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Quem nasceu na terra do futebol e do Carnaval já ouviu a batida sentença de que o Brasil é o 
país do futuro. Ou, em outras palavras, o brasileiro aprende desde cedo a acreditar que dias 
melhores virão. Uma das maiores decepções da nossa história foi a derrota na final da Copa do 
Mundo em 1950, em pleno Maracanã. A redenção viria em 1958, com a conquista na Suécia. 
Naquele ano, antes do embarque do "escrete canarinho" para a Europa, o dramaturgo e 
jornalista Nelson Rodrigues escreveu sobre as chances do futebol brasileiro: "Ser ou não ser 
vira-latas, eis a questão". Meio século depois, em 2008, um artigo no Valor relembrava a frase 
de Nelson Rodrigues. No texto, o economista Alexandre Póvoa, diretor do Modal Asset 
Management, concluía que "um pouco do nosso complexo de vira-latas foi afastado no dia 30 
de abril de 2008", numa referência à elevação da classificação da dívida soberana do Brasil 
para "grau de investimento" pela agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P). 
 
Se no futebol o complexo de vira-latas havia acabado 50 anos antes, no plano econômico o 
Brasil dava um passo importante para virar uma página na sua história - repleta de planos 
frustrados e de todo tipo de soluções mirabolantes, como tablitas, correção monetária, 
moratória, banda diagonal endógena, cortes de zeros nas mais diferentes moedas, sem falar 
nos feriados bancários. "Isso tudo virou história. Minha geração de economistas foi atraída 
para a profissão por causa do caos. A geração de hoje, por causa da estabilidade", diz Póvoa. 
A pergunta, agora, é: o que foi feito em dois anos neste país "investment grade" e o que nos 
espera no futuro? 
 
O diretor do grupo de "rating" soberano para América Latina e analista responsável pelo Brasil 
da S&P, Sebastian Briozzo, lembra que o que mais influenciou a decisão da agência, dois anos 
atrás, foi o amadurecimento institucional político e econômico do Brasil. "Isso foi ainda mais 
importante do que a melhora dos indicadores econômicos." (leia entrevista na pág. 7). 
 
A S&P foi a primeira. Quase um mês depois, em 29 de maio de 2008, a Fitch Ratings incluiu o 
Brasil no grupo de países "investment grade". O ambiente econômico se abriu ainda mais às 
expectativas de aumento no fluxo de investimentos externos diretos e para portfólio, de queda 
no custo de captação de recursos no exterior, de valorização do real e melhora no controle da 
inflação, de uma política monetária com juros reais mais baixos e, com tudo isso, de maior 
crescimento econômico. O cenário mostrava-se amplamente positivo, não fosse um detalhe de 
dimensões planetárias: a crise hipotecária nos Estados Unidos ganhava corpo e dali a três 
meses aconteceria a quebra do banco Lehman Brothers, que se transformou no marco da 
maior crise mundial desde o "crash" de 1929. 
 



"O mundo entrou em pânico entre novembro de 2008 e fevereiro de 2009. O Brasil sentiu o 
golpe, mas logo se recuperou porque os fundamentos econômicos falaram mais alto", diz Caio 
Megale, economista e sócio da Mauá Sekular Investimentos. A capacidade de absorver 
choques e as respostas dadas à crise pelas autoridades governamentais motivaram a agência 
Moody's a anunciar, no dia 22 de setembro de 2009, mais um grau de investimento para a 
dívida pública brasileira. Completava-se, assim, o circuito de avaliações das três agências de 
classificação de risco mais conceituadas do mercado internacional. "A Moody's nos deu 
'investment grade' ainda durante a crise. Em geral, outros países estavam sendo rebaixados", 
recorda Arno Augustin, secretário do Tesouro Nacional. 
 
O que aconteceu em relação às expectativas formadas desde que o Brasil recebeu grau de 
investimento pela primeira vez, há dois anos? Estudo dos professores Márcio Holland de Brito e 
Denísio Liberato, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mostra que 
o custo de captação soberana no exterior para países emergentes caiu depois que receberam o 
grau de investimento para suas dívidas. Esse custo equivale aos juros pagos pelo governo de 
um país para emitir títulos no exterior. No caso da Rússia, o custo foi reduzido de 234 pontos-
base acima dos juros dos títulos de 10 anos do Tesouro americano para 109 pontos-base (100 
pontos-base são 1 ponto percentual). No México e na Coreia do Sul, a redução deu-se, 
respectivamente, de 364 para 152 pontos-base e de 434 para 114. 
 
