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COMÉRCIO E FINANÇAS INTERNACIONAIS 
Prof. José Alfredo A. Leite 
 
 
7B  -  MERCADO DE CRÉDITO EXTERNO 
 
 
1.  Evolução: O mercado de crédito  cresceu muito rapidamente nas duas últimas 
décadas, na medida em que os títulos negociáveis (“securities”) passaram a 
substituir os empréstimos bancários na concessão internacional de crédito 
(processo de securitização). Esse processo facilitou a solução da crise da dívida 
externas dos países emergentes no final da década de 1980.  
  
2.  Vantagens da securitização sobre empréstimos bancários:  
a) flexibilidade das condições (rolagem, juros, prazos) 
b) repasse de créditos e prejuízos ao mercado secundário 

 
3. Títulos de Crédito: Os  títulos de crédito internacionais,   lançados vendidos no 
mercado financeiro internacional e emitidos na moeda do país investidor, tal como 
o dólar, euro, libra ou yen, são denominados de “bônus” (do inglês “bonds”).     
 
Os bônus podem ser do tipo “titulo de renda”, com rendimentos (cupões) pagos 
periodicamente; ou do tipo “titulo de desconto”, com pagamento final único (sem 
pagamentos intermediários). 
  
d) Fórmula de avaliação (preficicação) de bônus: O preço de mercado dos 
títulos é determinado pela fórmula dos bônus correspondente ao valor atual dos 
fluxos de caixa líquidos (Po, Ct, Pn) descontados gerados pelo bônus, isto é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O método de  precificação implica que o valor atual dos fluxos (descontados à taxa 
de mercado “i”) é igual ao preço de mercado (Po), isto é:  

 

• Título de Renda (Tem cupões) : Po =  ? t,n Ct/(1+i)t = Pn/(1 + i)n 

• Título de Desconto (Não tem cupões):    Po = Pn/(1 + i)n 

 

 
 
 

Po C1 C2 Cn-1 Cn + Pn 

Σt,n Ct 
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4. Mercado de bônus:  Tem as seguintes dimensões: 
 

• Lançadores de bônus : Governos e  empresas com o propósito de obter 
recursos de longo prazo ou de  rolarem suas respectivas dívidas externas; 

 

• Compradores de bônus: Investidores institucionais (fundos de pensão, 
fundos mútuos, companhias de seguro, hedge funds, fundos 
especializados, bancos de investimento) interessados em construir 
portfolios diversificados. 

 

• Motivos dos investidores: Os investidores institucionais procuram 
administrar seus portfolio à luz do binômio retorno-risco, procurando 
maximizar o retorno e minimizar o risco, fato que explica à sensibilidade 
do investimento aos retornos oferecidos pelos países emergentes e as 
súbitas  fugas de capitais quando surgem expectativas de inadimplência. 

 

• Intermediários: São bancos de investimentos e/ou sindicatos de bancos 
comerciais. Contrato de lançamento estabelece: instituição administradora, 
trustee, sinking fund, prazo, pagamento de juros, despesas, convertibilidade. 

 
 

5. Principais tipos de bônus internacionais:  
a) Straight bonds (c/cupões a juros fixos) 
b) FRB = cupões com taxas flutuantes (Libor + spread) 
c) Zero-coupon = títulos de desconto (sem cupões) 
d) Convertible = conversíveis em ações ou outros ativos 

 
6. Títulos da Dívida Externa Brasileira (“Brady bonds”) 

a) Emitidos em troca de empréstimos vencidos/vincendos 
b) Longo prazo (20/30 anos), com/sem garantia de pgto do principal/juros 
c) Troca de juros fixos, por juros variáveis escadinha ou flutuantes 
d) Tipos: c/cupões semi-anuais, s/cupões trocados ao par 
e) Fonte de informação (Chicago Mercantile Exchange – Bradynet) 
f) Denominações: 

• FLIRB = front loaded interest reduction bonds 
• FRB = floating rate bonds 
• DCB = debt conversion bonds 
• NMB = new money bonds 
• C-bonds = capitalization bonds 
• EIB = elegible interest bonds 
• IDU = interest due bonds 
• GLOBAL = global bonds 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

7. Avaliação do Risco:  O risco associado aos diversos tipos de “bônus”,  no 
mercado internacional,  são mensurados por “agências de rating” , tais como 

 
1. Standard & Poor 4. Merryl Lynch 

      2. Moodyd’s Investors Service 5. Morgan Stanley 
      3. Fitch Investors Service 6. Goldman Sachs 

 

Essas  avaliações são feitas por meio de combinações de letras  tais como AAA, 
AA, A,  A, BBB, BB, B, e assim por diante, até D), ou sistemas semelhantes, 
indicativos da qualidade do título, em ordem decrescente . As primeiras 
classificações são dadas aos títulos “bons para investimento”  (investment grade),  
as classificações médias são dadas aos títulos com perspectivas de inadimplência 
(risky bonds), e as últimas são reservadas para os títulos inadimplentes ou  em 
moratória (junk bonds). Os chamados “fundamentos” macroeconômicos e políticos 
dos países emitentes dos títulos são cruciais para determinação da classificação. 
 
8. Critérios de Avaliação: A empresa Standard & Poor informa que seus 
critérios para  classificação de títulos governamentais (Sovereign Rating Criteria) (, 
levam em consideração os aspectos políticos e econômicos do risco, envolvendo 
as seguintes características do país: 
 
1. Risco político 
• a) Sistema político (governo, lideranças e instituições políticas) 
• b) Ambiente social (renda, distribuição, mercado de trabalho, cultura) 
• c) Relações internacionais (integração e convivência) 

2. Risco econômico 
• a) Situação financeira externa (dívida e capacidade de pagamento) 
• b) Flexibilidade do Balanço de  Pgtos (estrutura e desempenho) 
• c) Estrutura e crescimento econômico (determinantes e tendências) 
• d) Administração econômica (objetivos, filosofia, capacidade) 
• e) Perspectivas econômicas (projeções de longo prazo) 

           Fonte: www.standardandpoor.com  
 

9. Risco Brasil: É o risco associado aos títulos emitidos pelo Governo Brasileiro 
(acima citados), calculado diariamente pela empresa J. P. Morgan como a média 
ponderada das rentabilidades dos títulos no mercado secundário, sendo expresso 
como um diferencial (“spread”) relativamente à taxa paga pelos  títulos do Tesouro 
dos Estados Unidos (“Treasury Bonds”)  
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