3 (especificação 2) e - 4,9 (especificação 4), quanto para o 
histórico de crises bancárias, com coeficientes variando de - 2,9 (especificação 4) a - 3,1 (especificação 
3). Os coeficientes estimados para o histórico inflacionário e de crises bancárias também foram 
significativos a 1%. 

Em conjunto, estes resultados corroboram a tese de que os países com um histórico macroeconômico 
ruim, mesmo experimentando níveis de dívida/PIB considerados relativamente baixos, acabam 
recorrendo ao default (ou reestruração) como alternativa. A título de exemplo, os resultados estimados 
pela especificação System GMM Ortogonal para as dummies de default, crise bancária e inflação foram, 
respectivamente, (- 4,486), (- 2,970) e (- 4,918), indicando um efeito conjunto de redução superior a 12 
pontos no CCR.  

O coeficiente estimado para a variável dummy de crises cambiais foi positivo (sinal econômico 
contrário ao esperado) e não significativo . O resultado encontrado sugere que depreciações cambiais a 
partir de 15% não podem ser consideradas como um importante elemento explicativo na avaliação dos 
investidores em termos da classificação de risco (CCR) dos países de nossa amostra no período em 
questão.  

O número de instrumentos utilizados foi de 39 na especificação (2) e de 48 nas especificações (3) e (4) 
para as estimações system GMM.  
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Tabela 1.1: Equação de Intolerância à Dívida 
 

Especificação do Modelo Efeito Fixo (1) System GMM     
2-Steps (2) 

System GMM     
2-Steps (3) 

System GMM 
Ortogonal 2-Step (4) 

CCR t-1  0.797 

[0.051]*** 

0.799 

[0.044]*** 

0.793 

[0.044]*** 

Dívida/PIB (%) - 0.199 

[0.066]*** 

- 0.056 

[0.030]* 

- 0.141 

[0.058]** 

- 0.145 

[0.062]** 

Dívida/PIB (%) ao quadrado 0.000737 

[0.0003]** 

 0.0004 

[0.0002]* 

0.0004 

[0.0002]* 

Renda per Capita 0.0004 

[0.00005]*** 

0.0002 

[0.00008]** 

0.0002 

[0.00007]*** 

0.0002 

[0.00007]*** 

Default - 7.720 

[2.078]*** 

- 4.803 

[1.535]*** 

- 3.734 

[1.344]*** 

- 4.486 

[1.042]*** 

Crise Bancária - 3.569 

[0.822]*** 

- 3.080 

[0.954]*** 

- 3.153 

[1.064]*** 

- 2.970 

[0.981]*** 

Crise Cambial 0.119 

[0.697] 

1.614 

[1.211] 

0.652 

[0.983] 

0.925 

[0.947] 

Inflação - 6.022 

[1.609] 

- 4.373 

[1.413]*** 

- 4.664 

[1.308]*** 

- 4.918 

[1.149]*** 

R2 0.749    

Observações 318 257 257 257 

Teste  AR(2)  0.318 0.301 0.320 

Teste de Hansen  0.125 0.176 0.217 

Teste de Hansen-Difference  0.571 0.769 0.853 

N. de instrumentos  39 48 48 

 
Notas: Os erros robustos estão em colchetes e *, ** e *** indicam significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente.  
Todas as estimações incluem o intercepto.  

 

 

O teste Arellano-Bond AR(2) para detecção de ausência de autocorrelação de segunda ordem indica 
que os três modelos estimados por System GMM não sofrem de autocorrelação de segunda ordem pois 
a hipótese nula de ausência de autocorrelação de segunda ordem não foi rejeitada (prob > 0,05). 
Roodman (2009a, 2009b) deixa claro que as estimações por GMM não requerem ausência de 
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autocorrelação de primeira ordem (não reportado), porém exige ausência de autocorrelação de segunda 
ordem para evitar problema de viés nos estimadores.  

A análise das estatísticas do teste de Hansen (teste de sobre-identificação) e de suas respectivas 
probabilidades indica que o conjunto de instrumentos utilizado nas três estimações por System GMM 
apresentados na tabela 1.1 são válidos. Da mesma forma, ao se analisar a estatística do teste de Hansen 
Difference, que é um teste de exogeneidade dos subconjuntos de instrumentos, indica que estes são 
exógenos dado que as probabilidades são maiores do que 0,05. Além disso, o exame destas 
probabilidades é um importante elemento capaz de indicar se o modelo está sofrendo com excesso de 
instrumentos quando da convergência desta probabilidade para 1,000 o que não ocorreu em nenhum 
dos três modelos GMM system estimados. 12 

 

1.5 - Aplicações da Equação de Intolerância à Dívida 

 

A literatura econômica define como serial defaulters países que sistematicamente deixam de honrar 
seus compromissos com os credores. Como foi dito na introdução deste artigo, a história econômica 
revela que as economias emergentes de hoje não inventaram o default. Alguns dos emergentes 
inadimplentes de ontem estão entre os mais conceituados emissores de dívida nos mercados 
internacionais de hoje. 

A França entrou em default oito vezes, entre 1501 e 1800, e a Alemanha uma vez, entre 1501 e 1800, 
cinco vezes no século XIX e duas no século XX. E, de acordo com os dados de Reinhart et. al (2003), a 
Espanha é a campeã mundial do calote, com 13 eventos, seis entre 1501 e 1800 e sete entre 1801 e 
1900. De 1800 até bem depois da Segunda Guerra Mundial, a Grécia manteve-se quase o tempo todo 
na condição de inadimplente contínua. Foram também catalogados pelos autores numerosos calotes de 
Portugal, Prússia e das primeiras cidades-estados italianas. Às margens da Europa, Egito, Rússia e 
Turquia também apresentam histórias de calotes crônicos. 

Entre os emergentes de hoje, os países da América Latina, como Venezuela, Equador, México, 
Uruguai, Brasil, Colômbia, Peru, Argentina e Chile, têm grande participação na história dos calotes de 
dívida. O Brasil, por exemplo, possui sete calotes, dois no século XIX e cinco no século XX. 

Atualmente, um dos problemas mais graves enfrentados por vários países da União Européia é o da 
existência de uma dinâmica perversa da dívida pública. As dívidas brutas com relação ao PIB atingiram 

                                                           

12
 Probabilidades convergindo para 1,000 no teste Difference in Hansen requer a utilização do comando Collapse no Stata para reduzir o 

número de instrumentos. Cabe ressaltar que a utilização de restrição no número de instrumentos em nossas estimações ocorre quando da 
estimação dos modelos com dados anuais (Apêndice, Anexo B), o mesmo não ocorre nas estimações com dados qüinqüenais apresentados 
na tabela 1.3. 
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patamares muito elevados depois da crise das hipotecas subprime e, para que sejam reduzidas, cada 
país tem de gerar superávits primários maiores do que o produto da relação dívida/PIB pela diferença 
entre a taxa real de juros e a taxa de crescimento econômico. Se isso não ocorrer, a relação dívida/PIB 
cresce ilimitadamente, provocando o default. 

O objetivo desta seção é o de fazer uma aplicação da equação estimada na seção anterior, para 
identificar os limites de endividamento dos países da periferia da Zona do Euro.  

 
1.5.1 – O “pecado original” da moeda única 
 
Quando os dezessete países que compõem a Zona do Euro13 entraram para a União Monetária, a cada 
um deles deu-se um privilégio muito importante: a capacidade de se endividar na própria moeda. Isto 
não é pouco, pois a partir daí, a maioria dos membros teriam acesso a um mercado de dívidas, amplo e 
profundo, denominado em euro.  

Endividar-se, no mercado internacional, na própria moeda é um privilégio para poucos. A maioria dos 
países que não conseguem fazê-lo, sofrem de uma síndrome denominada na literatura econômica de 
“pecado original”, identificada originalmente por Eichengreen e Hausmann (2003) em seu estudo sobre 
as crises da dívida de mercados emergentes.  

Os países membros da Zona do Euro conseguiram reduzir substancialmente os seus níveis de “pecado 
original”, após a introdução da moeda única (Figura 1.1). Países como Portugal, Espanha e Grécia 
passaram rapidamente de “pecadores” (OSIN1 próximo a 1)  para a “redenção” (OSIN1 próximo a 
0,5), ao substituirem pelo euro as emissões outrora realizada em escudos, pesetas e dracma, 
respectivamente.  

Além disso, estes países passaram a pagar um prêmio (spread) inexpressivo sobre as taxas dos Bundes 
(referência livre de risco em euro), com os seus custos de captação convergindo para a quase paridade 
com os seus vizinhos alemães (Figura 1.2).  

Países que mantêm a soberania monetária e gozam da capacidade de emitir dívida em sua própria 
moeda – tais como os EUA, Reino Unido, Japão e Suíça, dificilmente poderão ser forçados a efetuarem 
um default em suas dívidas. No caso de uma crise de confiança dos investidores, os respectivos bancos 
centrais destes países sempre poderão monetizar a dívida imprimindo moedas que são amplamente 
aceitas e possuem histórico de inflação baixa. Ou seja, crises de liquidez dificilmente levarão estes 
países à insolvência, pois seus bancos centrais atuarão como emprestadores de última instância. 

 
 

                                                           

13 Áustria, Bélgica, Holanda, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal e Espanha, em 1999. Grécia em 2001, 
Eslovênia em 2007, Chipre e Malta em 2008, Eslováquia em 2009 e Estônia em 2011. 
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Figura 1.1 : “Pecado Original” (OSIN1) na Zona do Euro 
 

 
Fonte: Bloomberg 
Cálculo do próprio autor. 
Nota: OSIN1 (Original Sin) é um índice que mede a capacidade de endividamento de um país, na própria moeda, no mercado 
internacional. O índice é dado por um menos a razão entre o estoque de títulos internacionais emitidos por um país em sua 
própria moeda e o estoque de títulos internacionais emitidos pelo país.  

 
Figura 1.2: Taxas de Juros dos Títulos de 10 anos (% aa) 

 
Fonte: Bloomberg 

 
Tal análise, porém, é diferente no caso da Zona do Euro. Todos os países membros, e principalmente os 
da periferia, estão sujeitos a sofrerem uma "parada súbita " dos fluxos de capitais que podem levá-los 
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ao default. Os mercados de capitais da Zona do Euro são "incompletos", no sentido de  carecerem de 
um emprestador de última instância.  

Ao subordinarem os seus bancos centrais ao Banco Central Europeu (BCE), os membros do euro não 
simplesmente passaram a submeter-se a uma política monetária única (one-size-fits-all), mas também 
perderam uma espécie de apólice de seguro que os protegia das crises de liquidez.  

Esse princípio deixou os membros da zona euro à mercê dos mercados financeiros e de crises de dívida 
do tipo profecias auto-realizáveis. Neste sentido, a dívida pública dos países da periferia da Zona do 
Euro se assemelha à de mercados emergentes (Corsetti 2010). No caso limite, é como pensar que países 
como Portugal, Espanha e Grécia estariam se endividando em um moeda que, de fato, não os 
pertencesse; daí o “pecado original” da moeda única. 

 
 
1.5.2 – Limites de Endividamento para a Zona do Eur o 
 
Conforme bem documentado na literatura, ao enfrentarem crises de liquidez, os países que sofrem do 
“pecado original” possuem pouca margem de manobra para empregarem políticas macroeconômicas 
contra-cíclicas para restaurar o crescimento econômico . Ao contrário, devem tomar severas medidas 
de austeridade - cortando gastos e elevando impostos. No caso dos países da periferia do euro, nem 
mesmo a competitividade pode ser restaurada por meio da desvalorização da moeda.  Em vez disso, a 
taxa de câmbio real só pode ser ajustada por meio de desvalorização interna – com cortes de salários e 
preços.  

Desde a criação do Euro em 1999 os países membros passaram a compartilhar a mesma taxa de câmbio 
e a mesma política monetária, e foram beneficiados pela convergência das taxas de juros. Contudo, a 
política fiscal tomou rumos diversos nos países membros, e os desequilíbrios nunca sofreram as 
punições previstas nos Tratados. 

A crise financeira decorrente do estouro da bolha imobiliária nos EUA em 2007/08 provocou um 
choque que afetou de forma assimétrica os países da União Européia. Havia países que passavam por 
bolhas imobiliárias, como a Espanha; países com dívidas elevadas, como a Grécia; países com dívidas 
elevadas, mas sustentáveis, como a Itália; países muito produtivos e com dívidas pequenas, como a 
Alemanha. A forte desaceleração das economias provocada pela contração generalizada de crédito, 
junto com problemas de insolvências de bancos em alguns países, foi enfrentada com expansão dos 
gastos públicos. Com isso, as dívidas públicas cresceram; muitas se tornaram insustentáveis e, diante 
do tamanho das taxas de juros que têm sido obrigadas a pagar para rolar suas dívidas, várias estão no 
caminho da não sustentabilidade (Figura 1.3).  
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Figura 1.3 : Dívida Bruta (% PIB) dos países da periferia do Euro 

 
Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) 

 

Como na Europa as taxas de crescimento do PIB de cada país são baixas (mais ainda depois da crise), a 
dinâmica da dívida pública somente não será perversa se a taxa real de juros puder ser muito baixa. A 
alternativa de superávits primários elevados limita ainda mais o crescimento, e dados os tamanhos das 
dívidas, a política fiscal, como explicado anteriormente, tem que ser contracionista.  

A gravidade do problema se acentua porque crises de dívida soberana e crises bancárias andam juntas. 
Devido as perdas em suas carteiras de títulos soberanos, os bancos na Europa estão subcapitalizados, e 
na impossibilidade de levantar capital somente lhes resta reduzir a oferta de crédito, o que acentua a 
recessão e/ou reduz ainda mais a taxa de crescimento econômico.  

Em circunstâncias como estas, a crise de dívida soberana é uma profecia auto-realizável. Como bem 
documentado nos modelos teóricos14, crises auto-realizáveis podem ocorrer quando o nível de 
endividamento do governo encontra-se no intervalo da zona de crise. Uma vez que a dívida pertença a 
esta região, os credores crêem que haja probabilidade positiva do governo não cumprir com o seu 
pagamento. Com o mercado percebendo os riscos, a demanda por títulos de dívida soberana se contrai e 

                                                           

14 Cole e Kehoe (1996, 1998, 2000); Diamond e Dybvig (1983); Allen e Gale (2007) ; Calvo (1988), ; Obstfeld (1996) ; Obstfeld e Rogoff 
(1996), capítulos 6 e 9 e Romer (2006), capítulo 11). 
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a taxa de juros cresce, tornando a dinâmica da dívida ainda mais perversa. Se nada for feito para tirá-la 
desta trajetória o default ocorrerá.  

Para encontrar o intervalo da zona de crise para Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, iremos 
recorrer a equação estimada na seção anterior. Para operacionalizar o modelo estimado, nós tomamos a 
primeira diferença da equação (2) e assumimos como constantes as dummies de crise (bancária, default 
e cambial) e inflação, além do PIB per capita. Assumimos também que as dummies temporais são zero. 
Isso gera a seguinte equação a diferenças que captura o impacto da razão dívida/PIB sobre o Country 
Credit Rating (CCR): 

( ) )(1 2
1

2
^

312

^

2

^

11

^

1

^

−−−− −+−+−






 += ttttttt DDDDCCRCCRCCR ββββ                                              (3) 

 
 

Tabela 1.2: Limites da Zona de Crise 
 País Country Credit Rating S&P Fitch Moody´s 

G
ra

u 
de

 In
ve

st
im

en
to

 
(B

om
 E

qu
ilí

br
io

) 

Israel 70.30   A  A A1 
Rússia 69.60   BBB  BBB Baa1 
México 67.70   BBB  BBB Baa1 
Irlanda 67.50   AA-  A+ Aa2 
Índia 67.00   BBB-  BBB- Baa3 

África do Sul 62.00   BBB+  BBB+ A3 
Tailândia 60.20   BBB+  BBB Baa1 
Estônia 59.50   A  A A1 

 Colômbia 58.70   BBB-  BB+ Ba1 

Z
on

a 
de

 C
ris

e 

Tunísia 58.50   BBB  BBB Baa2 
Peru 58.30   BBB-  BBB- Baa3 

Hungria 56.90   BBB-  BBB Baa1 
Indonésia 56.20   BB+  BB Ba2 
Croácia 55.60   BBB-  BBB Baa3 
Turquia 55.30   BB  BB+ Ba2 
Bulgária 54.40   BBB  BBB- Baa3 
Lituânia 54.30   BBB  BBB Baa1 

Kazaquistão 54.00   BBB-  BBB- Baa2 

 Romênia 51.40   BB+  BB+ Baa3 

G
ra

u 
E

sp
ec

ul
at

iv
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(M
au

 
E

qu
ilí

br
io

) 

Filipinas 51.30   BB-  BB Ba3 
Egito 51.00   BB+  BB+ Ba1 

Uruguai 50.10   BB  BB Ba3 
Jordânia 44.65   BB    Ba2 
Angola 41.30   B+  B+ B1 
Islândia 41.00   BBB-  BB+ Baa3 

 
Fontes: Institutional Investor, Moody´s, Fitch e Standard ans Poor´s 



22 

 

A equação (3) descreve a relação entre o CCR e o nível de dívida como percentual do PIB. Para 
encontrar os limiares da zona de crise, foi necessário recorrer a uma correspondência existente entre o 
CCR e a notas de classificação soberana fornecidas pelas três principais agências -Moody´s, Fitch e 
Standard and Poor´s (Tabela 1.2).  

Conforme pode ser observado na tabela 1.2 existem países que são claramente classificados como grau 
de investimento, assim como países que são claramente grau especulativo. Há, porém, algumas regiões 
cinzentas nas quais, uma agência de rating classifica um país como grau de investimento e outra 
agência, como grau especulativo.  

Utilizando-se deste fato e recorrendo a equivalência entre a classificação de risco soberano e os dados 
do Country Credit Rating, em 2010, os limiares equivalentes ao intervalo da zona de crise estavam 
entre 51,30 e 59,50. De maneira alternativa, os níveis de endividamento como percentual do PIB, que 
produzam CCRs equivalentes aos observados na zona de crise, corresponderão aos níveis no qual o 
mercado pode (ou não) adquirí-la.  

Partindo-se do par ordenado (CCR; dívida/PIB), observado em 2010, é calculada a trajetória do CCR 
para diferentes níveis de dívida (Anexo C; Figuras 1.4 a 1.8). A tabela 1.3 sintetiza os principais 
resultados encontrados para os países da periferia do euro.  

A Grécia que já era um país viciado na indisciplina fiscal (figura 1.3), viu sua reação à crise gerar 
déficits que levaram sua dívida pública a transpassar os limites da solvência. Ao final de 2010, os 
limites da zona de crise para o país foram estimados entre 95% e 120%. Como o país nesta época 
possuía uma dívida de 142% do PIB, ele já havia superado o limite superior de endividamento, 
apresentando um CCR de 43,90. Não por acaso, desde então o país não mais conseguiu financiamento 
a mercado, tendo se submetido aos pacotes de resgate financeiro do FMI e da União Européia. De 
acordo com o valores estimados, para que a Grécia possa voltar a rolar sua dívida no mercado, os 
pacotes de austeridade implementados no país precisariam reduizr a razão dívida/PIB para um valor 
inferior a 95%.  

 
Tabela 1.3 : Zona do Euro - Intolerância à Dívida 

 
 2010 Limite Superior  Zona de Crise Limite Inferior 

 CCR Dívida (% PIB) CCR Dívida (%PIB) Dívida (%PIB) CCR Dívida (%PIB) 
Portugal 62,20 92,91 48,53 Acima de 130 Entre 105 e 130 60,18 Abaixo de 105 

Itália 70,45 118,99 50,83 Acima de 165 Entre 145 e 165 62,20 Abaixo de 145 

Irlanda 67,50 94,92 50,90 Acima de 135 Entre 115 e 135 61,63 Abaixo de 115 

Grécia 43,90 142,75 49,75 Acima de 120 Entre 95 e 120 61,77 Abaixo de 95 

Espanha 66,70 60,11 50,07 Acima de 105 Entre 85 e 105 60,82 Abaixo de 85 

  Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) 
  Cálculos do próprio autor. 
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Em resposta a crise, Portugal abusou do remédio contracíclico (figura 1.3) para elevar a atividade 
econômica, ignorando, em parte, os efeitos desse remédio sobre o tamanho excessivo das dívidas 
públicas. Assim com a Grécia, o país encontrava-se em situação delicada, em 2010. Com uma razão 
dívida/PIB de 92%, estava muito próximo dos limites da zona de crise, estimados entre 105% e 130% 
do PIB. Como no ano seguinte, a dívida alcançou 106% do PIB, o país também precisou recorrer aos 
pacotes de resgate financeiro do FMI e União Européia.  

Espanha e Irlanda, países com tradição de austeridade fiscal, viram o estouro da bolha imobiliária 
provocar uma crise bancária e uma contração da atividade econômica. Reagiram a esse choque 
"socializando" as perdas do sistema bancário, transformando-as em dívida pública, que cresceu ainda 
mais graças às medidas fiscais contracíclicas (figura 1.3). Em 2010, mesmo com a dívida/PIB ao redor 
de 95%, abaixo, portanto, do limite inferior do intervalo da zona de crise, estimado em 115%, a Irlanda 
começou a enfrentar dificuldade para rolar suas dívidas e precisou recorrer a ajuda dos líderes europeus 
através de um pacote de ajuda financeira. No mesmo período, com uma dívida em torno de 60% do 
PIB, a Espanha ainda encontrava-se distante dos limites da zona de crise (85% a 105%) e rolava os 
seus títulos de dívida a mercado. 

Por fim, a Itália, país razoavelmente competitivo dentro da Europa, apresentava uma situação 
relativamente mais cômoda. Com dívida elevada (118% do PIB), mas sustentável, o país estava 
distante dos limites da zona de crise, estimados entre 145% e 165% do PIB. 

Estes resultados ilustram como diferentes países, com diferentes níveis de dívida, podem ter o mesmo 
CCR e, alternativamente, países com o mesmo nível de dívida, podem ter CCRs significativamente 
diferentes. Isto ilustra a percepção do mercado em relação aos diferentes níveis de “intolerância a 
dívida” destes países, ao mesmo tempo que reforça a dependência dos limiares de endividamento aos 
antecedentes do país em termos de default e inflação. 

 

1.6 - Conclusões 

 

Este artigo identificou, empiricamente, os limites de endividamento soberano administráveis pelos 
países. Além destes limites, as economias passam a sofrer do que a literatura econômica define como 
“intolerância a dívidas” . Para alcançar o objetivo, foi realizada uma pesquisa empírica com 111 países, 
compreendendo o período de 1989 a 2009, baseada em painel dinâmico. 

Em linha com a literatura, os resultados encontrados indicam que o limite de endividamento, além de 
bastante persistente, é muito dependente da razão dívida/PIB, bem como, dos históricos de inflação, 
crises bancárias e de default (ou reestruturações) de dívida soberana.  

