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RESUMO 

 

A vulnerabilidade externa da economia brasileira, tema principal deste trabalho, pode 

ser analisada em várias perspectivas. Nesta pesquisa, observamos a vulnerabilidade 

externa sob a ótica de diversos indicadores, mas com ênfase na Posição de Investimento 

Internacional (PII) durante o período 1995-2016, dando ênfase principal a influência dos 

preços dos ativos (taxa ak) sobre a PII. Os resultados encontrados apontam que a taxa 

Ak influenciou de forma majoritária a variação da Posição de Investimento 

Internacional, contribuindo para uma redução na vulnerabilidade externa da economia 

brasileira quando positiva. Contudo, a vulnerabilidade externa não deve ser analisada 

apenas pela ótica da PII. Por isso, analisamos diversos índices de vulnerabilidade 

externa, no qual constatamos bons resultados em relação ao âmbito de liquidez externa, 

refletindo uma melhora na vulnerabilidade externa sobre a questão conjuntural. 

Entretanto, observando os índices de vulnerabilidade externa pelo âmbito da solvência 

externa evidenciando resultados ruins, caracterizando uma piora na vulnerabilidade 

estrutural na economia brasileira. Observamos ainda índices de vulnerabilidade em dois 

períodos distintos (1995 – 2002 e 2003 – 2006), percebemos no período 1995 – 2002 

que os índices de vulnerabilidade apresentaram resultados ruins tanto na questão da 

solvência como no da liquidez externa. Em relação aos índices no período 2003 – 2006 

observamos resultados melhores em relação à liquidez externa. 

 

Palavras – chave: Vulnerabilidade externa; Economia brasileira; Posição de 
Investimento Internacional; Solvência externa; Liquidez externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The external vulnerability of the Brazilian economy, the main theme of this work, can 

be analyzed in several perspectives. In this research, we observed the external 

vulnerability from the perspective of several indicators, but with an emphasis on the 

International Investment Position (IIP) during the period 1995-2016, with emphasis on 

the influence of asset prices (ak) on the IIP. The results show that the ak rate influenced 

in a majority way the variation of the International Investment Position, contributing to 

a reduction in the external vulnerability of the Brazilian economy when positive. 

However, the external vulnerability should not be analyzed only from the perspective of 

the IIP. Therefore, we analyzed several indices of external vulnerability, in which we 

verified good results in relation to the external liquidity scope, reflecting an 

improvement in the external vulnerability on the conjunctural issue. At the same time, 

observing the external vulnerability indices by the scope of the external solvency 

evidencing bad results, characterizing a worsening in the structural vulnerability in the 

Brazilian economy. We also observed vulnerability indexes in two different periods 

(1995-2002 and 2003-2006). In the period 1995-2002, vulnerability indexes presented 

poor results on both solvency and external liquidity issues. In relation to the indices in 

the 2003-2006 period, we observed better results in relation to external liquidity. 

 

Keywords: External vulnerability; Brazilian economy; International Investment 
Position; External Solvency; External liquidity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A vulnerabilidade externa, tema principal deste trabalho, pode ser analisada em 

várias perspectivas. Em uma linha considerada ortodoxa, ou pertencente ao mainstream 

economics, a análise concentra-se substancialmente em três pontos - a intolerância à 

dívida, o “pecado original” e o descasamento de moedas. Segundo Eichengreen (2003), 

a intolerância à dívida se caracteriza pela incapacidade das economias em 

desenvolvimento em gerir níveis de dívida externa que seriam gerenciáveis em 

economias desenvolvidas. O chamado “pecado original” estaria na virtual incapacidade 

de uma economia subdesenvolvida em contrair passivos estrangeiros na própria moeda. 

O resultante descasamento de moedas se caracterizada pela diferença nos valores dos 

ativos e passivos em moeda estrangeira na economia doméstica. Uma economia que 

capta empréstimos externos em moeda estrangeira e sofre desvalorização de sua moeda 

doméstica, terá como resultado uma súbita elevação da sua dívida externa líquida. 

Como descreve Goldstein e Tuner (2004), a superação da vulnerabilidade externa das 

economias emergentes na ótica da abordagem ortodoxa estaria ligada a uma boa gestão 

da dívida, bem como a formação de instituições robustas e políticas macroeconômicas 

sustentáveis.  

Outra abordagem na análise da vulnerabilidade externa caracteriza se por uma 

linha minskyana. Considerada como uma análise conjuntural heterodoxa acerca da 

vulnerabilidade financeira externa, a abordagem minskyana faz críticas à limitação da 

análise ortodoxa acerca da vulnerabilidade externa, descrevendo que a apresentação de 

bons fundamentos macroeconômicos pelas economias periféricas é limitada apenas em 

momentos de alta liquidez externa. Pereira (2015) aborda que em períodos de 

instabilidade, mesmo que estas economias permaneçam com bons indicadores 

macroeconômicos, os investidores realocarão seus portfólios em economias que 

ofereçam menores riscos. O fato das economias em desenvolvimento possuírem moedas 

inconversíveis no contexto mundial, por si só as torna destinadas à condição de 

economias vulneráveis.  

A abordagem estruturalista cepalina, caracterizada por uma análise heterodoxa 

estrutural acerca da vulnerabilidade externa, identificou uma relação entre centro-

periferia, no qual a periferia produz bens e serviços de bens primários e de baixo teor 

tecnológico e importa bens e serviços de alto teor tecnológico. Desta forma, a Cepal 

identificava uma vulnerabilidade externa estrutural nas economias periféricas, nas quais 
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essa vulnerabilidade estrutural deterioraria ao longo dos anos os termos de troca entre 

centro e periferia, trazendo prejuízos exclusivos as economias em desenvolvimento. 

Inspirados na abordagem estruturalista cepalina, Thirlwall (1983) formalizou o 

argumento de que a elevada elasticidade renda das importações vis-à-vis a das 

exportações, resultante da relação centro–periferia apontada pela Cepal, ocasiona uma 

restrição no crescimento, oriunda do balanço de pagamentos. A tendência ao aumento 

da vulnerabilidade externa das economias periféricas se manifestaria sempre que estas 

tentassem acelerar seu crescimento para além desse limite sem alterar sua estrutura 

produtiva. 

No Brasil, o tema da vulnerabilidade externa ganhou ênfase após o processo de 

abertura comercial e financeira e de reformas liberalizantes na economia brasileira no 

inicio da década de 1990, no qual a combinação de rápida liberalização das importações 

com fluxos volumosos de capitais externos trouxeram implicações adversas para a 

vulnerabilidade externa. A presunção é a de que o processo de abertura financeira 

ampliou o ingresso de capitais externos voláteis e com viés de curto prazo, 

potencializando a reversão dos capitais e assim, agravando a vulnerabilidade externa. 

(PEREIRA, 2015) 

A literatura da época fez importantes aportes no sentido de identificar que o 

perfil dos capitais externos exerce efeito importante no grau de vulnerabilidade externa, 

no contexto recente de ampla mobilidade de capitais. Contudo, estudos mais recentes - 

Lara (2014), Noije (2014) e Rosa e Biancarelli (2015) -, ao explorarem em maior 

detalhe a importância dos fluxos de capitais na geração de vulnerabilidade externa,  

observaram uma alteração na composição do passivo externo brasileiro que tem gerado 

efeitos importantes para a medição adequada da vulnerabilidade externa. 

Primeiramente, esses autores identificaram um fenômeno denominado processo de 

“desdolarização” do passivo externo, ou seja, por um movimento de aumento do 

passivo externo denominado em moeda doméstica. Segundo, observou-se uma forte 

correlação entre os movimentos da taxa de câmbio nominal e do índice Ibovespa com a 

dinâmica da Posição de Investimento Internacional.  

O fato é que a alteração na composição dos passivos externos, passando de um 

movimento de “dolarização” para um movimento de “desdolarização”, traz consigo uma 

redução da vulnerabilidade externa na ótica da PII em um cenário de turbulência 

externa. Esse fenômeno é ocasionado pela dominância de passivos externos 

denominados em reais, que faz com que, neste cenário, a Posição de Investimento 
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Internacional sofra um duplo efeito estabilizador, via desvalorização cambial e via 

queda dos preços das ações no mercado doméstico.  

Quais são as consequências das descobertas dessa literatura para a análise da 

vulnerabilidade externa da economia brasileira? Como os indicadores tradicionais de 

vulnerabilidade devem ser interpretados à luz desses novos aspectos?  

Assim, esta dissertação justifica-se pelo fato de serem verificadas lacunas na 

literatura acerca de uma análise que englobe diversos aspectos importantes da 

vulnerabilidade externa, que esta pesquisa buscará preencher.  

A hipótese é que esse processo de “desdolarização” da economia brasileira 

trouxe consigo uma redução da vulnerabilidade externa na ótica da Posição de 

Investimento Internacional. Esta exige a reinterpretação e reconstrução de alguns 

índices tradicionais de vulnerabilidade externa, no sentido de procurar separar efeitos 

estruturais (associados a deficits em transações correntes) de aspectos conjunturais 

(associados a mudanças nos valores relativos dos ativos e passivos que compõem a PII).  

Nestes termos, esta dissertação teve como objetivo central observar a 

vulnerabilidade externa sob a ótica da Posição de Investimento Internacional (PII) 

durante o período 2001T4-2015T4, dando ênfase principal à influência dos preços dos 

ativos e passivos (que dominaremos taxa Ak) sobre a PII e também analisando a 

vulnerabilidade externa da economia brasileira tanto por um ângulo conjuntural quanto 

estrutural. Dentre os objetivos específicos temos: i) Identificar o peso relativo dos 

determinantes da Posição de Investimento Internacional em suas variações durante o 

período 2001T4-2015T4; ii) Identificar as variáveis relevantes na variação da taxa Ak;  

iii) Analisar os principais índices de vulnerabilidade externa que refletem a questão da 

liquidez e da solvência externa no período compreendido por 2001T4-2015T4, e 

também em dois sub períodos distintos 1995 – 2002 e 2003 – 2016, reinterpretando-os e 

reconstruindo-os, quando necessário, conforme os resultados obtidos nos itens 

anteriores; iv) Observar a evolução da conta financeira e seus itens em dois sub períodos 

distintos, 1995 – 2002 e 2003 – 2016.   

Para atender os objetivos propostos, utilizamos testes econométricos e análises 

descritivas dos dados, e diversas análises gráficas, interpretadas à luz da discussão 

teórica presente na literatura acerca da vulnerabilidade externa. A descrição mais 

detalhada das metodologias empregadas será abordada durante o trabalho. 

Com relação à estrutura, esta dissertação é subdividida em três capítulos, além 

dessa introdução e das considerações finais. No segundo capítulo, apresentamos por 
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meio de uma revisão bibliográfica, uma discussão teórica acerca da entrada e saída de 

fluxos de capitais externos, levando em consideração a conjuntura externa e interna que 

permitiram a entrada e saída desses capitais na economia brasileira. Essa revisão 

privilegiou uma abordagem de caráter histórico-estruturalista.  

Além disso, promovemos uma discussão teórica acerca da vulnerabilidade 

externa, na qual são apresentadas as abordagens ortodoxa e heterodoxa sobre o tema, 

bem como uma revisão da literatura mais recente sobre o processo de desdolarização da 

economia brasileira, fenômeno importante no desenvolvimento deste trabalho. Este 

capítulo será crucial para a interpretação dos fenômenos que cercam a consecução dos 

objetivos específicos i e ii, provendo ainda suporte na seleção, interpretação e 

reconstrução dos indicadores de vulnerabilidade externa, previstos no objetivo 

específico iii.  

No terceiro capítulo analisaremos o movimento da Posição de Investimento 

Internacional, dando ênfase a influência do Saldo em Transações Correntes e da 

variação dos preços dos ativos (taxa Ak) na variação da PII. Para isso, analisaremos 

empiricamente a influência desses fatores na PII. Ademais, o capítulo transcorrerá sobre 

indicadores que tratam da questão da solvência e da liquidez. Estará este capítulo 

engajado no esforço de geração de resultados que permitam atingir os objetivos 

específicos i e ii. 

No quarto capítulo, dedicamo-nos a medir a vulnerabilidade externa da 

economia brasileira durante dois períodos, 1995-2002 e 2003-2016, por meio de índices 

que medem a solvência e a liquidez externa. O objetivo foi captar aspectos conjunturais 

e estruturais acerca da vulnerabilidade externa, bem como procurar reinterpretar e 

reconstruir índices no intuito de separar adequadamente esses componentes.  

Analisamos, também, outro ponto importante, o movimento da conta financeira 

no balanço de pagamento da economia brasileira e seus itens, também nos mesmos dois 

períodos, visando captar o elemento de vulnerabilidade associado à natureza dos fluxos 

de capital. Assim, estaremos neste capítulo mais voltados a atingir os objetivos 

específicos iii e iv. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS DA VULNERABILIDADE EXTERNA 

 

2. 1 Fluxos de capitais para o Brasil e vulnerabilidade externa: o contexto histórico 

institucional  

  

 A análise da vulnerabilidade externa da economia brasileira, tema principal desta 

dissertação, pode ser analisada através de várias perspectivas. Neste trabalho, o fluxo de 

Investimento Direto Externo (IDE) tem papel fundamental na análise da vulnerabilidade 

externa, devido ao fato que as alterações no volume e no perfil do IDE apresentaram um 

novo panorama à economia brasileira, panorama este que discutiremos ao longo desta 

dissertação.  

Os movimentos de IDE devem ser compreendidos como resultantes da 

conjunção das condições vigorantes na economia internacional e das condições internas 

dos países, no caso em questão, a economia brasileira. Desta forma, este tópico se 

concentrará em descrever, por meio de uma breve revisão da literatura, o 

comportamento e a natureza dos investimentos diretos externos (IDE) na economia 

brasileira do período de Bretton Woods (1946-1973) até o fim da década de 90, tendo 

como objetivo central entender quais os fatores principais que propiciaram a retração e 

expansão dos fluxos de capitais externos1 durante este período.  

O período de Bretton Woods (1946-1973) proporcionou para a economia 

brasileira uma fase de formação da sua estrutura industrial, cujo ingresso de capital 

externo, em sua maioria advinda dos Estados Unidos, teve papel preponderante neste 

processo. Esse período marcou uma fase ascendente de crescimento econômico na 

economia brasileira. (MEDEIROS & SERRANO, 1999) 

No entanto, o processo de desregulamentação financeira, advindo do desmonte 

do sistema de Bretton Woods, trouxe consigo uma nova dinâmica no sistema capitalista 

internacional. O choque dos juros e a recessão mundial na década de 80 jogaram a 

economia brasileira a uma violenta crise de endividamento externo, elevada 

instabilidade macroeconômica, baixo crescimento econômico e um processo 

inflacionário crônico que chegou às raias da hiperinflação no final da década, levando 

                                                                 
1
 Restringimos a análise do movimento de capitais externos apenas pelo movimento do item Investimento 

Direto Externo neste primeiro momento devido à influência irrisória dos outros itens até o fim da década 
de 1990. 
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não só a economia brasileira, como outras economias em desenvolvimento, a sucessivas 

moratórias.  

Essa combinação de fatores deixou a economia brasileira pouco atrativa para 

entrada de fluxos externos. Devai & Costa (2013) descrevem que na década de 80 o 

direcionamento de IDE para o Brasil sofreu uma súbita queda, onde em 1982 alcançou 

um pico de US$ 3,11 bilhões, decrescendo para US$ 1,13 bilhão no ano de 1989.  

Para se ter uma ideia, o fluxo de IDE mundial saltou no ano de 1982 para o ano 

de 1989 de US$ 58,06 bilhões para US$ 197,27 bilhões, respectivamente. Assim, como 

os próprios autores observaram, o país neste período caminhou na contramão dos fluxos 

internacionais de IDE, enquanto houve um crescimento em nível mundial no fluxo de 

IDE, no Brasil foi observada uma retração.  

Os anos de 1990 permitiram ao Brasil se reinserir na nova dinâmica 

internacional. A adesão ao plano Brady, unido a políticas liberalizantes efetuadas neste 

período de abertura financeira e comercial, controle inflacionário e taxa de juros muito 

atrativa proporcionaram um retorno desses capitais externos para a economia brasileira.  

Num contexto internacional, a década de 90 iniciou-se apresentando um declínio 

nos fluxos Externos de Investimento Direto. De acordo com Devai & Costa (2013), no 

ano de 1990 o fluxo de IDE mundial foi de US$ 207,5 bilhões, em 1991 houve uma 

queda no fluxo para US$ 164 bilhões proveniente da recessão econômica dos principais 

países desenvolvidos. No ano de 1992 houve uma recuperação, alcançando US$ 165,9 

bilhões, em 1993 uma retomada de vez no crescimento do IDE mundial para US$ 

223,31 bilhões. No final da década, em 1999, o volume de Investimento Externo Direto 

mundial alcançou US$ 1.091,44 trilhões.  

No Brasil, Devai & Costa (2013) expõem que a década de 90 se iniciou com um 

fluxo baixo de IDE, alcançando menos de US$ 1 bilhão. No ano de 1991 houve um 

crescimento tímido para US$ 1,1 bilhão. Em 1992 houve um crescimento da entrada de 

IDE para US$ 2,06 bilhões, e em 1993 novamente uma redução. Contudo, a partir de 

1994 o fluxo de IDE retornou ao Brasil em valores volumosos, cujo IDE saltou de US$ 

2,15 bilhões para US$ 28,58 bilhões no ano de 1999. Isso demonstra que o Brasil 

caminhou junto com a tendência mundial na captação de fluxos externos.  

Sendo assim, este tópico se organizará da seguinte forma. Além desta 

introdução, realiza-se nos subtópicos: 2.1.1) O período do Padrão Ouro Dólar e seu 

legado para a economia brasileira; 2.1.2) O fim de Bretton Woods, a adoção do dólar 
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flexível e os encalces na economia brasileira na década de 1980; e por fim, 2.1.3) A 

reinserção do Brasil na nova dinâmica internacional. 

 

2.1.1 O período do Padrão Ouro Dólar e seu legado para a economia brasileira  

 

A supremacia dos Estados Unidos como potência mundial no pós-segunda 

guerra estabelece um novo contexto para o sistema capitalista neste período. Além da 

sua força militar, comercial e financeira, o fato dos órgãos regradores do sistema 

monetário internacional, FMI e BIRD, serem subordinados aos interesses deste país 

deram posição favorável aos EUA no contexto internacional.   

