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RESUMO 
O objetivo deste é efetuar uma análise comparativa do desempenho Brasil em 
relação à Argentina, Chile, México, Uruguai e Venezuela na visão do rating 
Moody’s. Foram analisados 12 variáveis, 36 registros e 432 dados por meio do 
software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 12.0 for 
Windows. Os resultados da pesquisa possibilitaram evidenciar que por meio da 
análise dos indicadores econômicos é possível compreender a classificação 
atribuída aos países, do ponto de vista econômico. Conclui-se que o Brasil, pelos 
seus índices econômicos, deveria estar em melhor posição que a Argentina, o 
Uruguai e a Venezuela. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Há no Brasil uma necessidade de prosseguir no processo de 

consolidação da estabilidade econômica. Uma das formas de avaliar a 
confiabilidade de um país, para a captação de investimentos, é dada pelas 
agências de rating que atribuem notas, que variam de acordo com uma escala 
que é previamente definida.  

A nota dada na avaliação por essas agências permite classificar um país 
soberano como “grau de investimento” ou “grau de especulação”.  Nos 
parâmetros da Moody’s a primeira definição acontece quando o país recebe uma 
classificação situada entre “Aaa” até  “Baa3”  e a segunda ocorre quando a 
classificação atribuída é menor do que “Baa3”. Segundo Caouette (1999, p. 80) 
“quanto mais baixo o grau, maior é o risco de os pagamentos de juros e o 
principal não serem feitos”. 

O autor ainda diz que: “A função de uma agência de rating é informar 
os investidores sobre a probabilidade de não receberem todos os pagamentos de 
principal e juros como previsto em relação a um dado título”. 

Neste processo, as agências de rating assumiram importância na 
administração do risco de crédito.  Na visão de Caouette (1999, p. 90) “essas 
agências adquiriram um enorme poder como cães-de-guarda dos mercados de 
capitais”. Por esta razão, o trabalho dessas agências é de suma importância, pois 
os investidores confiam em suas avaliações para aplicar de forma mais “segura” 
os seus recursos.  No caso dos governos soberanos, quanto mais investimentos 
estiverem aplicados no seu país, mais forte se torna a sua economia.  E possuir 
uma boa classificação na escala de rating, é um dos sinalizadores de que investir 
neste país não acarretará prejuízos. 

 Existe uma expectativa em torno do Brasil, no sentido de que o país 
alcance o "grau de investimento". De acordo com Canuto e Santos (2006), “a 
reavaliação do risco de crédito do país vem como resultado da melhora na saúde 
da economia, entre outros”.  

A escolha do modelo de avaliação da agência Moody's Group é 
justificada, uma vez que optou-se por utilizar um rating de uma agência 
reconhecida pelos países e ser uma das principais companhias de risco.   

Diante dessa realidade, o problema de pesquisa pode ser sintetizado, 
como: qual é o desempenho do Brasil frente à Argentina, Chile, México, Uruguai 
e Venezuela, na visão do rating da agência Moody’s Group? 

É importante ressaltar que esta pesquisa não contempla em sua análise 
os aspectos políticos e sociais de cada um desses países e as questões legais que 
envolvem o processo de rating.  

O objetivo geral desta pesquisa é efetuar uma análise comparativa do 
desempenho Brasil em relação à Argentina, Chile, México, Uruguai e Venezuela 
na visão do rating Moody’s. Para isso, é necessário atingir os seguintes objetivos 
específicos: (i) Conceituar Mercado Financeiro e de Capitais, (ii) Conceitos de 
riscos, (iii) Definir o que é Grau de Investimento e Rating, (iv) Discutir Rating 
da Agência Moody’s Group e (v) Desenvolver pesquisa empírica para análise 
exploratória de dados de países, segundo sua classificação quanto ao Grau de 
Investimento. O trabalho não contempla análise do cenário político e social para 
a classificação de risco. 

  



 

Este trabalho abrange a área de estudo da contabilidade nacional. 
Campo de estudo que permite a representação e quantificação da atividade 
econômica de um país. Interpretar os indicadores da atividade econômica 
permite avaliar e prospectar o desempenho dos paises e de seus pares. 

Para atingir os objetivos propostos, foi utilizada pesquisa bibliográfica 
em livros, artigos científicos, materiais disponibilizados na internet e pesquisa 
empírica, a qual consiste na análise exploratória de dados de seis países da 
América Latina, segundo os parâmetros da Moody's Group.  

 
2. MERCADO FINANCEIRO  
O mercado financeiro funciona também, como agente de interação entre 

as nações soberanas, pois nele se operam ações de transferência e troca de 
recursos. 

Para Andrezo e Lima (2002, p.1) "os mercados financeiros e de capitais, 
consistem no conjunto de agentes e instrumentos destinados a oferecer 
alternativas de aplicação e captação de recursos financeiros". Essa é uma forma 
de otimizar a otimização de recursos financeiros. 