No caso das emissões soberanas do Brasil, o governo chegou a pagar, em novembro de 1999, 
a taxa de 14,61% ao ano em juros nominais para os títulos de 10 anos (ou 850 pontos-base 
acima dos títulos do Tesouro americano). De lá para cá, a redução das taxas seria expressiva. 
Em 2004, os juros estavam em 10,80%. Em 2007, um ano antes do grau de investimento, o 
custo de captação recuava para 6,25% ao ano. Holland de Brito observa, porém, que o custo 
caiu antes da elevação ao grau de investimento, pois os mercados já avaliavam o Brasil 
positivamente.  
 
Em função da crise financeira, a redução no custo não foi imediata, pois os prêmios de risco de 
crédito subiram no mundo todo. Mesmo assim, relativamente a outros países, o Brasil se 
destacou. Os títulos emitidos em janeiro de 2009 tiveram juros de 6,127% ao ano (370 
pontos-base), custo próximo daquele verificado pouco antes da melhoria de classificação. "As 
taxas poderão cair num futuro próximo se as condições de liquidez internacional voltarem ao 
período pré-crise e o Brasil prosseguir com boas políticas monetária e fiscal", diz Holland de 
Brito. 
 
Com relação aos investimentos externos diretos (IED), a Sociedade Brasileira de Estudos de 
Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet) mostra comportamento 
parecido dos investidores. Ou seja, vieram com entusiasmo antes do grau de investimento, 
mas se retraíram com a crise mundial. Provavelmente, teriam se retraído mais se o país não 
tivesse o grau de investimento. Luís Afonso Lima, presidente da Sobeet, menciona que um 
estudo com nove países (África do Sul, Bulgária, Chile, Israel, México, Polônia, Rússia, 
Romênia e Tunísia) mostrou que o IED cresceu 45% no biênio que antecedeu o grau de 
investimento e 174% no biênio posterior. No Brasil, o investimento externo direto aumentou 
60,8% no biênio que precedeu o anúncio da S&P, mas terá tido aumento de apenas 32,9% no 
biênio posterior, considerando que em 2010 o IED no Brasil deve somar US$ 45 bilhões. "Esse 
foi o impacto da crise. Mas a tendência é de aumento do investimento direto nos países 
emergentes, incluindo o Brasil." 
 
Dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) 
apontam que os países em desenvolvimento recebiam apenas 16,9% dos investimentos 
externos totais em 1980. Esse porcentual atingiu 43,3% em 2008 e deve chegar a 51% em 
2011. Pesquisa da Unctad com 400 executivos de multinacionais revela que no próximo ano o 
Brasil ocupará a quarta posição entre os destinos preferidos dos investidores, ficando atrás só 
da China, Estados Unidos e Índia. Em 2007, o Brasil estava na 14ª posição entre os receptores 
de IED. Em 2008 já era o 10º. 
 
Na Bolsa de Valores de São Paulo, a participação do investidor estrangeiro praticamente 
dobrou no ano que antecedeu o grau de investimento. Em 2006, o volume total de capital 



externo em compra e venda de ações, que inclui tudo que entrou e saiu do mercado em 
dinheiro estrangeiro, ficou em R$ 598 bilhões. No ano seguinte, esse movimento pulou para 
R$ 1,199 trilhão, num claro movimento de antecipação. Em 2008, ano do grau de investimento 
e do auge da crise mundial, o volume subiu mais um pouco, chegando a R$ 1,375 trilhão, para 
ficar praticamente estável em 2009 (R$ 1,3 trilhão). 
 