Adicionalmente, o modelo encontrado foi utilizado na estimativa de uma região de endividamento para 
os países da periferia da Zona do Euro, na qual eles estariam sujeitos a crises de confiança. Os 
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resultados encontrados, como percentual do PIB, foram: entre 105% e 130% para Portugal; 145% e 
165% para Itália; 115% e 135% para Irlanda; 95% e 120% para Grécia; e 85% e 105% para a Espanha. 
Nestes intervalos de endividamento, o default pode ou não acontecer e, quando ocorre, é resultado de 
comportamentos do tipo profecia auto-realizável.  

Com os níveis de endividamento observados em 2010, a Grécia já havia superado o limite superior do 
intervalo. Portugal, situava-se muito próximo do limite inferior, enquanto Itália, Irlanda e Espanha 
apresentavam posição, relativamente, melhor, embora preocupante.  

Tais resultados reforçam a persistência que alguns países tem em recorrer ao default, sendo estes 
conhecidos na literatura como serial defaulters. Mesmo após o ingresso na União Européia, países 
como Grécia e Portugal ainda apresentam sérias dificuldades em administrar os seus níveis de dívidas 
soberanas, mesmo estes sendo facilmente administráveis por outros países. Em certo sentido, as dívidas 
dos países da periferia da Zona do Euro são similares às dívidas de países emergentes. Isto se explica, 
em parte, porque estes países sofrem do “pecado original” da moeda única. 

Em resumo, os resultados apresentados sugerem que quanto pior o histórico macroeconômico, menor 
será a capacidade do país “tolerar” dívidas. Como prescrição de política econômica, as autoridades 
devem procurar manter a solidez do sistema financeiro para prevenir crises bancárias e a inflação sob 
controle; além de baixos patamares de endividamento público, durante prolongado período de tempo. 

 

 

 

 

 

 
Referências Bibliográficas 

Aghion, Philippe, Philippe Bacchetta, and Abhajit Banerjee. 2001. ‘‘Currency Crises and Monetary  
Policy in an Economy with Credit Constraints.’’ European Economic Review 45 ( June): 1121–
1150. 

 
Aghion, Philippe, Philippe Bacchetta, and Abhijit Banerjee. 2004. ‘‘A Corporate Balance Sheet  

Approach to Currency Crises.’’ Journal of Economic Theory 119, no. 1 (November): 6–30. 
 

Alesina, Alberto, Alessandro Prati, and Guido Tabellini. 1990. ‘‘Public Confidence and Debt  
Management: A Model and a Case Study of Italy.’’ In Public Debt Management: Theory and 
History, ed. Rudiger Dornbusch and Mario Draghi, 94–118. Cambridge: Cambridge University 
Press. 



25 

 

 
Abbas, S. Ali, Nazim Belhocine, Asmaa ElGanainy, and Mark Horton, 2010, “A Historical Public Debt 

Database,” Working Paper 10/245 (Washington, International Monetary Fund). 
 
Allen, F. e Gale, D. 2007. “Understanding Financial Crises.” Oxford: Oxford University Press 

 
Arellano, M., and S. Bond, 1991, “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence  

and an Application to Employment Equations,” Review of Economic Studies, Vol. 58, pp. 
277297.  

 
–––––, and O. Bover, 1995, “Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error  

Components Models,” Journal of Econometrics, Vol. 68, pp. 29–51.  
 
Baltagi, B. H., 2005, Econometric Analysis of Panel Data, (New York: John Wiley and Sons Ltd) 
 
Borensztein, Eduardo, Marcos Chamon, Olivier Jeanne, Paolo Mauro, and Jeromin Zettelmeyer. 2005.  

‘‘Sovereign Debt Structure for Crisis Prevention.’’ IMF Occasional Paper 237. Washington, 
DC: International Monetary Fund. 

 
Burnside, Craig, Martin Eichenbaum, and Sergio Rebelo. 2004. ‘‘Government Guarantees and Self- 

fulfilling Speculative Attacks.’’ Journal of Economic Theory 119, no. 1 (November): 31–63. 
 
Catão, Luis, and Bennett Sutton. 2002. ‘‘Sovereign Defaults: The Role of Volatility.’’ IMF Working  

Paper 02/149. Washington, DC: International Monetary Fund. 
 
Catão, Luis, and Sandeep Kapur. 2004. ‘‘Missing Link: Volatility and the Debt Intolerance Paradox.’’  

IMF Working Paper 04/51. Washington, DC: International Monetary Fund. 
 
Calvo, G. 1988. “Servicing the public debt: The role of expectations”,  American Economic Review,  

Vol.78, pp 647–661 
 
Cline, William R. 1984. International Debt: Systemic Risk and Policy Response. Washington, DC:  

Institute of International Economics. 
 
Cole, Harold L., and Patrick J. Kehoe. 1996. ‘‘A Self-fulfilling Model of Mexico’s 1994– 1995 Debt  

Crisis.’’ Journal of International Economics 41, no. 3–4: 309–330. 
 
Cole, Harold L., and Patrick J. Kehoe. 1998. ‘‘Models of Sovereign Debt: Partial versus General  

Reputations.’’ International Economic Review 39 (February): 55–70. 
 
Cole, Harold L., and Patrick J. Kehoe. 2000. ‘‘Self-fulfilling Debt Crises.’’ Review of Economic  

Studies 67, no. 1: 91–116. 
 
Corsetti, G. 2010. “The ‘original sin’ in the Eurozone”,  VoxEU.org, 9 May. 
 
Detragiache, Enrica. 1994. ‘‘Sensible Buybacks of Sovereign Debt.’’ Journal of Development  



26 

 

Economics 43: 317–333. 
 
Diamond, D. and Dybvig, P. 1983. “Bank runs, deposit insurance and liquidity”,  Journal of Political  

Economy , Vol.91, No.33, pp 401–419 
 
Eaton, Jonathan, and Raquel Fernandez. 1995. ‘‘Sovereign Debt.’’ In Handbook of International  

Economics, Vol. 3, ed. Gene M. Grossman and Kenneth Rogoff, 2031–2077. Amsterdam: 
North-Holland. 

 
Eaton, Jonathan. 2004. ‘‘Standstills and an International Bankruptcy Court.’’ In Fixing Financial Crises  

in the Twenty-first Century, ed. Andy Haldane, 261–276. London: Routledge. 
 
Eaton, J. and Gersovitz, M. 1981. “Debt with Potential Repudiation: Theoretical and Empirical  

Analysis”,  The Review of Economic Studies ,Vol. 48, No. 2, pp. 289-309 
 
Jeanne, Olivier, and Jeromin Zettelmeyer. 2005. ‘‘Original Sin, Balance Sheet Crises and the Roles of  

International Lending.’’ In Other People’s Money: Debt Denomination and Financial Instability 
in Emerging Market Economies, ed. Barry Eichengreen and Ricardo Hausman,95–121. 
Chicago: University of Chicago Press. 

 
Jeanne, O. and Zettelmeyer, J. 2001. “International bailouts, moral hazard and conditionality”,   

Economic Policy , Vol.16, Issue 33, pp 407–432 
 
Kraay, Aart, and Vikram Nehru. 2004. ‘‘When Is External Debt Sustainable?’’ World Bank Policy  

Research Working Paper 3200. Washington, DC: The World Bank. 
Kremer, M. and Jayachandran, S. 2003. “Odious Debt: When Dictators Borrow, Who Repays the  

Loan?” The Brookings Review, Vol. 21, No. 2, pp. 32-35 
 
Krugman, Paul. 1999. ‘‘Balance Sheets, The Transfer Problem, and Financial Crises.’’ In International  

Finance and Financial Crises: Essays in Honor of Robert P. Flood, Jr., ed. Peter Isard, Assaf 
Razin, and Andrew K. Rose. Boston and Washington, DC: Kluwer Academic and International 
Monetary Fund. 

 
Kruger, Mark, and Miguel Messmacher. 2004. ‘‘Sovereign Debt Defaults and Financing Needs.’’ IMF  

Working Paper 04/53. Washington, DC: International Monetary Fund. 
 
 

Kohlscheen, Emanuel. 2005a. ‘‘Sovereign Risk: Constitutions Rule.’’ Unpublished paper, University  
of Warwick, Coventry. 358 References 

 
Kohlscheen, Emanuel. 2005b. ‘‘Why Are There Serial Defaulters? Quasi-experimental Evidence from  

Constitutions.’’ Unpublished paper, University of Warwick, Coventry. 
 
Manasse, Paolo, and Nouriel Roubini. 2005. ‘‘‘Rules of Thumb’ for Sovereign Debt Crises.’’ IMF  

Working Paper 05/42. Washington, DC: International Monetary Fund. 
 
McFadden, Daniel, Richard Eckaus, Gershon Feder, Vassilis Hajivassiliou, and Stephen O’Connell.  



27 

 

1985. ‘‘Is There Life after Debt? An Econometric Analysis of the Creditworthiness of 
Developing Countries.’’ In International Debt and the Developing Countries, ed. Gordon Smith 
and John Cuddington. Washington, DC: The World Bank. 

 
Obstfeld, M. 1996. “Models of currency crises with self-fulfilling features”, European Economic  

Review , Vol.40, Issues 3-5, pp 1037–1047 
 
Obstfeld, M. e Rogoff, K. 1996. “Foundations of International Macroeconomics.” Cambridge, Mass.:  

MIT Press 
 
Reinhart, Camen M. and Kenneth S. Rogoff, “From Financial Crash to Debt Crisis,” NBER Working 

Paper 15795, March 2010. Forthcoming in American Economic Review   e   
 
Reinhart, Carmen M. ,“This Time is Different Chartbook: Country Histories on Debt, Default, and 

Financial Crises,” NBER Working Paper 15815, March 2010. Reinhart, Carmen M. ,“This 
Time is Different Chartbook: Country Histories on Debt, Default, and Financial Crises,” NBER 
Working Paper 15815, March 2010. 

 
Reinhart, C.; Rogoff, K. and Savastano, M. (2003), Debt Intolerance, In William C. Brainard and 

George L. Perry, eds., Brookings Papers on Economic Activity 2003(1). Washington, DC: 
Brookings Institution Press.                              

 
Blundell, R., Bond, S., 1998. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, 

Journal of Econometrics 87(1), 115-143. 

Roodman, D., 2009a. How to do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata, 

Stata Journal 9 (1), 86-136. 

Roodman, D., 2009b. A Note on the Theme of Too Many Instruments, Oxford Bulletin of Economics  
and Statistics 71 (1), 135-158. 

 
Schneider, Martin, and Aaron Tornell. 2004. ‘‘Balance Sheet Effects, Bailout Guarantees and Financial  

Crises.’’ Review of Economic Studies 71, no. 3: 883–913. 
 

Van Rijckeghem, Caroline, and Beatrice Weder. 2004. ‘‘The Politics of Debt Crises.’’ CEPR  
Discussion Paper No. 4683. London: Centre for Economic Policy Research. 

 
 

 

 
 
 
 
 



28 

 

Anexos 
 
Anexo A – Lista de Países  
 
 
 
 
Tabela 1.4 : Country Credit Rating, Dívida (% PIB) e Classificações de Risco Soberano (2010) 
 

  País Country Credit Rating Dívida (%PIB) S&P Fitch Moody´s 
1 Noruega 93.80  55,42  AAA  AAA Aaa 

2 Canadá 93.60  83,95  AAA  AAA Aaa 

3 Suíça 93.00  54,52  AAA  AAA Aaa 

4 Cingapura 91.30  96,28  AAA  AAA Aaa 

5 Alemanha 90.80  83,96  AAA  AAA Aaa 

6 Estados Unidos 90.70  94,35  AAA  AAA Aaa 

7 Holanda 90.50  63,67  AAA  AAA Aaa 

8 Luxemburgo 90.10  18,41  AAA  AAA Aaa 

9 Suécia 88.90  39,7  AAA  AAA Aaa 

10 Finlândia 88.60  48,38  AAA  AAA Aaa 

11 Austrália 88.60  20,52  AAA  AA+ Aaa 

12 Dinamarca 87.45  43,65  AAA  AAA Aaa 

13 França 86.25  82,32  AAA  AAA Aaa 

14 Áustria 85.20  72,15  AAA  AAA Aaa 

15 Hong Kong 85.00  34,60  AAA  AA+ Aa1 

16 Eslovênia 84.40  37,25  AA  AA Aa2 

17 Nova Zelândia 83.00  32,02  AA+  AA+ Aaa 

18 Reino Unido 82.35  75,50  AAA  AAA Aaa 

19 Bélgica 81.85  96,67  AA+  AA+ Aa1 

20 Chile 80.60  9,19  A+  A Aa3 

21 Japão 80.00  220  AA  AA Aa2 

22 Taiwan 79.90  38,62  AA-  A+ Aa3 

23 Qatar 79.50  27,02  AA    Aa2 

24 China 79.15  33,83  AA-  A+ Aa3 

25 Barein 77.80  32,04  A  A A3 

26 Coréia do Sul 77.60  33,44  A  A+ A1 

27 Kuwait 76.60  10,44  AA-  AA Aa2 

28 Malásia 74.60  54,20  A-  A- A3 

29 República Tcheca 74.50  38,54  A  A+ A1 

30 Arábia Saudita 74.20  9,94  AA-  AA- Aa3 

31 Omã 71.95  5,69  A    A1 

32 Chipre 71.40  60,8  A  BBB- Aa3 

33 Eslováquia 71.20  41,78  A+  A+ A1 
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Continuação País Country Credit Rating Dívida (%PIB) S&P Fitch Moody´s 
34 Emirados Árabes 70.75  20,99     Aa2 

35 Itália 70.45  118,99  A+  AA- Aa2 

36 Israel 70.30  77,42  A  A A1 

37 Rússia 69.60  11,74  BBB  BBB Baa1 

38 Brasil 68.40  66,84  BBB-  BBB- Baa3 

39 México 67.70  42,91  BBB  BBB Baa1 

40 Irlanda 67.50  94,92  AA-  A+ Aa2 

41 Índia 67.00  64,17  BBB-  BBB- Baa3 

42 Espanha 66.70  60,11  AA  AA+ Aa1 

43 Botswana 66.30  13,23  A-    A2 

44 Portugal 62.20  92,91  A-  AA- A1 

45 África do Sul 62.00  33,83  BBB+  BBB+ A3 

46 Tailândia 60.20  44,05  BBB+  BBB Baa1 

47 Estônia 59.50  6,55  A  A A1 

48 Colômbia 58.70  36,01  BBB-  BB+ Ba1 

49 Tunísia 58.50  40,42  BBB  BBB Baa2 

50 Peru 58.30  24,52  BBB-  BBB- Baa3 

51 Hungria 56.90  80,19  BBB-  BBB Baa1 

52 Panamá 56.90  38,69  BBB-  BBB- Baa3 

53 Indonésia 56.20  27,43  BB+  BB Ba2 

54 Croácia 55.60  40,57  BBB-  BBB Baa3 

55 Turquia 55.30  42,15  BB  BB+ Ba2 

56 Marrocos 55.20  51,09  BBB-  BBB- Ba1 

57 Costa Rica 55.10  29,55  BB  BB Baa3 

58 Bulgária 54.40  17,36  BBB  BBB- Baa3 

59 Lituânia 54.30  38,66  BBB  BBB Baa1 

60 Mauricio 54.10  50,47     Baa2 

61 Kazaquistão 54.00  10,68  BBB-  BBB- Baa2 

62 Romênia 51.40  31,73  BB+  BB+ Baa3 

63 Filipinas 51.30  44,68  BB-  BB Ba3 

64 Egito 51.00  73,77  BB+  BB+ Ba1 

65 Uruguai 50.10  57,05  BB  BB Ba3 

66 Vietnã 47.90  52,84  BB-  BB- Ba3 

67 Latvia 47.30  39,89  BB  BB+ Ba3 

68 El Salvador 45.50  50,28  BB  BB Ba1 

69 Guatemala 45.30  24,19  BB  BB+ Ba1 

70 Jordânia 44.65  66,80  BB    Ba2 

71 Grécia 43.90  142,75  BB+  BB+ Ba1 

72 Gabão 42.20  25,13  BB-  BB-   

73 Angola 41.30  35,02  B+  B+ B1 

74 Islândia 41.00  92,37  BBB-  BB+ Baa3 
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Continuação País Country Credit Rating Dívida (%PIB) S&P Fitch Moody´s 

75 
República 

Dominicana 40.80  
28,70 

 B  B B1 

76 Nigéria 38.60  17,30  B+  BB-   

77 Gana 37.90  37,38  B  B+   

78 Senegal 37.60  37,95  B+    B1 

79 Albânia 35.85  58,22  B+    Ba1 

80 Uganda 35.00  23,57  B+  B   

81 Paraguai 34.50  15,43  B+    B1 

82 Bolívia 34.40  36,60  B  B+ B1 

83 Venezuela 34.10  38,36  BB-  B+ B2 

84 Suazilândia 33.70  17,53       

85 Ucrânia 33.60  40,05  B+  B B2 

86 Georgia 33.40  39,07  B+  B+ Ba3 

87 Argentina 33.40  49,10  B  B B3 

88 Grenada 33.00  98,63  B-      

89 Líbano 32.50  134,06  B  B B1 

90 Irã 32.00  11,64       

91 Honduras 30.90  26,34  B    B2 

92 Zâmbia 30.80  24,63  B+  B+   

93 Sri Lanka 30.00    B+  B+ B1 

94 Quênia 29.80  52,33  B+  B+   

95 Uzbequistão 29.60  9,95       

96 Mali 29.20  29,61   A+   

97 Camarões 28.90  12,12  B  B   

98 Síria 28.60  29,71       

99 Benin 28.60  31,10  B  B   

100 Belarus 27.20  26,53  B+    B1 

101 Nepal 25.90  35,86       

102 Paquistão 25.80  56,81  B-    B3 

103 Equador 24.80  20,71  B-  B- Caa3 

104 Costa do Marfim 24.10  66,80       

105 Nicaraguá 23.90  80,33     B3 

106 Malawi 23.40  37,40       

107 Seychelles 22.60  83,11   B-   

108 Etiópia 22.10  36,70       

109 Congo  21.60  23,83       

110 Haïti 15.00  17,07       

111 Sudão 12.10  71,63       
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Anexo B – Resultados Econométricos 
 
 
B.1 - Estimação por Efeitos Fixos – Amostra Restrita e Dados Anuais 
 

Tabela 1.5: Intolerância a Dívida: Estimação por Efeitos Fixos  
Variável Dependente: CCR. 

 
Variáveis / Modelos Efeitos Fixos 

1 
Efeitos Fixos 

2 
Efeitos Fixos 

3 
Efeitos Fixos 

4  
 

Dívida/PIB (%) - 0.135 

[ 0.026]*** 

- 0.359 

[0.056]*** 

- 0.071 

[0.021]*** 

- 0.233 

[0.049]*** 

Renda per Capita 0.0005 

[0.00007]*** 

 0.0005 

[0.00006]*** 

0.0005 

[0.00007]*** 

0.0005 

[0.00006]*** 

Dívida/PIB (%) ao 
quadrado 

 0.001 

[0.0002]*** 

 0.0008 

[0.0002]*** 

Default   - 9.524 

[1.763]*** 

- 8.434 

[1.791]*** 

Crise Bancária   - 3.581 

[0.722]*** 

- 3.445 

[0.760]*** 

Crise Cambial   0.236 

[0.552] 

0.226 

[0.539] 

Inflação   - 5.793 

[1.101]*** 

- 5.853 

[1.155]*** 

Probabilidade Teste F 0.000 0.000 0.000 0.000 

R2 0.620 0.522 0.770 0.729 

Notas: erros robustos em colchetes      
*, ** e *** indica significância estatística a 10%, 5% e 1% respectivamente. 
Número de Observações = 1292 
Número de Países = 65     
Todas estimações incluem o intercepto       
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B.2 - Estimações por System GMM – Amostra Restrita e Dados Anuais 
 

Tabela 1.6: Intolerância a Dívida: Estimação por System GMM  
Variável Dependente: CCR 

 
Variáveis / Modelos System 

GMM  
1 

System 
GMM 

2 

System 
GMM 

3  

System  
GMM  

4 

System 
GMM 

5 

System  
GMM  

6  
CCR t-1 0.923 

[ 0.030]*** 

 0.946 

[0.025]*** 

0.924 

[0.025]*** 

0.695 

[0.047]*** 

 0.714 

[0.045]*** 

 0.725 

[0.046]*** 

Dívida/PIB (%) - 0.073 

[ 0.018]** 

- 0.084 

[0.019]** 

- 0.147 

[0.032]*** 

- 0.063 

[0.032]*** 

- 0.080 

[0.031]*** 

- 0.171 

[0.039]** 

Renda per Capita 0.00009 

[0.00004]** 

0.00008 

[0.00004]** 

0.0001 

[0.00004]*** 

 0.0003 

[0.00007]*** 

0.0003 

[0.00007]*** 

0.0003 

[0.00008]** 

Dívida/PIB (%) ao 
quadrado 

  0.0003 

[0.0001]*** 

  0.0005 

[0.0001]** 

Default    -5.288 

[1.126]** 

- 4.931 

[0.997]*** 

- 4.118 

[1.125]*** 

Crise Bancária    -1.980 

[0.443]** 

- 2.042 

[0.898]*** 

- 2.378 

[1.082]*** 

Crise Cambial    -0.478 

[0.327] 

-0.586 

[0.472] 

-0.999 

[0.582]* 

Inflação    -2.297 

[0.723]** 

- 1.988 

[0.704]*** 

- 2.613 

[0.693]*** 

Teste AR(2) 0.719 0.110 0.158 0.969 0.546 0.514 

Teste de Hansen 0.269 0.665 0.969 0.335 0.638 0.988 

Teste Hansen-Difference 0.527 0.608 0.825 0.834 0.083 0.119 

Número de Instrumentos 62 81 101 68 87 108 

Notas: Os erros robustos estão em colchetes e  *, ** e ***  indicam significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. Todos os 
modelos são estimados por System GMM - Two Step com Erros Robustos. Os modelos 1 e 4 não incluem dummies temporais. A amostra é 
composta por 65 países, perfazendo um total de 1237 observações.Todas as estimações incluem o intercepto e envolveram a utilização do 
comando Collapse para reduzir o número de instrumentos (não foram reportados os resultados originais sem o uso do Collapse – mas todos 
indicaram excesso de instrumentos, pois o teste Hansen Difference tinha probabilidade igual a 1) 
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B.3 - Estimações por Efeito Fixo e System GMM – Amostra Completa e Dados Anuais 
 

Tabela 1.7: Intolerância a Dívida: Estimação por Efeito Fixo e System GMM   
Variável Dependente: CCR  