Segundo Assaf Neto (2003, p. 106), a intermediação financeira 
desenvolve-se de forma segmentada, com base em quatro subdivisões 
estabelecidas para o mercado financeiro: Mercado monetário, Mercado de 
crédito, Mercado de capitais e Mercado cambial. 

Sendo que, no mercado monetário estão as operações de curtos e 
curtíssimos prazos, proporcionando um controle ágil e rápido da liquidez 
econômica e das taxas de juros básicas. O mercado de crédito engloba as 
operações de financiamento de curto e médio prazos, direcionados aos ativos 
permanentes e capital de giro das empresas. 

O mercado cambial inclui operações de conversão (troca) de moeda de 
um país pela de outro. E, o mercado de capitais, contempla as operações 
financeiras de médio e de longo prazo, e de prazo indeterminado. Neste trabalho, 
o mercado de capitais será abordado de forma mais aprofundada. 

Na colocação de Andrezo e Lima (2002) o mercado financeiro é tratado 
de forma macro, sendo necessário complementar com a visão de Assaf Neto 
(2003), que apresenta a segmentação do mercado financeiro. 

 
 3. RISCOS – DEFINIÇÕES E TIPOS 

O conceito de risco pode ser traduzido de forma mais geral, como a 
probabilidade da ocorrência de insucesso. O risco está sempre relacionado à 
possibilidade de perda. 

Bernstein (1997, apud SOARES, 2005), afirma que a palavra risco é 
originária do italiano “riscare” que quer dizer ousar. Ele ainda afirma que “risco 
é uma escolha, não um destino”. 

O risco segundo Assaf Neto (2003, p. 283), pode ser entendido como a 
capacidade de mensurar o estado de incerteza de uma decisão, mediante o 
conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados 
resultados ou valores. 

Dessa forma, o risco de crédito é a chance de que, um recebimento de 
determinada quantia de dinheiro prevista para recebimento em um prazo 
determinado, não ocorra. 

  



 

De acordo com o autor Duarte Jr. (2001, p. 104), o risco está presente 
em qualquer operação no mercado financeiro. Risco é um conceito 
"multidimensional”, que cobre quatro grandes grupos: risco de mercado, risco 
operacional, risco de crédito e risco legal. 

Risco de mercado pode ser dividido em quatro grandes áreas: risco do 
mercado acionário, risco do mercado de câmbio, risco do mercado de juros e 
risco do mercado de commodities.  

Para Duarte Jr. (2003, apud SOARES, 2005), o risco de mercado é 
“uma medida numérica da incerteza relacionada aos retornos esperados de um 
investimento, em decorrência de variações em fatores como taxas de juros, taxas 
de câmbios, preços de ações e commodities”. 

Já o risco operacional está relacionado a possíveis perdas, como 
resultado de sistemas e/ ou controle inadequados, falhas de gerenciamento e 
erros humanos. O risco de crédito está relacionado a possíveis perdas, quando 
um dos contratantes não honra seus compromissos. O risco de crédito está 
dividido em três partes: Risco do país, Risco político e Risco de falta de 
pagamento. 

E por fim, o risco legal está relacionado a possíveis perdas, quando um 
contrato não pode ser legalmente amparado. Podem-se incluir nesta modalidade, 
riscos de perdas de documentação insuficiente, insolvência, ilegalidade, etc. 

Para Duarte Jr. (2003, apud SOARES, 2005),, as principais subáreas do 
risco de crédito são: Risco de Inadimplência, Risco de Degradação de Crédito, 
Risco de Degradação de Garantias, Risco Soberano,Risco de Financiador e Risco 
de Concentração (crédito). 

No contexto desta pesquisa, foi dado um enfoque maior ao Risco 
Soberano e Risco-País. 

O Risco Soberano corresponde a uma nota dada por 
agência independentes de classificação referente à 
percepção sobre a capacidade de um país honrar seus 
compromissos junto a seus credores, refletindo o grau de 
risco embutido nas operações de investimento em títulos 
federais que este país oferta no mercado internacional. 
O Risco-País (EMBI+) é um indicador criado por uma 
agência internacional, o banco JP Morgan. Tem uma 
variação diária e usa como referência a diferença entre o 
rendimento médio (juros) da carteira de títulos emitidos 
pelo país e o rendimento dos títulos do Tesouro norte-
americanos (tidos como de referência de risco zero). (RC 
CONSULTORES, 2006). 

Para Canuto e Santos (2006), "risco soberano e risco-país, embora 
fortemente relacionados, dizem respeito a objetos distintos". Ainda segundo 
Claessens e Embrechts  (2002, apud, CANUTO e SANTOS, 2006), "o risco-país 
é um conceito mais abrangente que se reporta, para além do risco soberano, ao 
risco de inadimplência dos demais credores residentes em um país associado a 
fatores que podem estar sob o controle do governo, mas não estão sob o controle 
das empresas privadas ou dos indivíduos". 