"É difícil avaliar as consequências do grau de investimento na economia brasileira, porque o 
mundo entrou em crise", diz Edward Amadeo, economista-chefe da Gávea Investimentos. "Mas 
o fato é que, nos últimos seis meses, depois do olho do furacão, as perspectivas para a 
economia brasileira são muito boas." Para Amadeo, o grau de investimento é uma espécie de 
selo concedido ao Brasil pelos seus fundamentos macroeconômicos. Ele destaca a estabilidade 
social e o movimento de redução da pobreza, com a incorporação de mais pessoas ao mercado 
de consumo. "As agências não olham para esse tipo de indicador, mas ele é importante para o 
futuro." 
 
Póvoa observa que "o grau de investimento não é uma panaceia que resolverá todos os 
problemas do Brasil". Mas, acrescenta, há investidores globais que só dirigem seus recursos 
para países que têm a chancela do grau de investimento. São os casos, por exemplo, dos 
grandes fundos de pensão e das seguradoras, que têm um perfil mais conservador. Outros 
investidores só compram papéis de países que são grau de investimento por três agências de 
risco de crédito. "O Brasil entrou no radar desses investidores, mas a crise fez com que eles 
ficassem cautelosos com relação a qualquer tipo de risco." 
 
Póvoa destaca a questão dos juros altos no Brasil. Afinal, uma das consequências do grau de 
investimento é a redução dos juros reais. No dia 30 de abril de 2008, lembra, a taxa básica de 
juros (Selic) estava em 11,75% ao ano. Agora está em 8,75%. "Muito dessa redução deu-se 
por causa da crise. O Banco Central reduziu os juros para estimular a economia. Em dezembro 
deste ano a Selic poderá estar em 11,5%, muito perto da taxa de dois anos atrás." Póvoa 
acredita, no entanto, que não são apenas os juros baixos que poderão estimular investimentos 
na economia para que o país tenha um crescimento sustentável de longo prazo. "Ainda 
precisamos das famosas reformas estruturais, como na carga tributária e nos custos 
trabalhistas." 
 
Em relação aos juros, Holland de Brito também lembra que a taxa real tende a cair quando um 
país ganha grau de investimento, pois o risco percebido para investir em papéis da dívida de 
seu governo é menor. De 2000 a 2007, diz, os países de "grau especulativo" tinham juro real 
na faixa dos 5,5%, enquanto o juro real era de 2% a 3% em países com grau de investimento. 
"O problema é que o Brasil tem um histórico de juros reais altos. Até 2007, estavam em 10%. 
Hoje, estão na casa dos 4,5%." O professor da FGV acredita que o juro real poderá cair ainda 
mais nos próximos três anos. "É só manter políticas monetária e fiscal consistentes, ter 
paciência e não ficar esperando por reformas, mas fazê-las na medida do possível." 
 
Também agências governamentais dos países ricos destinam mais garantias e crédito para 
países que são grau de investimento. O Banco Europeu de Investimento tem uma linha 
destinada a projetos de combate às alterações climáticas, de € 3 bilhões. Os países elegíveis 
para usá-la, no entanto, têm de ser grau de investimento. Como o Brasil entrou nessa 
categoria, o BNDES recebeu € 500 milhões para repassar a esses projetos. A Saci, agência de 
fomento do governo italiano, passou a fazer empréstimos em reais no mercado interno pela 
primeira vez neste ano, o que só faz em países "investment grade".  
 
De forma geral, tem crescido o fluxo de recursos e investimentos externos para o país, 
inclusive de renda variável. Para Arno Augustin, este é um momento para se fazer uma crítica 
à volatilidade do capital financeiro internacional. "O G-20 precisa construir mecanismos de 
regulação nos mercados, para impedir novas crises", afirma. 
 

 
 
Ainda há degraus para o Brasil subir nessa escada 
Mario Rocha  
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lexandre Póvoa, da Modal Asset Management: "Grau de investimento 
não é panaceia que resolverá todos os problemas do Brasil" 

 
No ano em que completa 150 anos de existência e com escritórios em 23 países, a Standard & 
Poor's continua a ser alvo de críticas, junto com suas principais concorrentes, Moody's e Fitch 
Ratings, por não terem antecipado as duas crises que abalaram a economia mundial 
recentemente - a das hipotecas "subprime", nos Estados Unidos, e depois a de alguns países 
europeus (Portugal, Irlanda, Islândia, Grécia e Espanha). Mesmo assim, os mercados 
acompanham em tempo real suas avaliações de risco de crédito para países e empresas. E 
continuam a reagir prontamente ao que dizem em seus relatórios, vendendo ou comprando 
ativos. 
 