 
Variáveis / Modelos Efeito Fixo 

(1) 
Efeito Fixo 

(2) 
System GMM 

(3)  
System GMM 

(4) 
System GMM 

(5) 
CCR t-1   0.911 

[0.033]*** 

0.932 

[0.034]*** 

 0.934 

[0.024]*** 

Dívida/PIB (%) - 0.090 

[ 0.016]** 

- 0.184 

[0.033]** 

- 0.060 

[0.013]*** 

- 0.076 

[0.013]*** 

- 0.138 

[0.023]*** 

Renda per Capita 0.0006 

[0.00009]** 

0.0005 

[0.00009]** 

0.00009 

[0.00004]*** 

 0.00007 

[0.00004]*** 

0.00007 

[0.00003]*** 

Dívida/PIB (%) ao quadrado  0.0003 

[0.0001]** 

  0.0003 

[0.00008]** 

Probabilidade teste F 0.000 0.000    

R2 0.6381 0.5986    

Teste AR(2)   0.973 0.748 0.977 

Teste de Hansen   0.000 0.007 0.052 

Teste Hansen-Difference   0.048 0.034 0.477 

Número de Instrumentos   62 81 101 

 
Notas: Os erros robustos estão em colchetes e *, ** e *** indicam significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os modelos 
(1) e (2) foram estimados por Efeitos Fixos e os modelos (3), (4) e (5) foram estimados por System GMM - Two Step. O modelo 3 não 
inclui a dummy temporal. A amostra é composta por 111 países, perfazendo um total de 2034 observações. Todas as estimações incluem o 
intercepto. As estimações por System GMM envolveram a utilização do comando Collapse para reduzir o número de instrumentos (não 
foram reportados os resultados originais sem o uso do Collapse – mas todos indicaram excesso de instrumentos, pois o teste Hansen 
Difference tinha probabilidade igual a 1). As estatísticas do teste de Hansen e Hansen-Difference para os modelos (3) e (4) indicam 
problema de sobre-identificação (não validade dos instrumentos) e exogeneidade dos instrumentos apenas a 5%. 
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B.4 - Estimação por Efeitos Fixos – Amostra Restrita e Dados de Médias Qüinqüenais 
 
 

Tabela 1.8: Intolerância a Dívida: Estimação por Efeitos Fixos  
Variável Dependente: CCR 

 
Variáveis / Modelos Efeitos Fixos 

1 
 

Efeitos Fixos  
2 

Efeitos Fixos  
3 

Efeitos Fixos  
4  

Dívida/PIB (%) - 0.095 

[ 0.016]*** 

- 0.199 

[0.033]*** 

- 0.058 

[0.024]*** 

- 0.199 

[0.066]*** 

Renda per Capita 0.0005 

[0.0001]*** 

 0.0005 

[0.0001]*** 

0.0005 

[0.00006]*** 

0.0004 

[0.00005]*** 

Dívida/PIB (%) ao quadrado  0.0004 

[0.0001]*** 

 0.0007 

[0.0003]*** 

Default   - 8.546 

[2.067]*** 

- 7.720 

[2.078]*** 

Crise Bancária   - 3.657 

[0.803]*** 

- 3.569 

[0.822]*** 

Crise Cambial   0.166 

[0.692] 

0.119 

[0.697] 

Inflação   - 5.979 

[1.585]*** 

- 6.022 

[1.609]*** 

Número de Observações 534 534 318 318 

Probabilidade Teste F 0.000 0.000 0.000 0.000 

R2 0.629 0.587 0.779 0.749 

 
Notas: erros robustos em colchetes      
*, ** e *** indica significância estatística a 10%, 5% e 1% respectivamente. 
Número de Países = 65     
Todas estimações incluem o intercepto       
A coluna 4 é a coluna 1 da tabela do corpo do texto 
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B.5 - Estimações por System GMM – Amostra Restrita e Dados de Médias Qüinqüenais 
 
 

Tabela 1.9: Intolerância a Dívida: Estimação por System GMM 
Variável Dependente: CCR 

 
Variáveis / 
Modelos 

System 
GMM (1) 

System 
GMM (2) 

System 
GMM (3)  

System  
GMM (4) 

System GMM 
Ortogonal (5) 

System  
GMM (6) 

System GMM 
Ortogonal (7) 

CCR t-1 0.939 

[ 0.039]*** 

 0.924 

[0.036]*** 

0.808 

[0.067]*** 

0.797 

[0.051]*** 

 0.796 

[0.047]*** 

 0.799 

[0.044]*** 

0.793 

[0.044]*** 

Dívida/PIB (%) - 0.080 

[ 0.020]** 

- 0.169 

[0.042]** 

- 0.020 

[0.023] 

- 0.056 

[0.030]* 

- 0.050 

[0.029]*** 

- 0.141 

[0.058]** 

- 0.145 

[0.062]** 

Renda per Capita 0.00003 

[0.00004] 

0.00004 

[0.00004] 

0.0001 

[0.00008] 

 0.0001 

[0.00008]** 

0.0001 

[0.00007]*** 

0.0002 

[0.00007]*** 

0.0002 

[0.00007]*** 

Dívida/PIB (%) ao 
quadrado 

 0.0005 

[0.0001]*** 

   0.0004 

[0.0002]* 

0.0004 

[0.0002]* 

Default   -4.574 

[1.738]** 

-4.803 

[1.535]** 

- 5.050 

[1.220]*** 

- 3.734 

[1.344]*** 

- 4.486 

[1.042]*** 

Crise Bancária   -3.337 

[1.085]** 

-3.080 

[0.954]*** 

- 2.863 

[0.863]*** 

- 3.153 

[1.064]*** 

- 2.970 

[0.981]*** 

Crise Cambial   4.153 

[0.992]** 

1.614 

[1.211] 

1.806 

[1.088]* 

0.652 

[0.983] 

0.925 

[0.947] 

Inflação   -5.196 

[1.857]** 

-4.373 

[1.413]*** 

- 4.898 

[1.183]*** 

- 4.664 

[1.308]*** 

- 4.918 

[1.149]*** 

Teste AR(2) 0.061 0.079 0.749 0.318 0.303 0.301 0.320 

Teste de Hansen 0.000 0.001 0.020 0.125 0.128 0.176 0.217 

Teste Hansen-
Difference 

0.092 0.074 0.641 0.571 0.666 0.769 0.853 

Número de 
Instrumentos 

35 44 36 39 39 48 48 

Notas: Os erros robustos estão em colchetes e  *, ** e ***  indicam significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 
Os modelos (1), (2), (3), (4) e (6) foram estimados por System GMM - Two Step e os modelos (5) e (7) por System GMM 
Ortogonal. O modelo (3) não inclui as dummies temporais.Todas as estimações incluem o intercepto e não  utilizaram o comando 
Collapse para reduzir o número de instrumentos. As colunas 4, 6 e 7 são as colunas 2, 3 e 4 da tabela do corpo do texto. 
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Anexo C – Aplicações da Equação de Intolerância a Dívida 
 

Figura 1.4: Grécia - Intolerância a Dívida 

 
 

Dívida (% PIB) 
 
 

Figura 1.5: Itália - Intolerância a Dívida 
 

 

Dívida (% PIB) 

Zona de Crise 

CCR 

CCR 

Zona de Crise 
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Figura 1.6: Portugal - Intolerância a  Dívida 

 

Dívida (% PIB) 
 
 

Figura 1.7: Irlanda - Intolerância a Dívida 
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Figura 1.8: Espanha - Intolerância a Dívida 
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CAPÍTULO 2 – “Pecado Original”: alguma mudança em curso? 
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Resumo 

 
O objetivo desse artigo é o de contribuir com a literatura de finanças internacionais, procurando 
identificar através de uma metodologia de regressões com dados em painel, a importância de possíveis 
determinantes do “pecado original”. Em particular, verificamos em que medida a volatilidade da taxa 
de câmbio real efetiva, controlada por diversos fatores, impacta a forma como países denominam suas 
dívidas no mercado internacional. A partir de uma amostra com 89 países, avançados e emergentes, os 
resultados indicam que países, ao buscarem a redenção do “pecado original”, precisam ter baixa 
volatilidade cambial para que a moeda seja utilizada em transações internacionais; porte econômico 
(tamanho do PIB) para fornecerem os instrumentos de dívida na escala exigida pelo sistema financeiro 
global; estabilidade de regras e respeito aos contratos e; por fim, mercados financeiros domésticos 
profundos e líquidos. Evidências adicionais do estudo sugerem que a ampla liquidez internacional, 
observada principalmente nos anos 2000, foi incapaz de reverter a dinâmica do “pecado original”, 
embora um número cada vez maior de países estejam se redimindo. 

Palavras-chave: Pecado Original, MQO empilhados, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios 

Códigos JEL:  

 

Abstract 

The aim of this paper is to contribute to the literature of international finance, trying to identify through 
a methodology panel data regression, the importance of potential determinants of "original sin". In 
particular, we verify to what extent the volatility of real effective exchange rate, controlled by several 
factors, have an influence on how countries gain access to the international bond market. From a 
sample of 89 countries, advanced and emerging countries, the results indicate that, seeking the 
redemption of "original sin", low exchange rate volatility is a fundamental condition for countries that 
want to issue debt denominated in local currency in international markets. Moreover, the size of the 
economy is important to provide debt instruments on the scale demanded by the global financial 
system, stability of rules and enforcement of contracts and, finally, deep and liquid financial domestic 
markets. Additional evidence of the study suggests that the broad international liquidity, mainly 
observed mainly in the 2000s, was unable to reverse the dynamics of "original sin", despite the 
increasing number of countries redeeming debt from that sin. 

 

Key-words: Original Sin, Pooled OLS, Fixed Effects and Random effects 

JEL Classification:  
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2.1- Introdução 

 

As diversas crises financeiras15, ocorridas ao longo da década de 1990 e início dos anos 2000, 
mostraram que os países emergentes eram muito vulneráveis às mudanças de humor no fluxo 
internacional de capitais. A períodos de bonança nos fluxos sucediam-se períodos de fuga de capitais 
com consequências negativas sobre o produto. Embora exista consenso sobre a necessidade de se 
reduzir o grau de vulnerabilidade destas economias, não há consenso sobre o papel do regime cambial 
nesse processo.   
 
Incialmente concentradas em questões de transparência e regulação prudencial, as discussões 
acadêmicas posteriores a crise da Ásia passaram a dar a escolha do regime cambial papel de destaque. 
A taxa de câmbio possui importante influência sobre o volume dos fluxos de capital, além de ser fator 
determinante da resposta das taxas de juros locais às condições globais de crédito. Portanto, existe uma 
estreita ligação entre a taxa de câmbio e a fragilidade financeira, embora a sua natureza seja uma 
questão em aberto e existam, basicamente, dois pontos de vista na literatura de finanças internacionais. 
 
O primeiro ponto de vista, parte dos problemas de assimetria de informações nos mercados financeiros 
e da escolha do regime cambial para explicar as crises financeiras. Economias com regimes de câmbio 
fixo e, regulamentação e supervisão financeiras frágeis, combinados com garantias implícitas de 
socorro financeiro, sejam do governo ou de organismos internacionais, em caso de default nos 
empréstimos internacionais, fomentariam comportamentos do tipo risco moral (moral hazard), 
induzindo governos, bancos e empresas a amplificarem o seu endividamento em moeda estrangeira16, 
desconsiderando o risco cambial. Já o regime de câmbio flexível ajudaria os países a reduzir sua 
vulnerabilidade, pois levaria credores e devedores a analisarem com mais cautela a sua exposição 
cambial, implementando políticas de gerenciamento de risco, e isso levaria a uma redução de sua 
dívida em moeda estrangeira e/ou aumentaria as atividades de proteção (hedge). 
 
O ponto de vista alternativo, argumenta que independentemente do regime cambial escolhido, 
economias emergentes sempre serão vulneráveis a choques externos. Dada a incompletude dos 
mercados financeiros internacionais, tais países não podem usar sua moeda para contrair empréstimos 
no exterior ou mesmo domesticamente, a prazos mais longos - o chamado “pecado original” (original 
sin)17. Isto implica que a fragilidade financeira é inevitável pois os investimentos internos sofrerão ou 
do descamento de moedas (currency mismatches) ou do descasamento de prazos (maturity 
mismatches).  
 
Se o descasamento de moedas, por exemplo, for disseminado por toda a economia, uma depreciação da 
taxa de câmbio pode ter impactos negativos sobre os balanços patrimoniais das famílias, bancos, 

                                                           

15 México (1995), Ásia (1997), LTCM e Rússia (1998), Brasil (1999 e 2002), Turquia (2000) e Argentina (2001). 

16 Alguns autores desta corrente são Dooley (1997); Burnside, Eichembaum e Rebelo (1999); Scheneider e Tornell (2003); Corsetti, 
Pesenti e Roubini (1998,1999). 

17 Expressão criada por Eichengreen e Hausmann (1999). 
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empresas e governos, elevando em termos de moeda doméstica os passivos em moeda estrangeira e 
aumentando o risco de default caso seus detentores não tenham receitas e/ou ativos em moeda 
estrangeira e/ou alguma outra forma de proteção cambial. 
 
Além disso, o governo, debilitado financeiramente pela desvalorização cambial, se vê impedido de 
recorrer a políticas econômicas anticíclicas para enfrentar a recessão. A percepção do aumento da 
incerteza pelos investidores estrangeiros pode se traduzir na “parada súbita” (sudden stops) do fluxo de 
capitais, forçando uma nova depreciação da taxa de câmbio, e instaurando assim um processo que se 
auto-alimenta. 
 
Outra implicação do “pecado original” para os países emergentes é que sua capacidade de pagar a 
dívida depende, em boa medida, do valor do PIB em termos de dólares. Em função da elevada 
volatilidade das taxas de câmbio nesses países, a volatilidade do crescimento do PIB em dólares é 
muito maior do que a volatilidade do crescimento do PIB na moeda doméstica, ambos em termos reais. 
Por essas razões, as autoridades econômicas dos países emergentes relutam em aceitar oscilações na 
taxa de câmbio, fenômeno que Calvo e Reinhart (2002) denominam de “fear of floating”. 
 
Efeitos patrimoniais semelhantes aos de uma desvalorização cambial ocorrem com a elevação das taxas 
de juros, recurso largamente utilizado nos países emergentes para enfrentar uma súbita reversão nos 
fluxos de capitais ou pressões do mercado para depreciar a taxa de câmbio. Taxas de juros mais altas 
resultam na contração da oferta de crédito e, consequentemente, na contração da produção, consumo e 
dos investimentos. 
 
Assim, pela ótica do “pecado original”, tanto a desvalorização da taxa de câmbio quanto o aumento na 
taxa de juros, por afetarem os balanços patrimoniais das famílias, empresas, bancos e governos, podem 
deflagar crises financeiras. Consequentemente, a escolha do regime cambial não teria influencia sobre a 
vulnerabilidade do país. 
 
Uma vez que a literatura teórica não alcançou um consenso, a resposta para essa questão deve ser 
empírica, “... gathering survey (and other) data on hedged and unhedged exposures and analyzing their 
determinants should be a high priority for academics ...” (Hausmann e Panizza, 1999: 27) 

Sendo assim, utilizando dados de emissões de títulos de dívida de 89 países, avançados e emergentes, 
no mercado internacional, o objetivo desse artigo é o de contribuir com a literatura de finanças 
internacionais, procurando identificar através de uma metodologia de regressões com dados em painel, 
a importância de possíveis determinantes do “pecado original”. Em particular, é verificada em que 
medida a volatilidade da taxa de câmbio real, contralada por diversos fatores, impacta a forma como 
países denominam suas dívidas no mercado internacional. Além disso, é investigado se a ampla 
liquidez internacional, observada nos anos 2000, alterou de maneira significativa a denominação das 
moedas dos títulos emitidos no mercado internacional.  

Uma contribuição adicional deste artigo deveu-se a possibilidade do emprego de técnicas 
econométricas, em constraste aos trabalhos anteriores sobre “pecado original”, que concentraram-se no 
desenvolvimento de teorias mas que não puderam ser testadas empiricamente em função da 
insuficiência de dados.  
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Os resultados obtidos mostram que a capacidade de endividamento de um país, em sua própia moeda, 
no mercado internacional é fortemente influenciada pela volatilidade da taxa de câmbio real, contralada 
pelo tamanho da economia, nível de desenvolvimento econômico e aprofundamento financeiro 
(financial deepening). 

Em conjunto, os resultados deste artigo indicam que políticas econômicas que elevem o crescimento 
não inflacionário da economia (PIB potencial); aperfeiçoem o desenvolvimento institucional, 
principalmente no que se refere ao respeito aos contratos e a estabilidade das regras; reduzam a 
volatilidade de suas taxas de câmbio e, contribuam para o aprofundamento do mercado financeiro 
doméstico, tem o potencial de reduzir a fragilidade financeira. 

O artigo encontra-se organizado em cinco seções, além desta introdução. Na seção 2.2 é apresentada 
uma breve revisão da literatura do “pecado original”. A seção 2.3 descreve os dados utilizados para a 
construção dos índices de “pecado original”. Na seção 2.4 são apresentadas a metodologia 
econométrica e a descrição das variáveis utlizadas nas regressões. Na seção 2.5 são apresentados os 
principais resultados. As conclusões do artigo encontram-se na seção 2.6.  

 

2.2 - Revisão de Literatura  

Recentemente, tem havido um crescimento considerável da literatura econômica associada aos fatores 
relacionados ao balanço patrimonial de países, empresas e indivíduos, e como desequilíbrios 
patrimoniais18 podem causar instabilidade financeira nos mercados. Tal instabilidade, geralmente, é 
amplificada nas economias emergentes, pois estes países têm acesso restrito a crédito denominado em 
suas próprias moedas, tanto no mercado doméstico, quanto, principalmente, no mercado internacional. 
Esta dificuldade é creditada à falta de um conjunto de políticas monetárias e fiscais críveis, assim como 
um subdesenvolvimento do mercado financeiro doméstico e a imperfeições no mercado de capitais 
internacional. O resultado final é que essas nações acabam contraindo boa parcela dos seus 
empréstimos em moeda estrangeira.  

O perfil das emissões de títulos de dívida soberanos no mercado internacional está intimamente 
relacionada com o grau de vulnerabilidade financeira da economia (Jeanne (2003); Eichengreen e 
Hausmann (1999); Hausmann e Panizza (2003); Alfaro e Kanczuk (2006,2007); Borensztein, Levy 
Yeyati e Panizza (2007); Klingebiel e Schmukler (2007)).  

Entre as características de emissão mais fortemente associadas ao aumento da fragilidade financeira 
estão, além do spread19 pago, o prazo e a moeda de emissão. Em relação ao prazo, quanto maior a 
                                                           

18 Uma das causas da crise das hipotecas subprime é atribuída ao desequilíbrio patrimonial das famílias norte-americanas, assim como a 
bolha japonesa da década de 1990 é atribuída ao desequilíbrio patrimonial das empresas. 

19 O spread é geralmente cotado em pontos base (basis points) acima da taxa de juros livre de risco de prazo equivalente (benchmark). 
Para as emissões em dólar norte-americano, por exemplo, os U.S. Treasuries são utilizados como referência. 
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parcela da dívida vincenda no curto prazo, maior o risco de rolagem da mesma por parte do governo 
(Alesina, de Broeck, Prati e Tabellini (1992); Sachs, Tornell e Velasco (1996); Rodrik e Velasco 
(1999); Allen et al., (2002); Claessens, Klingebiel e Schmukler (2007)). 

Já uma grande quantidade de dívida, denominada em moeda estrangeira, aumenta o risco de 
descasamento de moedas (currency mismatches) 20. Diversos autores mostram a estreita relação entre 
descasamento de moedas e fragilidade financeira (Eichengreen et al (2003); De la Torre et al (2004); 
Goldstein et al (2004); Scheneider et al (2004); Burger et al(2006); Borensztein et al (2007); Jeanne 
(2000); Hausmann e Panizza (2003); Claessens, Klingebiel e Schmukler (2007)). 

As razões pelas quais economias emergentes emitem títulos de dívida com estas restrições de moeda e 
prazo, levaram Eichengreen e Hausmann (1999) ao conceito de “pecado original” (original sin), 
definido como uma situação na qual a moeda doméstica não é utilizada para emissão de títulos no 
mercado internacional. Esta é a chamada dimensão internacional do “pecado original” que, por 
exemplo, impede países de utilizarem suas respectivas contas correntes e influxos de capitais para 
estabilizarem suas economias na presença de crises financeiras.  

Investidores internacionais têm plena consciência de que a depreciação da taxa de câmbio pode 
dificultar o pagamento do serviço e principal da dívida de um país, dada a redução do poder de compra 
do PIB em termos domésticos. Como a taxa de câmbio tende a ficar apreciada em tempos de atividade 
econômica aquecida e depreciada em tempos de recessão, o pagamento da dívida torna-se mais difícil 
no último caso. Isso enfatiza o caráter pró-cíclico dos fluxos de capitais e justifica casos de recusa de 
empréstimos a países emergentes (Eichengreen, Hausmann e Panizza, 2005a, doravente EHP).  

Quando um país emergente acumula dívida pública líquida em moeda estrangeira ele sofrerá do 
descasamento de moeda (currency mismatch), que na presença de volatilidade na taxa de câmbio,  cria 
efeitos desfavoráveis no balanço do país (EHP, 2005b). 

Eichengreen et. al. (2002) mostram que países com “pecado original” exibem maior volatilidade do 
PIB e dos fluxos de capitais, piores classificações de rating soberano e capacidade limitada de 
implementar políticas macroeconômicas anticíclicas. 

Hausmann e Panizza (2003) analisaram a ocorrência do “pecado original” e tentaram encontrar as 
razões para tal. Os resultados dos autores não corroboram a idéia de que o problema seja causado pelo 
nível de desenvolvimento de um país, suas qualidades institucionais, credibilidade de suas políticas 
monetárias ou solvência fiscal. Por outro lado, os resultados apresentaram uma correlação robusta entre 
o nível de “pecado original” e o tamanho absoluto da economia. Além disso, os autores investigaram os 
fatores que influenciam a capacidade de um país em acessar o mercado de crédito interno de longa 
maturidade na moeda local, o chamado “pecado original” doméstico. Os resultados mostraram que tal 

                                                           

20 Este risco esta presente no balanço patrimonial de países, empresas e indivíduos quando o montante da dívida (passivo) denominada em 
moeda estrangeira é muito elevado quando comparado ao total do ativo, denominado em moeda doméstica. 
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capacidade é positivamente correlacionada com a existência de controle de capitais e com a 
credibilidade monetária. 

Arýnsoy e Özmen (2004) examinaram a robustez das mensurações de Hausmann e Panizza (2003) para 
um conjunto de variáveis e estimação econométrica alternativas. Os autores também concluem que o 
tamanho (absoluto) da economia do país, o regime cambial adotado e a qualidade das instituições são 
fortes determinantes do “pecado original”.  

