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Resumo 

Este artigo tem como objetivo realizar uma investigação empírica acerca das relações entre episódios 
atípicos nos fluxos de capitais e crises financeiras. Utiliza-se um modelo empírico de crises financeiras 

probit multinomial que testa a relação entre episódios atípicos nos fluxos de capitais e crises financeiras 
para uma amostra de dados em painel e anuais de 161 países de economias avançadas e mercados 
emergentes e economias em desenvolvimento para o período de 1970-2017. Os resultados indicam que: 
existem evidências que episódios atípicos nos fluxos de capitais aumentariam a probabilidade de crises 

bancárias e cambiais, entretanto os estes efeitos são menores que aqueles apresentados na literatura 
empírica já existente. Não foram encontrados resultados estatisticamente significantes que apontem uma 
ligação entre fluxos de capitais e crises soberanas. O trabalho contribui para literatura: i) realizando uma 
investigação empirica utilizando uma grande e extensa base de dados; ii) são estimados modelos para três 

tipos de crises financeiras (crises soberanas, cambiais e bancárias); iii) são utilizados três distintos 
estimadores da família PROBIT (Pooled Probit, Random Effect Probit e Random Effect Probit - Mundlak); 
iv) são utilizadas 7 medidas de identificação de episódios atípicos nos fluxos de capitais.  

Palavras-chaves: Fluxos de capitais, Crises financeiras, Episódios atípicos nos fluxos de capitais. 

JEL: F41, G01 

 

 
 

Abstract 

This paper objective is to analyzes the relationship between unusual capital flows movements, identified in 
the literature as surges, and financial crisis. An Early Warning System (EWS) model, based on a 
multinomial probit model is estimated to test the relationship between surges in capital flows and financial 

crises for a sample of 161 advanced economies and emerging markets and developing countries for the 
period of 1970-2017. The results indicate: the existence of evidence of relationships between capital surges, 
banking and currency crisis, where capital surges increase the probability of occurrence of this crisis, 
however the baseline estimated was considerably smaller than other research ; the relationship between 

capital surges and sovereign crises could not be established.  This scientific paper contributes to the 
literature: i) conducting an empirical investigation using a large and extensive database ; ii) models are 
estimated for three types of financial crises (sovereign, foreign exchange and banking crises);  iii) three 
different estimators of the PROBIT family are used (Pooled Probit, Random Effect Probit and Random 

Effect Probit - Mundlak); iv) 7 measures are used to surges in capital flows. 

Keywords: Capital Flows, Financial Crises, Surges 

JEL: F41, G01 
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1 Introdução 

As inúmeras crises financeiras que atingiram de forma mais proeminente os mercados emergentes e em 
desenvolvimento nos anos 90, tiveram efeitos negativos consideráveis na economia real. Tal fenômeno 
demandou uma rápida resposta de economistas e legisladores. Como resultado, organizações multilaterais 
e instituições do setor privado começaram a desenvolver o que viria a ser chamado de modelos de Early 

Warning System (EWS). Estes modelos foram elaborados com a intenção de antecipar se e quando países 
individuais experimentariam crises financeiras. O Fundo Monetário Internacional (FMI) rapidamente 
tornou-se um das mais importantes instituições na produção de modelos EWS, especialmente para 
economias dos mercados emergentes (EMEs), sendo os trabalhos de Kaminsky, Lizondo e Reinhart (1998) 

e Berg e Pattillo (1999b) marcos fundamentais para o desenvolvimento de toda uma família de modelos e 
literatura que tenta antecipar esses fenômenos tão custosos para as economias. 

No contexto de tais modelos, este artigo pretende explorar as relações entre episódios atípicos nos fluxos 
de capitais e a probabilidade de ocorrência de crises financeiras. Episódios atípicos nos fluxos de capitais, 
chamados de “surtos” ou “bonanças” nos fluxos de capitais  são episódios que se observa rápidos e 
excessivos fluxos de capitais na direção de determinado país durante certo período, caso tais fluxos de 

capitais sejam suficientemente grandes diz-se que este país experimentou um episódio atípico nos fluxos 
de capitais. Neste artigo será investigado a relação entre episódios atípicos nos fluxos de capitais e 
probabilidades de ocorrência de crises soberanas, cambiais e bancárias.  

A literatura empírica acerca dos efeitos de episódios atípicos nos fluxos de capitais sobre a probabilidade 
de crises financeiras é relativamente pequena. Sendo o objetivo deste artigo a realização de uma 
investigação empírica das relações entre episódios atípicos nos fluxos de capitais e crises soberanas, crises 

cambiais e crises bancárias. São utilizados dados para um conjunto amostral de 161 países dos anos de 1970 
a 2017. Será realizada inicialmente uma análise não-paramétrica baseada nos cálculos de frequências e 
probabilidades condicionais e incondicionais dos eventos de crises financeiras, posteriormente será 
realizada uma investigação econométrica contando com uma sequência de modelos de resposta binária. Os 

resultados indicam em linhas mais gerais que: existem evidências de ligações entre episódios atípicos nos 
fluxos de capitais e crises bancárias e cambiais, onde estes aumentariam a probabilidade da ocorrência 
dessa crises, entretanto em um menor patamar do que aquelas apresentadas em outras investigações 
(Reinhart e Reinhart, 2009; Caballero, 2012; Ghosh, Ostry e Qureshi, 2016). Entretanto a ligação não é tão 

clara quando tenta-se relacionar episódios atípicos nos fluxos de capitais e crises soberanas.  

O trabalho contribui para literatura nos seguintes aspectos: longo período amostral, com dados anuais dos 

anos 1970 a 2017 e um extenso grupo de países tanto de economias avançadas (34) quanto de economias 
emergentes e em desenvolvimento (127), totalizando 161 países; ampla análise econométrica dos episódios 
atípicos nos fluxos de capitais, utilizando-se de sete medidas de identificação de episódios atípicos e analise 
da curva ROC (receiver operating characteristic), que permite avaliar o desempenho geral dos modelos; 

são apresentados resultados de três distintos estimadores da família PROBIT (Pooled Probit, Random Effect 
Probit e Random Effect Probit - Mundlak) para três tipos de crises financeiras, sendo estas, crises soberanas, 
cambiais e bancárias. 

O artigo é divido em cinco seções. A primeira seção é composta por esta introdução, uma segunda seção 
traz uma recuperação teórica e empírica das relações entre episódios atípicos de fluxo de capital e crises 
financeiras, uma terceira seção apresenta os procedimentos metodológicos utilizados, e por fim, uma quinta 

seção com as considerações finais. 

2 Síntese da literatura teórica e empírica 

2.1 Episódios atípicos de fluxos de capitais e crises financeiras: A literatura teórica  

A globalização financeira (como predito pela teoria neoclássica do crescimento) permitiria em princípio 
uma melhor alocação internacional das poupanças e investimentos, assim como a suavização das curvas de 
consumo. Toda via observa-se também, incrementos nas vulnerabilidades associadas a fluxos 

internacionais de capital. Enquanto um processo de integração financeira suportaria um crescimento na 
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renda de longo-prazo, este poderia representar também dificuldades de gerenciamento macroeconômico em 
decorrência de um maior risco de superaquecimento econômico, boom-and-bust de crédito e preços de 
ativos e abruptas reversais nos fluxos de capitais. Enquanto, não existe um consenso claro na literatura a 

respeito das ligações entre o processo de globalização financeira e crises financeiras, existe uma percepção 
convencional que episódios atípicos nos fluxos de capital aumentam a fragilidade de sistemas financeiros 
e o risco de abruptas reversais de entradas de fluxos de capitais  (Furceri, Guichard e Rusticelli, 2012). 

Episódios atípicos nos fluxos de capital podem aumentar vulnerabilidades e riscos financeiros através de 
diversos canais. Um primeiro canal diz respeito a relação entre episódios atípicos nos fluxos de capital e 
regimes cambiais e taxas de câmbio. Episódios atípicos nos fluxos de capitais podem estar associados com 

grandes apreciações cambiais, estas podem levar a situações de perda de competitividade, aumento na 
probabilidade de ajustes na taxa de câmbio e desencadeamentos de ataques especulativos a moeda 
doméstica.  Grandes entradas de f luxo de capitais, quando não esterilizados, podem também levar ao 
incremento da inflação e volatilidade da inflação, contribuindo para riscos de superaquecimento econômico  

(Eichengreen, 2003). 

Um segundo ponto diz respeito ao aumento da possibilidade de reversais abruptas nos próprios fluxos de 

capitais. Episódios atípicos nos fluxos de capitais podem levar a um enfraquecimento dos fundamentos da 
economia, aumentando a diferença entre o nível (baseado nos fundamentos) de equilíbrio de  fluxos de 
capitais e seu nível real, assim aumentando a probabilidade de ajustes abruptos. Estes, podem causar efeitos 
duradouros de contração no produto, especialmente na presença de regimes cambiais fixos. Um terceiro 

canal diz respeito a preços dos ativos e booms de crédito. Episódios atípicos nos fluxos de capital podem 
levar pressões por aumentos nos preços dos ativos, aumentando a exposição da economia a rápidas 
expansões de crédito alimentadas por investimento estrangeiro, este movimento pode ser rapidamente 
revertido em bust quando os fluxos de capitais passar a fluir no sentido inverso (McKinnon e Pill, 1996). 

Por fim, dado a grande interconexão entre crises bancárias, cambiais e soberanas, a ocorrência de um tipo 
de crise pode encabeçar a ocorrência de outro ou outros tipos de crises. Uma variedade de modelos teóricos 

já foram propostos na literatura explicando as relações entre crises bancárias, cambiais e soberanas, como 
o caso de Stoker (1994) e Mishkin (1996). De acordo com estes modelos, choques externos podem ser 
transmitidos para o sistema bancário doméstico, através de problemas relacionados a ocorrência de grandes 
desvalorizações cambiais e grande parte dos passivos bancários serem denominados em moeda estrangeira. 

Outra rota possível, partiria de crises bancárias para crises de balanço de pagamento e soberanas. Crises 
bancárias levariam a grandes contrações no produto, seguidas por grandes desvalorizações cambiais e 
quedas nas entradas de fluxo de capitais. É também teorizado que crises bancárias e crises externas teriam 
causas comuns, no que ficou conhecido como episódios de crises gêmeas (Kaminsky e Reinhart, 1999). 