"As crises não foram antecipadas por vários agentes do mercado, que não esperavam que elas 
fossem acontecer. Não fomos os únicos", afirma Sebastian Briozzo, diretor do grupo de 
"rating" soberano para a América Latina e analista responsável pelo Brasil na Standard & 
Poor's. No caso dos Estados Unidos, diz, os agentes econômicos tiveram uma resposta 
diferente daquela que os modelos de avaliação mostravam. "Hoje, esses modelos estão mais 
conservadores e refletem melhor a realidade." No caso europeu, Briozzo diz que a situação 
fiscal da Grécia, que ganhou maior visibilidade, é bastante difícil, mas trata-se de um país 
integrado à Zona do Euro, o que lhe garante uma rede de proteção. "O fato é que o 'rating' 
continua sendo um parâmetro importante para os investidores. 
Briozzo também recorda que o grau de investimento concedido aos títulos da dívida brasileira 
veio quando a crise hipotecária americana já estava em andamento. "Avaliamos que o Brasil 
estava preparado para enfrentar a crise. Era uma hipótese que tínhamos na época e que o 
tempo mostrou ser correta." Sobre essa questão de erros e acertos, Briozzo faz uma 
comparação com o futebol: "É fácil dizer o resultado do jogo com o jornal da segunda-feira na 
mão". 
 
O conceito de "rating" de um país, observa Briozzo, está 
relacionado à capacidade e à boa vontade que um governo 
tem de honrar suas dívidas. "Não estou falando que 
os padrões de vida naquele país são melhores ou 
piores." Ele faz questão de separar o que é o "rating" do 
que é o risco país, que diz respeito à qualidade do 
ambiente de negócios. "No caso do Brasil, o 'rating' 
soberano e o risco país 
andam juntos."  
 
Em países como Rússia e 
Venezuela, a situação é 
diferente. Trata-se de 
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Marcio Holland de Brito, da FGV/SP: "As taxas 
(para os títulos do país) poderão cair se as 
condições de liquidez internacional voltarem ao 
período pré-crise e o Brasil prosseguir com 
boas políticas monetária e fiscal" 



países com renda elevada na produção de petróleo, com dívidas muito baixas. E isso é 
importante na avaliação do "rating". Mas "são países com forte influência do governo no setor 
privado e, nesse sentido, o Brasil tem uma situação muito melhor". 
 
No Brasil, diz Briozzo, as instituições são fortes. "Houve mudança de partido político e de 
status ideológico no governo, sem que isso alterasse substancialmente a política econômica. 
Este ano, haverá eleições novamente, com resultado ainda em aberto. Cada partido tem sua 
agenda política própria, mas os investidores não estão preocupados, porque não enxergam 
possibilidade de mudanças econômicas." Além disso, ele também destaca, o Brasil tem uma 
estrutura econômica diversificada, o que o torna mais atraente do que outros países 
emergentes. 
 
Briozzo diz que há espaço para que o "rating" da dívida soberana brasileira suba mais. Mas no 
meio desse caminho está a questão fiscal. "Foi importante para o Brasil fazer superávits 
primários durante dez anos, mas é preciso fazer uma reforma nessa área." Segundo ele, o 
governo brasileiro precisa ser mais eficiente em seus gastos. Mas ressalva: "Sei que isso é um 
tema sensível no Brasil. Então, as mudanças deverão ser graduais e não de uma só vez."  
 
O ritmo de crescimento econômico é outra fragilidade apontada pelo executivo da S&P. "O 
Brasil mostrou que está preparado para enfrentar choques econômicos. Mas também precisa 
mostrar que pode crescer a taxas mais elevadas do PIB, acima de 4% ou 5% ao ano." Para 
isso, diz Briozzo, o país precisa se modernizar, com a adoção de uma agenda microeconômica 
que contemple, por exemplo, menos tempo para se abrir uma empresa, redução de custos 
trabalhistas e reforma tributária. 
 