De acordo com Ceretta (2000, p.19), "em Finanças, uma das maiores 
preocupações dos investidores está relacionada com a incerteza dos resultados de 
suas aplicações no mercado financeiro". Uma tentativa de administrar essa 
incerteza é por meio da gestão de risco que procura quantificar a possibilidade de 
perda, ou seja, o grau de incerteza a que o investidor está sujeito. 

  



 

Cardoso (2000, apud SOARES, 2005) aponta que: “A expansão das 
emissões de títulos e valores mobiliários nas últimas décadas, abriu espaço para a 
consolidação das avaliações da qualidade de crédito dos países como um todo, 
das empresas e de suas emissões por agências especializadas (as chamadas 
agências de rating)”.  

 
4. GRAU DE INVESTIMENTO E RATING 
O rating é uma ferramenta de caráter essencialmente informacional, e 

segundo Soares (2005), “a história das agências de rating teve início em 1909, 
com a criação no EUA da antecessora da Moody’s Investor Service”. 

De acordo com Assaf Neto (2003, p. 131), "o rating é uma opinião 
expressa por uma agência especializada sobre a qualidade do crédito de uma 
empresa, não devendo expressar uma verdade inquestionável". 

 Bone (2006) diz que "de uma maneira geral, o rating é um instrumento 
de informação para os investidores como forma de melhorar a eficiência do 
mercado financeiro, e de evitar que alguns investidores usem de arbitragem para 
ganhar sistematicamente do mercado".  

A autora ainda afirma que o rating soberano, refere-se as obrigações de 
um país expressas em moeda local e estrangeira tanto de curto como de longo 
prazo.  

Esses ratings são buscados por governos para facilitar seu 
próprio acesso ao mercado de capitais internacional, onde 
muitos poupadores, particularmente os americanos 
preferem securities com rating a sem rating, mesmo com 
aparente similaridade no risco de crédito. Diante dessas 
tendências de aumentar a disponibilidade informacional 
sobre a saúde dos emitentes de obrigações, os ratings 
soberanos também estão tendo importância crescente; 
primeiro, por que os grandes emissores internacionais são 
os governos federais e, segundo, por que o efeito da 
avaliação do rating soberano reflete no rating das 
empresas de mesma nacionalidade. (BONE, 2006). 

Conforme Soares (2005), o processo de rating é constituído por análises 
quantitativas, qualitativas e jurídicas. A análise quantitativa caracteriza-se como 
uma análise financeira, a análise qualitativa preocupa-se com a qualidade da 
gestão e a análise jurídica está vinculada a questões regulatórias. 

Para a mesma autora, o processo de rating também inclui reuniões com 
os gestores do emissor para discutir os planos financeiros e operacionais, 
políticas e estratégias. 

De acordo com Bone (2006), o rating soberano é determinado por 
fatores: econômicos, sociais e políticos. Para as agências de rating, os fatores 
políticos são os mais difíceis de serem mensurados porque são qualitativos e 
dependem da unidade e estabilidade do governo.  

 Cada agência de rating possui um escala própria, a partir de métodos 
definidos, que utilizam notações distintas, mas com classificações semelhantes, 
sendo uma combinação de letras, algarismos e sinais. (SOARES, 2005). 

Para Cantor e Packer (1996, apud BONE, 2006), as agências Standard 
& Poors (S&P) e Moody’s constroem os ratings soberanos as seguintes variáveis 
base, como segue: Renda per capita anual; Taxa de crescimento do PIB anual; 
Taxa de inflação anual (IPC); Balanço fiscal (saldo do orçamento/PIB); Balanço 

  



 

externo (saldo das transações correntes /PIB); Dívida externa (dívida em moeda 
estrangeira/Exportações); Desenvolvimento econômico; História de default 
desde 1970 e Spread dos bonds soberanos do país sobre os Títulos do Tesouro 
Americano ajustados para cinco anos de maturidade. 

Cabe ressaltar a definição de default para a Moody’s (1999): 
Moody's defines default as any missed or delayed 
disbursement of interest and/or principal. They also 
classifies as a default when an issuer delays payment for 
credit reasons even when payment is ultimately made 
within the grace period provided for in an indenture or 
deposit agreement. Our rationale for including grace 
period defaults is simply that a contractual payment was 
not made when due.  

Como alternativa de investimento aos investidores internacionais, os 
diferentes países são classificados pelas agências internacionais de classificação 
de risco, como Grau de Investimento – Investment Grade; Grau de Risco – 
Investment Risk; e, Não Indicados para Investimento – Default -, com gradações 
internas em cada uma delas. (FORTUNA, 2005). 