Outros autores exploram  abordagens alternativas para analisar o “pecado original”. Céspedes, Chang e 
Velasco (2005), por exemplo, estudam o problema à luz de um modelo de equilíbrio geral para 
economia aberta, no qual a taxa de juros é peça crucial para o processo de ajustamento do arcabouço. 
Para os autores, a existência de imperfeições financeiras pode fazer com que choques externos 
intensifiquem ainda mais a vulnerabilidade financeira e, conseqüentemente, o “pecado original”.  

Chamon e Hausmann (2005) apresentaram um modelo onde países que sofrem do “pecado original” 
são aqueles que tem mais preocupação com movimentos na taxa de câmbio do que na taxa de juros. 
Este é o caso típico dos países emergentes onde o repasse da taxa de câmbio (pass-through) para os 
preços é considerável e o desenvolvimento financeiro incompleto, prejudicando a relação entre taxa de 
juros e demanda agregada.   

Ao sintetizar os diversos trabalhos, quatro grandes conclusões podem ser tiradas da hipótese de 
“pecado original”: (i) trata-se de um fenômeno generalizado, atacando tanto países desenvolvidos como 
em desenvolvimento; (ii) muito persistente, podendo durar vários anos;  (iii) não é mera conseqüência 
de más políticas ou instituições, mas sim relacionado às características dos mercados financeiros 
globais e (iv) tem efeitos negativos sobre a estabilidade e sobre as opções de política econômica.  

Como forma de superar o problema21, Eichengreen e Hausmann (2005) apresentaram como proposta a 
criação de uma moeda sintética na qual as dívidas de um grupo diversificado de países emergentes 
seriam denominadas, resultando numa maior eficiência e menor fragilidade financeira.  

Além desta, outras sugestões também foram apresentadas, porém, até a primeira metade da década de 
1990, boa parte das economias emergentes apresentava um elevado nível de “pecado original”. Além 
das emissões de títulos no mercado internacional serem denominadas em moeda estrangeira, um 
elevado percentual da dívida doméstica era dolarizada. 

Recentemente, algumas economias emergentestêm alterado o seu perfil de endividamento público, com 
algumas inclusive, ainda que em pequena parcela, superando os problemas do “pecado original”. A 
superação vem ocorrendo principalmente com uma maior utilização do mercado de dívidas 

                                                           

21 Cabe destacar que mesmo uma nação financeiramente autárquica, ou seja, que não possui dívida externa e, desta maneira, não possui 
descasamento de moeda (currency mismatch), continuará a sofrer do “pecado original”, pois o acesso ao crédito internacional traz 
importantes benefícios como, por exemplo, maiores investimentos e suavização do consumo. 
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doméstico22, embora a maior parte das emissões venha ocorrendo a prazos curtos e indexada a juros 
flutuantes e/ou inflação. Além disso, outro fator que corrobora a redução do “pecado original” foi o 
impressionante desempenho das economias emergentes em resposta a crise das hipotecas subprime de 
2008. Pela primeira vez, estas economias tiveram a capacidade de realizarem políticas 
macroeconômicas contra-cíclicas. (Mehl et al (2010); Hausman e Panizza (2010)) 

 

2.3 - Base de Dados  

 

Há alguns anos, o mercado internacional de dívidas é extremamente concentrado em cinco moedas 
(top-five) – dólar norte-americano, euro, libra esterlina, iene e franco suíço. Uma conseqüência direta 
deste fato é que uma elevada parcela de países se endivida internacionalmente nestas moedas.  

Utilizando dados do BIS (Bank for International Settlements) de 1999, Eichengreen, Hausmann e 
Panizza (2005a) mostraram que, do estoque total de títulos de dívida no mercado internacional,  cifra 
de USD 5,5 trilhões,  97% (USD 5,3 trilhões) foram denominados nas moedas top-five, cabendo a todas 
as outras moedas os 3% restantes Além disso, 29% (USD 1,6 trilhões) dos títulos emitidos nas cinco 
moedas foi feito por não-residentes.   

Em 2008, a participação destas moedas no total emitido permanecia elevada, ao redor de 96% 
(correspondentes a USD 23 trilhões), enquanto em 2011 ocorreu ligeira queda para 94% 
(correspondentes a USD 26,2 trilhões). Ocorre que em 2011, apenas 15% (USD 1,6 trilhões) dos títulos 
emitidos nas cinco principais moedas foi feito por não-residentes, o que representa uma queda 
relevante em relação ao dado de 1999. 

Olhando os dados de fluxo de novas emissões (Figura 2.1), percebe-se que a participação das cinco 
principais moedas caiu de 97,5%, em 1999, para 91,6%, em 2011. Esta queda deveu-se, 
principalmente, pela perda de participação do dólar norte americano, iene e libra esterlina nas novas 
emissões. O dólar que chegou a responder por 47% das novas emissões (2001), nos últimos anos viu a 
sua participação cair para algo em torno de 35%. O iene teve sua participação reduzida a metade, de 
2% para 1% das emissões globais, enquanto que na libra esterlina esta participação recuou de 6% para 
4%. 

 

                                                           

22 Da incapacidade das economias emitirem títulos prefixados na moeda doméstica em longo prazo surgiu a definição do “pecado 
original” na dimensão doméstica (Hausmann et al (2003); Mehl et al (2005)). 
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Figura 2.1 : Participação das Moedas no Mercado Internacional de Títulos (Novas Emissões)  
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Fonte: Bloomberg 
Cálculos do próprio autor. Nota: Foram considerados os títulos de dívida correspondentes às novas emissões de bônus (bonds) e notas 

(notes) emitidos, em determinado ano, nos principais mercados internacionais (Eurobonds, Eurozone, Global, Samurai, Yankee e Euro 
Domestic). 

 

A queda na participação destas moedas deu lugar a ampliação da participação do dólar canadense e a 
emergência de moedas como o reminbi chinês e o real brasileiro. Em 2011, por exemplo, dólar 
canadense, dólar australiano e as moedas dos BRICS23 responderam por, aproximadamente, 50% das 
emissões no mercado internacional (figura 2.2), excetuando-se, obviamente, as moedas top-five. A 
participação conjunta destas moedas no fluxo de novas emissões no mercado internacional já é, 
praticamente, equivalente a da libra esterlina. 

 

                                                           

23 BRICS é o acrônimo criado por Jim´O´Neil, economista-chefe do Goldman Sachs, para designar os países emergentes com elevado 
potencial de crescimento econômico nos próximos anos, quais sejam: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
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Figura 2.2 : Participação das Moedas no Mercado Internacional de Títulos (ex-moedas Top-Five ) 
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Fonte: Bloomberg 
Cálculos do próprio autor. Nota: Foram considerados os títulos de dívida correspondentes às novas emissões de bônus (bonds) e notas 

(notes) emitidos, em determinado ano, nos principais mercados internacionais (Eurobonds, Eurozone, Global, Samurai, Yankee e Euro 
Domestic). 

 

2.3.1 Índices de “pecado original”   

Os dois índices de “pecado original” 24 utilizados neste trabalho foram desenvolvidos por Hausmann e 
Panizza (2003). O primeiro é o OSIN1(Original Sin International) que é igual a um menos a razão 
entre o estoque de títulos internacionais emitidos por um país em sua própria moeda e o estoque de 
títulos internacionais emitidos pelo país. Em termos formais, o OSIN1 é dado por:   

titulos emitidos pelo pais  na moeda 
OSIN1 1 .

 titulos emitidos pelo pais  i

i i

i
= −                                         (1) 

 

                                                           

24 Cabe salientar que existem outros índices mas que para o propósito deste trabalho não serão apresentados. Além disso, é mantida a 
mesma notação dos trabalhos anteriores.  
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A partir da equação (1) é fácil perceber que países, ao emitirem a totalidade dos seus títulos 
internacionais na moeda doméstica, têm um OSIN1 igual a zero. Alternativamente, países que emitem 
a totalidade dos títulos internacionais em moeda estrangeira possuem um OSIN1 igual a um.  

A equação (1) possui algumas desvantagens. Ela só trabalha com títulos25, e não com os outros 
instrumentos de dívidas, e também não considera as oportunidades de se fazer proteção (hedge) de 
exposições em moedas utilizando-se do mercado de swaps.  Sendo assim, os autores definiram uma 
nova equação que leva em consideração a razão entre títulos internacionais emitidos numa certa moeda 
(não importando a nacionalidade do emissor) e o montante de títulos internacionais emitidos pelo país 
da moeda correspondente. O índice é o que se segue: 

 
titulos na moeda 

INDEXB 1 .
titulos emitidos pelo pais  i

i

i
= −  (2) 

 

INDEXB pode ser negativo, diferentemente do OSIN1, significando que o montante total de títulos na 
moeda i é maior que o montante total de títulos emitidos pelos residentes do país i (Hausmann e 
Panizza, 2003).  

Como países endividados não fazem hedge num montante superior ao de suas dívidas em moeda 
estrangeira (o hedge excessivo poderia trazer benefícios limitados) é derivado um outro indicador no 
qual os números negativos são substituídos por zeros. Este novo índice, chamado de OSIN326, 
formalmente é dado por: 

 
titulos na moeda 

OSIN3 max 1 ,0 .
titulos emitidos pelo pais  i

i

i

 
= − 

 
 (3) 

 

2.3.2 Construção da Base de Dados.   

Para a construção da base de dados, foi analisado todo o universo de títulos de renda fixa emitidos e/ou 
negociados e/ou liquidados internacionalmente27. Dentre estes, foram considerados títulos com 
quaisquer tipos e formas28 de pagamento de cupom29; características de vencimento30 ; classificações 

                                                           

25 Outros instrumentos de dívida emitidos no mercado internacionais, como empréstimos sindicalizados, representam uma pequena 
parcela do total do mercado internacional. Sua ausência, portanto, não altera os resultados obtidos neste trabalho. 

26 O índice OSIN2 é dado pelo máximo entre o OSIN3 e o INDEXB. 

27 Para efeito deste trabalho, consideramos como mercado internacional de dívidas as emissões efetuadas nos seguintes mercados: 
Eurobonds, Eurozone, Global, Samurai, Yankee, 144 A Yankee, Euro Domestic, Kanguroo, Panda e Maple. Foram excluídos todos os 
mercados domésticos, em particular, U.S. Domestic, VPR/VIR, CLNs e Bonds com warrants. 

28 Fixo, flutuante, variável, vinculado a ações, step-up, zero, dentre outros. 
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de crédito (ratings); colaterais31; emissores (governos, agências, entidades supranacionais, empresas 
financeiras e não-financeiras) e, setores da economia. 

Esses títulos foram individualizados por código ISIN32, nome do emissor, país de risco do emissor, 
montante emitido, moeda de emissão, datas de emissão, liquidação e vencimento, série do título e 
outras características relevantes que pudessem ajudar na identificação dos mesmos. Todos os  títulos 
emitidos no mercado doméstico33 foram excluídos de nossa análise. 

Utilizou-se a base de dados disponível nos terminais Bloomberg34 por considerá-la a mais atualizada, 
detalhada e completa do mercado financeiro para os fins deste trabalho35.  

Após a escolha do país, seguiu-se a seguinte rotina para a construção dos dados: 

• Passo 1: Pesquisar todas as emissões, efetuadas no mercado internacional, de títulos de dívida, 
cujos emissores possuíssem o risco36 do país selecionado, denominadas em qualquer moeda, 
que não a do país selecionado, em um dado período de tempo; 

• Passo 2: Converter todas as emissões obtidas no Passo 1 para o dólar norte-americano pela 
taxa de câmbio da data de emissão; 

• Passo 3: Pesquisar todas as emissões, efetuadas no mercado internacional, de títulos de dívida, 
cujos emissores possuíssem o risco do país selecionado, denominadas na moeda do país 
selecionado; 

• Passo 4: Converter todas as emissões obtidas no Passo 3 para o dólar norte-americano pela 
taxa de câmbio da data de emissão; 

• Passo 5: Pesquisar todas as emissões, efetuadas no mercado internacional, de títulos de dívida, 
cujos emissores possuíssem quaisquer riscos, exceto o risco do país selecionado, denominadas 
na moeda do país selecionado; 

                                                                                                                                                                                                       

29 Taxa de juros de um título de dívida cujo pagamento é prometido pelo emissor ao investidor até o vencimento final, expresso como um 
percentual do valor de face de um título. 

30 Callable, extendable, normal, perpétuo, puttable, refundable e sinkable. 

31 Asset backed, garantias governamentais, bancárias e do próprio emissor. 

32 International Securities Identification Number (ISIN): é um código alfanumérico  de 12 caracteres, que identifica de forma única um 
instrumento financeiro. Sua estrutura está definida tecnicamente na norma ISO 6166. 

33 O código ISIN foi utilizado para exclusão de títulos domésticos. Para os títulos denominados em Reais emitidos no mercado 
internacional, por exemplo, o ISIN não contem o prefixo “BR”. A razão é que, no caso de instrumentos de dívida, tal prefixo é exclusivo 
para títulos cuja liquidação e custódia ocorre no Brasil, ou seja, dívida onshore. 

34 Bloomberg: sistema de informação financeira fornecida pela Bloomberg LP, acessível pela internet ou terminais específicos, com 
notícias e dados técnicos atuais e históricos sobre preços, mercados, ativos, etc. 

35 Os outros trabalhos desta literatura utilizaram a base de dados do BIS (Bank for International Settlements). 

36 Selecionar o risco do país do emissor e não o risco do país de incorporação faz toda a diferença, principalmente nos casos, onde a 
engenharia financeira com o uso de veículos de propósito específico (SPV’s ou Special Purpose Vehicles) mascara o real emissor do 
título. 
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• Passo 6: Converter todas as emissões obtidas no Passo 5 para o dólar norte-americano pela 
taxa de câmbio da data de emissão; 

• Passo 7: A partir dos dados convertidos para o dólar norte-americano efetuar os cálculos dos 
OSIN1 e OSIN3 conforme as equações (1) e (3). 

Não estão inclusos os títulos de dívida físicos ou qualquer outro tipo de transação realizado no 
mercado de balcão que não tenha sido liquidada eletronicamente em uma clearinghouse37 reconhecida.  

As tabelas 2.1 e 2.2 mostram os cálculos do OSIN1 e OSIN3 para todas as regiões do mundo, incluindo 
países desenvolvidos e emergentes. As fórmulas utilizadas nos cálculos são, respectivamente, as 
equações (1) e (3). Os dados por regiões foram agrupados por média simples e os dados anuais foram 
transformados em médias qüinqüenais.  

De uma forma geral, observou-se certa estabilidade nas medidas de “pecado original” entre os anos de 
1991 e 2005; e uma queda no período 2006 a 2011. Este movimento foi mais pronunciado no OSIN3 
do que no OSIN1, em linha com a própria construção dos índices. 

Tabela 2.1 : Evolução do “Pecado Original” (OSIN1)a 

Quinquênios 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011 

América do Norte 0,61 0,65 0,59 0,57 0,57 

América Central 1,00 0,98 1,00 0,92 0,92 

América do Sul 1,00 1,00 0,90 0,78 0,81 

Bacia do Pacífico 0,87 0,90 0,84 0,86 0,79 

Zona do Euro 0,80 0,65 0,33 0,33 0,25 

Reino Unido / Países Nórdicos 0,82 0,87 0,86 0,86 0,85 

Leste Europeu 1,00 0,97 0,96 0,95 0,94 

Ásia Central 1,00 0,96 1,00 0,96 0,69 

África / Oriente Médio 0,99 0,95 0,99 0,95 0,97 

Fonte: Bloomberg 
Cálculos do próprio autor. 

a 
Média aritmética dos países. 

Dentro do movimento homogêneo há especificidades que merecem destaque. Os Estados Unidos, por 
exemplo, possuem o menor OSIN1 dentre todos os países38 e não sofrem do OSIN3.  Além disso, o 
OSIN1 vem se reduzindo nos últimos anos. Como o país é o emissor da moeda de referência 
internacional, ele goza do chamado privilégio exorbitante (Eichengreen (2011)).  Ainda na América do 

                                                           

37 A liquidação da maior parte dos títulos de renda fixa offshore ocorreu fundamentalmente na Clearstream Banking S.A (Luxemburgo) 
ou Euroclear S.A./N.V. (Bruselas). Alguns títulos foram liquidados na The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC, em Nova 
York). 

38 A tabela 2.6 apresenta os dados anuais (1991 a 2011) de OSIN1 e OSIN3 de todos os 89 países da amostra. 
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Norte, ao contrário do que ocorre com os Estados Unidos, Canadá e México apresentaram nos anos 
recentes uma elevação nos indicadores (OSIN1 para o Canadá e OSIN e OSIN3 para o México). 

 

Tabela 2.2: Mensuração do Pecado Original (OSIN3) a 

Quinquênios 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011 

América do Norte 0,48 0,60 0,47 0,17 0,24 

América Central 1,00 0,98 1,00 0,91 0,92 

América do Sul 1,00 0,98 0,86 0,59 0,72 

Bacia do Pacífico 0,77 0,52 0,54 0,37 0,45 

Zona do Euro 0,42 0,27 0,00 0,00 0,00 

Reino Unido / Países Nórdicos 0,55 0,56 0,53 0,56 0,58 

Leste Europeu 0,96 0,78 0,80 0,77 0,90 

Ásia Central 1,00 0,96 1,00 0,88 0,67 

África / Oriente Médio 0,97 0,92 0,94 0,81 0,89 

Fonte: Bloomberg 

Cálculos do próprio autor.  
a 

Média aritmética dos países. 

 

A Zona do Euro, região que passou pela troca do regime monetário durante o período amostral, merece 
explicações adicionais. Após a introdução da moeda única (em 1999 para os principais países do 
bloco), o OSIN1 cai de 0,65 para 0,33 capturando este efeito. Países da periferia européia, como 
Portugal, Grécia e Espanha tiveram seu indicador OSIN1 reduzido de 1 (máximo de pecado) no início 
da década de 1990 para 0,5 (Portugal e Grécia) e 0,3 (Espanha) no início dos anos 2000. Ou seja, países 
com total incapacidade de se endividarem em sua própria moeda no mercado internacional, passaram a 
fazê-lo, após a introdução do Euro. Como a moeda única européia passou a ser considerada uma 
alternativa ao dólar norte-americano, diversos países e empresas, de outras partes do mundo que não a 
Europa, também passaram a contrair dívida na moeda, o que levou o OSIN3 dos países pertencentes à 
Zona do Euro a zero.  

América do Sul, Bacia do Pacífico, África e Oriente Médio tiveram movimento semelhante em seus 
indicadores OSIN3; queda acentuada no qüinqüênio 2006-2010 com recuperação posterior em 2011. 
Na América do Sul, contribuíram preponderantemente para esta queda Brasil e Colômbia que inclusive 
se redimiram do Pecado Original (OSIN3 = 0) em alguns anos do qüinqüênio. Em relação à Bacia do 
Pacífico, Taiwan, Coréia do Sul, Cingapura, Nova Zelândia e Malásia contribuíram para a queda do 
OSIN3 entre 2006 e 2010. Ainda nesta região do mundo, cabe destacar que Japão e Hong Kong 
apresentam, historicamente, níveis muito baixos de pecado. 
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Em contraponto à estabilidade nos indicadores dos países nórdicos, o leste europeu apresentou 
comportamento muito semelhante ao observado na América do Sul e na Bacia do Pacífico. Bulgária, 
República Tcheca, Estônia e Romênia foram os países que mais contribuíram para a redução nos 
indicadores. Por seu turno, Albânia, Armênia, Croácia, Geórgia e Turquia destacaram-se por apresentar 
elevados níveis de Pecado Original (no caso da Turquia, o máximo em todos os anos).  

Por fim, a Ásia Central, apresenta uma trajetória de queda para ambos indicadores a partir do ano de 
2006, liderados por Índia, Kazaquistão e Paquistão, com este último alcançando a redenção do pecado 
nos anos recentes. 

2.4 -  Metodologia Econométrica e Descrição das Variáveis 

A abordagem empírica que utilizaremos para analisar os determinantes do “pecado original” consiste 
na estimação de três tipos de modelos lineares de dados em painel39: POLS (pooled ordinary least 
squares), RE (random effects) e FE (fixed effects) 40.  

Uma variável não observada e constante no tempo é chamada de efeito não observado em dados em 
painel e é geralmente interpretada como uma variável que captura características individuais (no caso 
dos países) que não variam no tempo (tais como herança histórica, características geográficas, 
qualidade das instituições, etc). É importante lembrar que a principal questão envolvendo o efeito não 
observado ci é se ele é ou não correlacionado com as variáveis explicativas X it. 
 

O modelo pode ser representado pela seguinte equação: 

itiitit ucOSIN ++Χ= β                                                                       (4) 

onde: 

-  itOSIN  é a variável dependente e representa o “pecado original” do país i no instante t; 

-  )1( xkitΧ  é o vetor de variáveis macroeconômicas explicativas ou de controle na determinação do 

“pecado original”;  

- β  é o vetor de parâmetros a serem estimados pelo modelo; 

                                                           

39 As vantagens da estimação em painel são: i) controlar a heterogeneidade individual; ii) possuir maior quantidade de informações e, por 
consequência, maior variabilidade, menor colinearidade entre as variáveis e maior eficácia; iii) identificar e mensurar os efeitos não 
detectáveis em cross-section ou em séries temporais; e iv) possibilidade de construção e testes de modelos comportamentais mais 
complexos e robustos (Baltagi, 2005). 
 
40 Diversas estimações em painel dinâmico (GMM System) também foram efetuadas, porém, sem que os resultados pudessem ser 
considerados satisfatórios. Atribuímos isso ao fato de os dados de OSIN1 e OSIN3 apresentarem baixa variabilidade durante praticamente 
toda a década de 1990. 
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- ic  é o componente não observado ou efeito não observado constante no tempo; 

- itu  é o componente de erro idiossincrático. 

O procedimento econométrico consiste em estimar a regressão (4). Para os objetivos deste artigo, será 

conveniente decompor a variável  itΧ   em três conjuntos de variáveis. O primeiro conjunto, denotado 

por itVI , indica a variável de interesse – a volatilidade cambial, o segundo conjunto, itVP , as variáveis 

de política econômica e, por último, itVC , outras variáveis de controle. 

Fazendo estas modificações em (4), obtemos: 

itiitititit ucVCVPVIOSIN +++++= 3210 ββββ                                                                   (5) 

A equação (5) é então estimada usando dados de painel para uma amostra de 89 países, avançados e 
emergentes, durante o período de 1991 a 2011.  