Medeiros & Serrano (1999) abordam que as grandes saídas de investimento 

externo direto, feitos pelos EUA, a países estratégicos como Alemanha e Japão nos anos 

1950 e 1960, trouxeram consigo uma abertura comercial do mercado americano que 

permitiu a conversibilidade das moedas europeias e japonesa ao dólar. Atrelado a isso, 

as políticas americanas de desvalorização do dólar, de expansão das multinacionais, de 

reduções tarifárias, bem como as políticas keynesianas em favor do pleno emprego 

trouxeram uma onda de crescimento econômico nos países aliados. Desta forma, o fácil 

acesso a financiamento externo e ao mercado americano possibilitaram às economias 

aliadas condições externas altamente favoráveis ao desenvolvimento econômico, e aos 

Estados Unidos uma situação geopolítica vantajosa contra a URSS no período da guerra 

fria. 

No Brasil, o investimento externo direto, advindo dessa política de expansão de 

capital externo “voluntário” deste período, teve uma participação fundamental no 

processo de industrialização da economia brasileira. Curado (2008) aborda que até os 

anos de 1950, o estoque de IDE havia chegado a aproximadamente US$ 334 milhões. 

No entanto, na década seguinte, até 1960, os fluxos de IDE atingiram cerca de US$ 1,1 

bilhão, o triplo do período anterior. Estes números mostram a entrada maciça de capital 

externo com viés produtivo. Nos anos de 1961 a 1970 a entrada de fluxos externos 

atingiram US$ 2,48 bilhões, mais que o dobro do que na década anterior. Em 1970 a 

1979, houve uma entrada de IDE considerável chegando a US$ 9,6 bilhões.  

No entanto, essa entrada maciça de IDE no Brasil não se deveu apenas a 

condições externas favoráveis. De acordo com Curado (2008) a economia brasileira se 

mostrou bastante atrativa para a entrada destes capitais externos. O país atravessava um 

cenário doméstico muito atrativo, passando por um processo intenso de industrialização, 
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sendo amparada politicamente pelo regime militar, e também pela classe industrial, que 

apresentou papel importante neste processo.   

Assim, é visto que a participação do IDE tem função essencial no processo de 

industrialização da economia brasileira (CURADO, 2008). O cenário externo favorável, 

proporcionado pela ação dos Estados Unidos no contexto do acordo de Bretton Woods, 

conduziu a um processo no qual as empresas norte-americanas expandissem seu capital 

produtivo para países com uma maior demanda reprimida,  resultando no primeiro 

“boom” de capital estrangeiro, com viés produtivo2.   

 

2.1.2 O fim de Bretton Woods, a adoção do dólar flexível e os encalces na economia 

brasileira na década de 1980.    

 

Serrano (2002) descreve que, ainda a partir da década de 1960, a economia 

americana enxerga a necessidade de uma desvalorização do dólar, com o objetivo de 

ganhar maior competitividade no comércio internacional.  Contudo, uma provável 

desvalorização do dólar levaria a uma fuga maciça das posições em ativos em dólar para 

o ouro. Desta forma, a economia americana se via no impasse acerca de como 

desvalorizar sua moeda e, ao mesmo tempo, não danificar a função do dólar como 

moeda internacional.  

No ano de 1971, o governo dos EUA interrompeu a troca do dólar em ouro à 

paridade de US$ 35 a onça troy (vigente desde a assinatura do Acordo de Bretton 

Woods), além de impor políticas restritivas sobre as importações3. Em 1973, o dólar 

sofreu uma nova desvalorização, dessa vez de 10%, que tornaram insustentáveis as 

pressões sobre a convertibilidade (EINCHEGREEN, 2000). Com isso, o padrão ouro 

dólar deu lugar ao padrão dólar flexível.  

Neste novo padrão, a moeda internacional vigente continuou sendo o dólar, a 

diferença foi que o dólar desatrelou-se ao ouro, permitindo uma maior liberdade ao país 

que emite a moeda chave. Serrano (2002) aborda que, no quesito dólar flexível, os EUA 

podem financiar os déficits na BP com ativos denominados em dólar. Além disso, a 

                                                                 
2
 O FMI e a OCDE consideram investimento estrangeiro com v iés produtivo quando este detém uma 

participação no capital de, no mínimo, 10%, e pode exercer influência sobre a gestão da empresa 
receptora (OCDE, 1987). 
3 O acordo s mithsoniano, ver Freitas (1994), criado em dezembro de 1971, consistiu no compromet imento 
dos países em manter taxas fixas de câmbio (após alguns ajustes) em relação ao dólar. 
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inconversibilidade em ouro permite ao dólar variar livremente sua paridade em relação a 

moedas dos outros países movendo a taxa de juros americana.  

A adoção do padrão dólar flexível no início dos anos de 1970 trouxe consigo 

uma enorme agitação no sistema capitalista mundial. A decisão do governo norte 

americano de desatrelar o dólar do ouro e de flexibilizar o câmbio elevou a onda 

especulativa no período, numa situação de crescimento da demanda efetiva e de liquidez 

do sistema monetário internacional, impulsionado principalmente pelo crescimento da 

economia dos Estados Unidos.  

Essa onda especulativa, principalmente em torno das commodities, do 

crescimento dos salários e das sucessivas desvalorizações do dólar, trouxe uma guinada 

nas taxas inflacionárias na economia americana. Deste modo, no final do ano de 1979, 

com a entrada de Paul Volcker na presidência do FED, os Estados Unidos elevam sua 

taxa de juros a níveis altíssimos em um período de abertura das primeiras ondas de 

inovações financeiras que sacudirá a economia dos EUA a partir dos anos de 1980. 

(EINCHEGREEN, 2000) 

O choque dos juros leva o dólar a se valorizar, Einchegreen (2000) descreve que 

nos anos de 1980 até meados de 1985 o dólar se valorizou frente às demais moedas em 

cerca de 90%, o mesmo ocorreu para a taxa de câmbio real americana. Este processo 

leva a economia americana a deficits sucessivos na sua balança comercial e uma entrada 

maciça de capitais externos. Para a economia mundial, o resultado foi a recessão. 

No Brasil, bem como em toda América Latina, a elevada taxa de juros 

internacional, combinada à queda da demanda pelas exportações ocasionadas pela 

estagnação mundial, leva a rigorosa e demorada crise no balanço de pagamentos. O 

Brasil e o México, por exemplo, para superarem a crise promoveram políticas de 

restrição de importações e de impulso às exportações. No entanto, foram levadas à 

recessão econômica e alto processo inflacionário, desacelerando o processo de 

desenvolvimento destas economias. (MEDEIROS & SERRANO, 1999) 

 Este cenário de estagflação no qual convivia a economia brasileira neste período 

trouxe turbulências econômicas que atravessaram mais de uma década, na qual houve 

ampliação do grau de incerteza, tornando a economia brasileira pouco atrativa para a 

entrada de fluxos estrangeiros.   

 Curado (2012) demonstra que a década de 1980 foi marcada por uma forte 

expansão de capitais externos no ambiente internacional, mas que o Brasil ficou bem à 

margem das preferências de destinos de capitais estrangeiros. O autor observa que a 
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média da entrada de IDE registrado na década de 1980 ficou muito aquém dos valores 

obtidos nos anos de 1978 e 1979, que registraram US$ 2,18 e US$ 2,40 bilhões, 

respectivamente. A partir de 1982 houve uma queda abrupta dos fluxos de IDE, 

apresentando uma recuperação somente nos anos de 1987-1988, fruto de uma expansão 

da economia brasileira entre os anos de 1984 e 1986.  

Um elemento a ser destacado sobre a entrada de IDE na economia brasileira 

neste período, diz respeito ao seu aspecto. Aproximadamente 59% dos fluxos externos 

que adentraram a economia brasileira nos anos de 1985-1989 vieram por meio de 

conversão de dividas em ações, ou seja, fluxos de capitais externos com viés 

improdutivos (CURADO, 2012).  

 Em resumo, na década de 1980, num contexto internacional, houve uma forte 

expansão de IDE advindo principalmente das primeiras ondas liberalizantes da abertura 

financeira. Todavia, tendo em vista a conjuntura interna na qual a economia brasileira 

atravessava, de baixo crescimento econômico, inflação em elevação e uma turbulenta 

crise política, deram contribuições determinantes para uma redução acentuada de 

entrada dos fluxos de capitais externos na economia brasileira.  

 

2.1.3 A reinserção do Brasil na nova dinâmica internacional 

 

Como abordado anteriormente, o primeiro efeito liberalizante ocorrido no início 

da década de 80 trouxe um desequilíbrio nas economias latino americanas, como 

instabilidade monetária e sucessivos deficits fiscais. Desta forma, a fim de promover 

uma adaptação destas economias ao modelo liberalizante, foi adotado o consenso de 

Washington.  

De acordo com Prates (1997), o consenso de Washington se caracterizava por 

uma doutrina de ajustamento que visava eliminar o processo inflacionário interno a 

partir de uma cartilha de ações recomendada pelo FMI. A premissa é que a estabilização 

dos preços e a liberalização da economia são condições necessárias para o retorno dos 

fluxos de capitais externos e assim, retomar o crescimento.  

Assim, entre o final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, os países da 

América Latina se reinserem nos mercados financeiros internacionais. A nova fase de  

desaceleração do ciclo econômico internacional no início dos anos de 1990 fez os 

investidores realocarem seus portfólios em direção às economias emergentes, que se 
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encontravam excluídas do movimento internacional de capitais desde a crise da dívida 

externa no início da década de 80. 

Desta forma, o período de recessão econômica no final da década de 90 ordenou 

práticas de políticas monetárias de taxas de juros baixas por parte dos países centrais, 

além de políticas mais regulatórias no sistema monetário, tendo em vista a conjuntura 

de sobreliquidez e queda de rentabilidade dos ativos.  

A partir de 1994, o Brasil se viu novamente reinserido como principal receptor 

de capitais externos. As políticas liberalizantes iniciadas ainda no fim da década de 80, 

fruto do consenso de Washington, como um amplo processo de liberação comercial, no 

qual foram liberadas as principais barreiras não tarifárias, dando maior transparência à 

estrutura de proteção, reduzindo a proteção à indústria, e uma política de redução das 

tarifas de importação. Atrelado a esses aspectos, o ano de 1994 se inicia por um período 

de relativa estabilidade inflacionária (ainda elevada) e uma mudança na política 

macroeconômica brasileira através do Plano Real.  

Esse contexto permitiu a volta de fluxos de capitais externos para a economia 

brasileira, onde esse regresso foi estimulado, além do alto retorno financeiro que este 

país dava aos investidores, mas principalmente pela adoção ao Plano Brady, que 

permitiu ao Brasil uma renegociação da dívida externa, foi fundamental tanto para a 

retomada dos fluxos de IDE quanto para o sucesso do Plano Real. (PRATES, 1997) 

Antes de descrever a entrada de IDE no Brasil na década de 1990, é necessário 

entender a conta financeira brasileira. Seguindo a metodologia da sexta edição do 

Manual de Balanço de Pagamentos do Fundo Monetário Internacional (BPM6), a Conta 

Capital e Financeira contabiliza transações entre residentes no país e os não residentes. 

Na Conta Capital, são registradas transferências unilaterais pertencentes ao patrimônio 

de migrantes internacionais, bem como aquisição de bens não financeiros e não 

produzidos. Na Conta Financeira, são registrados fluxos financeiros ocorridos entre 

residentes e não residentes, sendo divididas em: Investimentos Diretos, Investimentos 

em Carteira, Derivativos, e Outros Investimentos. Cada um desses itens é dividido em 

ativos e passivos, ou seja, em investimentos de residentes e investimentos de não 

residentes.  

Nos Investimentos Diretos, são contabilizadas as participações de capital e 

empréstimos em intercompanhia. Nos Investimentos em Carteira são registrados 

investimentos em ações e investimentos em títulos de renda fixa. Os derivativos são 

registrados separadamente, em ativos e passivos. Por fim, Outros Investimentos 
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contabilizam créditos comerciais de fornecedores, empréstimos e financiamentos, 

moedas e depósitos, entre outros passivos e ativos.  

Devai & Costa (2013) observam que a partir de 1994 é visto um “boom” na 

entrada de IDE no Brasil, alcançando até 1998 o valor de US$ 28,85 bilhões, onde o 

Brasil absorveu mais de 15% dos fluxos externos dos países em desenvolvimento e mais 

de 33% dos fluxos direcionados para a América Latina.   

Grande parte dessa entrada maciça de IDE neste período constitui por fusões e 

aquisições de empresas, bem como a repatriação de capitais, atraídos pela estabilização 

macroeconômica e crescimento econômico. De acordo com Prates (1997) em 1996, as 

operações de fusões e aquisições justificaram no Brasil o ingresso de cerca de 40% dos 

investimentos diretos. 

Contudo, Pereira (2015) analisa que esse “boom” de capitais externos na 

economia brasileira também é explicado pelo ingresso de capitais externos nos itens 

investimento em portfólio e investimento em carteira. Os investimentos em portfólio e 

em carteira possuem, em geral, um viés de curto prazo, mais líquidos e, portanto, mais 

voláteis. Desta forma, neste período observou-se uma alteração no perfil da captação 

externa, aumentando o grau de vulnerabilidade externa da economia brasileira. 

Santos (2004) descreve que o investimento estrangeiro em carteira (que inclui 

investimentos em ações e em títulos) foi o que apresentou maior crescimento na década 

de 1990. A parcela relativa a essa modalidade de investimento cresce de forma vigorosa 

a partir de 1992 tornando, a partir de 1993, a principal fonte de recursos externos. Esse 

crescimento foi estimulado pelo desenvolvimento de novos mecanismos de captação de 

recursos e está também intimamente ligado ao crescimento do mercado de títulos em 

maior proporção do que o de crédito bancário.   

Ainda de acordo com Santos (2004), a natureza dos fluxos externos e também 

seu volume, trazem influência sobre o grau de vulnerabilidade da economia receptora 

destes fluxos. Os investimentos de portfólio de curto prazo podem ser facilmente 

retirados e/ou realocados para outras economias.  

O autor ainda expõe que todos os países emergentes que enfrentaram abruptas 

crises monetária e financeira na década de 90, crise mexicana (1994), asiática (1997) e 

russa (1998), foram receptores de um volume demasiado de investimentos de curto 

prazo. 

Na Tabela 1, percebemos a elevação do saldo da conta financeira a partir do ano 

de 1992, apresentando uma variação, comparado com o ano anterior, de 5990%. 
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Observamos também a dominância no inicio dessa década dos Investimentos em 

Carteira que possuem curta maturidade. 

 
Tabela 1 – Saldo da conta financeira (US$ bilhões), sua variação e composição, Brasil, 
1991 – 1994. 
Anos Saldo da 

Conta 
Financeira 

Variação 
do saldo 
da conta 

financeira 

Investimento 
Externo 
Direto 

Investimento 
em Carteira 

Derivativos Outros 
Investimentos 

1991 162,73 -96,46% 53,59% 2340,18% 1,66% -2295,43% 

1992 9.910,44 5990% 19,42% 145,96% 0,03% -65,40% 

1993 10.411,95 5,06% 7,67% 118,37% 0,05% -26,09% 

1994 8.518,28 -18,18% 17,14% 594,51% -0,32% -511,33% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA. 

 

Concluímos que, a reinserção da economia brasileira como um dos principais 

receptores de fluxos externos na década de 90 deveu-se: i) as políticas liberalizantes 

implantadas nesta década; ii) a renegociação dos empréstimos atrasados nos moldes do 

Plano Brady; iii) A implementação do Plano Real no ano de 1994 que resultou uma 

maior estabilidade macroeconômica ao país; iv) a queda da taxa de juros internacional, 

levando os investidores a alocarem seus recursos em economias emergentes. 

Entretanto, foi observado que houve uma reversão destes capitais externos que 

ingressaram na economia brasileira, onde esses fluxos apresentam características que 

correm no caminho inverso da lógica produtiva, trazendo um maior grau de 

vulnerabilidade nesta economia.    

 

2.2 Abordagem teórica acerca da vulnerabilidade externa 

 

2.2.1 Vulnerabilidade externa: abordagem ortodoxa  

 

A análise tradicional acerca da vulnerabilidade externa foca substancialmente 

em medir o grau de vulnerabilidade externa de uma economia com base em sua 

capacidade em captar recursos externos e pela exposição de bons indicadores 

macroeconômicos.  

Krugman (1979) aborda que a elaboração de políticas macroeconômicas 

insustentáveis geram crises na balança de pagamentos, pois obriga as economias  
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periféricas a abandonar o regime de fixação do câmbio. A premissa é que a má 

implementação de políticas macroeconômicas faz com que os investidores destinem 

seus portfólios a outros investimentos, e não na aplicação nas moedas destas economias. 

Isso faria com que estes países se tornassem mais sensíveis a uma maciça fuga de 

capitais, ocasionando em uma drástica desvalorização monetária.  

Eichengreen (2003) enfatiza a necessidade da manutenção de políticas 

macroeconômicas sustentáveis para manter a balança de pagamentos estável. No 

entanto, sua análise em relação à vulnerabilidade externa tem um direcionamento mais 

incisivo mediante os problemas com a estrutura dos mercados financeiros globais. De 

acordo com o autor, a liquidez e solvência das instituições financeiras e dos mercados 

geram impactos na confiança no sistema financeiro por parte dos investidores. 

Nesta análise, Eichengreen (2003) destaca três pontos – o descasamento 

cambial, a intolerância à dívida e o chamado “pecado original”. O autor define como 

“pecado original” a incapacidade de uma economia em emitir dívida em sua própria 

moeda. A capacidade de uma economia em emitir dívida em sua própria moeda 

promoveria uma estabilização na economia doméstica, quando confrontado com 

choques externos. Contudo, quando esta economia apresenta uma incapacidade em 

atrair recursos externos, um choque ocasionaria uma desvalorização da moeda 

doméstica. Ciente deste perigo, o governo utiliza políticas que promovem a atração de 

empréstimos externos.  

Todavia, a falta de credibilidade destas políticas e das instituições gera um clima 

de incerteza, fazendo com que os agentes não realoquem os seus investimentos nestas 

economias. 