Cardoso (2000, apud SOARES, 2005), classifica os beneficiários ou 
demandantes das opiniões de crédito ou rating em quatro grupos: 

1) Investidores - Dentre as vantagens da utilização de ratings, destaca-
se a possibilidade de ter acesso a informações comparáveis a nível mundial. 

2) Emissores - Dada a sua disseminação, os ratings permitem um maior 
acesso a novos mercados, maior liquidez dos papéis e até mesmo, de acordo com 
a classificação obtida, uma redução do custo de capital. 

3) Intermediários - Uma vez que, emissões com ratings tendem a ter 
melhor acesso aos mercados, os agentes financeiros que realizam a 
intermediação da operação o fazem com maior facilidade. 

4) Mercado como um todo - Independentemente de haver ou não 
impacto sobre os preços, os ratings podem aumentar ou ajudar a organizar o 
estoque de informações sobre empresas e países. 

De uma maneira geral, as classificações são variações da escala A, B. C, 
D. Na escala S&P e da Fitch, a melhor classificação é “AAA” e a pior “D”. Já na 
escala da Moody’s a melhor classificação é “Aaa” e a pior “C”. Os governos 
classificados acima de “BBB-” ou “Baa3”, são chamados de “grau de 
investimento”, enquanto os classificados abaixo são chamados de “grau de 
especulação”.  (CANUTO e SANTOS, 2006). 

Um procedimento freqüente, para tornar comparáveis os ratings, é 
adotar alguma transposição, linear ou não-linear, das escalas de classificação de 
risco para uma escala numérica. O quadro 1, abaixo, reproduz essa transposição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
Quadro 1: Escala de Classificação de Risco 
S&P Fitch Moody’s Escala Numérica 

Grau de Investimento 

AAA AAA Aaa 1 
AA+ AA+ Aa1 2 
AA AA Aa2 3 
AA- AA- Aa3 4 
A+ A+ A1 5 
A A A2 6 
A- A- A3 7 
BBB+ BBB+ Baa1 8 
BBB BBB Baa2 9 
BBB- BBB- Baa3 10 

Grau de Especulação 

BB+ BB+ Ba1 11 
BB BB Ba2 12 
BB- BB- Ba3 13 
B+ B+ B1 14 
B B B2 15 
B- B- B3 16 
CCC+ CCC+ Caa1 17 
CCC CCC Caa2 18 
CCC- CCC- Caa3 19 
CC CC -- 20 
C C -- 21 
SD¹ DDD³ Ca4 22 
D² DD C 23 
-- D -- 24 
Fonte: Canuto, (apud Bathia, 2002). 
¹ Moratória Parcial 
² Moratória 
³ Moratória. As classificações de obrigações nesta categoria são baseadas na 
possibilidade de  recuperação. 
4 Os soberanos classificados como Ca e C geralmente encontram-se em 
moratória, oferecem pouca segurança financeira e a probabilidade de 
recuperação integral do principal por parte dos investidores é muito baixa. 
(--) Não aplicável. 

A avaliação de risco soberano de julgar não apenas a capacidade de 
pagar dos governos, mas principalmente a sua disposição de pagar. (CANUTO e 
SANTOS, 2006). 

  



 

 
5. RATING DA AGÊNCIA MOODY’S GROUP 
 
Para a Moody’s, um rating é a opinião da Moody’s sobre a capacidade e 

vontade de um emissor de fazer pagamentos pontuais num instrumento de 
dívida, tal como um título, durante a vida útil do instrumento. E um rating não é 
uma recomendação de compra ou venda, nem é a garantia de que um default não 
irá ocorrer. 

As classificações da Moody’s são indicadores da perda esperada, que é 
uma função da probabilidade de moratória e da expectativa de perda monetária 
em caso de inadimplemento. (MOODY'S, 1999). 

O processo de rating da Moody’s reúne informações suficientes para se 
avaliar o risco aos investidores que possam possuir ou comprar um determinado 
título mobiliário, desenvolve uma conclusão em comitê sobre o rating 
apropriado, monitora continuamente para determinar se o rating deve ser 
alterado, e informa o mercado e seus participantes sobre as ações da Moody’s. 

Os analistas da Moody’s utilizam as seguintes informações, para 
classificação do risco: dados publicamente disponíveis, dados de mercado, dados 
econômicos, dados de agências tais como, bancos centrais, ministérios ou 
reguladores, livros e artigos de fontes acadêmicas, periódicos financeiros, 
notícias, entre outros. 

As classificações emitidas pela Moody’s, têm por objetivo proporcionar 
aos investidores uma avaliação, voltada ao futuro, do risco de crédito à longo 
prazo, de acordo com um padrão mundial comparável. (MOODY’S, 1999). 
Essas classificações são apresentadas de forma decrescente (da melhor para a 
pior classificação), e se iniciam do risco “Aaa” e vão até o risco “C”, conforme 
apresentado na tabela 1.  