Diferentemente dos trabalhos anteriores, foram obtidos ganhos nas estimativas em painel em função da 
maior variabilidade dos dados de OSIN1 e OSIN3, em decorrência de uma maior amplitude temporal 
de nossa amostra. Como boa parte da literatura empírica anterior concentrou seus esforços na década de 
1990 e início dos anos 2000, período no qual praticamente não houve variação nos dados de OSIN, 
técnicas econométricas menos robustas tiveram que ser utilizadas. Nas palavras dos próprios 
autores:“…. Original Sin has very limited time variation ………this limited time variation is not due to 
the fact that our panel is fairly short (8 years; 1993 - 2001) and countries take decades to build 
credibility or other variables that can explain Original Sin …….. we find that Original Sin is 
surprisingly persistent even over a 150-year period. ……. given the persistence of the phenomenon, our 
focus will be on cross-country variation ……” (Hausmann e Panizza, 2003: 969-70) 

A seguir, são descritas as variáveis de controle e a variável de interesse, utilizadas no presente artigo. 

2.4.1 – Variável de Interesse 

A estabilidade é uma condição fundamental para que uma moeda seja utilizada em transações 
internacionais. Investidores avessos ao risco irão preferir denominar seus ativos financeiros em moedas 
de países cujos bancos centrais tenham compromisso com a estabilidade da taxa de câmbio. 

Além disso, a capacidade de pagamento do serviço e principal da dívida externa depende, em grande 
medida, do valor do PIB em termos de dólares. Em função da elevada volatilidade das taxas de câmbio, 
observada nos países emergentes na década de 1990, a volatilidade do crescimento do PIB em termos 
de dólares era muito maior do que a volatilidade do crescimento em termos de moeda doméstica41. Se o 

                                                           

41 Eichengreen et al. (2005a) estimaram que a volatilidade do crescimento do PIB real em termos de dólares, entre 1980 e 1999, nas 
economias emergentes foi de 13%, enquanto que nas economias desenvolvidas foi de 2,7%. 
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descasamento de moedas for disseminado por toda a economia, uma depreciação da taxa de câmbio 
pode ter efeitos sobre os balanços patrimoniais das famílias, empresas financeiras e não-financeiras e 
governos, elevando em termos de moeda doméstica os passivos denominados em moeda estrangeira e 
aumentando os risco de default caso seus detentores não tenham receitas/ativos em moeda estrangeira 
ou alguma outra forma de proteção (hedge) cambial. 

Portanto, a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva deve ter um papel determinante sobre a forma 
como países se endividam internacionalmente em suas própias moedas. Esta é a justificativa para a 
inclusão de alguma medida de volatilidade cambial nos determinantes do pecado. A medida de 
volatilidade cambial real efetiva, utilizada neste trabalho foi construída a partir de dados mensais e 
transformados posteriormente em dados anuais e qüinqüenais utilizando-se de modelos do tipo ARMA 
e ARCH (GARCH, EGARCH, IGARCH, GJR, APARCH) para se obter a variância condicional que é 
a medida de volatilidade condicional42. 

2.4.2 – Variáveis de Controle 

As variáveis de controle são as mesmas discutidas na literatura econômica43 como possíveis 
determinantes da capacidade de endivamento de um país, em sua moeda, no mercado internacional. 

2.4.2.1 – Variáveis de Política Econômica 

a) PIB per capita: A capacidade de um país emitir dívida, denominada em sua própria moeda, no 
mercado internacional deve guardar alguma relação com os aspectos institucionais do país. Como a 
qualidade das políticas e instituições está altamente correlacionada com o nível de PIB per capita, 
espera-se que esta variável tenha um coeficiente significativo e negativo em relação ao “pecado 
original”; 

b) Tamanho do PIB: O tamanho da economia é fundamental para o “pecado original”. É preciso ter 
tamanho para oferecer instrumentos de dívida na escala exigida pelo sistema financeiro global. Como 
existem custos de transações internacionais, os benefícios da diversificação são maiores para as 
menores economias44. Trata-se de uma questão de vantagem da dominância (ou incumbência)45. 

                                                           

42 Para mais detalhes metodológicos, consultar Holland, M. et al (2011). Os autores cederam, gentilmente, os dados de volatilidade 
condicional. 

43 Jeanne (2002), Chamon e Hausmann (2005), Corsetti e Mackowiak (2002), Tirole (2002), Chamom (2001), Aghion et al (2001), 
Burnside (2001), Cowan e Do (2003), Hausmann e Rigobon (2003), Flandreau e Sussman (2005) e Hausmann e Panizza (2003, 2010). 

44 Em meados de 2009, 54 países estavam atrelados ao dólar norte-americano e 27 países ao euro (Relatório Anual do FMI, 2009) 

45 Para exemplificar esta questão vamos utilizar o dólar norte-americano. Os exportadores querem limitar as flutuações em seus preços, 
em comparação com as de produtos concorrentes, para não confundir os clientes. Se outros exportadores estão faturando e liquidando suas 
transações em dólares, cada exportador tem um incentivo para agir e continuar agindo da mesma maneira. Os bancos centrais preferem 
manter reservas na mesma moeda em que o país expressa sua dívida externa e fatura o seu comércio exterior. Também optam por reter 
reservas na moeda a que estão atrelados, uma vez que usam essas reservas para intervir nos mercados cambiais. 



56 

 

c) Credibilidade Monetária (Inflação): A ausência de credibilidade monetária de um país, captada no 
nosso modelo pela taxa de inflação anual ao consumidor, faz com que os investidores internacionais 
prefiram a alocação de recursos em ativos denominados em moeda estrangeira em detrimento de ativos 
denominados na moeda local (a menos que sejam de curtíssimo prazo e/ou indexados a taxa de juros); 

d) Solvência (Dívida Bruta/PIB): Países com pobres indicadores fiscais possuem incentivos para 
desvalorizar a moeda para erodir o valor real do estoque de dívida. Nestes tipos de países, boa parte do 
estoque da dívida é denominada em moeda estrangeira ou, alternativamente, o “pecado original” deverá 
ser elevado. Utilizamos a razão dívida bruta como percentual do PIB como proxy das condições fiscais 
do país; 

e) Poupança Doméstica -M2 (% PIB): Em linha com Tirole (2002) 46, utilizamos como proxy para o 
nível de poupança doméstica uma medida do tamanho do setor financeiro – M2. O propósito para a 
utilização desta variável é que se o governo inflacionar a economia para reduzir, em termos reais, o 
tamanho da dívida, penalizará não só os investidores internacionais (detentores de títulos denominados 
na moeda local) como também os locais. Espera-se, portanto, uma relação negativa desta variável com 
o “pecado original”. 

2.4.2.2 – Outras Variáveis de Controle 

Grau de Abertura Econômica: O grau de participação da economia no comércio internacional amplia 
o faturamento e liquidação das transações internacionais na moeda podendo, portanto, reduzir o 
“pecado original”47. 

Enforcement (Regra da Lei): Esta é uma variável alternativa ao PIB per capita para captar a 
qualidade das instituições, sendo que países com melhor (pior) qualidade institucional devem estar 
associados a índices menores (maiores) para os indicadores de “pecado original”.  

2.4.3 – Variável Dependente 

A variável dependente utilizada nas regressões são os índices de OSIN48 conforme apresentados nas 
seção 2.3. 

                                                           

46 Em Tirole (2002), o “pecado original” depende de uma série de fatores institucionais que não são facilmente mensuráveis. Eles 
incluem:  o nível de poupança interna, sua localização (doméstica ou internacional) e a extensão dos direitos de controle exercidos pelas 
autoridades reguladoras. 

47 Flaundreau e Sussman (2005) observaram que os países europeus com grande presença no comércio internacional no século XIX foram 
capazes de evitar o “pecado original” de forma independente da qualidade das suas instituições, porque existiam mercados futuros para 
estas moedas, decorrente da demanda dos comerciantes por proteção (hedge). 

48 Como os índices OSIN1 e o OSIN3 são números entre zero e um, estimações pelo método Tobit também foram realizadas com 
resultados similares aos reportados no texto. 
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Os dados de PIB49, PIB per capita, dívida /PIB e inflação foram obtidos junto a base do World 
Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os dados de Regra da Lei foram obtidos 
junto a Worldwide Governance Indicators. Os dados de M2 e grau de abertura econômica, mensurado 
como a soma das exportações mais importações, como percentual do PIB, foram obtidos junto ao 
Banco Mundial.  

2.5 - Resultados Empíricos 

As tabelas 2.3 a 2.4 mostram os resultados50 da estimação de (5), tanto na versão relacionada às 
emissões de residentes capturadas pelo indicador OSIN1 (Tabela 2.3), quanto da emissões de não-
residentes do indicador OSIN3 (Tabela 2.4).  

Os resultados confirmam, independentemente da especificação utilizada, que a volatilidade da taxa de 
câmbio real efetiva impacta a forma como países se endividam, em sua própria moeda, no mercado 
internacional. Os coeficientes estimados foram postivos e estatisticamente significativos a, pelo menos, 
10%.  

As variáveis de política econômica - tamanho do PIB, PIB per capita e razão M2/PIB - apresentaram 
coeficientes negativos e estatisticamente significantes em todas as especificações, em linha com a 
literatura. Por sua vez, os coeficientes estimados da taxa de inflação e da razão dívida/PIB, além de 
apresentarem sinal contrário ao esperado em termos econômicos, não foram estatisticamente 
significantes na maioria das especificações. 

As variáveis de controle, grau de abertura da economia e regra da lei, não foram estatisticamente 
significativas em nehuma das especificações. 

As variáveis - volatilidade cambial, tamanho do PIB, PIB per capita e M2/PIB - foram robustas à 
inclusão de todas as variáveis (especificação 7). Portanto, a tendência de queda observada no “pecado 
original” nos últimos anos pode ser explicada pela redução da volatilidade da taxa de câmbio efetiva 
real, pela expansão das economias e pelos avanços institucionais e de aprofundamento financeiro 
(financial deepening), observados nos últimos anos, principalmente nas economias emergentes.  

                                                           

49 Aos dados de PIB e PIB per capita foi aplicado o logaritmo. 

50 O teste de Hausman para diferenças sistemáticas entre os coeficientes apontou o método de efeitos aleatórios (EA) como o melhor 
método para explicar os determinantes do “pecado original”.  

 



58 

 

Tabela 2.3: Determinantes do Pecado Original (OSIN1) 
 

Especificação do 
Modelo POLS (1) POLS (2) POLS (3) POLS (4) EA (5) EA (6) EA (7) 

Volatilidade Cambial 
2.2230*** 
[0.7508] 

3.0415*** 
[1.0503] 

3.2207*** 
[1.1370] 

3.1648*** 
[1.0614] 

1.3259** 
[0.6753] 

2.2432* 
[1.2171] 

2.0605* 
[1.3111] 

Tamanho do PIB 
- 0.0444*** 

[0.008] 
- 0.0507*** 

[0.0092] 
- 0.0446*** 

[0.0103] 
- 0.0469*** 

[0.0102] 
- 0.0385** 
[0.0170] 

- 0.0433** 
[0.0177] 

- 0.0464*** 
[0.0174] 

PIB per Capita 
- 0.0431*** 

[0.010] 
- 0.0505*** 

[0.0116] 
- 0.0642*** 

[0.0202] 
- 0.0523*** 

[0.0118] 
- 0.0473*** 

[0.0149] 
- 0.0542*** 

[0.0166] 
- 0.0632*** 

[0.0242] 

M2/PIB (%) 
- 0.0010*** 

[0.000] 
- 0.0006* 
[0.0003] 

- 0.0010** 
[0.0004] 

- 0.0007** 
[0.0004] 

- 0.0013** 
[0.000] 

- 0.0010* 
[0.0005] 

- 0.0013** 
[0.0005] 

Dívida/PIB (%)  
- 0.0007** 
[0.0003] 

- 0.0006 
[0.0004] 

- 0.0007** 
[0.0003] 

 
- 0.0005 
[0.0003] 

- 0.0001 
[0.0004] 

Inflação  
- 0.0013 
[0.0020] 

- 0.0016 
[0.0023] 

- 0.0013 
[0.0020] 

 
- 0.0016 
[0.0012] 

- 0.0013 
[0.0021] 

Regra da Lei   
 0.0264 
[0.0276] 

   
0.0184 

[0.0300] 

Grau de Abertura    
0.0002 

[0.0002] 
  

- 0.0001 
[0.0004] 

Constante 
2.3667*** 
[0.1852] 

2.5983*** 
[0.2108] 

2.5649*** 
[0.2476] 

2.5031*** 
[0.2396] 

2.2851*** 
[0.3780] 

2.2850*** 
[0.3778] 

2.5650*** 
[0.3743] 

Observações 227 199 175 199 227 227 172 

R-squared 0,5001 0.5048 0.5006 0.5066 0.4960 0.4973 0.5290 

Notas: Elaboração do autor. Os erros–padrões estão em colchetes. 
Erros padrões robustos na coluna POLS (1) e nos modelos com Efeitos Aleatórios.  
*, ** e *** indicam significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente.  
Foram efetuados os testes de Hausmann e não se rejeitou a hipótese nula, escolhendo-se os modelos de Efeito Aleatório.  

 

A Tabela 2.4 reporta resultados muito similares aos observados para o OSIN1, a menos da perda de 
significância estatística da volatilidade cambial. Em relação a este fato, cabe uma explicação.  

O OSIN3 é o índice de “pecado original” que captura as emissões de não-residentes na moeda 
doméstica.  Empresas, governos e entidades supranacionais adotam esta estratégia em função da 
redução dos custos de financiamento. Formalmente, a taxa de juros paga em título soberano emitido na 
moeda doméstica por uma economia emergente (ρ ) pode ser decomposta em três componentes:  

(i) a taxa de juros livre de risco (assumida como zero, por simplicidade),  

(ii)  o risco cambial (η ) e  

(iii)  o risco soberano (µ ).  

Como o risco cambial e o risco soberano são positivamente correlacionados, combinar os dois riscos 
aumenta a volatilidade dos retornos (dado que var (ρ ) = var (η ) + var (µ ) + 2cov (η , µ )). Quando 

um não-residente, com elevada classificação de crédito (uma nota AAA, por exemplo), emite um título 
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na moeda local no mercado internacional, ele consegue segregar o risco cambial do risco do emissor, 
reduzindo, portanto, a volatilidade e, conseqüentemente, os seus custos de captação51. Como a 
volatilidade cambial pode ou não ser uma variável desejada, a depender da nota de classificação de 
crédito e da localização geográfica do emissor, faz todo sentido econômico esta variável perder 
significância estatística para explicar o OSIN3.  

 

Tabela 2.4: Determinantes do Pecado Original (OSIN3) 
Especificação do 

Modelo 
POLS (1) POLS (2) POLS (3) POLS (4) EA (1) EA (2) EA (3) 

Volatilidade Cambial 
1.8269* 
[1.0724] 

1.4174 
[1.4984] 

1.4479 
[1.6317] 

1.7092 
[1.5093] 

0.6026 
[1.1047] 

0.4785 
[1.7976] 

- 0.3318 
[1.9361] 

Tamanho do PIB 
- 0.0541*** 

[0.0120] 
- 0.0590*** 

[0.0131] 
- 0.0535*** 

[0.0149] 
- 0.0500*** 

[0.0146] 
- 0.0585*** 

[0.0179] 
- 0.0627*** 

[0.0177] 
- 0.0651** 
[0.0256] 

PIB per Capita 
- 0.1051*** 

[0.0146] 
- 0.1173*** 

[0.0166] 
- 0.1232*** 

[0.0290] 
- 0.1216*** 

[0.0169] 
- 0.1163*** 

[0.0240] 
- 0.1263*** 

[0.0256] 
- 0.1292*** 

[0.0355] 

M2/PIB (%) 
- 0.0022*** 

[0.0004] 
- 0.0017*** 

[0.0005] 
- 0.0018*** 

[0.0006] 
- 0.0019*** 

[0.0005] 
- 0.0020*** 

[0.0005] 
- 0.0015*** 

[0.0005] 
- 0.0016** 
[0.0007] 

Dívida/PIB (%)  
- 0.0006 
[0.0005] 

- 0.0005 
[0.0006] 

- 0.0006 
[0.0005] 

 
- 0.0008 
[0.0005] 

- 0.0003 
[0.0006] 

Inflação  
 0.0013 
[0.0029] 

 0.0012 
[0.0034] 

 0.0012 
[0.0029] 

 
 0.0004 
[0.0019] 

0.0017 
[0.0031] 

Regra da Lei   
 0.0054 
[0.0397] 

   
0.0057 

[0.0439] 

Grau de Abertura    
0.0005 

[0.0003] 
  

- 0.0000 
[0.0006] 

Constante 
3.0839*** 
[0.2645] 

3.3174*** 
[0.3007] 

3.2255*** 
[0.3554] 

3.0922*** 
[0.3407] 

3.3037*** 
[0.3724] 

3.3099*** 
[0.3718] 

3.5301*** 
[0.5490] 

Observações 227 199 175 199 227 227 172 

R-squared 0,6092 0.6046 0.5947 0.6085 0.6054 0.6076 0.5867 

Notas: Elaboração do autor. 
Os erros–padrões estão em colchetes.  
Erros padrões robustos no caso dos modelos com Efeitos Aleatórios. 
*, ** e *** indicam significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente.  
Foram efetuados os testes de Hausmann e não se rejeitou a hipótese nula, escolhendo-se os modelos de Efeito Aleatório 
.  

 
O impacto do desenvolvimento e tamanho da economia, bem como, o do aprofundamento financeiro no 
“pecado original” é coerente com resultado encontrados por  Hausmann e Panizza (2003), Eichengreen, 
Hausmann e Panizza (2005), Tirole (2002) e Chamon e Hausmann (2002). A novidade é o impacto da 
volatilidade da taxa de câmbio real efetiva sobre a forma como países se endividam no mercado 

                                                           

51 Eichengreen, Hausmann e Panizza (2005) mostraram que boa parte dos títulos emitidos internacionalmente, denominados em moedas 
de países em desenvolvimento, foram efetuadas por instituições, com rating AAA, localizadas em economias avançadas. As instituições 
financeiras globais são grandes players neste mercado. Eles começaram emitindo títulos em moedas exóticas com o objetivo de reduzir o 
custo de funding, mas agora eles, às vezes, o fazem com o objetivo de criar novos mercados (Eichengreen e Hausmann (2005) e 
Borensztein, Levy Yeyati e Panizza (2006)). 
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internacional. As estimativas mostram que a redução da volatilidade cambial contribui, de maneira 
significativa, para a redução do endividamento em moeda estrangeira.  

Além disso, nossas estimações em dados de painel indicam ausência de relação entre algumas variáveis 
macroeconômicas (inflação e dívida, por exemplo) e o “pecado original”. Aparentemente a inflação 
parece ser uma condição necessária, mas não suficiente para a redenção. Nenhum país com histórico de 
inflação alta tem baixos níveis de “pecado original”, mas existe uma enorme quantidade de países que 
possuem um bom histórico inflacionário, mas que não conseguem emitir títulos de dívida, 
denominados na moeda doméstica, no mercado internacional. Ou seja, a credibilidade monetária é 
incapaz de explicar a amplitude do fenômento.  

Já a ausência de relação entre fundamentos fiscais (Dívida/PIB) e “pecado original” pode ser explicada 
a partir da experiência de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Em relação aos desenvolvidos, 
Estados Unidos, Japão e Itália, são países que operam há tempos com déficits fiscais e possuem 
elevados níveis de dívida como percentual do PIB, 100%, 233% e 121%, respectivamente, em 2011. 
Mesmo assim, não sofrem do Pecado Original, sendo os Estados Unidos o país com os menores índices 
inclusive. Ao mesmo tempo, existem várias economias em desenvolvimento que apresentam sólidos 
indicadores fiscais, mas que sofrem com a síndrome do pecado. Chile na América Latina (Dívida/PIB 
de 10,5%, em 2011) e Coréia do Sul na Ásia (Dívida/PIB de 32%, em 2011) são dois bons exemplos. 

 

2.5.1 – “Pecado Original”: Algum sinal de redenção? 

 
Ao analisarmos as tabelas 2.1, 2.2, 2.8 e 2.9 observou-se uma queda nos índices de pecado original 
(mais pronunciada no OSIN3) nas economias emergentes, a partir dos anos 2000. Por outro lado, o 
OSIN1 nas economias desenvolvidas elevou-se no período 2002-2007. O OSIN1 dos Estados Unidos 
subiu de 0,06 em 2001 para 0,19 em 2007, alta superior a 200% no período! Na Zona da Euro, a média 
saltou de 0,28, em 2003, para 0,37, em 2007. No Japão, o indicador subiu de 0,42 para 0,63 entre 2002 
e 2007 (atingindo 0,77 em 2005). Por fim, para ficar nas quatros moedas globais (dólar norte-
americano, euro, iene e libra esterlina), no Reino Unido, o OSIN1 subiu 20 pontos base (de 0,52 para 
0,72). 

A chamada “Era da Grande Moderação”, deu início a um período de extraordinária confiança dos 
mercados financeiros na capacidade do banco central de agir com antecipação e eficácia. Aos primeiros 
sinais de desvios da economia de uma combinação de inflação e nível de atividade compatíveis com os 
fatores estruturais que definem o equilíbrio macroeconômico, os comitês de política monetária 
tomavam medidas preventivas via mudanças nas taxas básicas de juros. 

Foi neste ambiente que se observou uma política monetária do banco central norte-americano (Federal 
Reserve) extremamente frouxa. Em resposta ao estouro da bolha tecnológica 2000/2001, a taxa dos 
fundos federais (Federal Funds) caiu de 6,25% ao ano para 1,75% ao ano. Porém, mesmo após a 
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recuperação da economia, no final de 2002, com o fechamento do hiato do PIB e a sinalização de 
elevação dos juros, via regra de Taylor52, o FED as reduziu ainda mais até alcançar 1% em meados de 
2003. Segundo Bernanke (2010), era a deflação esperada, e não a efetiva, que ditava as ações do banco 
central53.  

Este comportamento criou condições para que as inovações financeiras gerassem um ambiente no qual 
a oferta de liquidez escaparia do controle dos bancos centrais e a unificação do comportamento dos 
mesmos, foi facilitada pela difusão da regra de Taylor. Como pode ser observado na figura 2.2, as taxas 
reais de juros globais situavam-se ao redor de 2,0% ao ano. 

 
Figura 2.3 – Taxas Reais de Juros Globais (% ao ano)* 
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Fonte: Bloomberg.      
Elaboração própria do autor. 
* Tratam-se de títulos genéricos dos países. Estados Unidos: U.S. Treasury de 10 anos descontado do núcleo do Consumer Prices Index 
(CPI). Japão:  Japanese government bond de 10 anos descontado do núcleo do Consumer Prices Index (CPI). Reino Unido: Gilt de 10 
anos descontado do núcleo do Consumer Prices Index (CPI). Zona do Euro: Título do governo alemão (Bundes) de 10 anos descontado do 
Consumer Prices Index (CPI). Suíça: Título do Tesouro suíço de 10 anos descontado do núcleo do Consumer Prices Index (CPI). 
 
 

                                                           

52 Regularidade estatística, detectada pelo economista norte-americano John Taylor, que permitia modelar a forma pela qual os bancos 
centrais de todo o mundo reagiam a desvios da inflação e do nível de atividade com relação à tendência de longo prazo. 