Estes argumentos são comumente suportados pela literatura empírica (EICHENGREEN, 2003; 
EDWARDS 2007; REINHART e REINHART, 2009; CABALLERO, 2016) 

2.2 Episódios atípicos de fluxos de capitais e crises financeiras: A literatura empírica  

A literatura empírica que tenta prever o momento exato de ocorrências de crises financeiras percorreu um 

grande trajeto desde sua concepção ainda nos anos 90, tais trabalhos, normalmente utilizam-se de modelos 
probabilísticos de crises financeiras (os EWS), para amostras de países desenvolvidos e países emergentes 
e em desenvolvimento. A literatura sobre modelos empíricos de crises financeiras EWS pode ser 
subdividida em duas abordagens. A primeira abordagem contempla estudos que utilizam métodos 

paramétricos (probit, logit) e a segunda instrumentos não paramétricos (extração de sinal) para estimar 
modelos empíricos de crises financeiras. Os estudos empíricos que tratam especificamente das relações 
entre crises financeiras (crises de balanço de pagamento, cambiais, de dívida e bancárias) a episódios 
atípicos nos fluxos de capitais, ainda são relativamente escassos. A seguir será apresentado uma revisão da 

literatura empírica de episódios atípicos nos fluxos de capitais e probabilidade de crises financeiras. 

Reinhart e Reinhart (2009) pode ser considerado o artigo que marca uma nova fase n os trabalhos que tentam 

relacionar episódios atípicos de fluxo de capitais e crises financeiras. Apresentando um algoritmo para 
identificação de episódios de bonanças nos fluxos de capitais, o estudo utiliza mais de 181 países de 
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economias avançadas e emergentes, durante o período de 1980 a 2007,  para dados anuais e em painel. O 
artigo cataloga e sistematiza a identificação de episódios atípicos nos fluxos de capitais posteriormente  
fazendo comparações entre modelos logit (de efeito fixo) condicional e incondicional. Padrões nos 

episódios atípicos nos fluxos de capitais apontam para um maior frequência de tais acontecimentos nos 
períodos mais recentes onde as restrições para a circulação de capitais foram relaxadas quase que em todo 
mundo, fatores do tipo “push” (preços da commodities, taxa de juros internacional e crescimento das 
maiores economias do mundo) tem um efeito sistêmico na fluxos de capitais global. Bonanças estão 

associadas com uma maior probabilidade de crises financeiras. 

Furceri, Guichard e Rusticelli (2012) é um trabalho que investiga a relação  entre episódios atípicos de 

entrada de capital e a probabilidade de crises bancárias, cambiais e de balanço de pagamento. Utilizando 
um painel para dados anuais com até 100 países, de economias desenvolvidos e emergentes, datando de 
1970 até 2007, utilizando-se de um estimador pooled probit com erros robustos. Os resultados apontam que 
episódios de grandes entradas de capital aumentam substancialmente a probabilidade de ocorrência de 

crises bancárias e cambiais por dois períodos que se seguem, sendo o efeito sobre crises do balanço de 
pagamento especialmente fortes. Os efeitos dos episódios atípicos de entrada de capital, são diferentes 
dependendo do tipo de fluxos que caracteriza o episódio. Fluxos de capita is do tipo dívida contribui de 
forma significante para probabilidade de crises bancárias, cambiais e de balanço de pagamentos, enquanto 

do tipo equity e FDI, tem efeito negligenciável. 

Catão e Milesi-Ferretti (2014) examinam os determinantes de crises externas, focando no papel que 

passivos estrangeiros e suas composições exercem. A amostra é composta por 69 países desenvolvidos e 
em desenvolvimento para dados anuais para do período de 1970 – 2011, usando um modelo probit 
multivariado para efeitos fixos para dados em painel. Os autores encontram que ao se decompor o passivo 
externo líquido, em ativos brutos e passivos brutos não aumentam o poder de predição de crises, conta 

corrente é um poderoso preditor e juntamente com reservas internacionais reduzem a probabilidade de 
crises, por fim, um modelo probit parcimonioso apresenta um bom poder preditivo.  

Ghosh, Ostry e Qureshi (2016) com o objetivo de responder quando os episódios atípicos nos fluxos de 
capitais terminam em crises financeiras, utilizam uma amostra de 53 países de economias emergentes, do 
período de 1980 a 2014, para dados anuais, com um modelo probit de efeitos fixos. Em um primeiro estágio, 
conseguiu-se fazer a ligação entre episódios atípicos de entrada de capitais e aumentos na probabilidade de 

crises financeiras, apontando que durante episódios atípicos nos fluxos de capitais a probabilidade de crises 
financeiras é três vezes maiores que em tempos “normais” (20 porcento contra 6 porcento). Mudanças na 
taxa de juros global, preços de commodities e aversão ao risco são fortemente associados com crises, 
quando comparadas com suas probabilidades incondicionais, mudanças nas determinantes aumentam a 

probabilidade de crises financeiras. 

Caballero (2016), realiza um estudo que tenta articular dois argumentos: episódios de bonanças de fluxo de 

capital aumentam a probabilidade de crises bancárias sistêmicas e esse (suposto) aumento na probabilidade 
viria não necessariamente na forma de mecanismos de boom de empréstimos. Utilizando-se da definição 
de bonanças apresentadas por Reinhart e Reinhart (2009), juntamente com definições de crises exposto no 
banco de dados de crises de Laeven e Valencia (2013, atualizado em 2018), juntamente com uma 

combinação de variáveis de controle é feita uma análise utilizando um painel desbalanceado com 146 países 
de mercados avançados e em desenvolvimento. Sendo utilizando um estimador logit de efeitos aleatórios 
(RE) corrigidos utilizando a estratégia de Mundlak (1978), logit RE-Mundlak. Sendo apontado que 
episódios atípicos nos fluxos de capitais incrementam (em mais de três vezes) a probabilidades de crises 

bancárias (4% para 14%), não necessariamente somente pelo processo de boom nos empréstimos. 

A revisão da literatura empírica aponta para um grupo recorrente de variáveis explicativas que apresentam 

um relativo sucesso na explicação de ocorrências de crises financeiras, dentre elas, o nível de 
endividamento público, o crescimento do crédito, desvio do crescimento do produto de sua tendência de 
longo prazo, índice de sobrevalorização cambial e reservas totais sobre o GDP são as de maior sucesso. O 
método de identificação de episódios atípicos nos fluxos de capitais, assim como a opção de utilização de 

medidas brutas ou liquidas de fluxo de capital são muito importantes. Medidas brutas de fluxo de capital e 
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a utilização de estimadores do tipo probit ou logit, aparecem com certa regularidade na literatura. Fluxos 
de capitais do tipo FDI, parecem contribuir menos para aumento da probabilidade de crises bancárias e 
cambiais, do que fluxos de capitais do tipo portfolio e outros investimentos. Episódios atípicos nos fluxos 

de capitais contribuem aumentam em até três vezes as probabilidades básicas de crises bancárias e cambiais, 
nenhum trabalho conseguem estabelecer uma relação estatisticamente significativa relacionando episódios 
atípicos nos fluxos de capitais e crises soberanas. 

3 Procedimentos metodológicos 

3.1 Especificação dos modelos e estimadores 

Abordagem não-paramétrica 

A abordagem não-paramétrica explora a relação entre crises financeiras e episódios atípicos nos fluxos de 
capitais baseando suas análises em frequências, probabilidades condicionais e testes de independência chi-

squared, trabalhos como Kaminsky e Reinhart (1999), Reinhart e Reinhart (2009); Furceri et al. (2012), 
Caballero (2016) utilizam abordagem semelhante. Os testes de independências são apresentados utilizando 
tabulações bidirecionais (two-way) onde crises soberanas, cambiais e bancárias são apresentadas nas linhas 
e episódios atípicos apresentados nas colunas, sendo variáveis binárias, que assumem valor 1 quando se 

observa determinado estado, e 0 caso contrário. A significância estatística das análises das probabilidades 
condicionais ou incondicionais é garantida pelos diversos testes de independência vinculados a tais 
probabilidades, logo, para os três testes apresentados, rejeitando-se a hipótese nula de independência dos 
eventos, existiriam relações estatisticamente significantes nos eventos analisados. 

A análise das frequências permite o cálculo de probabilidades condicionadas ou não por episódios atípicos 
nos fluxos de capital. A probabilidade incondicional é simplesmente a probabilidade de um evento ocorrer, 

refere-se à probabilidade de ocorrência de um evento que não é condicionado a outro evento, é expresso 
por P(A). A probabilidade condicional é a probabilidade de ocorrência de um evento dado que, outro evento 

tenha ocorrido. É denotado por P(A|B). Caso episódios atípicos nos fluxos de capitais, ou bonanzas, tornem 

países mais propensos a crises financeiras, a probabilidade condicional, isso é , P(𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒𝑖|Bonanza𝑖) deverá 
ser maior que sua probabilidade incondicional P(𝐶𝑟𝑖𝑠𝑒𝑖).  