Além dos conceitos de risco, a Moody’s aplica os modificadores 
numéricos 1, 2 e 3 a cada categoria genérica de classificação, de Aa a Caa. O 
modificador 1 indica que a obrigação está na extremidade mais alta da categoria 
de classificação; o modificador 2 indica uma localização média dentro da 
categoria; e o modificador 3 indica que a obrigação está na extremidade mais 
baixa da categoria. 

Segundo Hill (2004, apud SOARES, 2005) "atualmente a Moody’s têm 
em sua carteira de clientes 78% das empresas da indústria norte-americana, e 
estima-se que 90% dos seus honorários são pagos por emissores".  

Bone (2006) diz que, “para a Moody’s os ratings não têm a intenção de 
predizer o tempo preciso de quando um dado tomador pode falir ou quando um 
tomador pode entrar em crise financeira". A agência diz que, as mudanças 
significativas nos ratings, somente acontecem, quando autoridades revelam 
novas informações que tem forte impacto na posição de liquidez de curto-prazo 
dos soberanos. (MOODY'S, 2000). 

De acordo com Canuto e Santos (2006), "para cada governo avaliado, as 
agências divulgam sua opinião sobre a direção provável da classificação do risco 
no médio prazo (um a três anos). Esse indicador, é chamado de perspectiva 
(Outlook), que pode ser positiva, negativa, estável ou em desenvolvimento". 

Os autores mencionam que: 
Quando surge uma possibilidade de mudança na 
classificação de um soberano, as agências podem colocá-
lo em uma listagem à parte. A Moody’s a chama de “lista 

  



 

de aviso” (Watchlist) e fornece a possível direção da 
classificação nos próximos 90 dias: em revisão para 
elevação (upgrade), em revisão para rebaixamento 
(downgrade), ou indefinido. A listagem da Fitch é 
chamada de “alerta de classificação” (RatingAlert) e a as 
S&P de “aviso de crédito” (CreditWatch), de caráter 
positivo, negativo ou indefinido. 

 Canuto e Santos (2006) afirmam que a freqüência de inadimplência 
(default) nas categorias “grau de especulação”, é maior do que nas classes com 
“grau de investimento”. Ainda, de acordo com os autorres, segundo a Moody’s, 
são cinco os fatores avaliados que poderão levar a classificação de uma empresa 
para além do teto soberano: (i) A probabilidade de moratória generalizada, no 
caso de inadimplência do governo central, (ii) Valor da dívida, levando-se em 
conta as garantias, (iii) Condições de acesso a divisas, através da exportação 
regular e em larga escala, ativos no exterior, proprietário estrangeiro ou outras 
fontes de apoio externo, (iv) Integração com as redes de produção global e de 
suprimento e (v) Importância para a economia nacional, e para os mercados de 
capitais internacionais. 

 
6.PESQUISA EMPÍRICA 
 
6.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E PREMISSA 
Pesquisa empírica desenvolvida a partir da coleta e análise exploratória 

de dados econômicos de países da América Latina, sob o foco das classificações 
da agência de rating Moody's Group. 

Como premissa do modelo de avaliação de desempenho tem-se a 
aferição de resultados a partir da comparação entre os valores realizados dos 
indicadores econômicos dos paises sob os parâmetros do rating Moody's Group.  

 
6.2. DEFINIÇÃO DA AMOSTRA, RATING E VARIÁVEIS. 
A pesquisa contemplou a análise de dados dos seguintes países: Brasil, 

Argentina, Chile, México, Uruguai e Venezuela pelo rating da agência Moody's 
Group. Estes países foram escolhidos de forma a estudar as nações da América 
Latina, a qual o Brasil pertence, e possibilitar uma análise comparativa entre 
esses países. Atualmente, os países Chile e México estão classificados como, 
Grau de Investimento e os demais, como Grau de especulação. São  um total de 
12 variáveis, 36 registros e 432 dados. 

O período de análise compreendeu os anos de 1999 até 2004 e os dados 
foram coletados pelos sítios: Latinfocus e do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (LEADING; INTER, 2006). Estes dados são provenientes dos 
parâmetros estabelecidos pela Moody´s Group, para a classificação de risco em 
Grau de Investimento ou Grau de Especulação: Renda per capita anual; Taxa de 
crescimento do PIB anual; Taxa de inflação anual (IPC); Balanço fiscal (saldo do 
orçamento/PIB); Dívida externa (dívida em moeda estrangeira/Exportações); 
Histórico de default desde 1970. 

 Para a variável Balanço externo, foram coletados os valores relativos ao 
saldo das transações correntes e o Produto Interno Bruto. Para análise do 
desenvolvimento econômico, foi considerada a taxa de crescimento do PIB 
anual. Não foi possível coletar os dados da variável Spread dos bonds soberanos 

  



 

na pesquisa realizada. Destaca-se que, os dados relativos ao histórico de default 
compreenderam o período de 1970 a 1982. 