53 O FED receava que ocorresse nos EUA a mesma deflação que se seguiu ao estouro da bolha financeira do Japão, em fins da década de 
1980.  
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Na ausência de crises ou recessões, taxas de juros nominais (e reais) extremamente baixas, encorajaram 
investidores54 a assumirem maiores riscos para preservarem os níveis de retornos anteriormente 
obtidos. Como boa parte dos investidores se baseiam no retorno histórico como critério para avaliar o 
desempenho dos gestores, quando estes caem, os investidores responsabilizam os gestores que, para 
reterem os clientes, são forçados a enveredarem por investimentos mais arriscados, recorrendo a outros 
mercados, moedas, ativos, etc. 

Neste ambiente de elevada liquidez e de baixas taxas de juros globais, é razoável supor que, cada vez 
mais economias emergentes pudessem emitir títulos de dívida, denominados na moeda doméstica, no 
mercado internacional a fim de atender esta demanda, ávida por retorno (search yield).  

Foi com o intuito de captar uma possível redução do “pecado original” neste contexto ampla liquidez 
global, que reestimamos nossos modelos de maior robustez na determinação dos OSINs, ampliados por 
uma variável dummy que assume o valor 1 no qüinqüênio 2006-2010 e zero nos demais.   

  

Tabela 2.5: Liquidez Global e “Pecado Original” 
 OSIN1 OSIN3 

Especificação do Modelo POLS  Efeito Aleatório POLS  Efeito Aleatório 

Liquidez Global - 0.0213 
[0.0269] 

- 0.0063 
[0.0196] 

- 0.0586 
[0.0383] 

- 0.0453 
[0.0291] 

Volatilidade Cambial 2.2868*** 
[0.7558] 

1.4311* 
[0.8675] 

2.0023** 
[1.0753] 

1.0028 
[1.2699] 

Tamanho do PIB - 0.0441*** 
[0.0084] 

- 0.0383*** 
[0.0130] 

- 0.0534*** 
[0.0119] 

- 0.0545*** 
[0.0185] 

PIB per Capita - 0.0422*** 
[0.0103] 

- 0.0460*** 
[0.0159] 

- 0.1026*** 
[0.0147] 

- 0.1091*** 
[0.0227] 

M2/PIB (%) - 0.0010*** 
[0.0003] 

- 0.0013*** 
[0.0004] 

- 0.0021*** 
[0.0004] 

- 0.0019*** 
[0.0006] 

Constante 2.3546*** 
[0.1860] 

2.2664*** 
[0.2857] 

3.0506*** 
[0.2646] 

3.1338*** 
[0.4068] 

Observações 227 227 227 227 

R-squared 0,5015 0,4974 0.6163 0.6108 

Notas: Os erros–padrões estão em colchetes, erros padrões robustos no caso dos modelos com Efeitos aleatórios e *, ** e 
*** indicam significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. Em todas as regressões foram efetuados os testes 
de Hausmann e não se rejeitou a hipótese nula, escolhendo-se os modelos de Efeito aleatório.  

 

 

                                                           

54 Um bom exemplo seriam os fundos de pensão (investidores institucionais). Estas instituições são obrigadas a remunerarem seus ativos 
a, no mínimo, a meta atuarial previamente estabelecida. Quando as taxas de juros de mercado caem além das expectativas, os gestores dos 
fundos de pensão são obrigados a tomarem mais riscos nos investimentos. 
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Os resultados apresentados na tabela 1.5 sugerem que a forte liquidez internacional não foi suficiente 
para alterar estatisticamente a realocação global de portfólio. 

Após o estouro da bolha imobiliária, a rápida elevação da dívida pública, necessária para resgatar a 
economia norte-americana da crise, despertaram suspeitas de que o Federal Reserve poderia promover 
um deságio no estoque real  da dívida por meio de uma inflação mais alta. Isto sugeriu a possibilidade 
de que a crise das hipotecas pudesse se configurar em um ponto de inflexão nos índices de “pecado 
original” no mundo, deflagrando uma fuga maciça do dólar norte-americano em direção a outras 
moedas. Porém, o que se viu foi exatamente o contrário. 

O indicador OSIN1 norte-americano que estava em 0,19 em 2007, com o estouro da crise, recuou 
rapidamente para 0,02 (em 2010 e 2011). Movimento semelhante, porém em menor intensidade, foi 
observado em países como Reino Unido, Suíça, Japão e Alemanha. Em momentos de crise, os 
investidores, de uma maneira geral, buscam a segurança dos Tesouros das principais nações (flight to 
quality). Particularmente, os bancos centrais mundo afora fizeram pesadas compras de títulos do 
Tesouro norte-americano em 2008 e 200955. 

Tal comportamento corrobora, mais uma vez, os resultados encontrados na subseção anterior. Países 
que buscam a redenção do “pecado original” precisam de porte econômico (tamanho do PIB), 
estabilidade de regras e respeito aos contratos; baixa volatilidade cambial e mercados financeiros 
profundos e líquidos. 

Não por acaso, os Estados Unidos possuem os menores níveis de OSIN1 do mundo. Eles continuam 
sendo a maior economia do mundo e contando com os mais amplos e profundos mercados financeiros 
do planeta. O mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos é o mais líquido do mundo, o que 
reflete a escala e o desenvolvimento financeiro da economia. 

O movimento de queda nos índices de OSIN de países como o Brasil, China, México, Colômbia, Peru e 
Hong Kong foi rapidamente revertido. Neste sentido, os resultados obtidos reforçam os encontrados em 
Hausmann e Panizza (2010). De acordo com os autores, nos últimos anos, não houve redenção, mas 
sim abstinência do “pecado original” via redução do currency mismatches por parte das economias 
emergentes. Tal redução foi causada, preponderantemente, pela abstinência, isto é, pela redução da 
dívida em moeda estrangeira líquida (seja pela redução da dívida bruta, seja pela elevação das reservas 
internacionais, ou uma combinação dos dois), e não pela redenção, isto é, capacidade de emitir dívida 
na moeda doméstica no exterior. 

 

 
                                                           

55 Segundo Eichengreen (2011), os bancos centrais foram motivados pelas lições que extraíram da crise financeira asiática de 1997-1998, 
ou seja, que os fluxos de capital são voláteis e que a única proteção garantida contra uma reversão abrupta é acumular dólares, para pagar 
os passivos externos de curto prazo, não só do governo, mas também do setor privado. 
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2.6 - Conclusões  

 

Utilizando dados de emissões de títulos de dívida de 89 países, avançados e emergentes, no mercado 
internacional, este artigo procurou contribuir com a literatura de finanças internacionais, procurando 
identificar através de uma metodologia de regressões com dados em painel, a importância de possíveis 
determinantes do “pecado original”. Em particular, verificamos em que medida a volatilidade da taxa 
de câmbio real, contralada por diversos fatores, impacta a forma como países denominam suas dívidas 
no mercado internacional. Além disso, investigamos se a ampla liquidez internacional, observada na 
segunda metada da década de 2000, alterou de maneira significativa a denominação das moedas dos 
títulos emitidos no mercado internacional.  

Em conjunto, os resultados obtidos indicam que países que buscam a redenção do “pecado original” 
precisam ter baixa volatilidade cambial para que a moeda seja utilizada em transações internacionais, 
porte econômico (tamanho do PIB) para fornecerem os instrumentos de dívida na escala exigida pelo 
sistema financeiro global, estabilidade de regras e respeito aos contratos e, por fim, mercados 
financeiros domésticos profundos e líquidos. 

Para alcançarem tais objetivos, os países devem buscar políticas econômicas que reduzam a 
volatilidade cambial, elevem o crescimento não inflacionário da economia (PIB potencial); melhorem o 
arcabouço institucional, principalmente no que se refere ao respeito aos contratos e a estabilidade das 
regras; e, por fim, contribuam para o aprofundamento e liquidez dos mercados financeiros. 

Estes resultados ampliam os anteriormente identificados na literatura. Este avanço deveu-se, em parte, 
a metodologia empregada, que  só se fez possível graças ao rico banco de dados criado. 

Olhando adiante, as moedas de economias em desenvolvimento como a China, Brasil e Índia, em 
função das projeções de crescimento para estes países nos próximos 20 anos, poderão ganhar destaque 
internacional. Um mundo multipolarizado, muito possivelmente demandará mais moedas, com o dólar 
perdendo, em parte, o seu privilégio exorbitante. 

Por fim, possíveis extensões e melhorias deste trabalho poderiam enfocar e inter-relacionar os 
determinantes do “pecado original” doméstico com os internacionais.  Do ponto de vista econométrico, 
a partir de uma maior variabilidade dos dados seria possível estimar modelos em painel dinâmico do 
tipo GMM System. 
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Anexos 
 

Tabela 2.6 : Países Analisados 

Região País Moeda Ticker 

América do Norte    

 Canadá Dólar CAD 

 México Peso MXN 

 Estados Unidos Dólar USD 

América Central    

 Costa Rica Colón CRC 

 República Dominicana Peso DOP 

 El Salvador Colón SVC 

 Guatemala Quetzal GTQ 

 Honduras Lempira HNL 

 Nicarágua Córdoba NIO 

 Panamá Balboa PAB 

América do Sul    

 Argentina Peso ARS 

 Brasil Real BRL 

 Chile Peso CLP 

 Colômbia Peso COP 

 Peru Novo Soles PEN 

 Uruguai Peso UYU 

 Venezuela Bolívar Forte VEF 
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Região País Moeda Ticker  

Europa  Euro EUR 

 Áustria Xelim ATS 

 Bélgica Franco BEF 

 Dinamarca Coroa DKK 

 Finlândia Marco FIM 

 França Franco FRF 

 Alemanha Marco DEM 

 Grécia Dracma GRD 

 Islândia Coroa ISK 

 Irlanda Libra IEP 

 Itália Lira ITL 

 Holanda Florim NLG 

 Noruega Coroa NOK 

 Portugal Escudo PTE 

 Espanha Peseta ESP 

 Suécia Coroa SEK 

 Suíça Franco CHF 

 Reino Unido Libra Esterlina GBP 

    

Região País Moeda Ticker 

Bacia do Pacífico    

 Austrália Dólar AUD 

 China Yuan CNY 

 Hong Kong Dólar HKD 

 Indonésia Rúpia IDR 
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Continuação: 

Bacia do Pacífico 
   

 Japão Iene JPY 

 Malásia Ringgit MYR 

 Nova Zelândia Dólar NZD 

 Filipinas Peso PHP 

 Cingapura Dólar SGD 

 Coréia do Sul Won KRW 

 Taiwan Dólar TWD 

 Tailândia Bath THB 

 Vietnã Dong VND 

Leste Europeu    

 Albânia Lek LEK 

 Armênia Dracma AMD 

 Bulgária Lev LEV 

 Croácia Kuna HRK 

 República Tcheca Coroa CZK 

 Estônia Coroa EEK 

 Georgia Lari GEL 

 Hungria Florim HUF 

 Lituânia Lita LTL 

 Polônia Zloty PLN 

 Romênia Novo Leu RON 

 Rússia Rublo RUB 

 Eslováquia Coroa SKK 

 Eslovênia Tolar SIT 

 Turquia Lira TRY 
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Continuação: 

Leste Europeu 
   

 Ucrânia Hryvna UAH 

Região País Moeda Ticker  

Ásia Central    

 Bangladesh Taca BDT 

 Índia Rúpia INR 

 Kazaquistão Tenge KZT 

 Paquistão Rúpia PKR 

 Uzbequistão Sum UZS 

    

Região País Moeda Ticker 

África/Oriente Médio    

 Angola Cuanza CZA 

 Barein Dinar BHD 

 Botswana Pula BWP 

 Costa do Marfin Franco XOF 

 Congo Franco CDF 

 Egito Libra EGP 

 Irã Rial IRR 

 Israel Shekel ILS 

 Jordânia Dinar JOD 

 Kênia Xelim KES 

 Kwait Dinar KWD 

 Líbano Libra LBP 

 Marrocos Dirrã MAD 

 Nigéria Naira NGN 
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Região País Moeda Ticker 

África/Oriente Médio    

 Qatar Rial QAR 

 Arábia Saudita Rial SAR 

 África do Sul Rand ZAR 

 Síria Libra SYP 

 Tunísia Dinar TND 

 Emirados Árabes Dirrã AED 

 Argélia Dinar DZD 
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Tabela 2.7 : Economias emergentes que alcançaram a “redenção” 

 

 OSIN1 <= 0.85 OSIN3 <= 0.75 

1991 Nenhum país Nenhum país 

1992 Nenhum país Nenhum país 

1993 Nenhum país Nenhum país 

1994 Nenhum país Nenhum país 

1995 Nenhum país África do Sul (0,0); 

1996 Nenhum país Polônia (0,0); Eslováquia (0,66); África do Sul (0,0); 

1997 Polônia (0,58); África do Sul (0,13); Polônia (0,29); Eslováquia (0,0); Coréia (0,0); África do Sul (0,0); 

1998 África do Sul (0,0); Polônia (0,0); África do Sul (0,0); 

1999 Nenhum país Polônia (0,21); Rússia (0,0); Eslováquia (0,61); Cingapura (0,0); África do Sul (0,0); 

2000 África do Sul (0,74); Polônia (0,0); Rússia (0,30); Cingapura (0,52); África do Sul (0,31); 

2001 Eslováquia (0,40); Taiwan (0,08); Hungria (0,59); Polônia (0,23); Eslováquia (0,0); Taiwan (0,08); Cingapura (0,62); África do 

Sul (0,0); 

2002 Eslováquia (0,14); Cingapura (0,06); Hungria (0,0); Polônia (0,52); Eslováquia (0,0); Taiwan (0,0); Cingapura (0,0); 

2003 Cingapura (0,74); Hungria (0,13); Eslováquia (0,0); Taiwan (0,18); Coréia (0,37); Cingapura (0,46); África do 

Sul (0,20); 

2004 Colômbia (0,67); Coréia (0,28); Cingapura (0,52); Colômbia (0,64); Peru (0,0); R.Tcheca (0,34); Hungria (0,46); Eslovênia (0,52); Coréia 

(0,28); Cingapura (0,0); África do Sul (0,0); 

2005 Colômbia (0,55); Peru (0,30); R.Tcheca (0,67); México (0,59); Colômbia (0,49); Peru (0,0); R.Tcheca (0,0); Estônia (0,64); Eslováquia 

(0,0); Eslovênia (0,73); Ucrânia (0,71); Coréia (0,0); Cingapura (0,12); África do Sul (0,0); 

2006 Peru (0,66); Uruguai (0,60); Romênia (0,0); 

Cingapura (0,74); 
México (0,0); Peru (0,62); Uruguai (0,60); Venezuela (0,0); R.Tcheca (0,0); Estônia (0,0); 

Romênia (0,0); Eslovênia (0,51); Taiwan (0,0); Coréia (0,0); Cingapura (0,0); Egito (0,54); 

Israel (0,74); Nigéria (0,0); África do Sul (0,0); 

2007 Costa Rica (0,02); Brasil (0,43); Colômbia (0,27); 

Peru (0,54); Uruguai (0,07); R.Tcheca (0,43); 

Cingapura (0,66); China (0,55); Egito (0,58); Nigéria 

(0,26); 

México (0,0); Costa Rica (0,0); Brasil (0,0); Colômbia (0,0); Peru (0,46); Uruguai (0,07); 

Bulgária (0,10); R.Tcheca (0,0); Polônia (0,0); Romênia (0,0); Eslováquia (0,61); Taiwan 

(0,04); Coréia (0,0); Cingapura (0,0); Filipinas (0,72); Malásia (0,0); China (0,55); Egito 

(0,46); Israel (0,0); Nigéria (0,03); África do Sul (0,14); 

2008 Peru (0,25); Uruguai (0,0); Cingapura (0,13); China 

(0,44); 
México (0,0); Brasil (0,0); Colômbia (0,74); Peru (0,23); Uruguai (0,0); Venezuela (0,03); 

Bulgária (0,0); R.Tcheca (0,50); Romênia (0,54); Ucrânia (0,64); Taiwan (0,72); Cingapura 

(0,0); Malásia (0,0); China (0,37); Israel (0,59); Kwait (0,20); Nigéria (0,0); Arábia Saudita 

(0,68); África do Sul (0,0); 
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continuação: 

 

 OSIN1 <= 0.85 OSIN3 <= 0.75 

2009 Costa Rica (0,0); Rep. Dominicana (0,14); Brasil 

(0,72); Romênia (0,51); Cingapura (0,63); China 

(0,67); Nigéria (0,0); 

Costa Rica (0,0); Rep. Dominicana (0,14); Brasil (0,54); Bulgária (0,0); Estônia (0,0); 

Romênia (0,0); Rússia (0,73); Kazaquistão (0,35); Cingapura (0,0); China (0,51); Egito 

(0,0); Nigéria (0,0); Arábia Saudita (0,0); África do Sul (0,0); 

2010 Costa Rica (0,47); Rep. Dominicana (0,54); Brasil 

(0,60); Colômbia (0,05); Coréia (0,20); Cingapura 

(0,66); China (0,74); Nigéria (0,0); 

Costa Rica (0,25); Rep. Dominicana (0,54); Brasil (0,0); Colômbia (0,0); Romênia (0,63); 

Ucrânia (0,65); Coréia (0,0); Cingapura (0,09); Filipinas (0,73); Indonésia (0,33); China 

(0,67); Nigéria (0,0); África do Sul (0,0); 

2011 Rep. Dominicana (0,25); Colômbia (0,65); Uruguai 

(0,25); R.Tcheca (0,51); Rússia (0,68); Kazaquistão 

(0,51); Cingapura (0,48); Filipinas (0,69); China 

(0,67); Nigéria (0,44); 

México (0,71); Rep. Dominicana (0,25); Brasil (0,65); Colômbia (0,49); Uruguai (0,23); 

R.Tcheca (0,21); Rússia (0,51); Kazaquistão (0,47); Taiwan (0,0); Coréia (0,0); Cingapura 

(0,0); Filipinas (0,68); Indonésia (0,53); China (0,54); Nigéria (0,40); Arábia Saudita (0,0); 

África do Sul (0,09); 
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Tabela 2.8 : Pecado Original (OSIN1) 

 Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

América do Norte                       

 Estados Unidos 0,14 0,06 0,07 0,10 0,12 0,11 0,05 0,03 0,07 0,10 0,06 0,06 0,08 0,11 0,10 0,13 0,19 0,09 0,03 0,02 0,02 

 Canadá 0,50 0,77 0,71 0,78 0,90 0,85 0,92 0,88 0,84 0,88 0,86 0,64 0,64 0,63 0,62 0,67 0,61 0,71 0,63 0,75 0,71 

 México 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,95 0,89 0,76 0,98 0,99 0,99 0,95 

América Central                       

 Panamá 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Nicarágua 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Costa Rica 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,02 1,00 0,00 0,47 0,99 

 Rep. Dominicana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,14 0,54 0,25 

 El Salvador 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Guatemala 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Honduras 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Jamaica 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Porto Rico 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

América do Sul                       

 Brasil 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,83 0,89 0,43 0,98 0,72 0,60 0,94 

 Argentina 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,92 0,99 1,00 0,97 0,73 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,99 1,00 

 Chile 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 1,00 

 Colômbia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,67 0,55 1,00 0,26 1,00 0,99 0,05 0,65 

 Peru 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,30 0,66 0,54 0,25 1,00 0,82 0,84 

 Uruguai 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,30 0,66 0,54 0,25 1,00 0,82 0,84 

 Venezuela 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,82 0,85 1,00 1,00 
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 Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Europa                       

 Áustria 0,93 0,97 1,00 0,90 0,96 0,98 0,98 0,98 0,42 0,46 0,35 0,52 0,23 0,33 0,35 0,31 0,19 0,19 0,09 0,12 0,07 

 Bélgica 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,93 0,19 0,32 0,50 0,15 0,34 0,17 0,21 0,38 0,32 0,12 0,46 0,36 0,18 

 Dinamarca 0,78 0,89 0,84 0,80 0,71 0,84 0,96 1,00 0,95 0,95 0,99 0,97 0,99 0,98 1,00 0,99 0,99 0,95 0,99 0,93 0,98 

 Finlândia 0,86 0,97 1,00 0,88 0,97 0,85 0,98 0,91 0,31 0,35 0,57 0,58 0,27 0,36 0,40 0,34 0,57 0,27 0,31 0,42 0,41 

 França 0,32 0,33 0,36 0,52 0,76 0,67 0,89 0,86 0,22 0,30 0,29 0,30 0,23 0,29 0,32 0,46 0,35 0,29 0,33 0,39 0,23 

 Alemanha 0,28 0,57 0,54 0,62 0,58 0,71 0,86 0,79 0,37 0,43 0,26 0,26 0,23 0,17 0,27 0,26 0,28 0,41 0,13 0,24 0,17 

 Grécia 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83 1,00 0,90 1,00 0,53 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 Islândia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,81 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,47 0,99 0,89 0,98 0,82 1,00 1,00 1,00 

 Irlanda 0,83 1,00 1,00 1,00 0,94 0,76 0,98 1,00 0,27 0,37 0,17 0,33 0,12 0,15 0,37 0,27 0,46 0,30 0,18 0,11 0,02 

 Itália 0,61 0,64 0,96 0,87 0,96 0,68 0,47 0,68 0,10 0,24 0,25 0,24 0,26 0,18 0,21 0,22 0,13 0,14 0,16 0,18 0,04 

 Holanda 0,64 0,47 0,41 0,55 0,28 0,53 0,67 0,70 0,50 0,39 0,34 0,35 0,29 0,31 0,35 0,41 0,30 0,42 0,33 0,39 0,47 

 Noruega 0,86 0,98 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 0,98 0,99 0,97 0,96 0,85 0,95 0,96 0,98 0,92 0,89 0,88 0,74 0,87 0,94 

 Portugal 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 0,89 0,75 1,00 0,53 0,57 0,50 0,54 0,50 0,52 0,50 0,51 0,54 0,50 0,51 0,50 0,50 

 Espanha 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,17 0,40 0,23 0,12 0,11 0,29 0,37 0,37 0,41 0,27 0,26 0,20 0,13 

 Suécia 0,79 0,98 0,97 0,93 0,99 0,96 0,98 0,97 0,99 0,97 0,97 0,95 0,94 0,93 0,94 0,93 0,90 0,86 0,86 0,81 0,76 

 Suíça 0,98 0,90 0,93 0,54 0,79 0,77 0,85 0,67 0,85 0,90 0,77 0,77 0,76 0,85 0,77 0,81 0,80 0,84 0,71 0,79 0,71 