Desta forma, políticas e instituições domésticas robustas são importantes para a 

capacidade das economias em atrair fluxos de capitais externos. Reformas institucionais 

e políticas sustentáveis dão aos investidores um cenário de confiança de que a moeda 

permaneça com seu valor fixo, dando às economias em desenvolvimento uma maior 

capacidade de enfrentar choques.  

O pecado original é uma das prováveis explicações pelo o que o autor chama de 

intolerância à dívida. A intolerância à dívida caracteriza-se pela incapacidade das 

economias emergentes em gerenciar seus níveis de dívida externa. A incapacidade de 

um país para contrair recursos externos é uma possível explicação para o descontrole 

destas economias de seus níveis de dívida. Contudo, Eichengreen (2003) aborda que a 

intolerância a dívida externa de uma economia também pode ser explicada por outras 
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variáveis. Países que possuem problemas históricos de inflação apresentam baixas  

classificações de risco nas agências de rating, o que nos transmite que acontecimentos 

do passado influenciam no presente. Assim, países que falharam no serviço da dívida 

tanto no passado distante como também no passado recente trazem uma incerteza nos 

agentes.  

O último ponto tratado pelo autor acerca da vulnerabilidade externa trata do 

descasamento de moedas, onde é definido como as diferenças nos valores dos ativos e 

passivos em moeda estrangeira sobre os balanços das famílias, das empresas, do 

governo e da economia como um todo. A ideia é que uma economia que contrai 

empréstimos externos em moeda estrangeira e por choque externo sofre uma forte 

desvalorização em sua moeda doméstica, o resultado será por uma intensa elevação da 

dívida externa líquida desta economia. Desta forma, quanto mais sensível for o valor do 

patrimônio líquido e da receita líquida desta economia à variação cambial, maior será o 

descasamento de moedas.  

A superação da vulnerabilidade estaria além de formar instituições fortes, 

capazes de executar políticas robustas. O fator principal seria a capacidade de uma 

economia captar recursos estrangeiros sem incorrer em um descasamento de moedas. 

 De fato, a superação da vulnerabilidade externa na abordagem ortodoxa estaria 

de acordo com Goldstein & Tuner (2004), pela apresentação de bons resultados 

macroeconômicos sustentáveis, como uma adoção de uma política de taxa de câmbio 

flutuante bem administrada, um regime de metas de inflação, gestão das reservas 

externas e uma boa gestão da dívida, além de instituições robustas. Esses fatores trariam 

um ambiente de confiança dos investidores nestas economias, incorrendo em uma 

diminuição da vulnerabilidade destas.  

 

2.2.2 Abordagem heterodoxa acerca da vulnerabilidade externa 

 

A abordagem heterodoxa descreve acerca da vulnerabilidade externa que 

existem dois tipos de vulnerabilidade, como descreve Gonçalves (2013) – 

Vulnerabilidade externa conjuntural, que reflete a capacidade de uma economia em 

resistir a choques externos de curto prazo, e vulnerabilidade externa estrutural, que 

reflete a capacidade de resistência de uma economia no longo prazo.  

A ideia é que, superada a vulnerabilidade externa estrutural, consequentemente, 

haverá uma tendência de superação da vulnerabilidade externa conjuntural. Entretanto, 
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o contrário não acontece. A superação da vulnerabilidade conjuntural não gera a 

superação da vulnerabilidade externa estrutural. Desta maneira, a análise da 

vulnerabilidade externa na abordagem heterodoxa se dividira em: vulnerabilidade 

externa conjuntural e vulnerabilidade externa estrutural. 

 

Vulnerabilidade externa conjuntural 

 

Na Teoria Geral, Keynes aborda que a taxa de juros não pode ser vista como um 

rendimento advindo de poupança, como é definido pela teoria convencional. O autor 

defende que a taxa de juros pode ser mais bem caracterizada pelo prêmio da renúncia 

pela liquidez. 

Keynes caracterizou taxa de juros como sendo uma recompensa que se deve 

pagar aos possuidores de riquezas, para que renunciem a liquidez ou para que não haja 

entesouramento da moeda. Ainda é enfatizado por Keynes que a taxa de juros é o preço, 

no qual, o desejo de manter riqueza em forma líquida concilie-se com a quantidade de 

moeda disponível. Isso significa dizer que a moeda em si não possui remuneração 

pecuniária intrínseca, mas se, aplicada, existe um prêmio pela utilização daquela moeda 

inativa. 

Contudo, como é definida a taxa de juros? Essa resposta tem um peso de muita 

relevância na análise de vulnerabilidade externa. Existem duas vias que determinam a 

taxa de juros, a primeira compreende pelo estoque de moeda disponível e a segunda, e 

mais importante, trata da especulação.  

 Na verdade, o ponto de maior relevância nesta análise é a incerteza. A incerteza 

é o elemento fundamental quanto a mudanças na taxa de juros, pois gera expectativas de 

longo prazo para ganhos futuros. Desta forma, ao tratarmos de prognósticos futuros 

consequentemente estamos também tratando de análises conjunturais econômicas, 

tocando em outro elemento importante na análise da vulnerabilidade externa, a 

instabilidade econômica.  

 Embora Keynes já tenha colocado em ênfase a existência de instabilidade 

econômica, Minsky foi quem analisou com profundidade este tema em sua obra 

principal Stabilizing an Unstable Economy de 1986.  

 Nesta obra, o autor faz uma análise de economias fechadas, no qual enfatiza que 

a instabilidade é criada da própria estabilidade.  Em momentos de crescimento 
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econômico os investidores tendem a elevar seu nível de risco buscando maiores lucros, 

tornando assim o sistema instável.  

 Para isso, Minsky (1986) observa a atuação dos bancos no mercado, onde eles 

atuam como uma empresa. Em momentos de boom, os bancos fazem inovações 

financeiras para assim auferirem maiores lucros. Essas inovações permitem com que os 

bancos criem mecanismos para criar moeda em uma economia, podendo até contrapor 

ou atenuar uma determinada política imposta pelo banco central, tornando uma 

economia intrinsecamente instável.  O autor associa instabilidade com determinado grau 

de vulnerabilidade financeira que esta economia possui, classificando em três 

categorias: Hedge, especulativa e Ponzi.  

Hedge, que são aqueles capazes de abater todas as parcelas de suas dívidas por 

meio de seu fluxo de caixa. Especulativos, que são aqueles que conseguem apenas pagar 

os juros da dívida, tendo que rolar constantemente sua dívida para conseguir quitar o 

empréstimo inicial. Ponzi, esses não conseguem pagar os juros nem a dívida original, no 

qual dependem da apreciação do valor de seus ativos para poderem refinanciar suas 

dívidas. 

 Assim, em períodos de boom na economia, as expectativas favoráveis tendem a 

elevar a demanda por moeda, ampliando taxa de juros, expandindo elementos 

financeiramente vulneráveis. No entanto, quando percebido um grau de vulnerabilidade 

por parte dos bancos, é iniciado um movimento reverso, onde os bancos não concedem 

mais empréstimos, fazendo com que crise financeira se alastre para esfera real da 

economia. 

 Tratando agora de uma análise de economia aberta, Resende (2005) aborda que 

em um grande nível de vulnerabilidade, a dificuldade na análise não está mais associada 

somente à capacidade de repagamento de projetos específicos, como vimos na análise 

de Minsky em economia fechada, em economia aberta, a análise possui um caráter bem 

mais complexo, pois também deve ser considerada a capacidade de uma economia em 

gerar divisas externas que permitam cumprir com esse repagamento. 

 Nesta análise, a taxa de câmbio pode influenciar na estrutura financeira de uma 

economia. É observado que as repetidas crises, principalmente em economias 

periféricas, são marcadas por fortes crises cambiais. Desta forma, para responder a estas 

crises, estas economias optam por escolher um modelo de desenvolvimento econômico 

que as tornam mais financeiramente vulneráveis.  
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 Pereira (2015) descreve que países possuidores de moedas não conversíveis, 

como das economias periféricas, possuem um maior grau de vulnerabilidade, pois em 

momentos de instabilidade as moedas destes países são automaticamente descartadas 

pelos investidores mundiais, ocasionando fortes impactos negativos na balança de 

pagamentos destas economias. 

 Paula & Alves Jr. (1999) abordam que vulnerabilidade/fragilidade financeira 

externa pode se medir a partir de informações do balanço de pagamentos de um país. O 

grau de fragilidade financeira externa é detectado quanto maior (ou menor) for à 

necessidade de que uma economia contraia financiamento externo para saldar 

compromissos de curtíssimo prazo.  

 Assim, quanto maior for a necessidade de um país em contrair financiamento 

externo, maior será sua sensibilidade a alterações na conjuntura internacional e menor 

será sua capacidade de saldar compromissos de curto prazo. Do contrário, caso seja 

menor a necessidade de um país em contrair financiamento externo, menor será sua 

vulnerabilidade em enfrentar choques externos e maior será sua capacidade de cumprir 

compromissos imediatos. (PAULA & ALVES JR, 1999)  

 Na análise em economia aberta, Paula & Alves Jr. (1999) caracteriza uma 

economia como Hedge quando o pagamento integral de suas obrigações em divisas 

estrangeiras, reais e virtuais, for independente de refinanciamento permanente. Ou seja, 

os compromissos financeiros são compatíveis com as receitas e o grau de liquidez dos 

ativos em moeda estrangeira. Por outro lado, de acordo com os autores, uma economia é 

caracterizada como especulativa se os compromissos financeiros ultrapassarem as 

receitas desta economia, implicando a busca de refinanciamento externo e/ou queima de 

reservas internacionais, elevando seu grau de vulnerabilidade financeira externa.  

 Economias periféricas, geralmente, se encontram neste estágio de economia 

especulativa. Para tentar alcançar um equilíbrio na balança de pagamentos, estas 

economias promovem políticas econômicas que visem a atração de capitais externos de 

curto prazo. Contudo, nem sempre essas políticas são capazes de atrair ou bloquear a 

saída destes capitais de curto prazo para os países que possuem ativos seguros, como os 

países desenvolvidos.  

 Assim, segundo Pereira (2015), períodos de instabilidade econômica geram uma 

tendência à saída de capitais financeiros de economias que não apresentam 

conversibilidade monetária, mesmo que estas economias apresentem bons fundamentos 

macroeconômicos. Desta forma, a predisposição dos investidores em assumir o risco a 
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ingressarem seus portfólios para as economias periféricas é maior em períodos de 

liquidez internacional. 

 Logo, isso nos faz refletir que a importância das economias periféricas 

apresentam bons fundamentos macroeconômicos é limitada apenas em momentos de 

conjuntura internacional favorável. Em períodos de instabilidade, mesmos que estas 

economias permaneçam com boa performance macroeconômica, os investidores 

realocarão seus investimentos em países que fornecem segurança.  

 Portanto, a literatura convencional se equivoca em limitar sua análise a políticas 

e instituições robustas e bons indicadores macroeconômicos como a superação da 

vulnerabilidade externa.   De acordo com Pereira (2015), muitos países que apresentam 

bons fundamentos macroeconômicos experimentam capitais voláteis, fragilizando a 

balança de pagamentos destes países, tornando-os mais vulneráveis.   

 

Vulnerabilidade externa estrutural  

 

O modelo de desenvolvimento econômico dos países da América Latina no pós-

guerra foi alvo de várias críticas por parte da corrente convencional. O modelo de 

substituição de importações cepalino ancorado por alta intervenção estatal que 

impulsionava um crescimento econômico “para dentro” desencadeou, de acordo com o 

mainstream economics, uma série de distorções produtivas e financeiras nestas 

economias. Prates (1997) descreve que o modelo indicado por esta escola se daria por 

um desenvolvimento pró-mercado, ou seja, de crescimento orientado “para fora”, se 

mostrando contrária ao ideário estruturalista cepalino de crescimento econômico “para 

dentro”. 

A abordagem cepalina identificou que havia peculiaridades estruturais no 

desenvolvimento das economias periféricas, mais precisamente as latino-americanas.  

De acordo com a Cepal, a relação entre centro-periferia se caracterizava por uma 

estrutura que determinava um tipo de padrão de inserção internacional, cuja periferia 

produz bens e serviços com demanda de baixa elasticidade renda e importa bens e 

serviços com demanda de alta elasticidade renda. Deste modo, foi verificada nas 

economias centrais uma elasticidade-renda da demanda de importações de bens 

primários menor que um, que se caracteriza por produtos primários ou de baixo teor 

tecnológico, ao contrário das economias periféricas, que apresentavam uma 
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elasticidade-renda de demanda de importações superior a uma unidade, ou seja, 

produtos de alto teor tecnológico.  

Por esses termos, a Cepal identificava uma vulnerabilidade externa estrutural nas 

economias latino americanas, onde essa vulnerabilidade deterioraria ao longo do tempo 

os termos de intercâmbio entre centro e periferia, prejudicando exclusivamente as 

economias periféricas. O argumento é que a diferença das elasticidades-renda das 

importações tinha uma tendência estrutural a se acelerar em relação às exportações. 

Desta forma, a necessidade das economias periféricas, em fechar as contas externas 

positivamente, faria com que estes países crescessem no longo prazo a taxas menores 

que os países do centro. Diante disso, a Cepal tinha a proposta da industrialização das 

economias da América Latina, processo este que superaria o subdesenvolvimento destas 

economias, gerando uma dinâmica entre centro-periferia.  (JAIME JR. & RESENDE, 

2009) 

Estudos posteriores à abordagem cepalina, foram elaborados modelos de 

crescimento kaldorianos liderados pela demanda, onde a ideia parte que no longo prazo, 

a taxa de crescimento de um país não pode exceder sua taxa de crescimento com 

equilíbrio na balança de pagamentos.  

Inspirados em Kaldor (1994) McCombie & Thirlwall (1994, apud JAIME JR. & 

RESENDE, 2009) abordam que períodos de liquidez decorrem em alívio na restrição 

externa das economias periféricas em fase de desenvolvimento, ocasionando em um 

crescimento de curto prazo nestas economias.  Contudo, a custo de uma elevação do 

passivo externo destas economias.  O fato das economias em desenvolvimento 

exportarem bens com baixa elasticidade-renda e importarem bens com alta elasticidade-

renda impedem o crescimento a taxas elevadas com equilíbrio no balanço de 

pagamentos no longo prazo. Os esforços destas economias para acabar com os 

constantes déficits externos resultam em recessão econômica e um processo 

inflacionário e a quebra de um crescimento econômico sustentável no longo prazo.  

No geral, as hipóteses deste modelo partem que as diferentes taxas de 

crescimento entre os países, principalmente entre os países desenvolvidos e os 

periféricos em fase de desenvolvimento, segue uma tendência de maior restrição externa 

ao crescimento para o caso das economias em desenvolvimento, e as políticas 

macroeconômicas que objetivam o alívio a essa restrição externa ao crescimento geram 

consequências no longo prazo. Essas hipóteses influenciaram estudos mais atuais acerca 

desta problemática.  
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Medeiros & Serrano (2001) abordam sobre a importância de um setor de meios 

de produção para emplacar o desenvolvimento econômico nas economias periféricas. 

Para os autores a presença de capacidade de produção doméstica de meios de produção 

é essencial para aliviar a restrição externa ao crescimento, no qual ocasiona um controle 

da propensão marginal a importar ainda com crescimento da taxa de investimento.   

Desta forma, quanto maior a proporção dos meios de produção que tem sua produção 

feita internamente, menor será a propensão marginal a importar, integrada a uma dada 

taxa de investimento, gerando um alívio na balança de pagamentos.   

De acordo com os autores, a existência de um setor doméstico de meios de 

produção é primordial para que haja o crescimento “para dentro”, onde se caracteriza 

por uma expansão do mercado interno, ao contrário do crescimento “para fora”, onde é  

guiado pelas exportações.  

Jaime Jr. & Resende (2009) abordam sobre a importância do aumento do grau de 

sofisticação tecnológica de uma economia para favorecer o aumento da elasticidade-

renda da demanda de exportação. Porém, o grau de sofisticação tecnológica não ocorre 

em um país onde o sistema de inovação não está maduro. O que os autores chamam 

atenção é que para que haja a demanda crescente de um determinado produto, o país 

deve ter um sistema de inovação (SI) capacitado para produzi- lo, garantindo que este 

produto esteja na fronteira tecnológica, ou pelo menos próximo a ela.  

Portanto, quanto mais desenvolvido o sistema de inovação de uma economia, 

maior será o grau de diversificação de sua base produtiva. Isso ocasiona na produção de 

produtos de maior elasticidade renda de exportação, em contrapartida de uma 

diminuição das importações. O resultado seria em uma redução da vulnerabilidade 

estrutural desta economia. 

 

2.3 Revisão da literatura acerca do processo de desdolarização  

 

Quadro 1: Esquema simplificado – estudos acerca do processo de desdolarização. 
Autores Conclusões principais 

NOIJE (2014). 
 

i) Os saldos das transações correntes possuem pouca 
influência nas variações da posição de investimento 
internacional, destacando as variações dos preços 
dos estoques do passivo externo como principal 
determinante; ii) Aumento e dominância do passivo 
externo denominado  em moeda doméstica; iii) O 
passivo em moeda doméstica sofre um efeito duplo 
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de variação via câmbio e preço das ações.  
LARA (2014). 
 

i) Os fatores de fluxo pouco explicam a dinâmica do 
Passivo Externo Líquido brasileiro, tendo, como 
fator relevante em sua dinâmica, os fatores 
patrimoniais; ii) O aumento da composição dos 
ativos denominados em reais está sujeita à 
desvalorização cambial e à queda dos preços das 
ações, trazendo, em momentos de turbulência 
financeira, um efeito estabilizador.  

ROSA e BIANCARELLI (2015).  
 

i) Há um processo de “desdolarização” dos passivos 
externos brasileiros; ii) O processo de 
“desdolarização” causa aos passivos externos, em 
momentos de instabilidade econômica, um efeito de 
desvalorização devido a desvalorização cambial e a 
queda dos preços das ações no mercado doméstico. 

ROSA (2016).  i) descreve o processo de “desdolarização” dos 

passivos externos, e consequentemente uma redução 
da vulnerabilidade externa devido ao efeito 
estabilizador que a desvalorização cambial e a 
diminuição dos ativos no mercado acionário trazem 
a PII. ii) Destaca a importância dos não residentes 
nesse processo de “desdolarização”, atentando que 
os não residentes possuem maior fatia dos passivos 
externos denominados em moeda doméstica. 