 
6.3 ANÁLISE DE DADOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS 
Os dados coletados foram analisados por meio do software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 12.0 for Windows. 
A análise dos dados compreendeu a utilização de técnicas estatísticas, 

contemplando freqüências, cruzamento de dados e a utilização de técnica de 
análise multivariada por meio da análise de cluster. 

 
6.4 RESULTADOS DA PESQUISA 
 
6.4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS PAÍSES 
Com relação ao crescimento do PIB, a maior concentração dos países, 

no período analisado, encontra-se na faixa de maior que –1% até 4%, o que 
representa um percentual da amostra de 44,4%. Esse indicador revela o aumento 
percentual da renda gerada por uma nação no ano. 

A análise deste indicador possibilitou identificar que o Brasil, o Chile e 
o México aparecem neste grupo por quatro anos não subseqüentes. Os 
percentuais de crescimento apresentados pelo Brasil são menores, e como em 
todos os países deste estudo, apresenta aumentos e quedas.  A tabela 1 sintetiza 
esses dados: 

 
Tabela 1: Crescimento do PIB: Detalhamento dos registros classificados na faixa 
de –1% a 4% 

ANO PAÍSES 

1999 Brasil 
0,8% 

 Chile 
-0,8% 

México 
3,9% 

  

2000  Argentina 
- 0,8% 

   Venezuela 
3,7% 

2001 Brasil 
1,3% 

 Chile 
3,4% 

México 
-0,3% 

 Venezuela 
3,4% 

2002 Brasil 
1,9% 

 Chile 
2,2% 

México 
0,9% 

  

2003 Brasil 
0,5% 

 Chile 
3,3% 

México 
1,6% 

Uruguai 
2,2% 

 

Fonte: Elaboração Própria 
 
Em relação a classificação de rating, nos anos analisados, somente o 

Chile não sofreu alterações na avaliação feita pela Moody’s. O México é o único 
país que apresenta uma escala de melhora em sua avaliação, nos demais países a 
classificação recebida oscila  ora negativamente, ora positivamente. 

As economias soberanas estudadas neste trabalho, apresentaram o 
seguinte comportamento em relação a taxa de inflação anual (IPC),  no período 
de 1999 a 2004, um total de 58,3% ficaram situadas no intervalo entre 2% até 
10% de variação, abrangendo, assim, 21 dos 36 registros coletados sobre esse 
indicador. A tabela 2 revela quais economias estão registradas neste intervalo. 

 
 

  



 

 
 
 
Tabela 2: Comportamento do IPC 

ANO PAÍSES 

1999 Brasil 
8,9% 

 Chile 
2,3% 

 Uruguai 
4,2% 

2000 Brasil 
6% 

 Chile 
4,5% 

México 
9% 

Uruguai 
5,1% 

2001 Brasil 
7,7% 

 Chile 
2,6% 

México 
4,4% 

Uruguai 
3,6% 

2002  
 

 Chile 
2,8% 

México 
5,7% 

 

2003 Brasil 
9,3% 

  México 
4% 

 

2004 Brasil 
7,6% 

Argentina 
6,1% 

Chile 
2,4% 

México 
5,2% 

Uruguai 
7,6% 

Fonte: Elaboração Própria 
 
A única economia soberana que não aparece neste intervalo é a 

Venezuela que, em todos os períodos, registra taxa de inflação anual acima de 
10%. O maior índice registrado pertence a Argentina no ano de 2002, onde o IPC 
chegou a 41%, sendo importante ressaltar que, neste ano a Argentina sofreu os 
impactos provocados pela desvalorização da sua moeda. No Brasil o maior 
índice está no ano de 2002, no qual o país atingiu 12,5%.  

No indicador de dívida externa, observa-se que, os registros foram 
concentrados em  faixas distintas, na primeira de 30 a 90 milhões de dólares 
estão 33% dos casos, e na segunda, na qual estão os valores acima de 150 
milhões de dólares, aparecem 36% da amostra analisada. No caso do Brasil, é 
necessário o registro da dívida no Banco Central. 

 
Gráfico 1: Distribuição da dívida externa    

Dívida Externa em milhões de dólares

17%

33%
14%

36%

menor que 30 de 30 até 90 de 90 até 150 maior que 150
              

Fonte: Elaboração Própria 
 
O México e o Chile são similares em relação ao indicador de renda per 

capita anual, pois todos os dados estão entre 3,5 e 7 dólares correntes. 

  



 

No quesito histórico de default, a amostra coletada revelou como 
ocorrência de default, o Brasil, Argentina e Chile. 