Abordagem econométrica 

A equação para a probabilidade de ocorrência de crises financeiras será especificada na forma de um 

modelo não linear de dados em painel: 

𝑦 ∗𝑖,𝑡=  𝑥𝑖,𝑡 + 𝑐𝑖 +  𝑣𝑖,𝑡                                        𝑖 = 1,2, … , 𝑁 e 𝑡 = 1,2, … , 𝑇                                              (1) 

𝑦𝑖,𝑡 = {0 𝑠𝑒 𝑦∗𝑖,𝑡≤0

1 𝑠𝑒 𝑦∗𝑖,𝑡>0 
                                                                                                                                           (2) 

A variável 𝑦𝑖,𝑡  é uma dummy que assume o valor 1 se um país 𝑖 no período 𝑡 experimenta uma crise 

financeira e valor 0 se não experimenta uma crise financeira, 𝑥𝑖,𝑡  é um vetor variáveis explanatórias, 𝑐𝑖 é a 

heterogeneidade não observável que varia entre os países e é constante ao longo do tempo e 𝑣𝑖,𝑡  é o erro 

idiossincrático, que varia ao longo do tempo e entre países. A natureza da relação entre 𝑐𝑖 e 𝑥𝑖,𝑡 permite a 

utilização de pelo menos dois modelos, o random effects model e fixed effects model (CAMERON e 
TRIVEDI, 2005; WOOLDRIDGE, 2010). O ponto de partida é ignorar a heterogeneidade não observável 
𝑐𝑖: 

𝑃(y𝑖,𝑡 =  1|𝑥𝑖,𝑡) = G( 𝑥𝑖,𝑡𝛽)                               𝑡 = 1,2, … , 𝑇                                                                   (3) 

Ao especificar o modelo (3), não assumimos hipóteses suficientes para obter a distribuição de 𝑦𝑖 ≡
(𝑦𝑖,1, … , 𝑦𝑖,𝑇) dado de 𝑥𝑖 ≡ (𝑥𝑖,1, … , 𝑥𝑖,𝑇): não assumimos 𝐷(y𝑖,𝑡|𝑥𝑖,𝑡 , … , 𝑥𝑖,𝑇) = 𝐷(y𝑖,𝑡|𝑥𝑖,𝑡), tal que 

{𝑥𝑖,𝑡: 𝑡 = 1, … , 𝑇} não é necessariamente exógono; mesmo se assumirmos exogeneidade estrita, não 

restringimos a dependência em {𝑦𝑖,𝑡: 𝑡 = 1, … , 𝑇} condicional a 𝑥𝑖. Se o modelo é corretamente 

especificado, pode-se obter um estimador √𝑁-consistente, assintoticamente normal, ao maximizar o (log) 
da função de verossimilhança parcial. Uma matriz de variância-covariância robusta (cluster por país) é 
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necessária para corrigir a correlação serial para um dado pais ao longo do tempo. Este estimador, 
denominado Pooled Probit, será o primeiro considerado nesse trabalho. 

Para o modelo probit com heterogeneidade não observável (random effects probit model), a probabilidade 

de resposta que determina completamente a distribuição condicional de 𝐷(y𝑖,𝑡|𝑥𝑖,𝑡 ,𝑐𝑖) é: 

𝑃(y𝑖,𝑡 =  1|𝑥𝑖,𝑡 ,𝑐𝑖,𝑡) = Φ( 𝑥𝑖,𝑡𝛽 + 𝑐𝑖)                𝑡 = 1,2, … , 𝑇                                                                   (4) 

Este modelo assume um conjunto de três hipóteses: 𝑐𝑖 e 𝑥𝑖 são independentes, ou seja, 𝑐𝑖[𝑥𝑖~𝑁(0, 𝜎𝑐
2); 𝑥𝑖  

é estritamente exógeno, ou seja, 𝐷(y𝑖,𝑡|𝑥𝑖 , 𝑐𝑖,𝑡) ≡ 𝐷(y𝑖,𝑡|𝑥𝑖 ,𝑐𝑖) para 𝑡 = 1,2, … , 𝑇; y𝑖,1, … , y𝑖,𝑇  são 

independentes condicionais a (𝑥𝑖, 𝑐𝑖). Sob esses três pressupostos, é possível estimar 𝛽 e 𝜎𝑐
2 por máxima 

verossimilhança condicional. A distribuição conjunta de (y𝑖,1, … , y𝑖,𝑇) condicional a 𝑥𝑖é dada por: 

𝑓(y𝑖 , … , y 𝑇|𝑥𝑖;θ) = ∫ [Π𝑡=1
𝑇  

∞

−∞ 𝑓(𝑦𝑡|𝑥𝑖,𝑡 , 𝑐𝑖; 𝛽)](1/𝜎𝑐 )∅(𝑐/𝜎𝑐 )𝑑𝑐                                                           (5) 

Onde 𝑓(𝑦𝑡|𝑥𝑖,𝑡 , 𝑐𝑖; 𝛽) = Φ( 𝑥𝑖,𝑡𝛽 + 𝑐𝑖)𝑦𝑡 [1 − Φ( 𝑥𝑖,𝑡𝛽 + 𝑐𝑖)1−𝑦𝑡 e θ contém 𝛽 e 𝜎𝑐
2. O log da função de 

verossimilhança para a amostra completa de tamanho N pode ser maximizado em relação a 𝛽 e 𝜎𝑐
2para 

obter estimadores √𝑁 - consistentes, assintoticamente normais. Esse estimador, denominado RE Probit, 
será o segundo considera neste trabalho. 

Essa abordagem assume que a heterogeneidade não observável 𝑐𝑖é independente das variáveis explanatórias 

𝑥𝑖,𝑡. Uma das vantagens de considerar a heterogeneidade não observável é permitir a correlação entre 𝑐𝑖e 

elementos de 𝑥𝑖,𝑡.A abordagem de Chamberlain (1980) e Mundlak (1978) permite a correlação entre 𝑐𝑖e 

𝑥𝑖,𝑡 ou seja, 𝑐𝑖|𝑥𝑖~ 𝑁(𝜓 + 𝑥 �̅�𝜉, 𝜎𝑎
2 onde, 𝑥 �̅� é a média de 𝑥𝑖,𝑡 e 𝜎𝑎

2é a variância de 𝑎𝑖 na equação 𝑐𝑖 = 𝜓 +
𝑥 �̅�𝜉 + 𝑎𝑖. 

Se assumimos os pressupostos para o modelo probit com heterogeneidade não observável (RE) e 

permitimos a correlação entre 𝑐𝑖e 𝑥𝑖,𝑡, a estimação de 𝛽, 𝜓, 𝜉 e 𝜎𝑎
2 é possível porque podemos escrever a 

variável latente como 𝑦 ∗𝑖,𝑡= 𝜓 + 𝑥′𝑖,𝑡  𝛽 + 𝑥 �̅�𝜉 + 𝑎𝑖 + 𝑒𝑖,𝑡 . Em outras palavras, ao adicionar médias das 

variáveis explanatórias para o país na equação, permite-se a existência de correlação entre 𝑐𝑖e 𝑥𝑖,𝑡 , e ao 

final, tem-se o modelo probit com heterogeneidade não observável (random effect probit model). Esse 
estimador e denominado RE Probit Mundlak, sendo o terceiro estimador utilizado neste trabalho. 

3.2 Dados e amostras 

Variáveis dependentes e as definições dos tipos de crises 

Para a estimação de todos os modelos probit serão utilizadas três variáveis dependentes, retiradas do banco 
de dados de crises financeiras computado por Laeven e Valencia (2018). A primeira é uma variável dummy 
que assume valor 1 se um país “i” no período “t” apresentar uma crise cambial e valor 0 se não experimenta 
uma crise cambial; a segunda trata-se de uma variável dummy que assume valor 1 se um país “i” no período 

“t” caso se experimente uma crise bancária e valor 0 se não experimenta uma crise de bancária; a terceira, 
trata de uma variável dummy que assume valor 1 se um país “i” no período “t” experimenta uma crise da 
dívida soberana e valor 0 se não experimenta uma crise da dívida. 

Laeven e Valencia (2018), assim define os tipos de crises financeiras: 

• Crises bancárias são condições observadas durante um período que cumprem pelo menos duas 
condições: (I) sinais de esgotamento financeiro no sistema bancário (financial distress), indicado por 
significantes corridas bancárias, perdas no sistema bancário e liquidações de bancos; (II) intervenções 

governamentais de política econômica significantes no sistema bancário, em resposta a perdas observadas 
no mesmo. 

• Crise cambial é definida como uma aguda depreciação da moeda doméstica vis-à-vis ao dólar, sendo 
considerados dois limiares na consideração desta definição: (I) a depreciação anual deve ser pelo menos de 
30%; (II) e a depreciação observada no período da crise deve ser pelo menos 10% mais alta que no ano 
anterior à crise. 
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• Crises da dívida soberana, são registradas no ano que um default da dívida soberana em relação aos 
credores privados é observado. 

Identificação de episódios atípicos de fluxos de capitais 

Métodos de identificação e classificação de episódios atípicos nos fluxos de capitais, representam um 
importante marco específico dessa literatura empírica, muitas formas de identificação foram e continuam a 
ser desenvolvidas1. O processo de identificação de episódio atípico diz respeito a delimitações normalmente 
de limiares (“threshold”) referente aos comportamento dos fluxos de capitais, normalmente capturando 

dimensões relativas e absolutas do tamanho dos mesmos, isso é, um episódio atípico nos fluxos de capitais, 
deve ser tanto grande relativamente (a fluxos de capitais de outros períodos) quanto em termos absoluto. 

Quantitativamente a mais importante decisão a ser tomada na definição de fluxos de capitais diz respeito a 
escolha entre medidas liquidas ou brutas de fluxo de capitais. Apesar de fluxos financeiros privados 
capturarem melhor a natureza de reversões nos fluxos de capitais do que fluxos financeiros brutos, o 
conceito em si é teoricamente inconsistente com as definições de paradas súbitas de capital (sudden stops), 

uma vez que no contexto de paradas súbitas, observa-se as mudanças nas posições somente dos investidores 
estrangeiros. Enquanto muitos estudos iniciais sobre episódios atípicos nos fluxos de capitais utilizaram 
medidas liquidas, a literatura mais recente argumenta fortemente pelo uso de medidas brutas (BLUEDORN 
et al.,2013; CALDERON e KUBOTA, 2012; CAVALLO et al., 2013; GHOSH et al., 2014; FORBES e 

WARNOCK, 2012; EFREMIDZE et al., 2017). 

Crystallin et. al. (2015) cataloga sete métodos de identificação de episódios atípicos de fluxos de capitais 

na literatura recente. estão apresentados na tabela a seguir (Tabela 1), sendo apresentado na primeira coluna 
o modo pelo qual este será chamada no presente estudo, assim como o artigo que originou a utilização do 
método de identificação. 

 

TABELA 1 - SETE DEFINIÇÕES DE EPISÓDIOS ATÍPICOS NOS FLUXOS DE CAPITAIS 

Surge 1 - IMF-Strategy, Policy and 

Review Department , 2011 

Fluxos atípicos de entrada de capital são assim definidos caso sua magnitude seja superior à sua tendência 

(construída a partir de um filtro HP) por pelo menos um desvio padrão e estes fluxos sejam maiores que 3% do 

GDP. 

Surge 2 Balakrishnan, et al., 2013 Fluxos atípicos de entrada de capital são identificados quando a razão entre o fluxo total de capital e PIB esteja 

acima de uma tendência (construída a partir de um filtro HP) de pelo menos um desvio padrão ou caso a razão 

esteja acima do septuagésimo quinto (75 °) percentil da distribuição de toda amostra.  