 Reino Unido 0,26 0,40 0,31 0,29 0,45 0,39 0,51 0,62 0,58 0,65 0,53 0,52 0,59 0,62 0,71 0,67 0,72 0,65 0,55 0,81 0,67 
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Bacia do Pacífico Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Austrália 0,26 0,22 0,27 0,58 0,68 0,76 0,80 0,89 0,92 0,92 0,88 0,82 0,79 0,95 0,93 0,96 0,94 0,97 0,98 0,95 0,96 

 China 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55 0,44 0,67 0,74 0,67 

 Hong Kong 0,27 0,95 0,89 0,75 0,30 0,53 0,68 0,56 0,37 0,32 0,63 0,40 0,81 0,56 0,63 0,55 0,63 0,58 0,89 0,89 0,80 

 Indonésia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 

 Japão 0,54 0,56 0,66 0,69 0,57 0,68 0,58 0,70 0,64 0,51 0,59 0,42 0,40 0,45 0,77 0,61 0,63 0,53 0,55 0,85 0,82 

 Malásia 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,92 1,00 0,79 1,00 1,00 1,00 

 Nova Zelândia 0,74 0,11 0,75 0,98 1,00 1,00 0,94 1,00 0,96 0,95 0,82 0,96 0,87 0,81 0,95 0,96 0,92 0,97 0,99 0,99 1,00 

 Fillipinas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 0,82 1,00 1,00 0,78 0,69 

 Cingapura 1,00 1,00 1,00 0,81 0,95 1,00 0,95 0,95 0,99 0,97 0,77 0,06 0,74 0,52 0,83 0,74 0,66 0,13 0,63 0,66 0,48 

 Coréia do Sul 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 

 Taiwan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,83 0,08 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

 Tailândia 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 

 Vietna 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 

                       

Ásia Central Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Bangladesh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 

 Índia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 

 Kazaquistão 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,51 

 Paquistão 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Uzbequistão 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Leste Europeu Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Albânia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Armênia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Bulgária 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,76 1,00 

 Croácia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 República Tcheca 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,81 1,00 0,67 0,80 0,43 0,97 0,95 0,92 0,51 

 Estônia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Georgia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Hungria 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,97 0,98 1,00 1,00 0,99 0,98 0,94 0,96 

 Lituânia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,92 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,91 0,86 0,95 0,96 0,99 

 Polônia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,58 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Romênia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,51 0,96 0,96 

 Rússia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 0,89 0,99 0,99 0,94 0,68 

 Eslováquia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,40 0,14 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Turquia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Ucrânia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 1,00 1,00 1,00 0,94 

                       

África/Oriente Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Angola 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 

 Barein 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 

 Botswana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 

 Costa do Marfim 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 
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África/Oriente Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Congo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Egito 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,58 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Irã 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Iraque 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Jordânia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Kênia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Kwait 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,83 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Líbano 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Líbia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Marrocos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Nigéria 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,26 1,00 0,00 0,00 0,44 

 Qatar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Arábia Saudita 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,92 0,83 1,00 1,00 1,00 

 África do Sul 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,11 0,00 0,86 0,74 1,00 1,00 1,00 0,80 0,90 0,86 0,97 0,84 0,97 0,97 0,99 

 Síria 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Tunísia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Emirados Árabes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 1,00 0,97 0,82 0,32 0,92 1,00 0,95 

 Argélia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabela 2.9 : Pecado Original (OSIN3) 

 Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

América do Norte                       

 Estados Unidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Canadá 0,22 0,42 0,32 0,37 0,81 0,70 0,86 0,84 0,80 0,85 0,83 0,60 0,46 0,43 0,37 0,44 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

 México 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,96 0,93 0,91 0,96 0,93 0,59 0,00 0,00 0,00 0,85 0,86 0,71 

América Central                       

 Panamá 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Nicarágua 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Costa Rica 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,25 0,99 

 Rep. Dominicana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,14 0,54 0,25 

 El Salvador 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Guatemala 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Honduras 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Jamaica 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Porto Rico 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

América do Sul                       

 Brasil 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,94 0,81 0,84 0,00 0,00 0,54 0,00 0,65 

 Argentina 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 0,91 0,97 1,00 0,97 0,73 1,00 0,96 1,00 0,99 0,91 0,95 0,91 0,91 0,97 0,94 

 Chile 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 0,93 1,00 1,00 1,00 0,93 0,85 0,27 0,67 0,94 0,82 0,93 

 Colômbia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,49 0,96 0,00 0,74 0,93 0,00 0,49 

 Peru 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,62 0,46 0,23 0,97 0,80 0,79 

 Uruguai 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,80 0,60 0,07 0,00 1,00 1,00 0,23 

 Venezuela 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 0,00 0,76 0,03 0,85 0,98 0,99 
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 Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Europa                       

 Áustria 0,83 0,90 0,94 0,85 0,88 0,88 0,95 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Bélgica 0,85 0,95 0,96 0,83 0,93 0,93 0,94 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Dinamarca 0,78 0,81 0,84 0,67 0,00 0,23 0,22 0,64 0,84 0,85 0,88 0,86 0,83 0,88 0,87 0,86 0,77 0,90 0,98 0,91 0,94 

 Finlândia 0,60 0,97 1,00 0,87 0,88 0,65 0,97 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 França 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,22 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Alemanha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Grécia 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,44 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Islândia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,47 0,80 0,78 0,62 0,64 1,00 1,00 0,99 

 Irlanda 0,83 0,73 0,87 0,71 0,84 0,76 0,95 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Itália 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Holanda 0,59 0,08 0,10 0,20 0,00 0,17 0,46 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Noruega 0,82 0,98 1,00 1,00 0,63 0,92 0,96 0,93 0,82 0,78 0,64 0,00 0,43 0,70 0,83 0,67 0,60 0,69 0,38 0,60 0,60 

 Portugal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Espanha 0,00 0,24 0,24 0,16 0,62 0,00 0,45 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Suécia 0,48 0,89 0,96 0,74 0,94 0,89 0,96 0,85 0,94 0,92 0,91 0,88 0,79 0,79 0,86 0,79 0,79 0,75 0,79 0,61 0,62 

 Suíça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Reino Unido 0,00 0,14 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,15 0,08 0,00 0,00 0,06 0,00 0,22 0,03 0,15 0,42 0,26 0,58 0,31 
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 Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bacia do Pacífico                       

 Austrália 0,00 0,00 0,23 0,37 0,14 0,51 0,62 0,79 0,77 0,86 0,70 0,11 0,00 0,44 0,53 0,70 0,74 0,72 0,84 0,75 0,74 

 China 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55 0,37 0,51 0,67 0,54 

 Hong Kong 0,21 0,61 0,79 0,54 0,00 0,10 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

 Indonésia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,96 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 0,91 0,78 0,76 0,88 0,33 0,53 

 Japão 0,28 0,29 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 

 Malásia 1,00 1,00 0,90 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,91 0,00 0,00 1,00 0,82 0,97 

 Nova Zelândia 0,07 0,00 0,60 0,97 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,36 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,52 0,66 

 Fillipinas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,99 0,99 0,98 0,72 0,94 1,00 0,73 0,68 

 Cingapura 1,00 1,00 1,00 0,81 0,95 0,91 0,95 0,81 0,00 0,52 0,62 0,00 0,46 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 

 Coréia do Sul 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,37 0,28 0,00 0,00 0,00 1,00 0,19 0,00 0,00 

 Taiwan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 0,83 0,08 0,00 0,18 1,00 0,98 0,00 0,04 0,72 1,00 1,00 0,00 

 Tailândia 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 0,81 0,97 0,87 1,00 1,00 0,99 0,80 

 Vietna 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,91 0,89 

Ásia Central                       

 Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Bangladesh 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Índia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,04 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,93 0,98 0,97 0,94 0,86 

 Kazaquistão 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 0,97 0,96 0,35 0,97 0,47 

 Paquistão 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

 Uzbequistão 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Leste Europeu Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Albânia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Armênia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

 Bulgária 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,81 1,00 0,83 0,10 0,00 0,00 0,76 1,00 

 Croácia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 República Tcheca 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,50 0,91 0,79 0,21 

 Estônia 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,78 1,00 0,93 1,00 0,95 0,76 0,64 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

 Georgia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Hungria 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,59 0,00 0,13 0,46 0,81 0,92 0,82 0,88 0,95 0,91 0,95 

 Lituânia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,84 0,81 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,91 0,86 0,94 0,95 0,99 

 Polônia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,29 0,00 0,21 0,00 0,23 0,54 0,85 0,74 0,94 0,94 0,00 0,78 0,92 0,95 0,92 

 Romênia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,63 0,91 

 Rússia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 0,00 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,88 0,80 0,86 0,73 0,84 0,51 

 Eslováquia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,66 0,00 0,61 0,84 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,79 0,61 0,95 1,00 1,00 1,00 

 Turquia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Ucrânia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 0,71 0,97 0,84 0,64 1,00 0,65 0,92 

                       

África/Oriente Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Angola 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Barein 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 0,99 1,00 

 Botswana 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

 Costa do Marfim 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Congo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Egito 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,54 0,46 1,00 0,00 0,76 1,00 

 Irã 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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África/Oriente Países 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Iraque 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Jordânia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Kênia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Kwait 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,83 0,89 1,00 1,00 1,00 0,20 1,00 1,00 1,00 

 Líbano 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 

 Líbia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Marrocos 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Nigéria 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,40 

 Qatar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Arábia Saudita 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,92 0,68 0,00 0,91 0,00 

 África do Sul 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,80 0,20 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,09 

 Síria 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Tunísia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Emirados Árabes 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,41 0,00 1,00 1,00 1,00 0,93 1,00 0,97 0,81 0,28 0,92 0,99 0,95 

 Argélia 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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CAPÍTULO 3 - Pecado Original e Price Discovery no 

Mercado de Bônus Soberanos em Reais 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é o de analisar, empiricamente, os primeiros passos da economia brasileira no 
sentido de melhorar o perfil da dívida pública interna, ainda muito concentrada em títulos indexados e 
de curta maturidade. É uma questão em aberto na literatura se a emissão de dívida no mercado global 
denominada em moeda doméstica complementa o desenvolvimento do mercado local de títulos. Este 
trabalho procura responder a esta questão utilizando-se de dados relativos à recente experiência 
brasileira. Nossa hipótese de trabalho sugere que as emissões de dívida denominadas em reais no 
mercado internacional ajudaram no desenvolvimento do mercado doméstico de títulos públicos pré-
fixados de longo prazo. Para chegar a essa conclusão, fez-se necessária uma análise empírica do 
mecanismo de price discovery, amplamente utilizado na literatura de microestrutura de mercados. 
Nossos resultados indicam que o apreçamento eficiente da dívida pública nominal, de longa maturidade 
e denominada em reais, ocorreu primeiramente no mercado internacional e, por arbitragem, 
investidores residentes e não-residentes transferiram esta eficiência para o título de mesma maturidade 
negociado no mercado local. 

Palavras-chave: Original Sin, Price Discovery, Dívida Soberana, Modelo de Correção de Erro Vetorial 
(MCEV) 

 

 

Abstract 

This paper aims at analyzing, empirically, the first steps of the Brazilian economy throughout the 
improvement of its internal public debt, which is still concentrated in indexed and short term bonds. 
There is a lot of discussion in the literature whether issuing public debt in the global market, in 
Brazilian Real, complements the development of local markets. This paper tries to answer this question 
by making use of recent data related to the Brazilian economy. Our argument suggests that issuing 
securities in Brazilian Real, in the international market, helped the development of the domestic market 
of long term securities. In order to reach this conclusion, we analyze the price discovery mechanism, 
which is broadly used in the market microstructure literature. Our results show that pricing efficiently 
the long term public debt, issued in Brazilian Real, occurred primarily in the international market. 
Afterwards, by an arbitrage process, local residents and non-residents transferred such efficiency to the 
bond of same maturity issued in the local market.  

Key-words: Original Sin, Price Discovery, Sovereign Debt, Vetorial Error Correction Model (VECM) 
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3.1 - Introdução 

 

Basicamente, governos emitem dívida para financiar suas despesas correntes, os investimentos em 
capital físico e humano, suavizar os impactos dos ciclos econômicos sobre o nível de atividade e 
distribuir o peso fiscal sobre as diversas gerações. A gestão da dívida pública, portanto, tem impactos 
importantes sobre a economia.  

A qualidade da dívida pública depende basicamente de duas dimensões: denominação e maturidade. A 
composição destas duas variáveis no estoque de dívida (perfil) determina, largamente, a probabilidade 
de default de um país e, conseqüentemente, o seu custo de captação no mercado. A qualidade da dívida 
determina também a sensibilidade do país a choques adversos internos e externos. 

Enquanto o debate acadêmico sobre dívida pública em países desenvolvidos tem focado sobre os 
efeitos de curto e longo prazos sobre o produto de políticas fiscais expansionistas, a realidade do debate 
em economias emergentes é totalmente outra. Nestes países, a discussão resume-se, basicamente, em 
como reduzir os riscos de financiamento da dívida em ambientes de volatilidade macroeconômica e 
crises financeiras. Na América Latina, em particular, em função de sua dívida ter sido caracterizada por 
ondas de fluxo de capitais, defaults e reestruturações, com a predominância de fatores externos como 
sudden stops de fluxos de capitais, self-fulling, contágio, entre outros, como sendo determinantes dos 
spreads soberanos, a literatura deu um excessivo foco à dívida externa56.  

Além disso, boa parte dos estudos focava sobre questões relacionadas ao tamanho da dívida. Um nível 
de dívida excessivo pode gerar conseqüências indesejadas, tais como, sobrecarregar as gerações futuras 
com impostos, inibir os investimentos privados, elevar a propensão do país a ser impactado por crises 
financeiras e, no limite, a própria monetização da dívida via inflação. 

Neste sentido, pouca atenção foi dada às questões relacionadas ao perfil da dívida pública. Era senso 
comum na literatura a idéia de que países com maiores níveis de razão dívida/PIB seriam mais 
propensos a entrar em default. A tentação em renegociar os termos da dívida aumentaria em função do 
tamanho da dívida. Em uma literatura alternativa Reinhart, Rogoff e Savastano (2003) mostraram que 

                                                           

56 Para uma literatura relacionada aos problemas de denominação da dívida ver Calvo, Izquierdo e Talvi (2005), Eichengreen, Hausmann 
e Panizza (2005, b), Berganza e García-Herrero (2004) e Bebczuk, Galindo e Panizza (2006). Já para uma literatura relacionada aos 
problemas decorrentes da maturidade da dívida ver Obstfeld (1994) e Manasse, Roubini e Schimmelpfennig (2003). Outro aspecto 
levantado pela literatura é o fato de altos níveis de dívida restringir a condução da política monetária (Dominância fiscal). Este caso é 
especialmente preocupante quando há elevada participação de moeda estrangeira na composição da dívida e uma acomodação na política 
monetária leva a uma depreciação cambial e a uma piora nas condições de solvência do país via balance-sheet effects (Hausman, Panizza 
e Stein, 2001); (Calvo e Reinhart, 2002). 
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os países possuem níveis de “intolerância a dívida” diferentes e que outros fatores deveriam também 
ser analisados para a melhor compreensão do problema. 

Poucos trabalhos estudaram a relação entre crises de dívida e a maturidade da dívida doméstica. Em 
parte isso se deve ao fato de que na ocorrência de um evento extremo, onde a capacidade de pagamento 
do governo seja severamente afetada, a dívida denominada na moeda doméstica oferece uma 
alternativa ao default – o imposto inflacionário. Isto não significa, porém, que a dívida doméstica seja 
menos arriscada do que a dívida externa. O financiamento inflacionário é altamente custoso à 
sociedade, pois a inflação alta e sem controle cria incerteza e reduz o crescimento potencial. 

Mais recentemente, alguns autores têm se debruçado sobre o estudo do perfil da dívida pública. De La 
Torre e Schmukler (2004), por exemplo, concluíram que um perfil de dívida ruim, como o observado 
no Brasil – títulos indexados aos juros diários e a inflação - constitui-se num “mecanismo de 
convivência” com o risco sistêmico elevado observado nas economias emergentes. Para Borensztein et. 
al (2004), um perfil de dívida ruim é relacionado a aspectos de história e inércia. Dos países com 
histórico de crédito ruim, baixa qualidade das instituições e elevados déficits e inflação, os investidores 
exigem um prêmio de risco proibitivo para títulos de longo prazo denominados na moeda local. Este 
elevado custo motiva os países a emitirem títulos de curto prazo ou denominados em moeda 
estrangeira.  

Aparentemente, existe um trade-off entre denominação e maturidade de dívida. Se um país com 
histórico de políticas econômicas equivocadas deseja alongar o perfil de dívida, deverá fazê-lo 
indexando a dívida a moeda estrangeira, ao índice de preços ou a taxa de juros da economia (ou uma 
combinação dos três). Por outro lado, se o país deseja denominar a sua dívida (em termos nominais) na 
moeda doméstica, deverá se contentar com uma curta maturidade. Deste trade-off surgiu a literatura de 
“pecado original”, definido por Eichengreen e Hausman (1999) como a situação na qual a moeda 
doméstica não é usada para contrair empréstimos no exterior ou mesmo empréstimos de longo prazo no 
mercado doméstico. Existem então dois componentes: um componente internacional - incapacidade de 
emitir títulos de dívida no mercado internacional denominados na moeda doméstica – e um 
componente doméstico – incapacidade de emitir títulos de dívida pré-fixados de longo prazo 
denominados na moeda doméstica no mercado local. 

Vários foram os estudos que tentaram identificar os determinantes do “pecado original”. Eichengreen, 
Hausmann e Panizza (2005a, 2005b) focaram sobre o seu componente internacional. Eles estudaram os 
determinantes do “pecado original” internacional e encontraram que boas políticas monetária e fiscal 
são condições necessárias, porém não suficientes para a redenção. Hausmann e Panizza (2003) 
coletaram dados para uma pequena amostra de países e mostraram que, ao contrário do original sin 
internacional, o original sin doméstico é associado com o passado de políticas econômicas ruins, 
especialmente o histórico inflacionário.  Em trabalhos mais recentes, Mehl e Reynaud (2005, 2008) e 
Jeanne e Guscina (2006) confirmaram a existência de uma ligação entre o histórico da política 
econômica e o original sin. Os autores mostraram também que o “pecado original” doméstico não é tão 
problemático quanto o internacional. 
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Paralelamente ao desenvolvimento dessa agenda de pesquisa, surgiram novas formas de financiamento 
soberano que começaram a reduzir, ainda que de maneira tímida, o “pecado original”. Até 
recentemente, praticamente a totalidade de dívida emitida no mercado internacional por países latino-
americanos era denominada em moeda estrangeira. Em setembro de 200557, o Brasil emitiu R$ 3,4 
bilhões (equivalentes a US$ 1,5 bilhão) em títulos pré-fixados no mercado internacional para 
vencimento em 201658. Posteriormente o governo brasileiro emitiu mais dois títulos denominados em 
reais no mercado internacional – o BRL 2022 e o BRL 2028. Os setores corporativos e financeiros 
acompanharam este movimento do governo brasileiro e também acessaram o mercado internacional 
com expressivos montantes de emissões denominadas em reais. 

Estes títulos foram emitidos a prazos relativamente dilatados e a menores spreads. Em uma emissão 
soberana colombiana, realizada em novembro de 2004, por exemplo, o spread na emissão primária 
ficou entre 20 e 50 basis points abaixo do seu comparável no mercado doméstico (Tovar, 2005). No 
caso da emissão brasileira de dez anos (o BRL 2016), o retorno (yield) do título na emissão estava em 
250 basis points abaixo do seu comparável no mercado local59. 

Segundo Amato (2006), uma possível explicação para este custo menor reside no fato de que os 
investidores internacionais podem achar títulos denominados em reais, sob a jurisdição e lei do estado 
de Nova Iorque e liquidados em dólar dos Estados Unidos, mais atrativos do que os comparáveis no 
mercado doméstico, em função do menor risco de controle de capitais e tributação. Como em uma 
reestruturação de dívida soberana doméstica, os credores externos, ao contrário do que ocorre nas 
cortes internacionais, não poderiam fazer cumprir os seus direitos na corte doméstica, e, portanto, 
seriam mais relutantes em adquirir títulos no mercado doméstico (Bulow, 2002). Adicionalmente, a 
corte doméstica poderá ser mais leniente com os termos de uma reestruturação de dívida do que a corte 
de Londres ou Nova Iorque. Ela agiria assim por acreditar poder elevar o bem estar do país levando em 
conta os custos sociais do pagamento do serviço da dívida (Kroszner, 2003). 

O que ainda não está claro na literatura é se estes estágios no sentido de redução do “pecado original” 
são mesmo sólidos. Existem dúvidas sobre se o “apetite” dos investidores internacionais por dívidas 
denominadas em moeda local é permanente ou temporário. Para Borensztein, Eichengreen e Panizza 
(2006), a ampla liquidez internacional propiciou condições excepcionalmente favoráveis para as 
economias emergentes no mercado global e pode explicar em grande medida a ocorrência destas 
emissões.  Para Levy Yeyati (2004), estas recentes emissões são resultado de uma combinação de 

                                                           

57 Anteriormente, o Uruguai (em 2003 e 2004) e a Colômbia (em 2004 e 2005) haviam emitido títulos de dívida denominados em suas 
respectivas moedas no mercado internacional de capitais. A Argentina emitiu três títulos denominados em peso em 1997 e um em 2001, 
na esteira da crise. 
 
58 Tal título é conhecido no mercado como BRL 2016. Ele é denominado em reais e liquidado em dólar dos Estados Unidos.  
 
59 O comparável do título brasileiro naquela época era a curva de juros futuro de DI de 1 dia negociada na BM&F. (Bolsa de Mercadorias 
e Futuros). 
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algum grau de home bias60 de parte dos investidores com diferenciais de preferências de moedas entre 
investidores residentes e não-residentes. Bordo, Meissner e Redish (2005), defendem em seu trabalho 
que a distinção entre mercado doméstico e externo está em linha com as evidências de que as 
desdolarizações de dívida no passado foram direcionadas para a ampliação e aprofundamento dos 
mercados domésticos.  Mais otimistas com as emissões, Tovar e Quispe Agnoli (2008) demonstram 
que os títulos oferecem inúmeros benefícios tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. Para os 
emissores, elimina o currency mismatches e ajuda a alongar a yield curve. Para os investidores, os 
títulos separam o risco cambial do risco país. Segundo os autores, esta característica atrai investidores 
com portfólio diversificado que querem evitar as idiossincrasias do mercado local. 

O fato é que, mesmo que se trate de um movimento temporário, seus benefícios podem ser duradouros 
e isto é mais importante. De maneira geral, podem existir dois caminhos para induzir investidores, 
residentes e não-residentes, a deterem dívida pública doméstica denominada na moeda local. Um 
caminho é emitir dívida denominada na moeda local no mercado externo (caminho seguido pelo Brasil, 
Colômbia e Uruguai) e o outro seria promover uma maior participação do investidor doméstico no 
mercado local (estratégia seguida pelo México). 