 
6.4.2 COMPARATIVO DO DESEMPENHO BRASIL EM 

RELAÇÃO À ARGENTINA, CHILE, MÉXICO, URUGUAI E 
VENEZUELA, NA VISÃO DO RATING MOODY’S 

 
No indicador de renda per capita, o Brasil está na faixa de distribuição 

que vai de 2,68 até no máximo 3,60 dólares por pessoa. Embora os demais países 
tenham sua distribuição variando entre 2,68 dólares registrado pela Argentina em 
2002, até 7,70 dólares, o Brasil obteve melhor rating do que Uruguai, Venezuela 
e Argentina. E mesmo quando a Argentina registra no ano de 2000 uma renda 
per capita de 7,65 dólares o Brasil 3,60 dólares, ambos recebem a classificação 
B1. O que reflete que esse indicador separadamente não tem grande influência na 
avaliação de risco. 

Apresentam um PIB maior do que 500 bilhões de dólares Brasil e 
México, isso se deve ao tamanho de suas economias. Quanto a classificação 
desse indicador, somente o Chile e Venezuela obtiveram a classificação de grau 
de investimento, apresentado PIB menor que 250 bilhões de dólares. Esse 
indicador revela-se como um fator relevante na avaliação feita pelas agências de 
risco, pois todos os que apresentaram valores abaixo de 250 bilhões, com 
exceção da Venezuela, foram classificados abaixo de B1. Destaca-se nesta 
situação a Argentina no ano de 2001, que apresento um PIB de 268,7 bilhões de 
dólares e obteve a classificação Ca. A distribuição deste indicador fica expressa 
na tabela 3. 

 
Tabela 3 – Rating em relação ao PIB 

Rating da 
Moody's PIB* Países Anos 

Baa1 De 60 até 250 Chile Todos 
Baa2 Maior que 500 México 2002 a 2004 

De 60 até 250 Venezuela 1999 a 2001 Baa3 
Maior que 500 México 2000 e 2001 

Ba1 De 250 até 500 México 1999 
Brasil 2000 a 2002 e 2004 

De 250 até 500 Argentina 1999 e 2000 
B1 

Maior que 500 Brasil 1999 e 2003 
Menor que 60 Uruguai 1999, 2000, 2001 e 

2004 
B2 

Maior que 500 Brasil 1999 e 2003 
Menor que 60 Uruguai 2002 B3 
De 60 até 250 Venezuela 2002 a 2004 
Menor que 60 Uruguai 2003 Caa1 
De 60 até 250 Argentina 2003 e 2004 

Ca De que 250 até 500  
 

Argentina 2001 e 2002 

* Dado em bilhões de dólares 
Fonte: Elaboração Própria 

  



 

 
Na observação do indicador desenvolvimento econômico, observou-se 

que isoladamente esse indicador pouco influenciou na classificação de rating. O 
Brasil mesmo tendo um percentual de crescimento menor que Argentina, 
Uruguai e Venezuela, quando esses registraram um desenvolvimento maior que 
6%, obtiveram melhor classificação de risco do que estes. 

Com relação a dívida externa, repete-se a observação feita para o 
desenvolvimento econômico. Onde o Brasil mesmo registrando dívida maior que 
150 milhões de dólares em todos os anos analisados, teve um rating melhor que 
Argentina, Uruguai e Venezuela. 

Na análise do IPC percebe-se que esse indicador tem certa relevância na 
hora da definição de rating. Dos países que estavam na faixa de 10% até 25%, a 
Venezuela foi o único país a receber classificação para grau de investimento. O 
Brasil teve seu IPC variando de 2 a 25%, superando os demais por possuírem 
grandes oscilações em seu IPC nos seis anos analisados.  

Esse indicador revela que quanto menores forem as variações nesse 
indicador, maiores a chances de uma avaliação positiva. 

 
6.4.3 DESEMPENHO DOS PAÍSES A PARTIR DA ANÁLISE DE 

CLUSTER. 
 
Para análise de dados semelhantes relativos aos países estudados, 

utilizou-se a técnica multivariada de análise de cluster. Foi utilizado o método K-
Means, e arbitrado três agrupamentos. Os casos foram agrupados como segue na 
tabela 4. 

 
Tabela 4: Divisão dos Clusters 

Cluster Quantidade % 
1 18 50 
2 12 33,3 
3 6 16,7 

TOTAL 36 100 
Fonte: Elaboração Própria 
 
A denominação e as características destes agrupamentos são descritas a 

seguir: 
Cluster 1 – O grupo das grandes variações: Estão inseridos neste 

agrupamento toda  amostra da Argentina e Venezuela, dados do Chile nos anos 
de 1999, 2001 e 2004 e por fim, registros do Uruguai de 2002 a 2004. Quanto a 
dívida externa, observou-se que, somente a  Argentina registra valores acima de 
50 milhões de dólares. Pode-se observar que, os indicadores que impactaram o 
agrupamento dos dados, foram os indicadores do PIB e o Saldo das Transações 
Correntes, que foram coletados para a compreensão do indicador Balanço 
Externo, o qual não foi possível coletar. 