Surge 3 - Ghosh et al., 2014 Um fluxo é tido como atípico caso a razão fluxo total de capital/GDP exceda o 75° percentil para dados históricos 

de fluxo total de capital/PIB e este esteja acima do 75° percentil para toda amostra entre países. 

Surge 4 - Agosin e Huaita, 2012 Episódio atípicos são assim identificados caso a fluxos excedam a média da amostra por pelo menos um desvio 

padrão e a razão entre fluxos totais de capital e PIB seja superior a 3%. 

Surge 5 - Furceri et al., 2012 Este método define como episódio atípico quando a razão fluxo total de capital/GDP excede sua tendência 

(construída a partir de um filtro HP) em pelo menos um desvio padrão e a razão entre fluxos de capitais – GDP seja 

superior a 3%. 

Surge 6 - Caballero, 2014 Este método utiliza-se da população como alternativa ao PIB para normalização dos fluxos de capitais. Um episódio 

atípico é identificado caso o fluxo per capita exceda sua tendência (construída a partir de um filtro HP) por pelo 

menos um desvio padrão e a razão fluxo de capital/população seja positiva. 

Surge 7 – Sula, 2008 Um episódio de episódio atípico nos fluxos de capitais é definido como um grande e abrupto incremento nos fluxos 

de capitais. Definindo como: episódios em que o aumento nos fluxos de capitais em relação ao PIB no período 

anterior (3 anos) seja superior a 3%. A relação fluxo de capital/GDP para aquele determinado ano também 

necessitam ser superiores a 3%. 

 

 
1 Gorsh et al. (2014), utilizam métodos de clustering como apoio para a identificação e classificação de episódios atípicos de fluxos de cap ital. Uma vez 

utilizando o método de agrupamento k-means, os autores evitaram de delimitar de forma arbitrária um limiar (“threshold”) para identificação de surtos. 

Fonte: Elaboração própria, Crystallin et. al. (2015) 
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Os sete métodos apresentados na tabela serão utilizando neste trabalho, calculadas a partir de medidas 
brutas de fluxo de capital. Medidas brutas de fluxo de capital são obtidas pela soma dos passivos em forma 
de investimentos direto estrangeiro, passivos em forma de portfólio e passivos em forma de outros 

investimentos, os dados de fluxos de capitais utilizados foram disponibilizados pelo FMI através dos dados 
sobre balanço de pagamento (BOP/IIP dataset). Foram construídas sete variáveis binárias para cada 
definição de episódio atípico nos fluxos de capitais, que assumem o valor 1, caso o país “i” no período “t” 
tenha experimentado um episódio atípico nos fluxos de capitais (segunda a definição específica designada), 

e 0 caso não tenha experimentado um episódio atípico nos fluxos de capitais. 

Variáveis de controle 

A escolha das variáveis de controle reflete conhecimento produzido pela literatura empírica sobre os 
determinantes de crises financeira (cambial, bancária, dívida soberana) (REINHART e REINHART, 2009; 

SULA, 2010; BUSSIÈRE e FRATZSCHER, 2006; GOURINCHAS e OBSTFELD, 2012; FURCERI, 
GUICHARD e RUSTICELLI, 2012; CATÃO e MILESI-FERRETTI, 2014; CABALLERO, 2016; 
COMELLI ,2016; GHOSH, OSTRY e QURESHI, 2016).  

O conjunto de variáveis de controle consiste em: 

• Consumo do governo, é o gasto do governo geral em consumo. (World Bank, World Development 
Indicators) 

• Balanço em Conta Corrente em relação ao GDP, é o saldo em conta corrente como % do PIB 
(World Bank, World Development Indicators) 

•  Crescimento de crédito, é o crescimento do crédito doméstico ao setor privado como percentual do 
PIB no ano t, em relação a t-2, expresso em porcentagem. (World Bank - Global Financial Development 
Database – GFDD) 

• Reservas totais como porcentagem do GDP, são as reservas internacionais como % do PIB. (FMI, 
International Financial Statistics) 

• Índice de sobrevalorização cambial, é computado a partir do desvio da taxa de câmbio real efetiva, 
de sua tendência em percentual. (CEPII - EQCHANGE: A World Database on Actual and Equilibrium 

Effective Exchange Rates) 

• Gap do produto, é o desvio da GDP em termos constantes, de sua tendência em percentual. (World 

Bank, World Development Indicators) 

Todas variáveis explanatórias são defasadas em um ano para mitigar vieses de endogeneidade e poque o 
objetivo das estimações é prever crises com pelo menos um ano de antecedência. Como procedimento para 
contornar o viés pós crise, em cada equação estimada para a ocorrência de um tipo de crise, serão excluídas 
da amostra as observações relativas aos três anos seguintes à ocorrência da crise para os países que passaram 

por uma crise (BUSSIÈRE e FRATZSCHER, 2006). As estimações serão realizadas por meio do software 
Stata 14.1. A amostra total (161 países) será apresentada juntamente com resultados de grupos analíticos, 
de países de economias avançados (34) e países de economias emergentes e em desenvolvimento (127), 
conforme a classificação de países do World Economic Outlook do FMI, os dados anuais tratam do período 

de 1970-2017.  

Amostra é composta por 34 países das economias avançadas sendo estas : Alemanha, Austrália, Áustria, 

Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Cingapura, 
Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coreia, Hong Kong, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, 
Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Estados Unidos, República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, 
Suíça, Reino Unido. E 127 países de economias emergentes e em desenvolvimento sendo estes: Albânia, 

Argélia, Angola, Armênia, Azerbaijão, Bangladesh, Barbados, Bielorrússia, Belize, Benin, Butão, Bolívia, 
Bósnia e Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgária, Burkina Faso, Burundi, Cabo 
Verde, Camboja, Camarões, Canadá, República Centro-Africana, Chade, Chile, China, Colômbia, 
Comores, Rep. Dem. do Congo, República do Congo, Costa Rica, Costa do Marf im, Croácia, Djibuti, 
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Dominica, República Dominicana, Equador, Egito, El Salvador, Guiné Equatorial, Eswatini, Etiópia, Fiji, 
Gabão, Gâmbia, Geórgia, Gana, Granada, Guatemala, Guiné, Guiné-Bissau, Guiana, Haiti, Honduras, 
Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Irã , Jamaica, Jordânia, Cazaquistão, Quênia, Kuwait, República do 

Quirguizistão, Laos, Líbano, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagáscar, Malawi, Malásia, Mongólia, Marrocos, 
Moçambique, Myanmar, Namíbia, Nepal, Nicarágua, Níger, Nigéria, Macedônia do Norte, Paquistão, 
Panamá, Papua Nova Guiné, Paraguai, Peru, Filipinas, Polônia, Romênia, Federação Russa, São Tomé e 
Príncipe, Senegal, Sérvia, Seychelles, Serra Leoa, Cingapura, África do Sul, Sri Lanka, São Cristóvão e 

Nevis, Sudão, Suriname, Síria, Tajiquistão, Tanzânia, Tailândia, Togo, Trindade e Tobago, Tunísia, Peru, 
Uganda, Ucrânia, Uruguai, Venezuela, Vietnã, Iêmen, Zâmbia, Zimbábue. 

4 Apresentação e discussão dos resultados 

4.1 Evidências não-paramétricas 

As tabelas a seguir (tabela 2, 3 e 4) reportam uma tabulação do tipo two-way e resultados dos testes de 
independência para crises soberanas, cambiais e bancárias e as sete medidas de episódios atípicos nos fluxos 

de capitais adotadas, cobrindo um período de 1970 a 2017. A amostra é composta de 161 países, sendo 34 
economias avançadas e 127 emergentes e em desenvolvimento. As probabilidades condicionais e 
incondicionais podem ser observadas na tabela. As relações são estatisticamente significantes para um nível 
1% para independência entre eventos de crises bancárias e episódios atípicos fluxos de capitais (para todas 

as medidas de fluxo de capital), são encontradas relações estatisticamente significantes a um nível de 10% 
e 5% para relações entre alguns episódios atípicos de fluxos de capitais e crises soberanas para medida 4.  

Crises soberanas apresentam probabilidade incondicional de ocorrência quando considerado a quarta 
medida de identificação de episódios atípicos de fluxos de capita is de 1,24%. Crises cambiais não 
apresentam relações estatisticamente significativas para nenhum tipo de medida. A probabilidade 
incondicional de ocorrência de crises bancárias para primeira medida (Surge 1) é de 2,39%, este resultado 

é encontrado realizando a razão entre a frequência de episódios de crises bancárias (130) e o número total 
de episódios atípicos nos fluxos de capitais e não de não episódios (5428) em toda amostra. Para medida 6 
(Surge 6), a probabilidade de incondicional da ocorrência de crises bancárias é de 2,38%, este resultado é 
encontrado realizando a razão entre a frequência de episódios de crises bancárias (129) e o número totais 

de episódios atípicos nos fluxos de capitais e não episódios (5413) em toda amostra. 

A probabilidade condicional de ocorrência de crises bancárias dado episódios atípicos nos fluxos de capitais 

é de 10,04% para primeira medida (Surge 1), correspondente a razão entre o total de crises bancárias que 
ocorrem em períodos de episódios atípicos nos fluxos de capitais identificados (27) e o número de episódios 
atípicos nos fluxos de capitais para toda amostra (269) e 9,36% identificado pelo método 1, equivalente a 
razão entre o total de crises bancárias que ocorrem em períodos de episódios atípicos nos fluxos de capitais  

(28) e o número de episódios atípicos nos fluxos de capitais para toda amostra (299) entretanto tais 
probabilidade somente são estatisticamente significantes caso, seus testes de independência possam ser 
rejeitados, sendo possível essa afirmação somente para variáveis relativos a crises bancárias, rejeitando as 
hipótese nulas com um nível de confiança superior a 1% para todos os testes. Crises soberanas e cambiais 

não foram capazes de não rejeitar as hipóteses nula.
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TABELA 3 - ANALISE NÃO PARAMÉTRICA, TABULAÇÃO BIDIRECIONAL ENTRE CRISES CAMBIAIS E EPISÓDIOS ATÍPICOS NOS FLUXOS DE CAPITAIS, PARA O PERÍODO DE 1970-2017. 