 

2.3.1 Noije (2014) 

 

Noije (2014), em seu estudo “Vulnerabilidade externa e composição da posição 

internacional de investimentos: Brasil 2001-2010” analisa o efeito dos fatores 

patrimoniais na evolução da Posição de Investimento Internacional (PII) no período 

2001-2010. Seu ponto de análise parte da premissa de que os fatores patrimoniais 

explicam quase que majoritariamente a evolução da PII.  

Inicialmente, seguindo a metodologia de Simonsen & Cysne (2007) da quinta 

edição do Manual do Balanço de Pagamentos do Fundo Monetário Internacional, o 

autor descreve a estrutura da Posição de Investimento Internacional, demonstrando que 

os estoques de ativos e passivos na PII estão relacionados aos componentes da conta 

financeira da Balança de Pagamentos (investimento direto externo, investimento em 

portfólio, ações, etc.), tendo a BP a função de registrar, em determinado momento, a 

entrada e saída dos fluxos entre residentes e não residentes da economia doméstica. A 

função da PII é integrar a Balança de Pagamentos por meio do balanço de estoques, 

apresentando em cada período a totalização dos ativos e passivos financeiros externos. 



38 
 

Noije (2014) mostra que a PII, durante o período analisado, se apresentou 

negativa. De acordo com o autor, a evolução da Posição de Investimento Internacional 

se justifica pela entrada volumosa de fluxos externos, mais precisamente pelo grande 

aumento da entrada de investimento direto e de portfólio. Um fato descrito pelo autor 

refere-se à mudança da composição da PII que se caracteriza pelo aumento do passivo 

externo denominado em real, e pela queda abrupta do passivo externo denominado em 

moeda estrangeira. A entrada desses recursos, apesar de serem em caráter improdutivo, 

voláteis e de curto prazo, expressam na ótica da vulnerabilidade externa uma 

diminuição, pelo fato que em momentos de crise existe uma desvalorização do passivo 

externo via efeito câmbio, como descreve o autor:  

 

Um fator fundamental a apresentar, conforme se nota no Gráfico 1, é a 

mudança na composição do passivo externo brasileiro, sendo que a 

parcela denominada em moeda estrangeira diminuiu sua participação 

de aproximadamente 67% para 36% no total do mesmo ao longo do 

período 2001-2010. Em contrapartida, o passivo externo denominado 

em moeda doméstica apresenta um grande aumento de participação. 

Dessa forma, conforme apresentado em seção anterior, considerar-se-á 

que a economia brasileira reduziu sua vulnerabilidade externa 

decorrente da Posição Internacional de Investimentos, afinal, esta 

mudança na composição do passivo externo representa menores 

problemas em momentos de crise. (NOIJE, 2014, p. 478)  

 

Dando continuidade à análise, Noije (2014) faz uma estimativa dos fatores que 

influenciaram a variação da PII anualmente, relacionando com o saldo das transações 

correntes (STC), no qual é demonstrado que o STC por si só não explica a variação da 

PII. 

Para isso, o autor observa que o déficit acumulado em transações correntes no 

período foi de US$ 85 bilhões, enquanto a variação da PII foi de US$ -412 bilhões, 

apontando que o efeito pelo lado dos fluxos é mínimo, atribuindo a variação dos preços 

dos ativos o principal determinante da evolução da PII.  

Com isso, a conclusão que Noije (2014) chega em sua pesquisa é que esse 

processo ocorre devido a dois fatores principais: i) por variações cambiais dentro de 

uma conjuntura de descasamento de moedas entre os passivos e ativos estrangeiros; ii) 

grande parte desses estoques está relacionada com a variação de preço dos ativos.  
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2.3.2 Lara (2014) 

 

 Em “Comportamento do Passivo Externo Líquido brasileiro entre 2001 e 2013: 

o papel dos fatores patrimoniais” Lara (2014) examina as variações do Passivo Externo 

Líquido da economia brasileira entre o 4º trimestre de 2001 e o último trimestre de 

2013, tendo como contribuição mostrar a evolução da PEL enquanto variável de 

estoque, analisando os movimentos denominados dos fatores de fluxo registrado na 

balança de pagamentos e os movimentos dos fatores patrimoniais que são derivados por 

alterações do valor em dólar dos estoques.  

 Primeiramente, o autor considera o valor (𝑘) de certo estoque de ativo em um 

determinado momento do tempo, onde esse valor depende do volume de ativo em 

estoque (𝑞) e do seu preço (𝑝), onde:  

 

𝑘 = 𝑝. 𝑞 

 

 O valor do estoque de ativo (𝑘) pode ser alterado por dois motivos diferentes, 

que seriam pela variação dos preços (∆𝑝) e pela variação da quantidade estocada dos 

ativos. O autor chega a expressão denominada como ∆𝑘, tendo como decomposição:  

 

∆𝑘 = ∆𝑞. 𝑝 + ∆𝑝(𝑞 + ∆𝑞) 

  

Desta forma, Lara (2015) descreve a dinâmica do Passivo Externo Líquido da 

seguinte forma: se o preço dos ativos estiver inalterado (∆𝑝 = 0), as variações do valor 

do estoque ocorrem somente por variações na quantidade dos ativos que significarão 

variações por fatores de fluxo. No contrário, caso a quantidade dos ativos em estoque 

estiver inalterada (∆𝑞 = 0), o valor do estoque pode sofrer variações através do preço 

dos ativos que significará por variações nos fatores patrimoniais. Isso nos transmite a 

ideia de que variações do PEL são resultantes de combinações entre fatores de fluxo e 

patrimoniais. 

Portanto, é válido entender, como bem descreve o autor, que o fator de fluxo que 

está relacionado ao estoque do Passivo Externo Líquido é o saldo em transações 

correntes com inversão no sinal. Acerca dos fatores patrimoniais, deve-se entender que 

a PEL é uma variável de estoque onde seu valor é denominado em dólares. Com isso, as 

variações de preços que determinam variações do PEL por fatores patrimoniais sofrem 
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relações direta com as variações dos preços em dólares dos ativos e passivos 

estrangeiros.  

Por meio do que foi exposto, o autor inicia uma análise da dinâmica do PEL, e 

observa que a partir do segundo semestre de 2006, o Passivo Externo Líquido apresenta 

um movimento crescente, perdurando até o segundo semestre de 2008, momento este 

que a economia brasileira começa a sentir fortes efeitos da crise financeira, apesar de o 

autor chamar atenção para que nos momentos de maior contágio da crise, a PEL sofre 

uma redução significativa. A partir do segundo semestre de 2009, o Passivo Externo 

apresenta uma elevação bastante acentuada. Após 2011, o PEL passa a apresentar um 

desempenho cíclico, com uma leve tendência à elevação.  

A partir disto, Lara (2014) observa que avaliar as variações do PEL levando em 

conta apenas os fatores de fluxo implica em um curioso paradoxo. O autor avalia que no 

período entre o primeiro trimestre de 2003 e o terceiro trimestre de 2007, a economia 

brasileira anotou um superávit acumulado nas transações correntes de aproximadamente 

47 bilhões de dólares. Olhando apenas sob a ótica dos fluxos, esse resultado significaria 

em uma redução do PEL, o que na verdade, não foi observado. O PEL mais do que 

dobrou em seu aumento ao longo deste período, sofrendo uma elevação de 

aproximadamente 260 bilhões de dólares.  

O que fica claro em sua pesquisa é que: os fatores de fluxo explicam de forma 

insuficiente a dinâmica do Passivo Externo Líquido brasileiro, tendo assim 

aparentemente, como fator relevante em seu movimento, os fatores patrimoniais.   

Por meio da análise do comportamento do Estoque Líquido de Passivos Reais e 

Financeiros (DRF) Lara (2014) explica a relação entre o movimento do PEL e dos 

fatores patrimoniais. O autor observa que os fatores patrimoniais associados à DRF 

explicam de forma dominante as alterações do estoque do PEL. 

 

[...] observa-se que a área que corresponde quase completamente 

àquela definida pela linha que indica as variações do passivo externo 

líquido é a do fator patrimonial de DRF. Em outras palavras, os 

fatores patrimoniais associados à DRF é que explicam 

predominantemente as variações do estoque de passivo externo 

líquido, dada uma pequena contribuição dos demais fatores (LARA, 

2014, p.15).  
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 Outra constatação encontrada por Lara (2014) passa pelos motivos que 

contribuem para alteração dos fatores patrimoniais. O autor verifica uma forte 

correlação entre os fatores patrimoniais, as alterações da taxa de câmbio e as alterações 

dos preços das ações no mercado brasileiro.  

Em uma análise de um período registrado entre o ano de 2001 a 2013, é visto 

que níveis elevados do Passivo Externo Líquido estão relacionados a níveis reduzidos 

da taxa de câmbio nominal R$/US$. O que transmite que quanto maior a valorização da 

taxa de câmbio nominal, maior a influência dos fatores patrimoniais na PEL. Do 

contrário, uma desvalorização da taxa nominal de câmbio, menor a influência dos 

fatores patrimoniais no estoque do Passivo Externo Líquido. 

 Em relação à influência do índice Ibovespa na variação dos fatores patrimoniais, 

Lara (2014) observou que níveis elevados do PEL também estão correlacionados a 

níveis elevados do índice de ações Ibovespa, o que significa que a valorização dos 

preços das ações no mercado teve uma forte contribuição para o aumento do Passivo 

Externo Líquido pelo lado dos fatores patrimoniais. Por outro lado, a queda dos preços 

das ações influenciou na redução da PEL por fatores patrimoniais.  

 Concluindo, a contribuição do estudo de Lara (2014) passa pela seguinte 

constatação: o aumento dos passivos em moeda doméstica e a queda dos passivos em 

dólar trouxeram consigo uma maior resistência da economia brasileira às turbulências 

financeiras internacionais pelo fato de que os passivos denominados em reais agem 

como um elemento estabilizador em momentos de fugas de capitais, pois a 

desvalorização cambial e a queda do preço das ações no mercado doméstico geram uma 

redução dos passivos externos denominados em dólar. 

  

2.3.3 Rosa & Biancarelli (2015) 

 

 No artigo “Passivo externo, denominação monetária e as mudanças na 

vulnerabilidade da economia brasileira” Rosa & Biancarelli (2015) fazem uma análise 

da dinâmica do Passivo Externo brasileiro entre os anos de 2002 e 2014. Os autores 

observaram que o PEL além de ser negativa durante todo período, apresenta uma 

tendência de crescimento, e ainda, ao comparar o Passivo Externo Bruto com o Ativo  

Externo é visto que o primeiro apresenta um crescimento intenso em detrimento do 

segundo, o que pode caracterizar na ótica da vulnerabilidade externa um agravamento 
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no período analisado. Contudo, Rosa & Biancarelli (2015) abordam que analisar a 

vulnerabilidade externa apenas por esta perspectiva é considerado falha.  

 Assim, o ponto de análise da vulnerabilidade externa de Rosa & Biancarelli 

(2015) parte da denominação da moeda que compõe a PEL, ou seja, os autores examina 

a composição dos compromissos que compõem o Passivo Externo Líquido para ter uma 

ideia mais precisa quanto à vulnerabilidade externa.  Para isso, os autores verificam que 

o Passivo Externo Bruto denominado em reais compôs cerca de 33% no 1º trimestre de 

2002, passando, no último trimestre de 2014, a compor cerca de 58%. Esse crescimento 

intenso da parcela do Passivo Externo em reais se justifica pelo aumento dos 

investimentos em ações, títulos de renda fixa e investimento direto externo (IDE) que 

possui a maior representatividade dentre os demais.  

 Esta verificação feita pelo autor reforça o argumento de que há um processo de 

“desdolarização” na economia brasileira e que esta mudança na composição dos 

Passivos Externos gera uma diminuição da vulnerabilidade externa.  

 Outro ponto no estudo de Rosa & Biancarelli (2015) passa pela análise dos 

resultantes da variação da PEL. Os autores abordam que alterações no Passivo Externo 

Líquido e no Ativo Externo são decorrentes de variações nos fatores de fluxo e nos 

fatores patrimoniais, onde de acordo com Rosa & Bincarelli (2015) “Os fatores de fluxo 

estão relacionados com alterações nas “quantidades” de ativos e passivos externos, 

enquanto os fatores patrimoniais consideram as variações de “preço” em dólar dos 

componentes do ativo e do passivo externo”. (ROSA & BIANCARELLI, 2015, p.6) 

 O ponto da questão que Rosa & Biancarelli (2015) buscam responder é que 

aparentemente a variação do PEL está sendo afetada pelos fatores patrimoniais, fatores 

estes que sofrem influência do dólar. O fato é que a mudança na composição dos 

passivos externos, de aumento dessa composição em moeda doméstica, cria em um 

cenário de desvalorização do dólar uma diminuição do valor do passivo externo 

denominado em real. Nas palavras do próprio autor:  

 

Uma vez que uma parcela significativa do passivo externo bruto 

brasileiro está denominada em moeda doméstica, variações na taxa 

nominal de câmbio passam a influenciar a trajetória do passivo 

externo líquido. Quando há uma valorização cambial ocorre uma 

elevação do valor em dólar do passivo externo denominado em real, 

em oposição, uma desvalorização cambial resulta em uma queda do 
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passivo externo bruto. Como o ativo externo não possui componentes 

em reais, não há alteração do seu valor via mudanças na taxa de 

câmbio (BIANCARELLI, 2015, p.7).  

 

A fim de responder essa questão, Rosa & Biancarelli (2015) estimam um modelo 

vetor autorregressivo (VAR) com o objetivo de medir a importância relativa de fatores 

de fluxo e fatores patrimoniais como determinantes da variação da PEL brasileira entre 

os anos de 2002 a 2014. Os fatores de fluxo foram representados pelo saldo das 

transações correntes e os fatores patrimoniais foram representados pela taxa de câmbio, 

como indicador de variação de valor em dólar de componentes denominados em reais, e  

o índice Ibovespa, como indicador do preço como componentes negociados no 

mercado.  

Nos resultados encontrados pelos autores, foi apontada uma forte relação 

negativa entre a variação cambial e a variação da PEL, o que transmite que elevações na 

taxa de câmbio estão relacionadas a quedas na taxa de variação dos preços dos ativos e 

passivos denominados em reais. Do contrário, dada uma valorização cambial resultou 

em geral em um aumento da PEL. Em contrapartida, o índice Ibovespa demonstrou uma 

forte relação positiva com a PEL, ou seja, uma valorização da cotação das ações em 

moeda nacional gerou aumentos na taxa de variação dos preços dos ativos e passivos 

que compõem a PEL. Por fim, o saldo em transações correntes, fator de fluxo, 

apresentou o menor impacto relativo, demonstrando uma relação negativa nas variações 

da PEL.   

 Os resultados obtidos por Rosa & Biancarelli (2015) de mudança na composição 

dos Passivos Externos e na própria dinâmica da PII no período analisado apontam 

redução da vulnerabilidade externa. A maioria dos compromissos denominados em 

moeda doméstica na composição dos passivos externos traz, em um cenário de 

desvalorização cambial, um efeito estabilizador na Posição de Investimento 

Internacional em momentos de turbulência financeira.  

 

2.3.4 Rosa (2015)  

 

 Em “Passivo externo e “desdolarização”: a vulnerabilidade externa brasileira 

em mutação”, Rosa (2015) faz uma análise bastante minuciosa acerca do processo de 

“desdolarização” do passivo externo brasileiro, destacando também os fatores 
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culminantes da evolução da Posição de Investimento Internacional nesse período mais 

recente.  

 Assim como já demonstrado anteriormente pelos outros autores, Rosa (2015) 

analisa a evolução do Passivo Externo brasileiro, destacando sua posição de devedor 

durante todo período analisado e sua tendência crescente. Contudo, reforça a ideia de 

precipitação em afirmar que há um aumento nesta ótica da vulnerabilidade externa. O 

autor faz um detalhamento do PEL a partir de quatro principais componentes 

(investimento direto no país, investimento em carteira, derivativos financeiros e outros 

investimentos). No período analisado entre 2001 e 2015 é observado que o principal 

componente do passivo externo brasileiro foi  investimento em carteira (ações e títulos 

de dívidas negociados no país e no exterior). No entanto, a partir de 2011 o estoque de 

IED tornou-se superior. A eminência de que há um processo de inversão da composição 

dos passivos externos fica mais clara quando é verificado por Rosa (2015) o aumento da 

parcela do passivo externo denominado em moeda doméstica, que apresenta 

superioridade plena sobre os passivos denominados em dólar a partir do ano de 2009.  

Outro ponto examinado pelo autor é sobre a evolução da participação de 

investidores não residentes na Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) que 

comprova a maior presença de investimentos estrangeiros nos mercados doméstico de 

títulos, títulos estes que são denominados em real. Um ponto importante nesse processo 

e que é descrito por Lara (2015) concerne à composição da dívida. Foi observada  

redução dos títulos públicos da dívida interna que possuem sua indexação vinculada à 

taxa de câmbio. A evolução da participação de investidores externos nos mercados de 

títulos domésticos, somada à desindexação de títulos a taxa de câmbio, incentiva o 

aumento do volume de investidores não residentes que possuem ativos em moeda 

doméstica, constatando ainda de forma mais incisiva de que há um processo de 

“desdolarização” do passivo externo brasileiro e consequentemente uma diminuição da 

vulnerabilidade externa que demonstraremos por uma ótica mais completa feita por 

Rosa (2015).  

 Utilizando uma metodologia SVAR, o autor tenta encontrar evidências 

empíricas para o influxo de capitais que permitiram esse movimento de aumento dos 

fatores domésticos que podem explicar o processo de “desdolarização” da economia 

brasileira. Para isso, entraram na metodologia alguns indicadores: 1) o índice VIX, que 

representa a volatilidade no índice S&P500, no modelo a variável é considerada uma 

proxy da aversão ao risco global, onde uma elevação do índice está negativamente 
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relacionada ao influxo de capital. Nas palavras de ROSA (2015) “o VIX pode ser 

compreendido como proxy da preferência pela liquidez e grau de incerteza dos 

investidores, de modo que uma elevação do índice esteja associada a períodos de baixa 

disponibilidade de financiamento externo para economias emergentes” (ROSA, 2015, 

p.63). 2) a taxa nominal básica de juros da economia brasileira, denominada como taxa 

Selic. 3) Como indicador do risco-país foi utilizado o EMBI+ Br (EMBI; Emerging 

Markets Bond Index Plus, calculado pelo J. P. Morgan e divulgado pelo IPEADATA). 