Por que certos governos priorizaram a emissão de títulos no mercado internacional denominados em 
moeda local enquanto outros preferiram desenvolver o mercado doméstico? Qual a melhor estratégia 
para acelerar a melhora no perfil da dívida pública doméstica? Tovar (2005) especula que Brasil e 
Colômbia podem ter optado pelo mercado internacional devido a fatores institucionais restritivos a 
entrada de investidores internacionais no mercado local61. Assim, as emissões no mercado internacional 
forneceriam então uma solução second best. Porém, não há evidencia na literatura que demonstre a 
superioridade de uma ou outra estratégia. 

Este trabalho procura responder a estas questões em aberto na literatura se utilizando dos dados 
relativos à experiência brasileira. A hipótese adotada neste trabalho sugere que as emissões de dívida 
denominadas em reais no mercado internacional ajudaram no desenvolvimento do mercado doméstico 
pré-fixado de longo prazo. Ou seja, a emissão no mercado internacional acelerou o processo de 
desenvolvimento do mercado doméstico, com a melhora da qualidade da dívida pública a partir da 
ampliação da participação de títulos pré-fixados de longo prazo na sua composição62. 

                                                           

60 Segundo esta literatura, a despeito dos benefícios da diversificação das carteiras sobre a redução do risco, os investidores preferem 
manter boa parte de seus investimentos no mercado local. 
 
61 No Brasil, os investimentos somente podem ser feitos após o registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e no BC (Banco 
Central). Adicionalmente um representante legal é requerido. Na Colômbia, um trust deve ser estabelecido, há pagamentos de impostos e 
controle de capitais. 
 
62 Cabe salientar que os títulos públicos pré-fixados são a regra, e não a exceção, em economias desenvolvidas e que as conseqüências de 
uma melhora no perfil de dívida pública para a sociedade são inúmeras, dentre as quais destacamos: ampliação dos prazos e das 
alternativas de consumo e investimentos, redução das taxas de juros nominais e reais, desenvolvimento do mercado de capitais e das 
possibilidades de financiamento das corporações.  
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Para chegar a essa conclusão, este trabalho utilizou-se da literatura empírica de microestrutura dos 
mercados, a partir da mensuração do mecanismo de price discovery entre os mercados externo e 
doméstico. Mais especificamente, comparamos o percentual de contribuição ao price discovery dos 
mercados de BRL2016 (externo) e  NTN-F2017 (doméstico), antes e depois do colapso da crise 
financeira internacional, através dos modelos de Hasbrouck (1995) e Gonzalo e Granger (1995).  
 
Nossos resultados indicam que o mercado externo foi a fonte de apreçamento eficiente da dívida 
soberana em reais até a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers. Após este período, a 
eficiência no apreçamento migrou para o mercado doméstico, com o mercado de NTN-F liderando o 
price discovery. 
 
Para atingir este objetivo, o trabalho está assim estruturado além desta seção introdutória. A seção 3.2 
explica a metodologia e apresenta a base de dados. Nela também são apresentados os modelos 
econométricos utilizados no artigo. A seção 3.3 apresenta os resultados. Primeiramente, com a amostra 
até a crise das hipotecas subprime e, posteriormente, os resultados de todo o período analisado. A seção 
3.4 conclui o trabalho e apresenta as melhorias a serem implementadas no trabalho. 
 

3.2 -Metodologia  

3.2.1 -  Análise dos Dados 

A base de dados deste trabalho é composta pelos preços63 diários de fechamento do título BRL2016 
(Federative Republic of Brazil 12,50% Global BRL Bonds due 2016) – título de renda fixa soberano, 
pré-fixado, denominado em reais e negociado no mercado global – e do título NTN-F 2017 (Nota do 
Tesouro Nacional - Série F) - título de renda fixa soberano, pré-fixado, denominado em reais e 
negociado no mercado doméstico.  

Os dados da amostra foram obtidos junto a Bloomberg e compreendem o período de 15/janeiro/07 a 
29/março/10 (Figura 2.1). A amostra se inicia em janeiro/07, pois foi nesse período que a NTN-F 2017 
começou a ser negociada. Na época, tratava-se do título soberano pré-fixado de maior maturidade 
negociado no mercado local. 

São dois os tipos de títulos que compõem a dívida pública interna pré-fixada: (i) as Letras do Tesouro 
Nacional (LTNs), títulos pré-fixados, sem pagamento de cupom de juros e de maturidades mais curtas 
(3,6,12 e 24 meses) e (ii) as Notas do Tesouro Nacional série F (NTN-Fs), títulos pré-fixados, com 
pagamentos intermediários de juros e de maturidades mais longas (5, 7 e 10 anos).  

 

                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
63 Sem qualquer tipo de perda para as estimações, os preços de mercado da NTN-F foram divididos por 10 para se adequar ao padrão 
internacional que é cotar o preço como valor nominal de 100 e não 1.000 como ocorre no mercado doméstico. 
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Figura 3.1 : Preço de Fechamento da NTN-F2017 e do BRL2016 
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Fonte: Bloomberg 

 

Cabe salientar que, o governo brasileiro ainda não possui uma estrutura a termo de taxas de juros 
completa. Isto quer dizer que não existem, em volumes expressivos, títulos públicos pré-fixados para as 
maturidades mais longas comumente negociadas no mercado internacional64.  

As emissões dos BRLs no mercado internacional foram uma tentativa de avançar nesta questão. Como 
conseqüência positiva, observou-se a elevação do estoque da NTN-F 2017 (Figura 3.2), e a redução do  
“pecado original” doméstico (Figura 3.3).  

 

 

 

 
                                                           

64 A curva de juros do governo norte-americano, por exemplo, é composta dos Treasury Bills (T-Bills) – títulos zero-cupom de curto 
prazo (até 1 ano); os Treasury Notes (T-Notes) – títulos de prazo intermediário ( de 2 a 10 anos) e os Treasury Bonds (T-Bonds) que são 
os títulos de longo prazo (até 30 anos). 
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Figura 3.2 : Evolução do Estoque da NTN-F 2017 
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Figura 3.3 : Comportamento do  “Pecado Original” doméstico65  
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65 Hausmann e Panizza (2003) criaram um indicador para medir o nível de original sin doméstico que é dado pela expressão: 

TotalDomésticaDívida

azoLongoefixadaDomésticaDívida
DSIN

__

Pr__Pr__
13 −=                                                                      
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3.2.2 - Estratégia de Estimação 

Como tanto o BRL2016 quanto a NTN-F2017 estão sujeitos aos mesmos riscos (crédito e mercado), 
teoricamente, operações de arbitragem deveriam manter os preços dos títulos alinhados. No jargão 
econométrico esperamos que os preços destes dois ativos sejam co-integrados e dirigidos por um fator 
comum (preço eficiente implícito), inibindo qualquer operação de arbitragem entre os mercados, depois 
de ajustadas pelas diferenças contratuais dos mesmos (Tabela 2.1).  

Tabela 3.1 : Características dos Títulos Denominados em Reais 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Bloomberg; Elaboração do autor 

 

Em síntese, as grandes diferenças entre os dois títulos são de três ordens, a saber: i) o mercado de 
emissão: enquanto a NTN-F são negociadas no mercado doméstico, o BRL é negociado no mercado 
internacional de dívidas66; ii) o day count: enquanto a NTN-F segue a convenção doméstica da 
capitalização em função da contagem de dias úteis dividido por 252 dias (memória inflacionária), o 
BRL segue o padrão internacional do mês com 30 dias e o ano com 360; e iii) a jurisdição: um ponto 
extremamente importante está relacionado à legislação. Enquanto a NTN-F está sujeita a legislação 
brasileira e toda a sua incerteza jurisdicional e aos riscos de atos do príncipe (Arida, 2004), o contrato 
do  BRL é regido pela lei de Nova Iorque. 

Os modelos de correção de erros vetoriais (MCEV) desenvolvidos por Engle e Granger (1987) são 
extensivamente usados na literatura para analisar este tipo de relação entre os títulos. Uma das 
principais funções do mercado financeiro é o price discovery, definido por Lehmann (2002) como 
sendo a incorporação, eficiente e oportunamente, das informações implícitas dos investidores a partir 
dos preços de mercado. 
 
                                                           

66 As taxas de juros do BRL 2016 (título internacional) são menores do que as taxas da NTN-F 2017 (título doméstico). Emitir no 
mercado internacional é marginalmente mais barato do que emitir no mercado doméstico devido a diversos fatores que não a diferença no 
risco, tais como tratamento tributário, aspectos regulatórios e segmentação de mercado. Além disso, cabe salientar que o BRL 2016 é 
denominado em reais, porém, é liquidado em dólares dos Estados Unidos. 
 

BRL´16 NTN-F´17
Emissor República do Brasil República do Brasil
Mercado Global Doméstico

Data de Emissão 26/09/2005 05/01/2007
Cupom 12,50% aa (pagos semestralmente) 10% aa (pagos semestralmente)

Vencimento 05/01/2016 01/01/2017
Retorno 12,92% 16,22%

Volume Inicial R$ 3,4 bilhões R$ 0,26 bilhões
Volume Atual R$ 3,4 bilhões R$ 19,8 bilhões

Day Count 30/360 du/252
Lei Nova Iorque Brasileira
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Três abordagens para o estudo do price discovery tem sido identificadas na literatura. A primeira tem 
focado no estudo da relação de antecedência-defasagem67 (lead-lag) entre os preços dos títulos, a 
segunda examina o papel dos spillovers de volatilidade68 no processo de price discovery e a terceira 
abordagem, a de maior interesse acadêmico atualmente, foca sobre o estudo de como a informação é 
transmitida (information sharing)69 entre os diferentes mercados. 
 
Este trabalho visa contribuir com a literatura da terceira abordagem e se utilizará de duas metodologias 
alternativas para investigar o mecanismo de price discovery. A primeira baseia-se no modelo de de 
fatores comuns (common factor) desenvolvido por Gonzalo e Granger (1995) e a segunda no modelo 
de information share desenvolvido por Hasbrouck (1995). Embora os dois modelos estudem o mesmo 
fenômeno econômico, eles fornecem diferentes visões sobre o processo de price discovery. Como 
nenhuma das duas abordagens é considerada universalmente superior, neste trabalho reportaremos as 
duas. 
 
O modelo de Hasbrouck (1995) extrai o processo de price discovery a partir da variância das inovações 
do fator comum. Já Gonzalo e Granger (1995) estudam os componentes do fator comum e o processo 
de correção de erros. Porém, ambos modelos são derivados do MCEV na seguinte forma: 
 

 ,
1

1 t

k

i
ititt eXXX +∆Γ+Π=∆ ∑

=
−−  (1) 

 
onde Xt ={x it} é um vetor de preços cointegrados 2×1 no presente estudo, Π e Γ’s são matrizes de 
parâmetros, e et é um vetor 2×1 de resíduos serialmente não correlacionados com uma matriz de 
variância-covariância Ω ={σij}. Se os dois mercados são cointegrados, a matriz da relação de longo 
prazo Π possui um rank reduzido igual a r < 2, e pode ser decomposto como Π = αβ’, onde α e β são 
matrizes 2×1 . A matriz β consiste no vetor de cointegração e α é a matriz de correção do erro (ou 
ajustamento do equilíbrio).  
 
Hasbrouck (1995) transformou o MCEV da equação (1) em um Vetor de Média Móvel (VMA): 
 

 ,)L()(JX t

t

1

*
t εΦ+εϕ= ∑

=τ
τ  (2) 

 
onde J é um vetor coluna de uns, ϕ = (ϕ1, ϕ2, ϕn) é um vetor de linhas, e Φ* é uma matriz de polinômios 
do operador defasagem, L. A equação (2) é estreitamente relacionada a representação de fator comum 
de Stock e Watson (1988), na qual: 
 
 ,GX ttt +ω=  (3) 

 
                                                           

67 Eun and Shim (1989); Stoll and Whaley (1990); Chan (1992); Hasbrouck (1995); Harris et al. (1995) e DeJong, Mahieu e Schotman 
(1998) são ótimas referências. 
68 French e Roll (1986); Ross (1989); Susmel e Engle (1994); Hamao, Masulis e Ng (1990); Lin, Engle e Ito (1994); Karolyi (1995); 
Koutmos e Booth (1995) e Booth et al. (1997)) são as principais referências 
69 Hasbrouck (1995) e Gonzalo e Granger (1995) são os trabalhos seminais. Booth, So e Tse (1999); Chu, Hsieh e Tse (1999); Booth et al. 
(2002) fazem aplicações desta metodologia. 
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onde ωt é o fator comum, e Gt é o componente transitório que não tem impacto permanente sobre Xt. 
Hasbrouck (1995) mostrou que o incremento ϕεt na equação (3) é o fator comum da inovação, e o 
componente da mudança de preço que é permanentemente extraído de dentro do preço. Ele depois 
decompôs a variância das inovações do fator comum, var(ϕεt) = ϕΩϕ’, e definiu a information share de 
um mercado como a proporção da var(ϕεt) que é atribuível as inovações naquele mercado. Se a matriz 
de variância-covariância Ω é diagonal, a information share do mercado j é dada por: 
 

 ,I
'

2
j

2
j

j ϕΩϕ
σϕ

=  (4) 

 
onde ϕj é o jth elemento de ϕ. Já Gonzalo e Granger (1995) decompõem o fator comum ωt em uma 
combinação linear dos preços, na qual ωt = ηXt, onde η = (η1 , η2) é o vetor de coeficientes de fator 
comum.  
 
Para calcular as medidas de contribuição ao price discovery deve-se primeiro estimar o seguinte 
modelo de correção de erros vetorial (VECM): 
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onde t1ε  e t2ε  são choques i.i.d.. Se o mercado de BRL estiver contribuindo significativamente para o 

price discovery dos títulos de renda fixa pré-fixados brasileiros, então 1λ será negativo e 
estatisticamente significativo, com o mercado de NTN-F se ajustando para incorporar esta informação.  
 
Similarmente, se o mercado de NTN-F é um importante local para o price discovery, então 2λ  será 
positivo e estatisticamente significativo. A existência da cointegração entre os dois mercados significa 
que ao menos um mercado deverá se ajustar pelo teorema da representação de Granger (Engle e 
Granger (1987)). 
 
A partir dos parâmetros estimados pelo modelo de correção de erros, manipulações dos coeficientes λ  

fornecem o percentual de contribuição dos mercados ao price discovery. Para o mercado 1 (NTN-F 
2017), as contribuições são definidas pelas seguintes expressões: 
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12

2

λλ
λ
−

=GG ,                                                                                                                    (6)                   

 
 
 
onde HAS1 e HAS2 dão as medidas (superior e inferior) limite de Hasbrouck e GG reporta a medida de 
Gonzalo e Granger. A matriz de covariância de t1ε  e t2ε  é representada pelos termos 2

1σ , 12σ  e 2
2σ . 
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3.3 - Resultados Empíricos 

 

3.3.1 – Estatísticas Descritivas 

A tabela 2.2 reporta as estatísticas descritivas dos retornos dos títulos públicos analisados no trabalho. 
Nas 835 observações do período, a NTN-F apresentou retornos diários, em média, superiores aos do 
BRL 2016, sendo ambos muito próximos de zero. A volatilidade dos títulos, aqui medida pelo desvio-
padrão, é muito próxima e foi estimada em torno de 1,2% ao dia. A NTN-F apresentou o máximo 
retorno diário (15,82%) enquanto o BRL 2016 apresentou o mínimo (-22,17%) 
 

As séries analisadas replicam alguns fatos estilizados. Elas apresentam elevadas curtoses com caudas 
mais pesadas do que a distribuição normal; além disso, a distribuição do BRL 2016 é assimétrica a 
esquerda, enquanto a NTN-F é aproximadamente simétrica. 

 

Tabela 3.2 : Estatísticas Descritivas dos Retornos do BRL2016 e da NTNF2017 

Estatística BRL 2016 NTN-F 2017 
Média 1,06x10-6 8,55x10-5 

Desvio-padrão 0,011979 0,012146 
Assimetria -7,663048 -0,356505 

Curtose 150,4251 65,6365 
Máximo 0,072053 0,158237 
Mínimo -0,221724 -0,141225 

Observações 835 835 
  

 

 

3.3.2 – Cointegração, Correção de Erros e Price Discovery 

 
Nesta seção, fizemos duas estimações para demonstrar a transferência da liderança do price discovery 
do mercado externo (BRL 2016) para o mercado interno (NTN-F 2017). Na primeira estimação são 
utilizados os dados que compreendem o período de 15/janeiro/07 até 15/08/08, exatamente um mês 
antes da quebra do Lehman Brothers (Tabela 3). A segunda estimação incorpora toda a amostra (Tabela 
2.4). 
 
Conforme demonstrado pelo teste de Johansen (1991) no Painel A da Tabela 2.3, os preços do BRL 
2016 e da NTN-F 2017 são cointegrados. No Painel B, apresentamos os resultados do price discovery . 
Os coeficientes de fator comum estimados, λ , foram 0.575 (BRL) e 0.425 (NTN-F), sugerindo que, 
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no período analisado, a maior parte da contribuição para o price discovery era originária do mercado 
externo (BRL 2016).  
  
Reportamos também os limites (superior e inferior) e a média da metodologia de information shares de 
Hasbrouck (1995). Os resultados obtidos reforçam a idéia de que o mercado de BRL liderou o price 
discovery com um information share médio de 0.674. Olhando para o limite superior desta 
metodologia, quase 75% do price discovery ocorre no mercado internacional.  
 

Tabela 3.3 : Teste de Cointegração e Price Discovery (Antes da Crise das Hipotecas Subprime) 

Painel A: Teste de Cointegração de Johansen 

  Valores Críticos   Valores Críticos  

 
Traço 

Ao nível de 5%  Prob. a λmax Ao nível de 5%  Prob. a 

R = 1 0.452046 4.1299 0.5648 0.452046 4.1299 0.5648 

R = 0 13.47188 12.3209 0.0319 13.01984 11.22480 0.0239 

Vetor de Cointegração – NTN-F 2017 e BRL 2016 :  (1; 0,81) 

Panel B: Estimação dos Coeficientes de Fatores Comuns e Information Shares 

 BRL 2016 NTN-F 2017 

Coeficientes de Fator Comumb 0.575 0.425 

Information Sharesc   

   Limite Supeior 0.743 0.257 

   Limite inferior 0.605 0.395 

   Média 0.674 0.326 

a Os valores críticos foram obtidos de MacKinnon-Haug_Michelis (1999). 
b Os coeficientes de fator comum foram estimados de acordo com o modelo de Gonzalo e Granger (1995). 

c As medidas de information shares foram estimadas de acordo com o modelo de Hasbrouck (1995). 

 

Na amostra completa, porém, os resultados se alteram. No Painel A da Tabela 2.4, os preços dos dois 
títulos continuam cointegrados, no entanto, conforme reportado no Painel B, o mercado da NTN-F 
passa a liderar o price discovery . Os coeficientes de fator comum estimados, λ , pela metodologia de 

Gonzalo e Granger (1995) foram 0.246 (BRL) e 0.754 (NTN-F), sugerindo que, após a crise financeira 
internacional, o mercado doméstico firmou-se como a referência de preço.  
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Resultados ainda mais robustos foram obtidos pela metodologia de information shares. O mercado de 
NTN-F liderou o price discovery com um information share médio de 0.875, ou seja, quase 90% do 
price discovery vem ocorrendo no mercado doméstico nos anos posteriores a crise financeira.  
 
 

 

Tabela 3.4 : Teste de Cointegração e Price Discovery (Amostra Completa) 

Painel A: Teste de Cointegração de Johansen 

  Valores Críticos   Valores Críticos  

 
Traço 

Ao nível de 5%  Prob. a λmax Ao nível de 5%  Prob. a 

R = 1 0.00954 4.1299 0.9363 0.00954 4.1299 0.9363 

R = 0 20.37181 12.3209 0.0018 20.36227 11.22480 0.0010 

Vetor de Cointegração – NTN-F 2017 e BRL 2016 :  (1; - 0,81) 

Panel B: Estimação dos Coeficientes de Fatores Comuns e Information Shares 

 BRL 2016 NTN-F 2017 

Coeficientes de Fator Comumb 0.246 0.754 

Information Sharesc   

   Limite Superior 0.128 0.872 

   Limite Inferior 0.122 0.878 

   Média 0.124 0.875 

a Os valores críticos foram obtidos de MacKinnon-Haug_Michelis (1999). 
b Os coeficientes de fator comum foram estimados de acordo com o modelo de Gonzalo e Granger (1995). 

c As medidas de information shares foram estimadas de acordo com o modelo de Hasbrouck (1995). 
 

Os resultados obtidos indicam que o apreçamento eficiente da dívida pública nominal, de longa 
maturidade, denominada em reais ocorreu primeiramente no mercado internacional e, por arbitragem, 
investidores residentes e não-residentes transferiram no período recente esta eficiência para o título de 
mesma maturidade negociado no mercado local. 
 
Até onde sabemos, os resultados obtidos são inéditos para o mercado de renda fixa de um país 
emergente, pois o foco da literatura tem sido o de estudar a relação do price discovery entre os 
mercados a vista (spot) e futuros de taxas de câmbio, índices de ações, commodities, derivativos de 
crédito, entre outros, onde na maioria dos casos, o mercado futuro lidera o price discovery. 
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3.4 - Conclusões 

 

Neste trabalho, foi analisado o processo de price discovery entre os mercados de dívida soberana pré-
fixada interno (NTN-F 2017) e externo (BRL 2016). Em termos de contribuição para o mecanismo do 
price discovery, encontramos que entre os anos de 2007 e 2008, o mercado externo (BRL) liderava o 
processo. Porém, a partir de 2009 houve uma alteração deste quadro, com o mercado doméstico (NTN-
F) passando a ser o locus de eficiência informativa e de apreçamento da dívida pública.  
 
Os resultados obtidos não guardam paralelo com a extensa literatura de price discovery pois esta tem 
concentrado suas atenções na relação entre os mercados spot e futuros. 
 
Sabemos que para um país alcançar um adequado perfil de dívida pública é necessário um longo 
período de políticas econômicas sensatas, porém, entendemos como corretas, a partir dos nossos 
resultados empíricos, iniciativas nas microestruturas do mercado, como a estratégia adotada pelo 
Tesouro Nacional de emitir títulos denominados em reais no mercado internacional, como forma de 
acelerar o processo de melhora do perfil da dívida pública doméstica, a partir de uma maior 
participação de títulos pré-fixados de longo prazo em seu estoque. 
 
Por fim, salientamos que a melhora do perfil da dívida pública, com o alongamento dos prazos e a 
formação de uma yield curve, é condição necessária para o desenvolvimento de um mercado doméstico 
de dívida privada, pré-fixada e de longo prazo. A combinação destes eventos resultaria em maior 
crescimento econômico para a sociedade, pois mercados de capitais profundos e eficientes favorecem a 
elevação da produtividade e do acúmulo de capital. 
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