 
 
A lógica das agências é a lógica dos credores 
Cristiane Perini Lucchesi  
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Paul Kanjorski, deputado americano: "Essas agências foram 
elevadas a um status de divindade; quando dão a nota 
'AAA', você pode pegar todo o dinheiro de sua mãe e investir 
naquela dívida, que estará fazendo a coisa certa"  

  
Não é de hoje que as agências de classificação de risco de crédito recebem críticas por erros 
crassos em notas dadas a países, empresas ou carteiras de investimentos. Apesar disso, 
bancos, investidores, emissores e governos do mundo todo continuam se importando com o 
que elas dizem. O governo brasileiro se esforçou, e muito, para conseguir se enquadrar nos 
padrões exigidos por essas empresas e chegar ao grau de investimento - selo de investimento 
não especulativo e ampliar o fluxo externo de recursos ao país. 
 
Um golpe que parecia fulminante na reputação das agências de "rating" veio na crise de 
inadimplência das hipotecas americanas, que começou em 2007, mas cujos efeitos nefastos 
vivemos até hoje. A Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch Rating deram, sem exceção, a nota 
máxima "AAA" às parcelas consideradas de menor risco de carteiras montadas com títulos ou 
derivativos vinculados aos empréstimos imobiliários americanos. Essas carteiras, que em 
inglês ficaram conhecidas como CDOs ("collateralized debt obligations"), logo se mostraram 
um verdadeiro "lixo tóxico", o mico do mico entre todos os investimentos. O não pagamento 



generalizado de mutuários e a quebradeira de bancos e seguradoras que tinham dado 
garantias nesses pacotes fizeram virar pó inclusive as parcelas antes consideradas seguras. E 
a nota "AAA" só deveria ir para os investimentos mais seguros do mundo, nos quais o risco de 
calote praticamente inexiste, como os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. 
 
Apoiados na avaliação das agências de "rating", investidores conservadores de todo o mundo 
perderam muito dinheiro. Alguns até quebraram. Como as três principais empresas de 
classificação de risco de crédito puderam errar tanto? Foi simples incompetência dos analistas 
ou houve vontade deliberada de enganar alguém? As agências ganharam alguma coisa com 
isso, além de mais uma mancha em sua imagem? E, se erram tanto, por que o mercado 
continua a se importar tanto com elas? 
 
"Essas agências foram elevadas a um status de divindade, de forma que quando elas dão a 
nota 'AAA' para algo, você pode pegar todo o dinheiro de sua mãe e investir naquela dívida, 
que estará fazendo a coisa certa", disse o congressista americano Paul Kanjorski, do Partido 
Democrata. 
 
Logo depois que a crise estourou, investidores revoltados começaram a pedir mudanças nas 
regras, para que as agências pudessem ser processadas pelos prejudicados por seus erros. 
Bravatas de políticos dos países ricos, pressionados por sua baixa popularidade em meio a 
uma recessão sem precedentes, encheram os jornais. 
 
Kanjorski levantou uma das principais críticas: o conflito de interesses inerente à atividade. 
Moody's, Standard & Poor's e Fitch Rating são contratadas para dar a nota de risco de crédito 
justamente pela empresa que vai receber a nota. Se não gosta do "rating" que recebeu, a 
empresa pode pedir seu cancelamento e a agência deixa de receber sua receita periódica. A 
agência teria interesse em dar a melhor nota possível para a dívida de uma empresa ou para 
uma carteira, pois, se não o fizer, sua concorrente o fará. Nervoso, Maurice Greenberg, ex-
chairman da seguradora AIG, foi ao ponto de sugerir a criação de uma agência de "rating" 
pública e "a remoção de qualquer incentivo de lucro" à atividade. 
 
Uma comissão da União Europeia chamada a avaliar o tema fez também críticas com relação 
às falhas metodológicas dessas agências. Seus modelos de avaliação de risco levam sempre 
em consideração dados sobre o comportamento passado de um ativo. Como ainda não tinham 
dados armazenados em quantidade suficiente sobre o mercado de financiamento imobiliário 
para os mutuários de menor renda ("subprime") nos Estados Unidos, essas agências acabaram 
subestimando o risco dos CDOs. 
 