4) a taxa de juros básica da economia norte-americana. 5) o diferencial de juros livre de 

risco da economia brasileira que é calculado a partir de três variáveis. 6) A taxa de 

câmbio. 7) desempenho médio do mercado acionário brasileiro.  

 No resultado alcançado no modelo consta a variável VIX como a mais 

significante. O que significa que momentos de alta liquidez externa ocasionam 

diminuição da aversão ao risco, e consequentemente, maior entrada de fluxo de capitais. 

Outro elemento importante e estatisticamente significante foi o PIB, que está 

relacionado positivamente com os fluxos de capitais. Quanto aos fatores domésticos 

destaca-se a importância da taxa de câmbio e do índice Ibovespa, resultados já 

esperados e comentados nos estudos anteriores.  

 

2.3.5 Conclusão das referentes pesquisas 

   

Examinando mais especificamente a análise de cada autor vimos que Noije 

(2014) avalia que variações no valor dos estoques registrados influenciaram a dinâmica 

do passivo externo líquido, constatando que a mudança na dinâmica do passivo externo 

está relacionada com alterações em sua composição. Em outras palavras, o autor 

observa que há um aumento do passivo externo denominado em real e uma diminuição 

do passivo externo denominado em moeda estrangeira, simbolizando assim uma 

melhora na vulnerabilidade externa devido ao efeito de desvalorização do passivo 

externo via efeito câmbio.  Lara (2014) analisa a relação da taxa de câmbio e do índice 

Ibovespa na dinâmica da PEL, onde argumenta que o processo de valorização ou 

desvalorização dos estoques depende do volume do passivo denominada em moeda 

doméstica. Assim como Noije (2014), Lara (2014) também destaca que há uma redução 

significativa do PEL nos momentos mais críticos da crise econômica que se justifica 

segundo o autor pelo efeito desvalorizador da taxa de câmbio e do índice Ibovespa. 

Seguindo a mesma ideia dos demais autores, Biancarelli (2015) enfatiza que existe uma 



46 
 

tendência da parcela do passivo externo denominado em real em sofrer uma dupla 

desvalorização em momentos de crise externa, devido à desvalorização cambial e queda 

de valor das ações no mercado, ocasionando um efeito estabilizador em períodos de 

turbulência externa.   

 No entanto, o estudo de Rosa (2015), além de contemplar diversos aspectos já 

presentes nos demais autores citados, se torna mais completo para a análise do processo 

de “desdolarização” da economia brasileira quando toca em outros pontos que 

intensificaram esse processo. Destaca-se o fator de liquidez externa, ou seja, pela 

aquisição por não residentes de compromissos denominados em moeda doméstica.  

A constatação similar encontrada pelos autores de forma resumida é que: apesar 

de ser observada uma evolução do Passivo Externo brasile iro, a mudança na sua 

composição de um movimento de “dolarização” passando para um movimento de 

“desdolarização” traz consigo uma diminuição da vulnerabilidade externa na ótica da 

PII, pelo fato que a predominância de passivos externos denominados em reais, em um 

cenário de turbulência, a Posição de Investimento Internacional sofre um efeito 

estabilizador via desvalorização cambial e queda dos preços das ações no mercado 

acionário doméstico. 

 

2.4 Conclusões 

 

Em um mundo com elevada mobilidade de capitais, a conta de capitais e 

financeira do balanço de pagamentos assume um papel muito relevante para a questão 

da vulnerabilidade externa, devido ao volume destes capitais que adentram nessas 

contas e pelas características desses investimentos financeiros que mesmo 

tradicionalmente considerados estáveis podem estar apresentando uma característica 

especulativa.  

Desta forma, existe uma necessidade de observar cuidadosamente o desempenho 

da conta financeira a fim, primeiramente, de captar a variação no volume destes capitais 

bem como as suas características, identificando os capitais mais “problemáticos”. O fato 

é que dado o volume destes capitais em caráter especulativo, existe um eminente risco 

de reversão desses capitais externos, potencializando a vulnerabilidade externa. Tendo 

em vista ainda que o volume destes capitais externos que adentram na conta financeira 

escoa para as contas externas, outra forma tradicional de observar a vulnerabilidade 

externa está pela análise dos indicadores associados ao desempenho das transações 
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correntes que podem tanto subestimar quanto superestimar o real grau de 

vulnerabilidade das economias. Por fim, será necessário ainda lidar com o fato, 

abordado na literatura mais recente, de que parcela significativa dos passivos se 

encontra denominada em moeda nacional, o que traz importantes implicações para a 

análise da vulnerabilidade externa.  
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3. VULNERABILIDADE EXTERNA NA ÓTICA DA POSIÇÃO DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL. 

 

A condição histórica da economia brasileira de dependência de capital 

estrangeiro para financiar suas contas externas trouxe uma conjuntura nesta economia 

onde em momentos de abundante liquidez na economia mundial a economia brasileira 

se depara com bons resultados em seu crescimento econômico. Contudo, em momentos 

de escassez, o cenário desta economia se reverte totalmente e dada à característica 

destes capitais externos - em suma, volátil e especulativa - que adentram em nossas 

contas externas, é gerado um cenário de ameaça constante de fuga destes capitais, 

agravando assim a vulnerabilidade externa da economia brasileira.  

O grande acúmulo de estoque de passivos líquidos na PII também é 

caracterizado como fator que potencializa a vulnerabilidade externa, tendo ainda em 

vista as características dos capitais que a compõem (NOIJE, 2014). Desta forma, o 

movimento da Posição de Investimento Internacional se tornou elemento determinante 

na análise da vulnerabilidade externa da economia brasileira.  

Com isso, uma gama de estudos no âmbito da pesquisa econômica, tais como 

Corrêa (2008), Prates & Cunha (2013) e Pereira (2015), adentraram na análise do 

movimento da PII, tendo em suma maioria se concentrado em analisar a sua variação 

através do movimento dos fatores de fluxos registrados na balança de pagamentos. 

No entanto, estudos mais recentes – leia-se Lara (2014), Noije (2014) e Rosa & 

Biancarelli (2015) – se concentram na análise dos fatores patrimoniais como 

preponderantes na variação da PII, tendo seu movimento proveniente de alterações do 

valor em dólares dos estoques acumulados. Os autores descrevem um curioso paradoxo: 

apesar dos crescentes déficits no saldo das transações correntes registrados a partir do 

último trimestre do ano de 2007, é percebida uma melhora na Posição de Investimento 

Internacional desde o ano de 2010, concluindo que a vulnerabilidade externa da 

economia brasileira neste aspecto, melhora, e não piora. 

Desta forma, assim como os estudos desses autores anteriormente citados, este 

capítulo também se concentrará em analisar de forma mais incisiva o movimento da 

Posição de Investimento Internacional, dando ênfase à contribuição do saldo das 

transações correntes e a variação dos preços dos ativos, em sua dinâmica, demonstrando 

através de uma análise empírica a influência desses fatores na PII. Além disso, o 

capítulo transcorrerá sobre indicadores que tratam da questão da solvência e da liquidez.  
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Este capítulo se organizará da seguinte forma além desta introdução: tópico 3.2) 

Descrição da evolução da Posição Internacional de Investimentos (PII), sua variação, 

composição e análise de índices de vulnerabilidade; tópico 3.3) Determinantes do Ak; 

tópico 3.4) Influência do Saldo em Transações Correntes na tendência da Posição de 

investimento Internacional; e por fim a conclusão. 

 

3.1 Descrição da evolução da Posição Internacional de Investimentos (PII), sua 

variação, composição e análise de índices de vulnerabilidade.  

 

Diante dos dados na Tabela 1 (Apêndice) podemos perceber, acerca do saldo das 

transações correntes, no início do ano de 2003, que o Brasil iniciou um período de 

resultados positivos, alcançando picos elevados nos terceiros trimestres dos anos de 

2004, 2005 e 2006, resultados estes provenientes da súbita alta dos preços das 

commodities e da expansão das economias chinesa e mundial. No entanto, a partir do 

último trimestre de 2007, este período de bonança chega ao fim, ascendendo uma nova 

fase de déficits. Esta reflete os baixos saldos da balança comercial brasileira, causados 

pelo fim do período expansivo de exportação das commodities e a concorrência da 

economia chinesa neste mercado. Quando observamos os números fica cada vez mais 

perceptível que a fase favorável da economia brasileira ainda está longe de retornar, 

tendo em vista, que já se observa uma longa fase de deterioração dos saldos das 

transações correntes (BIANCARELLI, 2015).   

Estudos convencionais, tais como Corrêa (2008), Prates (2013) e Pereira (2015), 

descrevem que grandes déficits nas transações correntes geram um problema para 

economias periféricas, onde seguidos déficits geram um processo de redução na posição 

de investimento internacional. No entanto, no gráfico 1, durante o período 2001T4-

2015T3, podemos observar que esta ideia deve ser analisada com muito cuidado, tendo 

em vista que o movimento das transações correntes não parece justificar de forma muito 

intensa o movimento da PII.  

Ainda na Tabela 1 (Apêndice), analisando os dados disponíveis (2001T4-

2015T4) acerca da posição de investimento internacional (PII), observamos que em todo 

período, há uma situação negativa no indicador, que pode nos transmitir que o país 

apresenta uma condição de devedor líquido. Analisando mais sucintamente o período, 

são vistos alguns picos de redução da PII, destacando o período entre o 4° trimestre de 

2010 e o 2° trimestre de 2011, obtendo valores recordes. 



50 
 

Gráfico 1 – Variação da Posição de Investimento Internacional (PII) e o Saldo das 
Transações Correntes (STC), Brasil, em US$ milhões. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central (2016). 

 

Contudo, no Gráfico 2, podemos observar melhor o movimento cíclico da PII, 

onde entre os anos de 2003 e 2004 se inicia uma fase de queda, alcançando entre os 

anos de 2012 e 2013 a fase mais forte de redução do saldo. A partir de 2013, já 

observamos a reversão do movimento cíclico da curva, retornando a uma nova fase de 

aumento da PII.  

 

Gráfico 2 – Posição de investimento internacional 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central (2016). 

 

A percepção que temos, através dos dados analisados, é que neste período de 

crise econômica, apesar de ter trazido consigo um alto déficit das contas externas – que 

é preocupante no ponto de visto de crescimento a longo prazo da economia brasileira - 

mostrou que o Brasil teve uma capacidade maior de lidar com uma crise desta 

magnitude do que em outros momentos na nossa história econômica. O fato é que o 
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Brasil teve capacidade de atrair fluxos externos via taxa de juros - destacando os altos 

custos econômicos e sociais que este tipo de política de atração de recursos traz para a 

economia - e o mais importante, em lidar com estes fluxos externos que escoam para os 

estoques da PII, mesmo tendo em vista que apesar de termos visto que até o ano de 

2013 houve um movimento de intensa redução da posição de investimento 

internacional, este retornou a uma tendência de elevação após este ano. 

Para justificar isso, ainda na Tabela 1  (Apêndice) fizemos o cálculo da taxa de 

variação dos preços em dólar da posição de investimento internacional, denominado 

como âk, que afeta significativamente a dinâmica da PII. Podemos observar que a taxa 

Ak varia recorrentemente, conforme fatores que discutiremos ao longo do capítulo, e 

que sua variação ocasionou uma tendência de elevação da PII a partir do ano de 2013. 

Esse efeito nos remete a refletir que há um processo de aumento na posição de 

investimento em dólar, o que pode transmitir que a vulnerabilidade, sob a ótica da PII, 

se reduziu. 

No gráfico 3, podemos observar melhor a influência desse fator na variação da 

posição de investimento internacional, obtendo uma forte correlação de Pearson - de 

0,9940 - entre as duas variáveis.  

 

Gráfico 3 – Impacto da variação dos preços em dólar dos ativos e passivos componentes 
da posição internacional de investimentos (Ak) a e variação da PII, Brasil, em US$ 
milhões. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central (2016). 
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Estes resultados nos fazem refletir acerca de outra questão: o peso da taxa Ak na 

variação da posição de investimento internacional. Em geral, as análises acerca da 

dinâmica da posição de investimento sempre deram ênfase ao movimento da conta 

corrente como variável influenciadora da variação da PII (LARA, 2014). Agora na 

Tabela 2 (Apêndice), podemos calcular o peso relativo da taxa Ak e do saldo das 

transações correntes na dinâmica da posição de investimento. Utilizando dados 

trimestrais entre o período do 4° trimestre de 2001 ao terceiro trimestre de 2015, 

concluímos que, neste período, 79,01% das variações absolutas da PII são explicadas 

pela variação da taxa Ak, contra apenas 20,99% pela variação do saldo das transações 

correntes. Ou seja, mais de 79% da variação da posição de investimento internacional é 

explicada pela variação da taxa Ak.   

No gráfico 4 pode ser observado melhor o peso relativo da taxa Ak e do saldo 

das transações correntes na variação da PII durante todo o período analisado. 

 

Gráfico 4 – Contribuição da STC (%) e do AK (%) na variação da PII, Brasil, 2001.4 a 
2015.4. 

 

Fonte: Elaboração própria  
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2008 e 2009, auge da crise econômica internacional, com uma participação média da 

taxa Ak na PII de quase 95%. 

Contudo, observamos que existe uma leve tendência declinante da participação 

da taxa Ak (0,084% ao trimestre) no período, mas que opera a partir de uma média 

elevada (79,01%).  

Uma discussão importante na análise da vulnerabilidade externa passa pela 

questão da solvência e da liquidez das economias. De acordo com Medeiros & Serrano 

(2001) é relevante examinar a questão da solvência em uma economia que apresenta 

crescimento acompanhado por deterioração nas suas contas externas, em outras 

palavras, é importante verificar se o crescimento da Posição de Investimento 

Internacional está em uma situação de controle. Para isso, analisaremos dois indicadores 

que refletem bem a questão da solvência, que são: a razão entre a posição de 

investimento internacional e exportações (PII/X) e a razão entre o saldo das transações 

correntes e as exportações (STC/X). Em relação à segunda questão, a falta de liquidez 

externa em uma economia ocorre quando os investidores estrangeiros se recusam a 

refinanciar seus compromissos externos (“sudden stop”), a causa da não renovação 

desses compromissos por parte dos investidores traz um fluxo abrupto de saída de 

recursos externos, ocasionando uma crise cambial. A fim de analisar bem a questão da 

liquidez, examinaremos outros dois indicadores que são: a razão entre a Posição de 

Investimento Internacional e as Reservas Internacionais (PII/R) e a razão entre o 

Investimento Direto no País e o Passivo Externo Bruto (IDP/PEB).  

No Gráfico 5, verificamos o movimento do indicador que mede a razão entre a 

posição de investimento internacional e exportações.  De acordo com Lara (2015), este 

indicador possui relevância para medir a atratividade de países emergentes à entrada de 

capitais externos, onde quanto maior for este indicador, maior será a capacidade desta 

economia em adquirir divisas (menor, portanto, sua vulnerabilidade). Assim, 

percebemos que no período entre o 4º trimestre de 2001 e o 2º trimestre de 2006 há uma 

tendência de aumento do indicador (PII/X) devido ao ótimo momento do setor 

exportador da economia brasileira no período. No entanto, a partir do 4º trimestre de 

2008, com o efeito da crise financeira internacional, o indicador sofre uma súbita queda, 

apresentando desde então oscilações que acompanham claramente os valores da PII até 

o final da série.   Cabe ainda observar a tendência negativa da reta durante todo período 

que nos transmite no ponto de vista da vulnerabilidade o seu aumento (muito leve).   

 



54 
 

  

Gráfico 5 – Razão entre a Posição de Investimento Internacional e as Exportações 
(PII/X), no Brasil, 2001.4 a 2015.4.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central (2016).  

 
 Abaixo, o Gráfico 6 demonstra o movimento do indicador que mostra a razão 

entre o saldo das transações correntes e as exportações (STC/X). Medeiros & Serrano 

(2001) descrevem que este indicador reflete bem a sustentabilidade de crescimento de 

uma economia que apresenta deficits nas transações correntes. Primeiramente, é 

importante observar que durante todo período a reta de regressão está negativamente 

inclinada, o que significa um aumento da vulnerabilidade externa.  

 
Gráfico 6 – Razão entre os saldos das transações correntes e as exportações (STC/X), no 
Brasil, 2001.4 a 2015.4.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central (2016). 
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Analisando o período de forma mais sucinta observamos que a partir do ano de 

2002 o indicador inicia um movimento de elevação, caracterizado pelo momento 

superavitário das transações correntes no período que perdura até o segundo trimestre de 

2007, refletindo uma melhora na vulnerabilidade externa.  Contudo, a partir do 2º 

trimestre de 2009 o indicador inicia um movimento de queda, puxada pelos seguidos 

deficits do saldo das transações correntes no período, transmitindo, sob a ótica da 

vulnerabilidade externa, uma piora. 

No Gráfico 7, podemos observar a dinâmica do indicador que capta a razão entre 

a Posição de Investimento Internacional e as Reservas Internacionais (PII/R) que apesar 

apresentar indicadores negativos em todo período, percebemos uma melhora nos 

indicadores durante o período analisado que se justifica pelo grande acúmulo de 

reservas externas. Observamos que a partir do 2º trimestre de 2005 o indicador 

apresenta um forte crescimento perdurando até o 4º trimestre de 2008, onde a partir 

deste período sofre uma pequena queda. No entanto, a partir do 2º trimestre de 2011 o 

indicador apresenta leve recuperação, perdurando o crescimento até o último trimestre 

do ano de 2015.  

 

Gráfico 7 – Razão entre a Posição de Investimento Internacional e as Reservas 
Internacionais (PII/R), no Brasil, 2001.4 a 2015.4. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central (2016).  
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e o 1º trimestre de 2008, e entre o 1º trimestre de 2009 e o 3º trimestre de 2010. O 

período crescente do indicador dá sustentação aos estudos de Lara (2014), Noije (2014) 

e Biancarelli (2015) de aumento dos passivos em moeda doméstica, refletindo assim, 

uma melhora na vulnerabilidade externa. 