CRISES CAMBIAIS 
 Surge 1 Surge 2 Surge 3 Surge 4 Surge 5 Surge 6 Surge 7 
 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 

0 4984 262 5246 4778 248 5026 4217 809 5026 4601 639 5240 4712 314 5026 4941 290 5231 3823 1034 4857 
 95,01 4,99 100,00 95,07 4,93 100,00 83,90 16.10 100.00 87.81 12.19 100.00 93.75 6.25 100.00 94.46 5.54 100.00 78.71 21.29 100.00 
 96,61 97,40 96,65 96,51 97,25 96,54 96,37 97.47 96.54 96.54 97.41 96.64 96.54 96.62 96.54 96.62 96.99 96.64 96.35 97.09 96.50 

1 175 7 182 173 7 180 159 21 180 165 17 182 169 11 180 173 9 182 145 31 176 
 96,15 3,85 100,00 96,11 3,89 100,00 88,33 11.67 100.00 90.66 9.34 100.00 93.89 6.11 100.00 95.05 4.95 100.00 82.39 17.61 100.00 
 3,39 2,60 3,35 3,49 2,75 3,46 3,63 2.53 3.46 3.46 2.59 3.36 3.46 3.38 3.46 3.38 3.01 3.36 3.65 2.91 3.50 

TOTAL 5159 269 5428 4951 255 5206 4376 830 5206 4766 656 5422 4881 325 5206 5114 299 5413 3968 1065 5033 
 95,04 4,96 100,00 95,10 4,90 100,00 84,06 15.94 100.00 87.90 12.10 100.00 93.76 6.24 100.00 94.48 5.52 100.00 78.84 21.16 100.00 
 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

OBSERVATIONS 5428 5206 5206 5422 5206 5413 5033 
PEARSON_COEF 0,492 0,408 2,544 1,347 0,006 0,121 1,375 

PEARSON_SIG 0,483 0,523 0,111 0,246 0,941 0,728 0,241 
LR_COEF 0,530 0,436 2,752 1,444 0,006 0,125 1,435 

LR_SIG 0,466 0,509 0,097 0,230 0,941 0,724 0,231 
FISHERS_EXACT_P 0,603 0,724 0,120 0,297 1,000 0,869 0,261 

 
 

 

TABELA 2- ANALISE NÃO PARAMÉTRICA, TABULAÇÃO BIDIRECIONAL ENTRE CRISES SOBERANAS E EPISÓDIOS ATÍPICOS NOS FLUXOS DE CAPITAIS, PARA O PERÍODO DE 1970-2017. 

CRISES SOBERANAS 
 Surge 1 Surge 2 Surge 3 Surge 4 Surge 5 Surge 6 Surge 7 
 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 
0 5093 268 5361 4893 251 5144 4323 821 5144 4700 655 5355 4825 319 5144 5051 295 5346 3922 1050 4972 
 95,00 5,00 100,00 95,12 4,88 100,00 84,04 15.96 100.00 87.77 12.23 100.00 93.80 6.20 100.00 94.48 5.52 100.00 78.88 21.12 100.00 
 98,72 99,63 98,77 98,83 98,43 98,81 98,79 98.92 98.81 98.62 99.85 98.76 98.85 98.15 98.81 98.77 98.66 98.76 98.84 98.59 98.79 
1 66 1 67 58 4 62 53 9 62 66 1 67 56 6 62 63 4 67 46 15 61 
 98,51 1,49 100,00 93,55 6,45 100,00 85,48 14.52 100.00 98.51 1.49 100.00 90.32 9.68 100.00 94.03 5.97 100.00 75.41 24.59 100.00 
 1,28 0,37 1,23 1,17 1,57 1,19 1,21 1.08 1.19 1.38 0.15 1.24 1.15 1.85 1.19 1.23 1.34 1.24 1.16 1.41 1.21 

TOTAL 5159 269 5428 4951 255 5206 4376 830 5206 4766 656 5422 4881 325 5206 5114 299 5413 3968 1065 5033 
 95,04 4,96 100,00 95,10 4,90 100,00 84,06 15.94 100.00 87.90 12.10 100.00 93.76 6.24 100.00 94.48 5.52 100.00 78.84 21.16 100.00 
 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

OBSERVATIONS 5428 5206 5206 5422 5206 5413 5033 
PEARSON_COEF 1,727 0,325 0,095 7,176 1,265 0,026 0,435 
PEARSON_SIG 0,189 0,569 0,757 0,007 0,261 0,872 0,509 

LR_COEF 2,345 0,297 0,098 10,940 1,096 0,025 0,420 
LR_SIG 0,126 0,586 0,755 0,001 0,295 0,874 0,517 

FISHERS_EXACT_P 0,260 0,546 0,863 0,004 0,281 0,786 0,528 

Nota: Esta tabela apresenta os resultados de uma análise não paramétrica baseada em tabulações bidirecionais entre crises soberanas e episódios atípicos nos fluxos de capitais defasados em um período. Os episódios atípicos nos fluxos de 
capitais foram calculados seguindo sete distintos métodos de identificação.  Frequências são sempre localizadas nas primeiras linhas, seguidas por percentagem nas segunda e terceiras linhas. A tabela apresenta os coeficientes e p-values para três 

teste de independência: “Pearson chi-squared”, “likelihood-ratio” e “Fisher’s exact test”. A hipótese nula de todos os testes assume a independência dos dois eventos. A significância estatística das análises das probabilidades condicionais ou 
incondicionais é garantida pelos testes de independência realizados, logo, para os três testes apresentados, rejeitando-se a hipótese nula de independência dos eventos, existiriam relações estatisticamente significantes entre de episódios atípicos 

nos fluxos de capitais e crises soberanas. 
 

Nota: Esta tabela apresenta os resultados de uma análise não paramétrica baseada em tabulações bidirecionais entre crises cambiais e episódios atípicos nos fluxos de capitais defasados em um período. Os episódios atípicos nos fluxos de capitais 
foram calculados seguindo sete distintos métodos de identificação.  Frequências são sempre localizadas nas primeiras linhas, seguidas por percentagem nas segunda e terceiras linhas. A tabela apresenta os coeficientes e p-values para três teste de 

independência: “Pearson chi-squared”, “likelihood-ratio” e “Fisher’s exact test”. A hipótese nula de todos os testes assume a independência dos dois eventos. A significância estatística das análises das probabilidades condicionais ou 
incondicionais é garantida pelos testes de independência realizados, logo, para os três testes apresentados, rejeitando-se a hipótese nula de independência dos eventos, existiriam relações estatisticamente significantes entre de episódios atípicos 

nos fluxos de capitais e crises cambiais. 
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TABELA 4 - ANALISE NÃO PARAMÉTRICA, TABULAÇÃO BIDIRECIONAL ENTRE CRISES BANCÁRIAS E EPISÓDIOS ATÍPICOS NOS FLUXOS DE CAPITAIS, PARA O PERÍODO DE 1970-2017. 

CRISES BANCÁRIAS 
 Surge 1 Surge 2 Surge 3 Surge 4 Surge 5 Surge 6 Surge 7 
 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 0 1 Total 
0 5056 242 5298 4853 229 5082 4283 799 5082 4662 630 5292 4785 297 5082 5013 271 5284 3891 1029 4920 
 95,43 4,57 100,00 95,49 4,51 100,00 84,28 15.72 100.00 88.10 11.90 100.00 94.16 5.84 100.00 94.87 5.13 100.00 79.09 20.91 100.00 
 98,00 89,96 97,61 98,02 89,80 97,62 97,87 96.27 97.62 97.82 96.04 97.60 98.03 91.38 97.62 98.03 90.64 97.62 98.06 96.62 97.75 
1 103 27 130 98 26 124 93 31 124 104 26 130 96 28 124 101 28 129 77 36 113 
 79,23 20,77 100,00 79,03 20,97 100,00 75,00 25.00 100.00 80.00 20.00 100.00 77.42 22.58 100.00 78.29 21.71 100.00 68.14 31.86 100.00 
 2,00 10,04 2,39 1,98 10,20 2,38 2,13 3.73 2.38 2.18 3.96 2.40 1.97 8.62 2.38 1.97 9.36 2.38 1.94 3.38 2.25 

TOTAL 5159 269 5428 4951 255 5206 4376 830 5206 4766 656 5422 4881 325 5206 5114 299 5413 3968 1065 5033 
 95,04 4,96 100,00 95,10 4,90 100,00 84,06 15.94 100.00 87.90 12.10 100.00 93.76 6.24 100.00 94.48 5.52 100.00 78.84 21.16 100.00 
 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

OBSERVATIONS 5428 5206 5206 5422 5206 5413 5033 
PEARSON_COEF 70,711 70,416 7,775 7,819 57,929 66,307 7,930 
PEARSON_SIG 0,000 0,000 0,005 0,005 0,000 0,000 0,005 

LR_COEF 41,627 41,058 6,871 6,734 36,643 40,304 7,181 
LR_SIG 0,000 0,000 0,009 0,009 0,000 0,000 0,007 

FISHERS_EXACT_P 0,000 0,000 0,009 0,009 0,000 0,000 0,007 

Nota: Esta tabela apresenta os resultados de uma análise não paramétrica baseada em tabulações bidirecionais de crises bancárias e episódios atípicos nos fluxos de capitais defasados em um período. Os episódios atípicos nos fluxos de capitais 
foram calculados seguindo sete distintos métodos de identificação.  Frequências são sempre localizadas nas primeiras linhas, seguidas por percentagem nas segunda e terceiras linhas. A tabela apresenta os coeficientes e p-values para três teste de 

independência: “Pearson chi-squared”, “likelihood-ratio” e “Fisher’s exact test”. A hipótese nula de todos os testes assume a independência dos dois eventos. A significância estatística das análises das probabilidades condicionais ou 
incondicionais é garantida pelos testes de independência realizados, logo, para os três testes apresentados, rejeitando-se a hipótese nula de independência dos eventos, existiriam relações estatisticamente significantes entre de episódios atípicos 

nos fluxos de capitais e crises bancárias. 
 



12 
 

 

4.2 Evidências econométricas 

Esta subseção tem como objetivo a apresentação dos resultados econométricos obtidos com as estimações 
realizadas. Cada tabela contará com equações dos três estimadores já citados anteriormente, o estimador 
probit empilhado, o estimador probit para efeitos aleatórios e o estimador probit para efeitos aleatórios com 

a correção de Mundlak. Por fim, serão estimadas equações para cada um dos sete métodos de identificação 
de episódios de fluxos de capitais. Sendo esperado ao final da presente subseção de a apresentação de pelo 
menos 63 equações. 

