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RESUMO 

Durante a década de 90 ocorreram crises em diversos mercados emergentes, indicando que 
investimentos nesses mercados continuam apresentando elevado nível de risco. Cada crise evidenciou 
a questão do risco de contágio entre os mercados emergentes. A cada crise havia uma grande fuga de 
capitais dos mercados emergentes causando uma crise de liquidez, no curto prazo, e uma diminuição 
dos investimentos estrangeiros diretos no longo prazo. O objetivo deste trabalho é estudar o 
comportamento dos títulos de dívida externa dos principais países latino-americanos e avaliar a 
evolução dos seus spreads, mostrando suas relações e os impactos das crises da década de 90 nesses 
países. Com séries de dados diários, usando um modelo GARCH e o coeficiente de Pearson, 
mostramos que há uma forte correlação  entre os spreads indicando que a propagação das crises não 
ocorre apenas devido a instabilidade das variáveis econômicas internas, mas sofre uma forte influência 
do pânico que se instala no mercado mundial quando um país entra em colapso.  
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ABSTRACT 

During the last decade, many emerging market crisis demonstrated that foreign investment in 
these markets is still exposed to substantial risk. Whenever a specific country goes through crisis,  the 
sovereign risk of all emerging markets, measured by the country’s external debt bond price, increases 
and a strong capital outflow take place. It became evident that crisis in one emerging country has 
strong influence to others. As a consequene, the risk contagion subject has been attracting increased 
attention from both academics and market analysts. This  paper analyses the behavior, over the last 
decade, of the emerging market bond prices, mainly for Latin America. Using a GARCH (generalized 
autoregressive conditional heterocedasticity) model and the Pearson correlation over a daily time 
series, we find a strong relationship between these countries bond prices. It shows that the crisis 
contagion is not explained only by the countries macroeconomic variables volatility, as many market 
analysts argue, but it finds strong fundamentals in the market panic every time one country goes 
through crisis. 
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