 

Gráfico 8 - Razão entre o Investimento Direto no País e o Passivo Externo Bruto 
(IDP/PEB), no Brasil, 2001.4 a 2015.4.  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central (2016). 
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dependente em termos dos valores conhecidos ou fixos das variáveis explicativas.  

O método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) é uma das formas de 

estimação mais utilizadas na econometria, no qual consiste através de uma técnica de 

otimização matemática encontrar o ajuste mais preciso para um conjunto de dados 

minimizando a soma dos quadrados dos resíduos da regressão, maximizando no modelo 

o grau de ajuste dos dados analisados (GUJARATI, 2006).  

Assim, a equação geral a ser testada consistirá em: 

 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝑢𝑖             (1) 

 

Onde 𝑌  é a variável dependente, 𝑋2  é a variável explicativa, 𝑢𝑖  o termo de erro 

estocástico e 𝑖, o indicador da i-ésima observação, no caso em que os dados são séries 

temporais é denotado o subscrito 𝑡. O intercepto 𝛽1 dá o efeito médio sobre a variável 

dependente de todas as variáveis excluídas no modelo. Os coeficientes 𝛽2 é denominado 

coeficiente parcial de regressão.  

 

3.2.1 Descrição dos dados utilizados 

 

 Seguindo a equação geral a ser testada, a variável dependente 𝑌 representa o Ak. 

A variável explicativa 𝑋2𝑖, que capta uma síntese da variação do Ibovespa e da variação 

cambial através da fórmula                                                                   

 

X2i =
(

Ibovespat
câmbiot

−
Ibovespat−1
câmbiot−1

)

Ibovespat−1

câmbiot−1

 

 

no qual “Ibovespai” é a média trimestral do índice de preço das ações da Bolsa de São 

Paulo no trimestre i, e “câmbio” é a média trimestral da taxa nominal bilateral de 

câmbio entre o Real e o Dólar estadunidense no mesmo trimestrei (média das cotações 

de compra e venda).    

 É importante salientar que os dados utilizados nesta pesquisa foram trimestrais, 

tendo como intervalo de tempo o primeiro trimestre de 2002 ao quarto trimestre de 

2015, com o total de 56 observações, e obtidos junto ao site do Banco Central e do 

IPEADATA. 
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 Na tabela 2, segue as estatísticas descritivas das variáveis empregadas na 

estimação.  

 

Tabela 2 – Estatísticas descritivas básicas das variáveis (dados trimestrais) 
Variáveis  Média Mediana Desv. Padrão 

Âk 0,0147458 0,0355030 0,152395 
Variação do 

Ibovespa/ variação 
cambial 

 
0,015657 

 
0,049155 

 
0,20103 

Fonte: Elaboração própria  

 

3.2.2 Metodologia: modelagem econométrica de séries temporais 

 

Em uma análise econométrica, ao se trabalhar com dados de séries temporais, 

primeiramente devemos verificar se as séries apresentam estacionaridade. Isso é 

importante na análise dos testes t e F usuais para não ocorrer problemas de regressão 

espúria. Desta forma, o primeiro ponto foi analisar os testes de raiz unitária para 

verificar se as séries temporais apresentam estacionaridade.  

Um dos testes de raiz unitária mais utilizados é o teste aumentado de Dickey-

Fuller (ADF). De acordo com Enders (2015), sua equação é a seguinte:  

 




 
p

i
tititt YYaY

1
110 

                 
(2) 

 

 Onde:  - 







 



p

i
ia

1

1 ; i -


p

j
ja

1

; p é a ordem de defasagem do modelo 

que descreve a trajetória da série temporal do modelo. 

Na equação acima, se   = 0, o modelo será em primeira diferença e terá uma 

raiz unitária, ou seja, será um processo estocástico não estacionário. O modelo do teste 

pode ter três diferentes especificações, quais sejam, sem constante e sem tendência, 

somente com constante e com constante e tendência. 

 Kwiatkowski et al. (1992) sugeriram um teste alternativo ao ADF para verificar 

a estacionariedade das séries temporais. Ao contrário dos testes apresentados acima, o 

KPSS tem como hipótese nula um processo estocástico estacionário.  Assumindo que a 

série temporal Yt, t = 1,2,..., T possa ser decomposta em tendência, passeio aleatório e 

termo de erro: 
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ttt rtY                          (3) 

 

Onde: ttt urr  1 , com tu i.i.d. (0,σ2) ; 

E considerando-se et, t = 1,2,..., N os resíduos em Y explicado pelas 

componentes de tendência, passeio aleatório e intercepto, denomina-se 2
  um 

estimador para a variância dos erros nesta regressão, isto é,  
N

SQE
2

 .  A soma parcial 

dos resíduos é dada por: 

 





t

i
tt eS

1

, t = 1,2,...,T                (4) 

 

Logo, a estatística de teste é dada por: 

 





N

t

t

N

S
LM

1
22

2

                         
(5) 

  

 Uma vez obtidos os resultados do MQO, faremos também os testes necessários 

para verificar se os quatro pressupostos básicos de aplicação do MQO foram violados. 

O teste Breusch-Pagan e o teste White buscam verificar se o modelo é 

homocedástico. A hipótese da homocedasticidade trata de investigar se a variância de 

cada termo de perturbação Ui, condicional aos valores escolhidos entre as variáveis 

explicativas, é algum número constante igual a 
2 . Simbolicamente: (GUJARATI, 

2006)  

   

E(ui
2) =

2                         (6) 

 

 Se o modelo contrariar esse postulado pressupõe-se que há uma forte dispersão 

dos dados em torno de uma reta, ou seja, o modelo apresenta variâncias para Y e X (X1, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
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X2, X3,..., Xn) não iguais para todas as observações, onde concluímos que o modelo 

sofre de heterocedasticidade.  

 De acordo com Gujarati (2006), a heterocedasticidade não exclui as 

propriedades de ausência de viés e consistência dos estimadores de MQO, contudo, eles 

deixam de ter eficiência e variância mínima, em outras palavras, não são os melhores 

estimadores lineares não-viesados (MELNV). 

 Outro importante teste feito no modelo trata-se dos testes de autocorrelação. 

Para tal, fizemos o teste Durbin-Watson e o teste LM, onde verificamos se o modelo 

não sofre de autocorrelação, ou seja, que o modelo não sofre autocorrelação nas 

perturbações ui. Podemos expressar como: 

 

E (uiuj) = 0   i≠j                      (7) 

 

 Explicando de uma forma simples, o modelo clássico supõe que o termo de 

perturbação referente a uma determinada observação não sofre influência do termo de 

perturbação de outra determinada observação (GUJARATI, 2006).  Caso ocorra 

influência podemos expressar que:  

  

E (uiuj) ≠ 0   i≠j                    (8) 

 

 Ou seja, conclui-se que há autocorrelação no modelo.  

 O teste de normalidade dos resíduos também foi feito neste modelo. De acordo 

com Gujarati (2006), a hipótese de normalidade supõe que cada 𝑢𝑖  se distribua 

normalmente, com:  

 

Média:                                       E(ui) = 0              (9) 

Variância:                                  E(ui
2) = σ2            (10) 

𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑖 ,𝑢𝑗):                               E(ui ,uj ) = 0         (11) 

 

 Estas hipóteses podem ser mais bem expressas como: 

 

𝑢𝑖  ~ N(0,σ2)                       (12) 
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 Onde ~ significa “distribuído como” e 𝑁 representa a “distribuição normal”; os 

termos entre parênteses representam os dois elementos da distribuição normal, ou seja, a 

média e a variância.  

 Outro teste feito no modelo foi o teste Reset de Ramsey, no qual de acordo com 

Lima (2007), é um procedimento inferencial para se testar a presença de uma série de 

erros de especificação. O teste basicamente se apoia na comparação entre a distribuição 

dos resíduos sob a hipótese de que o modelo está bem especificado e a distribuição dos 

resíduos produzidos sob a segunda hipótese de que existe um erro de especificação de 

um dos tipos considerados.  

 Para o modelo corretamente especificado, o vetor de resíduos de mínimos 

quadrados é dado por: 

 

û = [𝐼 − 𝑋(𝑋𝑡𝑋)−1𝑋𝑡]𝑦 = 𝑀𝑦, ou û𝑡 = 𝑚𝑡
𝑇 𝑦,     (13) 

  

 Onde 𝑚𝑡
𝑇  é a t-ésima linha de 𝑀, onde 𝑀 = 𝐼 − 𝑋(𝑋𝑡𝑋)−1𝑋𝑡. Um estimador de 

𝜎 2 é: 

 

(𝑛 − 𝑘)−1 û𝑇û = (𝑛 − 𝑘)−1𝑦𝑇𝑀𝑦                  (14) 

  

 Quando a especificação é correta, a distribuição de û é normal com o vetor de 

média zero e a matriz de covariância 𝜎 2𝑀. A matriz 𝑀 é não diagonal, positiva semi 

definida e idempotente de posto 𝑛 − 𝑘. Mesmo que todos os 𝑢𝑡 sejam bem distribuídos 

e independentes, os resíduos mínimos quadrados û𝑡  não são bem distribuídos e 

independentes (LIMA, 2007).  

 

3.2.3 Resultados  

 

 A Tabela 3 abaixo mostra as estatísticas para o teste aumentado de Dickey-

Fuller. Percebe-se que em todas as séries foi rejeitada a hipótese nula de não 

estacionaridade.  

 

Tabela 3 – Teste Aumentado de Dickey-Fuller para as variáveis em nível 
Série t estatístico p valor  Conclusão  
Ak -5,61923 0,0001 Estacionária  
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Variação do 
Ibovespa/câmbio 

-5,29754 4,478e-005 Estacionária  

Fonte: Elaboração própria  

 Na estatística de teste das séries para o KPSS na Tabela 4 podemos observar 

também que todas as séries são estacionárias, ou seja, não foi rejeitada a hipótese nula 

de estacionaridade. 

Tabela 4 – Teste KPSS 
Série t estatístico Estatística de teste Conclusão  
Ak 0,249513 0,249513 Estacionária 

Variação do 
Ibovespa/câmbio 

0,340913 0,340913 Estacionária  

Fonte: Elaboração própria  

 Após a observação dos testes de estacionaridade das séries, partiu-se para a 

estimação do modelo econométrico. Este seguiu a metodologia clássica dos mínimos 

quadrados ordinários (MQO) e teve como variável dependente a variável Ak para o 

período t. Os resultados são apresentados na Tabela 5 abaixo. Percebe-se que a variável 

explicativa foi estatisticamente significante para α = 1%. Isso mostra que a variável é 

importante para explicar possíveis alterações na variável Ak no período t4.  

 

Tabela 5 – Estimações para 2002/T1-2015/T4. Variável dependente: Ak 
 Coeficiente razão-t p-valor  

Constante 7147,17 0,7423 0,4612  
Variação do Ibovespa/ 

câmbio 
−260837 −5,413 1,53e-06 *** 

 
Diagnóstico  

    

  R² 0,356012  
  R² ajustado 0,343861  
  DW 2,037513  

Fonte: elaboração própria. Obs.: * = coeficiente significante a 10%, ** = coeficiente significante a 5% e 
*** = coeficiente significante a 1%. 
  

Outra constatação importante está no resultado negativo no coeficiente da 

variável explicativa, revelando que desvalorizações cambiais estão relacionadas a 

elevações na Posição de Investimento Internacional, reduzindo a taxa Ak. No contrário, 

uma valorização cambial resultaria em uma queda da PII, elevando a taxa Ak.  

 

                                                                 
4
 Especificações alternativas, que incluíam outras variáveis independentes (taxa de juros, outras taxas de 

câmbio, PIB doméstico, PIB do resto do mundo) não geraram coeficientes estatisticamente significativos 
a 1%. 
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A Tabela 6 mostra os testes de heterocedasticidade, autocorrelação, de erro de 

especificação e de normalidade dos resíduos realizados para o modelo. No teste de 

Breusch-Pagan (BP) a hipótese nula de homocedasticidade não foi rejeitada, indicando 

que o modelo não sofre de heterocedasticidade. O mesmo ocorreu no teste de White, 

que indiciou presença de homocedasticidade nos termos de erro do modelo.  

 

Tabela 6 – Testes de robustez dos resíduos 
Teste p-valor Conclusão 

Breusch-Pagan 0,000202113 O modelo não sofre de 
heterocedasticidade 

White 0,0290986 O modelo não sofre de 
heterocedasticidade 

LM 0,865836 O modelo não sofre de 
autocorrelação 

Reset 0,0173 O modelo está especificado 
corretamente 

Normalidade  
dos resíduos 

0,00153317 O erro tem distribuição 
Normal 

Fonte: elaboração própria. 

 

Para o teste LM de autocorrelação, a hipótese nula de ausência de autocorrelação 

não foi rejeitada, mostrando que os termos de erro não são autocorrelacionados. No 

teste Reset de Ramsey, a probabilidade de 0,0173 fez com que a hipótese nula de 

especificação correta não fosse rejeitada. Por fim, no teste de normalidade dos resíduos, 

verificamos que o erro possui distribuição normal.  

 

3.3 Influência do Saldo em Transações Correntes na tendência da Posição de 
Investimento Internacional.  
 

Uma análise de tendência tem como objetivo descrever o comportamento da 

variável retratada na série temporal no longo prazo. Para isso existem várias formas de 

se obter a tendência, entre as principais são: por meio de um modelo de regressão, por 

meio médias móveis, ou através de ajuste exponencial. O objetivo deste tópico será 

justamente fazer uma analise de tendência, analisando a influência do Saldo em 

Transações Correntes na tendência da Posição de Investimento Internacional através de 

um modelo de regressão linear.  
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Para isso, o caminho desta analise de tendência partirá de: i) uma regressão 

linear simples das variáveis PII e STC contra o tempo, tendo como objetivo verificar se 

a série apresenta uma tendência de longo prazo; ii) teste de cointegração, a fim de 

verificar se as variáveis apresentam uma relação de longo prazo. iii) um modelo de 

regressão, onde utilizamos a variável PII ajustado contra a variável STC, a fim de 

verificar se existe uma significância estatística entre as variáveis.   

Na tabela 7 são apresentados os resultados da regressão da variável dependente 

PII contra a variável tempo. Os resultados apontam uma significância estatística a 1% 

na variável tempo, no qual significa que existe uma tendência temporal de longo prazo 

na PII. 

 
Tabela 7 – Estimações para 2002/T1-2015/T4. Variável dependente: PII  

 Coeficiente razão-t p-valor  
Constante −148076 −3,846  0,0003  

Tempo −12144,1 −10,79 3,38e-015 *** 
 

Diagnóstico  
    

  R² 0,679266  
  R² ajustado 0,673435  
  DW 0,380998  

Fonte: elaboração própria. Obs.: * = coeficiente significante a 10%, ** = coeficiente 
significante a 5% e *** = coeficiente significante a 1%. 
 
 O mesmo resultado foi encontrado na variável STC, onde na tabela abaixo 

podemos perceber que a variável tempo possui uma significância estatística de 1%, ou 

seja, a variável STC possui uma tendência temporal de longo prazo.  

 

Tabela 8 – Estimações para 2002/T1-2015/T4. Variável dependente: STC 
 Coeficiente razão-t p-valor  

Constante 6510,66 4,530 3,21e-05  
Tempo −454,339 −10,82 3,10e-015 *** 

 
Diagnóstico  

    

  R² 0,680258  
  R² ajustado 0,674444  
  DW 0,622805  

Fonte: elaboração própria. Obs.: * = coeficiente significante a 10%, ** = coeficiente 
significante a 5% e *** = coeficiente significante a 1%. 
 
 Para o teste de cointegração foi feito o teste de Engle Granger, onde de acordo 

com Gujarati (2006) a dinâmica do teste consiste em estimar uma regressão, obter os 

resíduos, e utilizar os testes de Dickey-Fuller. Se os resíduos forem estacionários, por 
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consequência, são cointegradas, ou seja, podemos interpretar que as variáveis 

apresentam uma relação de longo prazo.  

 

Tabela 9 – Teste de Engle Granger 
Série Coeficiente Razão-t p valor  Conclusão  

Constante −377840 -19,33  6,31e-026  Cointegrada 
STC 19,1533 11,32 7,06e-016 Cointegrada 

Fonte: Elaboração própria  

 Com os resultados do teste, podemos concluir que a hipótese nula do teste de 

que não há evidencias de cointegração entre as variáveis é rejeitada, ou seja, as variáveis 

são cointegradas.  

Seguindo a metodologia clássica dos mínimos quadrados ordinários (MQO) 

utilizamos a variável PII ajustado como variável dependente para o período t. Na Tabela 

abaixo é apresentado os resultados, no qual percebemos que a variável explicativa STC 

apresentou significância estatística para α = 1%, e uma relação positiva com a variável 

independente. Assim, podemos concluir que variações no STC podem explicar 

alterações na PII no período t.  

 
Tabela 10 – Estimações para 2001/T4-2015/T4. Variável dependente: PII ajustado 

 Coeficiente razão-t p-valor  
Constante −377840 −19,33  6,31e-026  

STC 19,1533 11,32 7,06e-016 *** 
 

Diagnóstico  
    

  R² 0,703565  
  R² ajustado 0,698076  
  DW 0,476722  

Fonte: elaboração própria. Obs.: * = coeficiente significante a 10%, ** = coeficiente 
significante a 5% e *** = coeficiente significante a 1%. 

 

Na Tabela 11 são demonstrados os testes de robustez dos resíduos do modelo.  

No teste de Breusch-Pagan (BP) e no teste de White a hipótese nula de 

homocedasticidade não foi rejeitada, indicando que o modelo não sofre de 

heterocedasticidade.  

 

Tabela 11 – Testes de robustez dos resíduos 
Teste p-valor Conclusão 

Breusch-Pagan 0,404272 O modelo não sofre de 
heterocedasticidade 
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White                0,238795 O modelo não sofre de 
heterocedasticidade 

LM 0,707659 O modelo não sofre de 
autocorrelação 

Reset 0,008177 O modelo está especificado 
corretamente 

Normalidade  
dos resíduos 

0,073058 O erro tem distribuição 
Normal 

Fonte: elaboração própria. 
 

No teste Reset de Ramsey, a hipótese nula de especificação correta não foi 

rejeitada, mostrando que o modelo está bem especificado. Enquanto ao teste LM de 

autocorrelação, não foi rejeitada a hipótese nula de ausência de autocorrelação, ou seja, 

os termos de erro não são autocorrelacionados. Finalmente, no teste de normalidade dos 

resíduos, foi verificada distribuição normal do erro.  