A tabela 5 apresenta a amostra total de 161 países emergentes e em desenvolvimento e de economias 
avançadas para crises soberanas para dados anuais do período de 1970 a 2017. São reportados os p-valores 
e chi-squared do Teste de Wald, a estatística testa a hipótese nula de que os coeficientes associados às 

médias das variáveis explanatórias por país, nas equações estimadas por RE PROBIT-MUNDLAK, são 
conjuntamente iguais a zero. A hipótese não sendo refutada com nível de confiança de 1% e 5% para os 
casos das medidas de episódios atípicos nos fluxos de capitais 3 e 5 respectivamente, significaria a não 
existência de diferenças estatísticas significantes entre a utilização ou não utilização da correção de 

Mundlak no modelo Probit para efeitos aleatórios. Os modelos para crise soberana apresentam para um 
nível de confiança de 10%, valor ROC médio de 0.751, logo apresentam um desempenho considerável. 
Consumo do governo e gap no produto apresentam coeficientes positivos, logo incrementos nos mesmos 
significam aumento de probabilidade de crises soberanas, enquanto reservas totais em relação ao PIB 

apresentam coeficiente negativos, logo maiores relações reservas/PIB significam menores probabilidade de 
crises soberanas. Episódios atípicos nos fluxos de capitais não apresentaram relações estatisticamente 
significantes com crises soberanas, no caso da medida 1 e 4 tais variáveis foram omitidas dos modelos para 
melhor ajuste do modelo. 

A tabela 6 apresenta dados estimados para a amostra total de 161 países para crises cambiais no período de 
1970 a 2017. Valores reportados pelo Teste de Wald, indicam que as diferenças introduzidas pela correção 

e Mundlak são estatisticamente diferentes de zero para todas medidas de surto de capital, logo a introdução 
da correção de Mundlak traz ganhos ao modelo. Com um nível de confiança de 5%, as áreas das curvas 
ROC apresentaram médias para todos modelos de 0.705, também foram significativamente superior em 
modelos com correção de Mundlak. As variáveis crescimento do crédito, reservas totais em relação ao PIB 

e índice de sobrevalorização cambial apresentam-se estatisticamente significantes. Crescimento do crédito 
e reservas totais em relação ao PIB apresentam coeficientes negativos, logo, reduziriam a probabilidade de 
ocorrência de crises cambiais, enquanto o índice de sobrevalorização cambial apresenta coeficientes 
positivos, logo aumentaria a probabilidade de crises cambiais. Apenas uma medida de surto de capital 

(Surge 4) apresentaram-se significativamente estatísticas (a 5%) aumentando a probabilidade de crises 
cambiais em 2,7%. 

A tabela 7 apresenta dados estimados para a amostra total de 161 países para crises cambiais no período de 
1970 a 2017. Para a medida 4 de surto de capital, o método de correções de Mundlak não apresenta 
diferenças significativas em comparação ao modelo de efeitos aleatórios. A um nível de confiança de 5%, 
as áreas das curvas ROC para os modelos foram superiores a 0.744. A variável gap do produto aumenta a 

probabilidade de crises bancárias, enquanto uma maior proporção de reservas internacionais-PIB reduzem 
a probabilidade de crises financeiras. Surtos de fluxo de capital para todas as sete medidas apresentaram-
se estatisticamente significativas, aumentando a probabilidade de crises bancárias (tomando como base o 
estimador com correção de Mundlak) em (6,7%,6,3%,3,1%,3,1%,5,8% 6,1% e 2,3%) respectivamente (das 

medidas 1 a 7).
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TABELA 5 – ESTIMADORES POOLED PROBIT, PROBIT-RE E PROBIT-RE COM CORREÇÃO DE MUNDKLAK PARA CRISES SOBERANAS DO PERIODO DE 1970 A 2017. 

 Pooled Probit Probit RE Probit RE-Mundlak 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CONSUMO DO 
GOVERNO 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001** 0,001** 0,001** 0,002** 0,001** 0,001** 0,002** 

 (0,684) (0,668) (0,528) (0,627) (0,677) (0,684) (0,904) (0,936) (0,907) (0,786) (0,909) (0,916) (0,924) (1,080) (2,217) (2,265) (2,303) (2,190) (2,236) (2,257) (2,461) 
TRANSAÇÕES 

CORRENTES (%GDP) 
-0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 

 (-1,379) (-1,261) (-1,165) (-1,448) (-1,286) (-1,334) (-1,497) (-1,253) (-1,092) (-0,971) (-1,355) (-1,118) (-1,184) (-1,337) (-0,177) (0,178) (0,249) (-0,477) (0,088) (-0,098) (-0,305) 
CRESCIMENTO DO 

CRÉDITO 
-0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 

 (-0,044) (-0,041) (-0,048) (0,280) (-0,042) (-0,044) (-0,028) (-0,042) (-0,038) (-0,047) (0,316) (-0,038) (-0,041) (-0,025) (0,021) (-0,072) (-0,096) (0,015) (-0,082) (-0,029) (0,095) 
RESERVAS TOTAIS 

(% GDP) 
-0,081** -0,085** -0,087** -0,080* -0,084** -0,080** -0,082** -0,085* -0,089** -0,092** -0,084* -0,088** -0,084** -0,086** -0,076 -0,089* -0,095** -0,067 -0,089* -0,079* -0,081* 

 (-1,971) (-2,179) (-2,209) (-1,758) (-2,154) (-2,072) (-2,089) (-1,875) (-2,076) (-2,105) (-1,684) (-2,055) (-1,978) (-1,995) (-1,622) (-1,933) (-1,986) (-1,287) (-1,920) (-1,766) (-1,807) 
ÍNDICE DE 

SOBREVALORIZAÇÃ
O CAMBIAL 

0,016* 0,015* 0,015* 0,017* 0,016* 0,016* 0,017* 0,017* 0,016* 0,016* 0,018 0,016* 0,016* 0,017* 0,016 0,014 0,014 0,018 0,014 0,015 0,015 

 (1,781) (1,797) (1,781) (1,698) (1,803) (1,824) (1,924) (1,731) (1,726) (1,713) (1,641) (1,731) (1,763) (1,826) (1,494) (1,356) (1,370) (1,453) (1,373) (1,459) (1,499) 
GAP NO PRODUTO 0,001** 0,001* 0,001* 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001* 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 

 (2,115) (1,931) (1,864) (2,178) (1,963) (2,063) (2,050) (2,146) (1,975) (1,917) (2,197) (2,003) (2,088) (2,054) (2,376) (2,180) (2,163) (2,425) (2,182) (2,300) (2,283) 
SURGE 1 0,000       0,000       0,000       

 (,)       (,)       (,)       

SURGE 2  0,003       0,004       0,006      
  (0,500)       (0,583)       (0,865)      

SURGE 3   0,003       0,004       0,004     
   (0,693)       (0,781)       (0,816)     

SURGE 4    0,000       0,000       0,000    
    (,)       (,)       (,)    

SURGE 5     0,002       0,002       0,005   
     (0,257)       (0,364)       (0,716)   

SURGE 6      -0,005       -0,005       -0,004  
      (-0,631)       (-0,556)       (-0,454)  

SURGE 7       -0,004       -0,004       -0,005 
       (-0,839)       (-0,808)       (-0,945) 

OBS 2349 2524 2524 2101 2524 2522 2462 2349 2524 2524 2101 2524 2522 2462 2349 2524 2524 2101 2524 2522 2462 
COUNTRIES , , , , , , , 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

CRISES 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
LOGLIK -102,496 -103,765 -103,647 -100,699 -103,852 -103,617 -102,431 -101,233 -102,487 -102,347 -99,264 -102,585 -102,427 -101,300 -96,290 -98,123 -97,453 -95,126 -97,827 -98,236 -96,225 

WALDTESTCHI2               2,030 0,064 0,964 0,044 1,005 0,111 1,458 
WALDTESTPVAL               0,154 0,800 0,326 0,833 0,316 0,739 0,227 

AUROC 0,715 0,732 0,728 0,709 0,728 0,719 0,727 0,722 0,734 0,729 0,718 0,731 0,723 0,729 0,773 0,775 0,766 0,760 0,775 0,766 0,769 
SEAUROC 0,061 0,056 0,057 0,061 0,057 0,057 0,056 0,057 0,056 0,056 0,057 0,056 0,056 0,055 0,051 0,052 0,052 0,054 0,051 0,053 0,052 

 

 
 

 
 

 
 

Notas: A variável dependente é uma dummy, que assume valor 1 se o país i experimenta uma crise soberana no ano t e valor 0 se o país i não experimenta crise soberana no ano t. Todas as variáveis explicativas são defasadas em um período.  Os episódios 
atípicos nos fluxos de capitais foram calculados seguindo sete distintos métodos de identificação.  Os parâmetros adotados na identificação de episódios atípicos nos fluxos de capitais, são tidos como padrões na literatura revisada, sendo estes de, (Φ=1) 

para desvio para padrão e de (Λ=100) para o ajuste da sensibilidade da tendência a flutuações de curto-prazo do filtro HP. São reportados os p-values e chi-squared do Wald’s Test. Para as estimações por POOLED PROBIT, RE PROBIT e RE PROBIT-
MUNDLAK são reportados os efeitos em sua forma marginal e suas respectivas estatísticas z estas em parêntese. Os episódios atípicos nos fluxos de capitais por se tratarem de variáveis categóricas, não captam simplesmente os efeito marginais sobre a 

variável dependente. Seus coeficientes são os efeitos marginais de uma mudança de estado de não episódio atípico nos fluxos de capitais para um estado de episódio atípico nos fluxos de capitais.  Por fim, *, **, ***, indicam resultados significativos a 
10%, 5% e 1 %, respectivamente. 
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TABELA 6 - ESTIMADORES POOLED PROBIT, PROBIT-RE E PROBIT-RE COM CORREÇÃO DE MUNDKLAK PARA CRISES CAMBIAIS DO PERIODO DE 1970 A 2017. 