As agências parecem também ter avaliado erroneamente a correlação entre os vários 
empréstimos, disse a comissão da União Europeia. Nos tradicionais modelos matemáticos de 
avaliação de carteiras, a diversificação de ativos é sempre vista como forma de reduzir o risco. 
Afinal, a probabilidade de todos os mutuários atrasarem o pagamento ao mesmo tempo é 
pequena. Se isso acontecer, há a garantia real do imóvel. O que as agências deixaram de 
avaliar foi o impacto que um aumento nos juros básicos do Fed, banco central americano, teria 
nas prestações. E o impacto de um não pagamento generalizado de mutuários de renda baixa 
em toda a carteira dos CDOs. Olharam para o modelo matemático, mas esqueceram a 
realidade: um tombo no preço dos imóveis poderia tornar insuficientes as garantias para o 
pagamento da dívida. Para piorar, bancos com classificação de risco "AAA" e seguradoras, que 
garantiam as carteiras de CDOs, começaram a passar por maus bocados. 
 
Aos perceber o desmoronamento do castelo, as agências passaram a rebaixar as notas dos 
CDOs. Mas, à medida que faziam isso, pioravam a situação para os investidores, bancos e 
seguradoras e causavam mais aperto de liquidez. Afinal, os investidores exigem mais garantias 
para carregar o crédito com "rating" mais baixo. O mesmo aconteceu com a AIG, que teve 
cada vez mais dificuldades de caixa à medida que seu "rating" era rebaixado. Essa foi outra 
crítica às agências: quando baixam suas notas tarde demais, depois que o mercado já 
percebeu que o crédito é ruim, acabam colaborando para agravar o aperto. 
 



Mesmo após as críticas e as bravatas, pouco mudou no mundo do "rating". Metodologias foram 
ajustadas e mais transparência foi adotada. Há a intenção de exigir regras mais rígidas de 
conduta e maior separação entre departamentos, de forma a reduzir conflitos de interesse. No 
entanto, mesmo na lei que vai ao Senado americano agora, já aprovada na Câmara, as 
mudanças são cosméticas. 
 
Na verdade, as agências vão até ganhar mais importância e fontes de receita. Com as novas 
regras de alavancagem dos bancos, conhecidas como Basileia 2, as instituições financeiras que 
não desenvolverem modelos próprios de risco poderão usar os da Moody's, da Standard & 
Poor's e da Fitch Ratings. 
 
Há mais de 20 anos, as empresas de análise de risco de crédito vêm se tornando cada vez 
mais fundamentais para o mercado de títulos de dívida e ações globalizado, que não existiria 
sem elas. Investidores da Ásia não têm alguém para olhar detalhadamente o risco de calote de 
uma empresa do outro lado do mundo, na Colômbia ou no Peru, e comparar com uma 
empresa no Cazaquistão. Se tivessem de pagar por essa análise, gastariam demais e a 
existência desses fundos seria inviável. E o fluxo de recursos de investimento, inclusive direto, 
ficaria mais limitado. 
 
As notas dadas pelas agências de "rating" têm a vantagem de proporcionar uma referência 
única para todos: seguem um padrão global e são fáceis de entender, mesmo pelo investidor 
mais leigo. O "AAA" é o menor risco. Do "BBB-", que é o rating do governo do Brasil, para cima 
fica a categoria de crédito que atingiu o grau de investimento. Abaixo do "grau de 
investimento", ficam os títulos mais arriscados, o investimento mais especulativo. Do "CCC+" 
até o "D" é a inadimplência. 
 
As agências erram juntas, mas continuam respeitadas porque usam critérios de análise e 
modelos matemáticos semelhantes, com os quais o mercado concorda. Elas olham indicadores 
financeiros e de alavancagem que os bancos credores sempre consideraram importantes ao 
fazer um empréstimo. A lógica das agências se mistura com a lógica dos credores e dos 
acionistas no chamado mercado global, que depende delas para existir. As agências erram, 
mas ao menos constituem alguma referência. Ruim com elas, pior sem elas. 
 
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 10, n. 496, p. 4-9, 23, 24 e 25 abr. 2010. 
 