  

Gráfico 9: Relação entre a PII ajustada e o STC, Brasil, 2001.4 a 2015.4. 

 

 

No gráfico 9, podemos observar no diagrama de dispersão a relação entre a PII 

ajustada e o STC. Percebemos no gráfico que a PII está fortemente associada com o 

STC, isso significa que os níveis elevados da posição de investimento internacional 

estão relacionados com os deficits crescentes nas contas externas brasileiras.  Essa 

relação será importante no próximo capítulo, quando será feita uma tentativa de estimar 

y = 19.153x - 377840 
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o comportamento da PII no período 1995-2001, bem como de construir um índice de 

solvência externa mais adequada. 

 

3.4 Conclusão 

 

 Analisando os resultados expostos ao longo deste capítulo percebemos que 

mesmo sendo registrado nas contas externas da economia brasileira um elevado déficit a 

vulnerabilidade externa na ótica da Posição de Investimento Internacional apresentou 

uma melhora, melhora esta proveniente da forte influência da taxa Ak (variação dos 

preços em dólar) na PII.  

 A utilização do modelo econométrico pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários (MQO) reforça a conclusão acerca da influência da taxa Ak na variação da 

PII. O modelo revelou que variações na Posição de Investimento Internacional estão 

associados a variações no câmbio e em variações nas cotações das ações no mercado 

doméstico.  

Contudo, quando analisamos os índices de vulnerabilidade externa percebemos 

que analisar a vulnerabilidade na ótica da PII não é uma questão trivial. Verificando 

primeiramente os índices de liquidez (razão entre a Posição de Investimento 

Internacional e as Reservas Internacionais (PII/R) e a razão entre o Investimento Direto 

no País e o Passivo Externo Bruto (IDP/PEB)) percebemos que os resultados reforçam 

que a vulnerabilidade externa neste âmbito tem uma melhora. No entanto, acerca dos 

índices de solvência externa (razão entre a posição de investimento internacional e 

exportações (PII/X) e a razão entre o saldo das transações correntes e as exportações 

(STC/X)) os resultados demonstram ser preocupantes fruto dos elevados déficits nas 

transações correntes. A análise de tendência da Posição de Investimento Internacional 

descrita no capitulo sustenta os resultados preocupantes a respeito da questão da 

solvência quando constatamos a forte relação de longo prazo entre o STC e a PII. 

Concluindo, os resultados alcançados ao longo deste capitulo nos fazem refletir 

que a vulnerabilidade externa da economia brasileira no âmbito conjuntural parece estar 

bem, tendo em vista que os índices de liquidez apresentam bons resultado. Contudo, 

quando analisamos a vulnerabilidade externa pelo âmbito estrutural os resultados não 

nos trazem boas expectativas, tendo em conta que os índices de solvência apresentaram 

resultados ruins e a constatação de que a longo prazo o saldo em transações correntes 

parece impactar fortemente na evolução da Posição de Investimento Internacional.   
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4. VULNERABILIDADE EXTERNA: UMA ANÁLISE CONJUNTURAL E 

ESTRUTURAL. 

  

O processo de liberalização financeira e de abertura comercial que caracterizou a 

estratégia de reintegração da economia brasileira no contexto internacional, 

principalmente a partir da metade da década de 1990, trouxe consigo um teor de 

vulnerabilidade para a economia brasileira. Diante disso, esse capítulo se concentrará 

em medir a vulnerabilidade externa da economia brasileira durante dois períodos, 1995-

2002 e 2003-2016, por meio de índices que medem a solvência e a liquidez externa, 

bem como pela análise do movimento da conta financeira no balanço de pagamento da 

economia brasileira e seus itens. 

 A necessidade de um programa de estabilização macroeconômico sob o 

receituário do consenso de Washington, aliado ao fenômeno da globalização, 

transformou o Plano Real em um produto econômico e político que trouxe uma nova 

perspectiva para economia brasileira na metade da década de 1990.  

 O Plano Real consistiu em programa de estabilização monetária iniciado ainda 

no final do ano de 1993, no governo Itamar Franco, e completado com a implementação 

da nova moeda em julho de 19945. 

 O principal desafio do novo governo FHC (1995-2002) era assegurar que o 

plano, utilizando a taxa de câmbio como âncora nominal, fizesse convergir a inflação 

para uma taxa efetivamente baixa, propósito já alcançado no segundo semestre de 1994.  

No entanto, no inicio de 1995, o “boom” de demanda, influenciado pelo 

otimismo em relação ao plano, combinado ao programa de liberalização das 

importações, ocasionou precoce deterioração da balança comercial. Além disso, a cr ise 

mexicana, que alimentava o temor de parada súbita do financiamento externo da 

economia brasileira, colocou em xeque o plano, questionando a sustentabilidade da 

âncora cambial.  

Giambiagi (2005) descreve que a partir de abril de 1995 a imposição de políticas 

mais severas de restrição de demanda ocasionou melhora na balança comercial, que 

voltou a apresentar superavits. Aliado a isso, as altas taxas de juros internas 

desencadearam estímulo ao influxo de capitais externos no último semestre de 1995, 

                                                                 
5
 Para uma descrição detalhada das três fases do Plano Real, vide Filgueiras (2000). 
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elevando o nível de reservas internacionais na escala necessária para sustentar 

temporariamente a ancoragem cambial.  

O objetivo do controle inflacionário foi alcançado pelo Plano Real, mas este 

êxito foi acompanhado pelo agravamento da vulnerabilidade externa da economia. 

 Todo grau de instabilidade macroeconômica existente até o final da década de 

90, aliado aos baixos resultados econômicos, deram força a uma nova mudança de 

gestão política no Brasil. Contudo, o temor do mercado quanto ao novo governo fez a 

economia brasileira passar ainda no ano de 2002 por novas dificuldades, propiciando 

sucessivos ataques especulativos contra a moeda doméstica, trazendo consequências ao 

câmbio, setor externo, dívida pública e as condições de financiamento externo.  

 No entanto, a reafirmação do novo governo em manter a política econômica nos 

mesmos moldes, mantendo o chamado “tripé econômico” - câmbio flutuante, metas de 

inflação e superávit primário, sob o pretexto de que o rompimento com as políticas 

vigentes no país não seria possível dentro de um quadro de vulnerabilidade da economia 

brasileira, desencadearam maior confiança nos mercados. 

 A partir de 2003, o Brasil começa a apresentar indicadores expressivos de 

melhoria na economia.  Cintra & Acioly (2012) abordam que os resultados 

macroeconômicos (inflação, setor externo, atividade econômica, emprego e renda e 

contas públicas) no período 2003 – 2010 superaram o período anterior 1995-2002, 

fazendo a economia brasileira atravessar o maior ciclo de crescimento das últimas três 

décadas. Os autores descrevem que as contas externas da economia brasileira durante 

este período demonstraram números expressivos, refletindo no balanço de pagamentos 

um superávit acumulado entre 2003 e 2010 de US$231,8 bilhões. Esse resultado 

permitiu ao Brasil acumular reservas externas, reduzir a divida externa e saldar os 

empréstimos junto ao FMI.  

 Esse resultado favorável se justifica pelo contexto internacional, que permitiu 

elevação nas exportações, além da súbita alta dos preços das commodities , sob efeito da 

economia chinesa (CARCANHOLO, 2010).  

 Contudo, a violenta crise econômica internacional em 2008 trouxe dificuldades a 

posteriori para a economia brasileira. Em meados de 2012, os efeitos da crise 

alcançaram a economia brasileira, era evidente que o governo estava enfrentando 

dificuldades na gestão macroeconômica, apresentando resultados inflacionários acima 

da meta, baixo crescimento econômico e dificuldades de obter o superavit primário. 
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Aliado a estes fatores, a crise política instalada a partir de 2014 fez assolar um novo 

grau de instabilidade na economia brasileira.  

Este capítulo se organizará, além desta introdução, pela seguinte estrutura. O 

tópico 4.1 descreverá a deterioração nas contas externas através da análise de índices de 

vulnerabilidade externa brasileira entre os anos 1995 e 2002. O tópico 4.2 observará, 

durante o período 1995 – 2002, o movimento da conta financeira e como suas variações 

influenciaram a vulnerabilidade externa da economia brasileira. O tópico 4.3 analisará 

os índices de vulnerabilidade externa, desta vez no período 2003 – 2016, bem como as 

alterações na característica dessa vulnerabilidade. Se observará no tópico 4.4 a evolução 

da conta financeira no período 2003 – 2016.  Por fim, a conclusão deste capítulo. 

 

4.1 Deterioração nas contas externas:  índices de vulnerabilidade externa brasileira 

no período 1995-2002.   

  

Neste tópico tivemos como objetivo apresentar a evolução de alguns dos 

principais índices de vulnerabilidade externa no período compreendido entre 1995 e 

2002. O intuito foi demonstrar a presença de deficit estrutural das contas externas da 

economia brasileira. Por fim, apresentaremos índices que demonstram a redução da 

Posição de Investimento Internacional, e como esse movimento se relaciona com a 

questão da liquidez e da solvência externa no período analisado.  

Analisando os índices de vulnerabilidade externa da Tabela 12, percebemos que 

no período em questão houve aumento na vulnerabilidade externa. Analisando os 

principais índices percebemos que a maioria se deteriora em todo o período, a razão 

entre Saldo em Transações Correntes e exportações apresentou em todo período 

resultados negativos, mas que se tornam menos negativos no período 1999-2002; os 

indicadores de liquidez, porém, são declinantes em todo o período.  

 
Tabela 12 – Indicadores selecionados de vulnerabilidade externa, Brasil (1995 – 2002).  

 

Anos 

 

Divida 
Externa 
Liquida/ 

Exportações 

Divida 
Externa 

total/ 
Exportaçõe

s 

Reservas 
Internacionais/ 
Divida Externa 

total 

Saldo em 
Transações 

Correntes/Expo
rtações 

Reservas 
Internacionais/ 
Exportações 

1995 0,82 3,43 
 

0,25 -0,40 1,17 

1996 0,66 3,77 0,22 -0,50 1,26 
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1997 0,73 3,78 0,17 -0,58 0,99 

1998 1,12 4,73 0,11 -0,66 0,87 

1999 2,25 5,00 0,07 -0,54 0,75 

2000 2,01 4,27 0,06 -0,45 0,59 

2001 2,15 3,88 0,05 -0,41 0,61 

2002 3,83 3,77 0,04 -0,13 0,65 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Bacen (2017). 

 

Parece, portanto, que embora haja indicações de possível inversão da tendência 

de deterioração nos indicadores de solvência externa a partir de 1999 6, os de liquidez 

continuam sua trajetória de deterioração até 2002. 

Uma melhor apreciação da evolução dos indicadores de solvência demandaria 

outros indicadores, como a razão entre a Posição de Investimento Internacional e as 

exportações (PII/X). Infelizmente, porém, os dados acerca da PII só se encontram 

disponíveis a partir do 4º trimestre de 2001.  Ademais, como visto no capítulo anterior, 

variações da PII resultam da mistura de efeitos conjunturais (variação dos preços dos 

ativos) com efeitos estruturais, não constituindo um indicador puro da evolução da 

solvência.  

Desta vez, diferentemente da análise feita dos mesmos índices no capitulo 

anterior, fizemos o cálculo de ajustamento da Posição de Investimento Internacional, o 

intuito do ajustamento é que a PII integral mistura, como já descrito anteriormente, 

efeitos conjunturais com efeitos estruturais. Contudo, é necessário analisar a Posição de 

Investimento Internacional com a presença do efeito da variação dos preços dos ativos 

(Ak) pelo fato de que o tamanho médio do Ak no longo prazo afeta a vulnerabilidade 

externa. Desta forma, incluímos o Ak sem volatilidade, ou seja, o Ak ajustado no 

cálculo da Posição de Investimento Internacional.   

A estimativa da PII ajustada foi feita a partir da informação obtida no capítulo 

anterior, de que o saldo em transações correntes explica boa parte das variações da PII. 

Assim, para de obter os dados da Posição de Investimento Internacional até o 1º 

trimestre de 1995, tendo em vista que, como já descrito anteriormente, só se encontram 

                                                                 
6
 A l iteratura indica como responsáveis por essa mudança de tendência a desaceleração do crescimento 

gerada pelas medidas contracionistas adotadas a partir de 1998 e/ou as depreciações cambiais reais de 
1999 e 2002, ver Carcanholo (2003).  
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disponíveis a partir do 4º trimestre de 2001, usamos a expressão PII ajustado = saldo 

em transações correntes para fazer uma projeção retroativa dos valores neste período78. 

 
Gráfico 10 – Estimativa da razão entre a Posição de Investimento Internacional e as 
exportações (PII/X), Brasil (1995/1 – 2002/4). 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando a razão entre a Posição de Investimento Internacional e as 

exportações (PII/X) no Gráfico 10, percebemos que durante todo o período a reta de 

regressão está negativamente inclinada, o que transmite uma piora na questão da 

solvência externa, refletindo no âmbito da vulnerabilidade externa um aumento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7 Algumas metodologias alternativas de estimação foram tentadas: 1) usar os coeficientes da regressão do 
Ak contra a variação  do Ibovespa/dólar, e  as informações sobre esta; 2) estimar a melhor tendência no 
tempo (linear, exponencial, log, ou quadrática) para o  PII usando os dados entre 2001.4 e 2015.4, e tentar 
retroprojetá-la para o período anterior. Ao contrário da utilizada, tais metodologia invariave lmente 
geraram PIIs positivas no início da série, o que parece extremamente implausível para o Brasil na época. 
 
8

 Em Lane & Milesi- Ferretti (2007) são encontradas outras projeções retroativas da Posição de 
Investimento Internacional da economia brasileira. 

y = -0.3459x - 7.8863 
R² = 0.6399  (25)

 (20)

 (15)

 (10)

 (5)

 -
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Gráfico 11 – Estimativa da razão entre a Posição de Investimento Internacional e as 
Reservas Internacionais (PII/R), Brasil (1995/1 – 2002/4). 

Fonte: Elaboração própria.  

 

No Gráfico 11 acima podemos observar o movimento do indicador razão entre a 

Posição de Investimento Internacional e as Reservas Internacionais (PII/R), que 

expressa uma tendência decrescente durante todo o período analisado, refletindo uma 

piora no âmbito da liquidez externa, agravando a vulnerabilidade externa. 

 

4.2 Análise da evolução da Conta Financeira no período 1995 – 2002. 

 

A estabilização macroeconômica adquirida a partir do ano de 1994 possibilitou a 

economia brasileira se reinserir no cenário internacional como uma das principais 

economias receptoras de capitais financeiros externos (SANTOS, 2004). Contudo, a 

ampliação das possibilidades de financiamento externo tornou, em contrapartida, a 

economia brasileira mais vulnerável a movimentos especulativos e às acentuadas 

oscilações dos fluxos internacionais de capital, potencializando seu grau de 

vulnerabilidade externa.  

Analisando a tabela abaixo (tabela 13) podemos perceber o quanto é oscilante a 

variação de entrada de capitais financeiros nas contas externas da economia brasileira9. 

O fato é que dadas as característica da maioria destes capitais – voláteis e especulativos 

- períodos de expansão dos capitais são intercalados por momentos de contração. 
                                                                 
9
 Isto pode ser observado tanto pela grande variação do referido saldo no período, quanto pelo fato de 

uma regressão linear desse saldo no tempo obter um R
2
 de apenas 0,0464 (a regressão linear é a que 

gera melhor ajuste em relação às formas exponencial , potência ou logarítmica).  

y = -0.2088x - 0.9657 
R² = 0.7937 

 (9)

 (8)

 (7)

 (6)

 (5)

 (4)

 (3)

 (2)

 (1)

 -
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Assim, observamos que quanto maior o peso dos capitais financeiros, maior a 

possibilidade de reversão dos fluxos em períodos de choques externos, potencializando 

os danos sobre a balança de pagamentos, ocasionando agravamento na vulnerabilidade 

externa da economia brasileira.  

 
Tabela 13 – Saldo da conta financeira (US$ bilhões), sua variação e composição, Brasil, 
1995 – 2002. 

 

Anos 

 

 
Saldo da 

Conta 
financeira* 

Variação 
do saldo 
da conta 

financeira 

 
Investimento 

Externo 
Direto 

 
Investimento 
em Carteira 

 

Derivativos 

 
Outros 

Investimentos 

1995 29,40 337,44% 11,25% 31,34% 0,06% 57,34% 

1996 34,26 16,53% 32,87% 63,10% -0,11% 4,15% 

1997 26,10 -23,82% 68,48% 48,33% -0,97% -15,8% 

1998 30,08 15,25% 86,45% 60,26% -1,53% -45,2% 

1999 17,70 -41,16% 151,88% 21,47% -0,50% -72,86% 

2000 19,73 11,47% 154,54% 35,24% -1,00% -88,79% 

2001 27,48 39,28% 89,91% 0,28% -1,71% 11,52% 

2002 8,46 -69,21% 166,76% -60,50% -4,21% -2,05% 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Bacen (2017). * Em US$ bilhões correntes.  

 

Ainda na Tabela 13, analisando mais detalhadamente a participação dos 

componentes da Conta Financeira - Investimento Direto, Investimento em Carteira, 

Derivativos e Outros Investimentos – percebemos a majoritária participação dos itens 

Investimento Direto Externo, Investimento em Carteira e Outros Investimentos. 

Notemos ainda que há um desequilíbrio da Conta Financeira que é oriundo da 

instabilidade de todas as contas que a compõem. Desta forma, torna-se necessário 

detalhar o desempenho de cada um dos itens da Conta Financeira.  

No gráfico abaixo (Gráfico 12), no intervalo temporal observado (1995-2002) 

constatamos a ascensão do item Investimento Direto Externo (IDE) a partir do ano de 

1995, consolidando sua participação como um dos principais canais pelos quais os 

fluxos de capitais externos adentram na economia brasileira. Contudo, percebemos que 

a partir do ano 2000 se inicia uma fase declinante do item, fechando o ano de 2002 em 

uma drástica queda.  
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Gráfico 12 – Investimento Externo Direto (1995 – 2002), Brasil, em US$ milhões. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA (2017). 