 Pooled Probit Probit RE Probit RE-Mundlak 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CONSUMO DO 
GOVERNO 

-0,001 -0,001 -0,000 -0,001 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

 (-1,054) (-1,061) (-1,036) (-1,070) (-1,034) (-1,022) (-0,887) (-0,202) (-0,204) (-0,199) (-0,227) (-0,187) (-0,164) (-0,061) (1,586) (1,618) (1,490) (1,529) (1,601) (1,534) (1,605) 
TRANSAÇÕES 

CORRENTES (%GDP) 
-0,001** -0,001** -0,001** -0,001** -0,001** -0,001** -0,001** -0,001* -0,001* -0,001* -0,001 -0,001* -0,001* -0,001** -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 

 (-2,247) (-2,220) (-2,240) (-2,158) (-2,290) (-2,253) (-2,478) (-1,790) (-1,745) (-1,777) (-1,634) (-1,846) (-1,818) (-2,043) (-1,190) (-1,138) (-1,100) (-0,901) (-1,298) (-1,298) (-1,495) 
CRESCIMENTO DO 

CRÉDITO 
-0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** 

 (-2,313) (-2,328) (-2,292) (-2,287) (-2,292) (-2,301) (-2,313) (-2,545) (-2,558) (-2,528) (-2,512) (-2,520) (-2,534) (-2,540) (-2,806) (-2,880) (-2,799) (-2,791) (-2,784) (-2,763) (-2,911) 
RESERVAS TOTAIS 

(% GDP) 
-0,107** -0,104** -0,101** -0,113** -0,100** -0,103** -0,102** -0,141** -0,140** -0,137** -0,156** -0,135** -0,137** -0,138** -0,167*** -0,165*** -0,174*** -0,190*** -0,159*** -0,159*** -0,168*** 

 (-2,464) (-2,456) (-2,376) (-2,520) (-2,386) (-2,409) (-2,376) (-2,428) (-2,432) (-2,367) (-2,498) (-2,376) (-2,383) (-2,384) (-2,708) (-2,736) (-2,703) (-2,856) (-2,654) (-2,625) (-2,713) 
ÍNDICE DE 

SOBREVALORIZAÇÃ
O CAMBIAL 

0,041*** 0,041*** 0,041*** 0,042*** 0,041*** 0,041*** 0,046*** 0,043*** 0,043*** 0,043*** 0,044*** 0,043*** 0,043*** 0,046*** 0,039** 0,039** 0,038** 0,040** 0,040** 0,039** 0,040** 

 (2,882) (2,870) (2,901) (2,948) (2,895) (2,887) (3,082) (2,590) (2,577) (2,611) (2,652) (2,605) (2,601) (2,697) (2,390) (2,406) (2,316) (2,445) (2,434) (2,372) (2,373) 
GAP NO PRODUTO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 (0,421) (0,463) (0,534) (0,348) (0,545) (0,498) (0,519) (0,568) (0,595) (0,638) (0,432) (0,671) (0,651) (0,668) (1,092) (1,075) (0,902) (0,786) (1,168) (1,133) (1,104) 
SURGE 1 0,009       0,008       0,006       

 (0,728)       (0,578)       (0,492)       

SURGE 2  0,008       0,008       0,008      
  (0,631)       (0,570)       (0,593)      

SURGE 3   0,001       0,002       0,007     
   (0,087)       (0,180)       (0,729)     

SURGE 4    0,009       0,037**       0,027**    
    (1,116)       (1,976)       (2,228)    

SURGE 5     0,001       0,000       -0,001   
     (0,065)       (0,019)       (-0,042)   

SURGE 6      0,004       0,002       0,000  
      (0,333)       (0,171)       (0,035)  

SURGE 7       -0,004       -0,005       -0,002 
       (-0,453)       (-0,562)       (-0,275) 

OBS 2524 2524 2524 2524 2524 2522 2462 2524 2524 2524 2524 2524 2522 2462 2524 2524 2524 2524 2524 2522 2462 
COUNTRIES        118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

CRISES 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 
LOGLIK -254,200 -254,261 -254,449 -253,844 -254,451 -254,371 -251,765 -247,226 -247,230 -247,371 -246,635 -247,387 -247,330 -244,954 -239,410 -240,080 -239,369 -239,205 -239,305 -239,670 -237,427 

WALDTESTCHI2               1,961 0,622 2,073 0,460 2,517 1,635 0,581 
WALDTESTPVAL               0,161 0,430 0,150 0,498 0,113 0,201 0,446 

AUROC 0,710 0,711 0,712 0,705 0,712 0,710 0,715 0,702 0,703 0,703 0,697 0,703 0,703 0,708 0,745 0,749 0,742 0,740 0,750 0,745 0,750 
SEAUROC 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,027 0,027 0,028 0,027 0,026 0,027 0,028 

 

 
 

 
 

 

Notas: A variável dependente é uma dummy, que assume valor 1 se o país i experimenta uma crise cambial no ano t e valor 0 se o país i não experimenta crise cambial no ano t. Todas as variáveis explicativas são defasadas em um período.  Os episódios 

atípicos nos fluxos de capitais foram calculados seguindo sete distintos métodos de identificação.  Os parâmetros adotados na identificação de episódios atípicos nos fluxos de capitais, são tidos como padrões na literatura revisada, sendo estes de, (Φ=1) 
para desvio para padrão e de (Λ=100) para o ajuste da sensibilidade da tendência a flutuações de curto-prazo do filtro HP. São reportados os p-values e chi-squared do Wald’s Test. Para as estimações por POOLED PROBIT, RE PROBIT e RE PROBIT-

MUNDLAK são reportados os efeitos em sua forma marginal e suas respectivas estatísticas z estas em parêntese. Os episódios atípicos nos fluxos de capitais por se tratarem de variáveis categóricas, não captam simplesmente os efeito marginais sobre a 
variável dependente. Seus coeficientes são os efeitos marginais de uma mudança de estado de não episódio atípico nos fluxos de capitais para um estado de episódio atípico nos fluxos de capitais.  Por fim, *, **, ***, indicam resultados significativos a 

10%, 5% e 1 %, respectivamente. 
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TABELA 7 - ESTIMADORES POOLED PROBIT, PROBIT-RE E PROBIT-RE COM CORREÇÃO DE MUNDKLAK PARA CRISES BANCÁRIAS DO PERIODO DE 1970 A 2017. 
 Pooled Probit Probit RE Probit RE-Mundlak 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CONSUMO DO 

GOVERNO 
-0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 (-0,209) (-0,272) (-0,195) (0,286) (0,100) (0,035) (-0,106) (-0,209) (-0,272) (-0,195) (0,286) (0,100) (0,035) (-0,107) (1,071) (1,037) (0,827) (0,768) (0,896) (0,991) (0,932) 
TRANSAÇÕES 

CORRENTES (%GDP) 
-0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 0,000 -0,000 

 (-0,283) (0,027) (0,035) (-0,283) (-0,075) (-0,071) (-0,369) (-0,283) (0,027) (0,035) (-0,283) (-0,075) (-0,071) (-0,369) (0,149) (0,369) (-0,202) (-0,491) (0,234) (0,126) (-0,736) 
CRESCIMENTO DO 

CRÉDITO 
-0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 

 (-0,065) (-0,085) (-0,174) (-0,176) (-0,084) (-0,068) (-0,162) (-0,065) (-0,085) (-0,174) (-0,176) (-0,084) (-0,068) (-0,162) (-0,134) (-0,112) (-0,288) (-0,314) (-0,126) (-0,149) (-0,254) 
RESERVAS TOTAIS 

(% GDP) 
-0,231*** -0,210*** -0,196*** -0,191*** -0,207*** -0,221*** -0,177*** -0,231*** -0,210*** -0,196*** -0,191*** -0,207*** -0,221*** -0,177*** -0,278*** -0,245*** -0,224*** -0,214*** -0,245*** -0,261*** -0,187*** 

 (-4,253) (-4,068) (-3,702) (-3,629) (-4,005) (-4,188) (-3,433) (-4,236) (-4,060) (-3,687) (-3,618) (-3,996) (-4,175) (-3,425) (-4,217) (-3,927) (-3,444) (-3,364) (-3,898) (-4,070) (-3,035) 
ÍNDICE DE 

SOBREVALORIZAÇÃ

O CAMBIAL 

0,006 0,004 0,008 0,010 0,002 0,004 0,016 0,006 0,004 0,008 0,010 0,002 0,004 0,016 0,004 0,003 0,006 0,009 0,002 0,002 0,015 

 (0,383) (0,226) (0,456) (0,608) (0,147) (0,241) (0,919) (0,383) (0,226) (0,456) (0,608) (0,147) (0,241) (0,919) (0,215) (0,146) (0,322) (0,505) (0,120) (0,099) (0,822) 
GAP NO PRODUTO 0,003*** 0,003*** 0,004*** 0,004*** 0,004*** 0,003*** 0,004*** 0,003*** 0,003*** 0,004*** 0,004*** 0,004*** 0,003*** 0,004*** 0,003*** 0,003*** 0,004*** 0,004*** 0,004*** 0,003*** 0,004*** 

 (4,147) (4,327) (4,938) (5,032) (4,542) (4,228) (4,986) (4,138) (4,304) (4,914) (5,012) (4,534) (4,220) (4,969) (4,190) (4,345) (4,857) (4,852) (4,529) (4,255) (4,953) 
SURGE 1 0,063***       0,063***       0,067***       

 (6,358)       (6,301)       (6,182)       

SURGE 2  0,061***       0,061***       0,063***      
  (6,111)       (6,084)       (5,806)      

SURGE 3   0,029***       0,029***       0,031***     
   (3,707)       (3,693)       (3,564)     

SURGE 4    0,027***       0,027***       0,031***    
    (3,326)       (3,318)       (3,469)    

SURGE 5     0,055***       0,055***       0,058***   
     (6,035)       (6,005)       (5,811)   

SURGE 6      0,060***       0,060***       0,061***  
      (6,268)       (6,225)       (5,876)  

SURGE 7       0,024***       0,024***       0,023*** 
       (3,213)       (3,207)       (2,848) 

OBS 2524 2524 2524 2524 2524 2522 2462 2524 2524 2524 2524 2524 2522 2462 2524 2524 2524 2524 2524 2522 2462 
COUNTRIES        118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

CRISES 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
LOGLIK -266,777 -269,192 -284,049 -285,661 -269,898 -267,533 -275,273 -266,777 -269,192 -284,049 -285,661 -269,898 -267,533 -275,273 -264,116 -267,142 -281,452 -280,695 -267,744 -265,411 -272,730 

WALDTESTCHI2               0,660 0,031 0,520 5,085 0,470 0,008 0,012 
WALDTESTPVAL               0,417 0,861 0,471 0,024 0,493 0,928 0,914 