No indicador PIB, o menor valor deste agrupamento é de 11,8 e o teto 
está em 283,3 bilhões de dólares, ressaltando que, existem grandes diferenças 
nos volumes monetários de um país para outro, devido ao tamanho da economia, 
população, expansão territorial e outros fatores que não constituem objeto deste 
estudo. 

  



 

Nestas economias soberanas, os indicadores registrados para o 
Desenvolvimento Econômico refletiram um cenário de instabilidade, pois não é 
possível registrar um histórico positivo e/ou negativo. Outro ponto interessante 
relaciona-se com a classificação de rating, com exceção do Chile, os demais 
países demonstram grandes oscilações na escala de risco soberano. A Venezuela, 
no início no período de 1999 a 2001, está inserida no grupo Grau de 
Investimento, recebendo a avaliação Baa3. Entretanto, no ano de 2002, sua 
avaliação vai para Grau de Especulação com avaliação B3, que está cinco níveis 
abaixo da classificação anterior. 

A principal característica deste agrupamento, sem dúvida é a extrema 
variação. 

Cluster 2 – Brasil x México: Como já apontado anteriormente, esses 
países revelam dados em comum. A primeira característica marcante deste grupo 
está nos grandes volumes registrados nos indicadores de PIB e Dívida Externa. 
Se visto pelo ângulo do Produto Interno Bruto, essas duas nações podem ser 
taxadas como as maiores economias do grupo estudado. O menor valor coletado 
para o indicador PIB é de 373,4 bilhões de dólares, representando uma diferença 
percentual de aproximadamente 31,80%, para o maior valor apresentado nos 
outros grupos. 

Outro fator relevante é que ao inverso do agrupamento um, as variações 
existentes são discretas. Alterações extremas praticamente não ocorrem. Mesmo 
sendo positivamente ou não as mudanças descritas nos indicadores não 
expressam indícios de grandes preocupações. 

Tanto no Brasil quanto no México, a taxa de inflação não ultrapassa 
12,5%, embora no México seja possível perceber um histórico de queda e 
estabilização a partir de 2000. O aspecto que diferencia de maneira clara esses 
dois países, é a questão da distribuição de renda, percebida pelo indicador de 
renda per capita. O que em parte explica a classificação de rating recebida pelo 
Brasil, pois é necessário que haja uma melhor distribuição nos recursos gerados 
pelo país. 

Cluster 3 – O grupo das variáveis constantes: Este é o menor 
agrupamento, apresenta somente seis registros. Nele está incluso o Chile nos 
anos de 2000, 2002 e 2003 e o Uruguai no período de 1999 a 2001. 

A principal razão do Chile está neste grupo, deve-se ao indicador Saldo 
das Transações Correntes. Os valores capturados para este agrupamento são os 
maiores negativamente de toda a amostra colhida. 

O IPC desta seleção não ultrapassa 5,1% ao ano. Analisando toda a 
amostra do Chile e Uruguai, verifica-se que no primeiro, os históricos de 
inflação são constantes, já no caso do Uruguai, nos períodos que não estão neste 
grupo, a taxa de inflação anual mostra percentual alto. 

Na variável Rating não ocorreu alteração nas classificações que estão 
neste grupo, e o indicador do Balanço Fiscal praticamente não sofreu alterações.  
Outro indicador que merece atenção é o Desenvolvimento Econômico que no 
Chile é sempre positivo, e no Uruguai estes números são negativos. Esse pode 
ser encarado como um dos fatores que demarcam a diferença de classificação de 
rating desses países. 

 
 

  



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O objetivo desta pesquisa foi atingido, uma vez que foi possível 

verificar que mesmo o Brasil apresentando alto endividamento externo e uma 
deficiência na distribuição da renda apresenta uma avaliação de rating favorável, 
tendo em vista que os demais indicadores, quando não apresentam variações 
similares para todo o grupo, favorecem a avaliação do Brasil. 

Esta análise foi realizada, a partir da identificação e comparação das 
variáveis econômicas dos paises que fazem parte do processo de análise para a 
classificação de risco soberano, o que permite a classificação como Grau de 
Investimento ou não. 

Percebeu-se que os indicadores analisados isoladamente pouco 
justificam o rating dos países. Dessa forma, pode-se concluir que o Brasil, pelos 
seus índices econômicos, deveria estar em melhor posição que a Argentina, o 
Uruguai e a Venezuela.  

Como limitações da pesquisa estão os fatos de não terem sido 
analisados os aspectos políticos e sociais de cada um desses países, e as questões 
legais que envolvem o processo de rating.  

Como contribuições desta pesquisa é possível enumerar os aspectos 
econômicos na classificação de rating, o posicionamento do Brasil em relação 
aos demais países focados neste estudo e inferir que a avaliação do rating 
soberano reflete no rating das empresas do país e possibilita a captação de 
recursos a custos menores. 
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