AUROC 0,761 0,763 0,739 0,738 0,762 0,761 0,746 0,761 0,763 0,739 0,738 0,762 0,761 0,746 0,771 0,774 0,747 0,743 0,770 0,771 0,749 
SEAUROC 0,031 0,031 0,031 0,032 0,032 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,032 0,032 0,031 0,031 0,030 0,031 0,031 0,031 0,031 0,030 0,031 

 
 

Notas: A variável dependente é uma dummy, que assume valor 1 se o país i experimenta uma crise bancária no ano t e valor 0 se o país i não experimenta crise bancária no ano t. Todas as variáveis explicativas são defasadas em um período.  Os episódios 
atípicos nos fluxos de capitais foram calculados seguindo sete distintos métodos de identificação.  Os parâmetros adotados na identificação de episódios atípicos nos fluxos de capitais, são tidos como padrões na literatura revisada, sendo estes de, (Φ=1) 

para desvio para padrão e de (Λ=100) para o ajuste da sensibilidade da tendência a flutuações de curto-prazo do filtro HP. São reportados os p-values e chi-squared do Wald’s Test. Para as estimações por POOLED PROBIT, RE PROBIT e RE PROBIT-
MUNDLAK são reportados os efeitos em sua forma marginal e suas respectivas estatísticas z estas em parêntese. Os episódios atípicos nos fluxos de capitais por se tratarem de variáveis categóricas, não captam simplesmente os efeito marginais sobre a 

variável dependente. Seus coeficientes são os efeitos marginais de uma mudança de estado de não episódio atípico nos fluxos de capitais para um estado de episódio atípico nos fluxos de capitais.  Por fim, *, **, ***, indicam resultados significativos a 
10%, 5% e 1 %, respectivamente. 
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Como já citado, a curva ROC é uma ferramenta que plota os valores verdadeiros positivos que o modelo 
sinaliza (dentre todos os positivos da amostra) versus a fração de valores falso positivos (dentre todos os  
negativos da amostra) juntamente com configurações de limites adjacentes, quantificando a precisão dos 

testes de diagnosticar entre dois estados ou condições. Outras pesquisas (CATÃO e MILESI-FERRETI, 
2013; CABALLERO, 2016; DAMASCENO e BAPTISTA, 2018) que já utilizaram essa medida de 
desempenho encontraram estimadores valores ROC que variam de 0,560 a 0,980.   

Na figura 1, pode ser observado a forma das curvas ROC resultantes das estimações das tabelas 5, 6 e 7. 
Todas apresentando uma silhueta similar e valores superiores a 0,700, podendo ser considerado resultados 
satisfatórios. Os diferentes métodos de detecção de episódios atípicos nos fluxos de capitais, apresentam 

certa alteração na área da curva ROC, entretanto nenhum destaca-se com um desempenho superior aos 
demais. Os modelos para crises bancárias apresentaram melhor desempenho, seguidos por crises cambiais 
e por fim crises soberanas. 

 

FIGURA 1- CONJUNTO DE CURVAS ROC PARA ESTIMADORES POOLED PROBIT, PROBIT-RE, PROBIT-RE COM CORREÇÃO 
DE MUNDKLAK PARA OS DIFERENTES TIPOS DE CRISE FINANCEIRAS, DO PERIODO DE 1970 A 2017 
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Notas: O desempenho dos modelos apresentados pode ser avaliado por meio da curva ROC (receiver operating characteristic). Ela quantifica a precisão 
dos testes de diagnóstico para discriminar entre dois estados ou condições, por exemplo, estados de crise ou não-crise. Esta curva apresenta a relação entre 

as frações de casos positivos corretamente classificados (taxa de verdadeiros positivos, chamada de sensibilidade) e de casos  positivos incorretamente 
classificados, (taxa de falsos positivos, chamada de especificidade) para uma serie de l imiares de probabilidades. De modo que a cada limiar de 

probabilidade a curva ROC mede o trade-off entre taxas de verdadeiros positivos e falsos positivos.  é o instrumento padrão de avaliação de classificação 
binária nas ciências biológicas, em essência a curva ROC testa a distribuição do sinal do modelo é significante entre períodos de crise ou de não crises, 

nos permitido avaliar a performance do modelo como um classificador. Um classificador perfeito classificaria corretamente todos os eventos em todos os 
períodos, (AUROC = 1), enquanto o lançamento de uma moeda, ou seja, um evento aleatório e independente classificaria apenas metade dos eventos 

corretamente (AUROC =0,5). 
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4.3 Discussão dos resultados 

Uma primeira consideração pode ser feita a respeito das medidas de identificação dos surtos de capitais. 
Elas de fato cumprem um papel importante na demonstração das interações entre episódios atípicos de 
fluxos de capitais e crises financeiras. Como já exposto por Crystallin et. al. (2015) os métodos de 

identificação apresentam diferenças significativas, sendo essas diferenças também observadas nos modelos 
utilizados neste artigo. Todas as medidas para diferentes amostras, conseguem capturar certo nível de 
interação entre episódios atípicos nos fluxos de capitais e crises bancárias enquanto a medida 3 e 4 capturam 
certo nível de interação entre episódios atípicos dos fluxos de capitais e crises cambiais.  

As variáveis de controle consumo governamental, índice de desalinhamento cambial e gap no produto 
aumentam a probabilidade da de ocorrência de crises cambiais caso ocorram incrementos nas mesmas, 

enquanto incrementos nas variáveis crescimento do crédito e reservas total (em considerável escala) 
diminuiriam as probabilidades de crises cambiais. Em um menor nível de significância, incrementos no 
balanço de transações corrente e reservas totais também diminuiriam as probabilidades de crises bancárias, 
enquanto incrementos no gap do produto incrementariam a probabilidade de crises bancárias. A variável 

reservas total em proporção ao PIB foi a única variável estatisticamente significante (5% e 1%) para todas 
as equações estimadas.  

Em termos de performance a área sob a curva ROC foi superior a 0,690 para todas modelos estimados. 
Estimadores RE-Probit-Mundlak, não apresentaram uma performance consistentemente superior a outros 
estimadores, entretanto de forma geral apresentou-se um pouco superior, caso sejam somadas todas as áreas 
ROC calculadas. As diferentes medidas de identificação de episódios atípicos apresentaram performance 

diferentes, entretanto, nenhum padrão claro sobre a superioridade de uma medida pode ser traçado sem uma 
investigação mais profunda.   

Nos modelos desenvolvidos no artigo, episódios atípicos de fluxos de capitais não apresentam relações 
estatisticamente significativas com crises soberanas, foram encontradas relações estatisticamente 
significantes entre episódios atípicos nos fluxos de capitais e crises bancárias para todos sete métodos de 
identificação de episódios atípicos utilizados, os resultados variam de 6,7% (Surge 1) a 2,3%(Surge 7); no 

caso de crises cambiais, episódios atípicos (identificados pela Surge 4) aumentam a probabilidade de crises 
cambiais em 2,7%. 

5 Considerações finais 

Foram feitas estimações utilizando do grupo de métodos PROBIT, utilizando dos estimares POOLED 

PROBIT, RE PROBIT e RE PROBIT-MUNDLAK, a amostra total é composta por 161 países, sendo 34 
de países avançados e 127 de países emergentes, de 1970 a 2017. Os resultados indicam: foram encontradas 
relações estatisticamente significantes entre episódios atípicos nos fluxos de capitais e crises bancárias para 
todos sete métodos de identificação de episódios atípicos utilizados, os resultados variam de  6,7% (Surge 

1) a 2,3%(Surge 7); no caso de crises cambiais, episódios atípicos (identificados pela Surge 4) aumentam 
a probabilidade de crises cambiais em 2,7%; não foram identificadas relações estatisticamente significantes 
entre episódios atípicos nos f luxos de capitais e crises soberanas.  

As evidências apresentadas nesse trabalho indicam que episódios atípicos nos fluxos de capitais, quando 
medidos em sua forma bruta aumentam a probabilidade de crises sistêmicas bancárias assim como de crises 
cambiais, não sendo encontrada significância estatística pelos modelos utilizados de interações com crises 

soberanas. O modo de mensuração e a determinação dos limiares ou thresholds, cumprem um importante 
papel na identificação dos episódios de surtos e capital e os padrões de interações deles com modelos 
econométricos. Os diferentes métodos de identificação de episódios atípicos de fluxos de capitais apesar de 
apresentarem por muitas vezes a mesma escala de grandeza, sinal e significância, algumas vezes diferem-

se consideravelmente.  

Os resultados contribuem para o debate de custos e benefícios da liberalização financeira. Onde por vezes 

o meio termo entre volumosos benefícios advindos da suavização do consumo e diversificação de risco e 
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estados permanentes de crises de paradas repentinas podem ser encontrados. Medidas que limitam rápidos 
e grandes incrementos de fluxos líquidos de capital para um país com base nas evidências aqui apresentadas 
podem diminuir a probabilidade de crises no futuro, entrando neste cenário nada garantiria que os métodos 

de controle de fluxo de capital seriam suficientes ou efetivos. Em contraponto, episódios atípicos nos fluxos 
de capitais podem apenas ser resultado natural de um aprofundamento financeiro e integração financeira, 
podendo estes ser mais benignos que malignos no longo prazo. 

A grande crise financeira de 2008 representou um marco em relação criação de um novo patamar de grandes 
fluxos de capitais internacional muito relacionadas com as políticas monetárias praticas para deter a crise. 
Como já apresentado em diversos artigos (FORBES e WARNOCK, 2012; GHOSH et al., 2014, 

CRYSTALLIN et al.,2015) um novo padrão onde fluxos de capitais tomaram uma maior escala e tornaram-
se mais voláteis nas últimas décadas parece ter se formado, e em parte decorrentes das políticas de 
quantitative easing. Economias emergentes se beneficiaram destes movimentos, entretanto a participação 
delas no mercado internacional de capital ainda é marginal. 

A luz do que foi investigado na literatura preexistente e empiricamente testado, podem ser apontado que 
existem evidências de ligações entre surtos de capitais e crises bancarias e cambiais, onde estes 

aumentariam a probabilidade da ocorrência dessa crises, entretanto em um menor patamar do que aqu elas 
apresentadas em outras investigações (Reinhart e Reinhart, 2009; Caballero, 2012; Ghosh, Ostry e Qureshi, 
2016). Entretanto a ligação não é tão clara quando tenta-se relacionar episódios atípicos nos fluxos de 
capitais e crises soberanas.  
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