  

 Os fluxos dos Investimentos em Carteira da economia brasileira, expressos no 

Gráfico 13 demonstram números bastante oscilantes durante o período analisado, 

contudo, percebemos uma tendência decrescente. De acordo com Pereira (2015) as 

aplicações em portfólio possuem uma forte ligação com as condições do cenário 

econômico externo, relacionadas principalmente ao grau de liquidez internacional e à 

política monetária praticada pelos Estados Unidos. A autora descreve que aumentos na 

percepção de risco e períodos de elevação na taxa de juros norte americana refletem em 

uma contração nos movimentos dos Investimentos em Carteira.  

 

Gráfico 13 – Investimento em Carteira (1995 – 2002), Brasil, em US$ milhões.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA (2017). 
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 No item Derivativos, exposto no Gráfico 14, percebemos também um 

movimento oscilatório, com tendência de queda durante todo período.  

 
Gráfico 14 – Conta de Derivativos do Balanço de Pagamentos (1995 – 2002), Brasil, em 
US$ milhões. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA (2017). 
 
 Em relação ao item Outros Investimentos (Gráfico 15), os resultados apresentam 

uma tendência expressiva de queda entre os anos 1995-2000, elevando-se novamente a 

partir do ano 2000.  

 

Gráfico 15 – Outros Investimentos (1995 – 2002), Brasil, em US$ milhões. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA (2017). 
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O detalhamento de cada rubrica da Conta Financeira nos faz refletir primeiramente 

que a dominância do item Investimento Externo Direto se justifica pela política de 

privatizações promovida pelo Brasil durante esse período, que permitiu uma entrada de 

capitais (produtivos e improdutivos) realizadas principalmente por empresas 

multinacionais com filiais no Brasil. Em relação aos demais itens – Investimentos em 

Carteira, Derivativos, Outros Investimentos - percebemos muitas oscilações durante o 

período que está associado ao cenário internacional da época, com a sequência de crises 

(México, Ásia, Rússia e Brasil) e dada as característica desses capitais externos – 

voláteis e de curta maturidade – que permitiram, em momentos de instabilidade, uma 

fuga de capitais.  

 

4.3 Ciclo de liquidez externa e mudanças na característica da vulnerabilidade 

externa: análise de índices de vulnerabilidade externa no período 2003 – 2016 

 

Assim como já feito no tópico 4.2, neste tópico tivemos novamente o intuito de 

demonstrar a trajetória de alguns dos principais índices de vulnerabilidade externa, além 

disso, demonstraremos a influencia da redução da Posição de Investimento no âmbito da 

liquidez e da solvência externa, desta vez no período compreendido entre 2003 e 2016.  

Na Tabela 14 observamos que durante o período analisado houve uma melhora 

relevante nos índices na vulnerabilidade externa no âmbito da liquidez externa, 

apresentaram durante o período certa estabilidade. Entretanto, os índices no âmbito da  

solvência externa ainda demonstram ser preocupantes.  O índice que melhor representa 

a questão da solvência (razão entre Saldo em Transações Correntes e exportações) 

apresentou entre o ano de 2003 e 2006 resultados positivos, contudo, a partir de 2008, 

volta a demonstrar resultados negativos. 

 

Tabela 14 - Indicadores selecionados de vulnerabilidade externa, Brasil (2003 - 2016). 
 

Anos 

 

Divida 
Externa 
Liquida/ 

Exportações 

Divida 
Externa 

total/ 
Exportações 

Reservas 
Internacionais/ 
Divida Externa 

total 

Saldo em 
Transações 

Correntes/Expo
rtações 

Reservas 
Internacionais/ 
Exportações 

2003 2,75 3,22 0,20 0,05 0,64 

2004 1,80 2,28 0,23 0,12 0,53 

2005 0,89 1,59 0,31 0,11 0,49 

2006 0,10 1,45 0,34 0,10 0,49 
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2007 -0,85 1,50 0,60 0,00 0,89 

2008 -1,24 1,32 0,75 -0,15 0,99 

2009 -1,89 1,81 0,75 -0,17 1,36 

2010 -1,66 1,75 0,74 -0,37 1,29 

2011 -1,75 1,58 0,83 -0,30 1,31 

2012 -2,47 1,88 0,82 -0,31 1,53 

2013 -2,74 2,01 0,77 -0,30 1,55 

2014 -3,19 2,50 0,67 -0,46 1,68 

2015 -5,27 2,84 0,68 -0,31 1,95 

2016 -5,60 2,97 0,68 -0,13 2,03 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Bacen (2017). * Em US$ bilhões correntes.  

 

 No geral, os índices de vulnerabilidade demonstram que na questão da liquidez 

externa há indicações de melhora nos indicadores durante todo período, diferentemente 

dos índices de solvência externa que demonstraram resultados ruins na maior parte do 

período, apresentando uma trajetória de deterioração a partir do ano de 2008.  

 Como já feito anteriormente, analisamos a Posição de Investimento 

Internacional incluindo a variação dos preços dos ativos (Ak) sem volatilidade, ou seja, 

o Ak com ajuste no cálculo da PII. 

  

Gráfico 16 – Razão entre a Posição de Investimento Internacional ajustada e as 
exportações (PII/X), Brasil (2003/1 – 2015/4). 

 

Fonte: Elaboração própria.  
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No Gráfico 16 podemos observar a razão entre a Posição de Investimento 

Internacional e as exportações (PII/X), no qual percebemos a inclinação negativa da reta 

de regressão, o que nos transmite resultados ruins na questão da solvência externa, 

refletindo uma piora da vulnerabilidade externa. 

 

Gráfico 17 – Razão entre a Posição de Investimento Internacional ajustada e as 
Reservas Internacionais (PII/R), Brasil (2003/1 – 2015/4). 

 
Fonte: Elaboração própria.  
 
 

Analisando agora o Gráfico 17, percebemos a trajetória do indicador razão entre 

a Posição de Investimento Internacional ajustado e as Reservas Internacionais (PII/R), 

que demonstra uma tendência crescente durante todo o período (o indicador fica menos 

negativo), transmitindo na questão da liquidez uma melhora, e portanto diminuição da 

vulnerabilidade externa. 

 

4.4 Análise da evolução da Conta Financeira no período 2003 – 2016. 
 
 
 Neste tópico analisaremos a trajetória da Conta Financeira da balança de 

pagamentos da economia brasileira, desta vez, pelo período compreendido pelos anos 

2003-2016.  

 Na tabela 15 percebemos a evolução da Conta Financeira a partir do ano de 

2003, tendo seu crescimento concentrado por períodos de “surtos de recursos 

financeiros” que se caracterizam por períodos curtos incentivados pela maior 

participação das empresas multinacionais instaladas no Brasil atraídas tanto pelo ciclo 
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de liquidez internacional como também pelos bons fundamentos macroeconômicos da 

economia brasileira durante este período. No entanto, é importante enfatizar que por um 

lado à expansão dos influxos de capitais externos seja volumosa durante o período 

analisado, ela ocorre de forma irregular. 

 

Tabela 15 – Saldo da conta financeira (US$ bilhões), sua variação e composição, Brasil, 
2003 – 2016. 

 

Anos 

 

 
Saldo da 

Conta 
financeira* 

Variação 
do saldo 
da conta 

financeira 

 
Investimento 

Externo 
Direto 

 
Investimento 
Em Carteira 

 

Derivativos 

 
Outros 

Investimentos 

2003 5,53 -34,6% 178,9% 96,0% -2,7% -172,2% 

2004 -6,77 -222,6% -123,1% 70,1% 10,0% 143,0% 

2005 -8,72 28,7% -143,9% -56,0% 0,5% 299,5% 

2006 17,45 -300,1% -53,7% 52,0% 0,2% 101,5% 

2007 89,98 415,5% 30,6% 54,1% -0,8% 16,1% 

2008 31,77 -64,7% 77,4% 9,3% -1,0% 14,3% 

2009 73,00 129,8% 49,4% 71,4% 0,2% -21,0% 

2010 125,11 71,4% 49,3% 53,5% -0,1% -2,7% 

2011 137,88 10,2% 61,7% 29,9% 0,0% 8,4% 

2012 92,85 -32,7% 87,7% 17,0% 0,0% -4,7% 

2013 66,77 -28,1% 81,2% 49,1% 0,2% -30,5% 

2014 111,43 66,9% 63,6% 34,7% -1,4% 3,1% 

2015 56,30 -49,5% 108,3% 39,2% -6,1% -41,3% 

2016 25,43 -54,8% 279,9% -77,2% 3,8% -106,4% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Bacen (2017). * Em US$ bilhões correntes.  

  

 Analisando os itens que compõem a Conta Financeira percebemos, tanto na 

Tabela 15, como nos gráficos de cada item ( a seguir), que a trajetória desequilibrada da 

Conta Financeira decorre da instabilidade de todos os itens que a compõem. As rubricas 

- Investimento Direto, Investimento em Carteira, Derivativos e Outros Investimentos - 

apresentam neste período bastante oscilação não só nos seus movimentos, mas também 

em suas respectivas participações na Conta Financeira. 
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Gráfico 18 – Investimento Externo Direto (2003 – 2016), Brasil, em US$ milhões. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA (2017). 
 
 
 Como já anteriormente analisado, desde a metade dos anos 1990, período no 

qual a economia brasileira se reintegra como um dos principais receptores de capitais 

financeiros, os Investimentos Diretos, que durante o período 1994 – 2002 se 

consolidaram como o principal canal pelos quais os capitais externos adentram no 

Brasil, no período 2003 – 2016 reduz drasticamente sua participação na conta 

financeira. Contudo, o IDE ainda representa o principal responsável pelos influxos de 

capitais externos para a economia brasileira.  

 Analisando mais detalhadamente a trajetória do Investimento Externo Direto 

percebemos que a partir de 2006 o item demonstra um movimento de ascensão 

principalmente no ano de 2010. De acordo com Pereira (2015) o aumento exponencial 

dessas aplicações, em 2010, se explica pela elevação na alíquota do Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF) para Investimentos em Carteira. O anuncio da medida, de 

acordo com a autora, pode ter incentivado os investidores estrangeiros a comprarem 

mais de 10% das ações de uma companhia com direito a voto, categorizando a operação 

como Investimento Direto10. 

 

 

 

                                                                 
10

 Este fato aponta para o fato de que a divisão dos fluxos de capital entre IDE e Investimento em 

Carteira é possivelmente mais formal do que propriamente reveladora de uma natureza essencialmente 
distinta das decisões que cercam as duas categorias. Vide Claessens e Dooley (1995).  
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Gráfico 19 – Investimento em Carteira (2003 – 2016), Brasil, em US$ milhões.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA (2017).  
 
 

 No gráfico 19 observamos o movimento nos fluxos dos Investimentos em 

Carteira da economia brasileira, no qual demonstram se bastante instáveis, mas com 

uma tendência crescente durante o período analisado. Como já descrito anteriormente, 

os Investimentos em Carteira estão associados às condições do cenário econômico 

externo (taxa de juros americana e grau de liquidez mundial). Seguindo a análise de 

Pereira (2015) percebemos que o Investimento em Carteira se reduz no ano de 2004, 

fruto do aperto monetário praticada pelos Estados Unidos. A partir de 2006 os fluxos de 

Investimento em Carteira se elevam após a economia norte americana interromper o 

movimento de elevação da taxa de juros. Em 2008, observamos uma nova queda dos 

investimentos em portfólio ocasionada pela crise financeira internacional. No ano de 

2009, passada as turbulências financeiras da crise subprime, as aplicações internacionais 

retornam para o Brasil. Em 2011, a nova queda do item se justifica  pelo 

desencadeamento da crise na Zona do Euro, que eleva a percepção de risco nos 

mercados. Os investimentos em portfólio retornam ao Brasil timidamente a partir de 

2012. Contudo, a partir de 2013 a perspectiva de redução dos estímulos monetários por 

parte do Federal Reserve provoca queda abrupta dos fluxos de carteira, aliada à crise 

política e econômica brasileira a partir de 2015.  

 
 
 
 

y = 892.39x + 15892 
R² = 0.0227 

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/



83 
 

Gráfico 20 – Derivativos (2003 – 2016), Brasil, em US$ milhões. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA (2017). 
 

 No item Derivativos (Gráfico 20) se observa movimento oscilatório durante todo 

período, no qual se destaca a drástica queda da conta no ano de 2014 e 2015, 

apresentando  nova elevação somente em 2016. 

 

Gráfico 21 – Outros Investimentos (2003 – 2016), Brasil, em US$ milhões. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPEA (2017). 
 

 No Gráfico 21, percebemos o movimento da rubrica Outros Investimentos, no 

qual podemos ver a tendência de queda durante o período analisado. Descrevendo o 

item de forma mais detalhada, é vista a trajetória de queda no ano de 2008, período da 
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crise econômica financeira, no ano de 2012, ocasionada pela crise europeia, e uma 

novamente em 2015, fruto da crise política e econômica no Brasil.  

 De forma geral, os movimentos de expansão e contração da conta financeira 

durante o período 2003-2016 se justificam se pelos períodos de choques externos mais 

incisivos, no qual destacamos a crise subprime americana, a crise da Zona do Euro e a 

crise política e econômica brasileira.  

 

4.5 Conclusão 

 

 Avaliando os resultados alcançados ao longo deste capitulo podemos perceber 

que vulnerabilidade externa apresenta aspectos diferentes durante os períodos 

analisados.  

 Primeiramente, em relação aos índices de vulnerabilidade externa, observando 

na Tabela 16 a média dos índices durante os períodos analisados, verificamos a súbita 

melhora de todos os índices no período 2003-2016 quando comparados com o período 

1995-2002.   

 

Tabela 16 - Média dos indicadores selecionados de vulnerabilidade externa, Brasil, 
períodos selecionados.  

 
Período 

 

Divida 
Externa 
Liquida/ 

Exportações 

Divida 
Externa total/ 
Exportações 

Reservas 
Internacionais/ 
Divida Externa 

total 

Saldo em 
Transações 

Correntes/Exp
ortações 

Reservas 
Internacionais/ 
Exportações 

(1995 – 
2002) 

1,70 4,08 0,12 -0,46 0,86 

(2003 – 
2016) 

-1,51 2,05 0,60 -0,15 1,19 

Fonte: Elaboração própria. 
 

De forma mais detalhada, no período 1995 – 2002 os índices de vulnerabilidade 

se mostravam piores tanto no âmbito da solvência externa como no da liquidez. Na 

questão da solvência externa os índices refletem os resultados ruins da balança 

comercial, que ocasionaram deterioração do Saldo em Transações Correntes. Na 

questão da liquidez observamos o baixo acúmulo de reservas externas em relação tanto 

à dívida externa quanto às exportações. 

Em relação ao período 2003 – 2016 percebemos que os índices de 

vulnerabilidade demonstraram bons resultados no âmbito da liquidez externa,  

ocasionados pelo grande acúmulo de reservas internacionais. Contudo, no âmbito da 
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solvência externa, mesmo apresentando uma melhora substancial quando comparado ao 

período anterior, ainda evidenciamos deficit no Saldo em Transações Correntes.   

Em relação aos índices de vulnerabilidade com o ajustamento da Posição de 

Investimento Internacional, observamos a questão da solvência e da liquidez durante os 

períodos. Evidenciada no período 2003 – 2016 uma súbita melhora na trajetória no 

índice razão entre a Posição de Investimento Internacional ajustado e as Reservas 

Internacionais (PII/R) e uma trajetória menos decrescente na razão entre a Posição de 

Investimento Internacional e as exportações (PII/X), quando comparado com período 

1995 – 2002, podemos observar na Tabela 17 que a média durante os períodos reforça a 

melhora (bem tímida) nos índices no período 2003 – 2016 quando comparados com o 

período anterior.  

 

Tabela 17 – Média dos indicadores de vulnerabilidade externa, Brasil, períodos 
selecionados. 

Período Posição de Investimento 
Internacional ajustada / 
Reservas Internacionais 

Posição de Investimento 
Internacional ajustada / 

Exportações 
(1995 – 2002) -4,41 -13,59 
(2003 – 2016) -3,33 -12,70 

Fonte: Elaboração própria. 
  

Na Tabela 18 observando a média do saldo na conta financeira durante os 

períodos analisados percebemos que o volume de entrada de capitais externos dobrou de 

um período em relação ao outro, o que demonstra que o Brasil soube aproveitar o ciclo 

de liquidez externa durante os anos de 2003 – 2016 ao contrário do período anterior.  

 

Tabela 18 – Média do saldo da conta financeira, da sua variação e composição, Brasil, 
períodos selecionados.  

Período 1995 - 2002 2003 - 2016 

Saldo da Conta financeira* 24,154 58,430 
Variação do saldo da conta 

financeira 
35,72% 16,53% 

Investimento Externo Direto 95,27% 53,4% 
Investimento Em Carteira 24,94% 31,7% 

Derivativos -1,25% 0,2% 
Outros Investimentos -18,96% 14,8% 

     Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Bacen (2017). * Em US$ bilhões correntes. 
 

No período 1995 - 2002 verificamos a trajetória instável da conta financeira da 

economia brasileira que se justifica pelas sucessivas crises (México, Ásia, Rússia e 
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Brasil) e pelos maus fundamentos macroeconômicos da economia neste período.  Em 

relação aos itens da conta financeira no período percebemos a ampla participação dos 

Investimentos Externo Direto que se justificou como já descrito anteriormente, pelas 

intensas privatizações durante este período. O item Investimento Em Carteira 

apresentou também uma participação relevante neste período. 

 Tratando agora do período 2003 - 2016 percebemos na tabela a súbita queda na 

média do item Investimento Externa Direto comparada com o período anterior, no 

entanto, o item ainda aparece como principal item da conta financeira. O item 

Investimento Em Carteira apresentou aumento na participação da conta financeira 

durante este período seguido pelo item outros investimentos que apresentou um elevado 

aumento comparado com o período anterior. É valido também destacar, a queda na 

média da variação da conta financeira que reflete certa estabilidade nos influxos de 

capitais, ao contrário do período anterior que demonstrou uma média superior.   

 Desta forma, podemos chegar à conclusão que conjunturalmente, a 

vulnerabilidade externa da economia brasileira apresentou uma significativa melhora 

entre os anos 2003 e 2016, fruto da estabilidade macroeconômica adquirida e pelo ciclo 

de liquidez externa, ao contrário do período 1995 – 2002 que demonstrou baixa liquidez 

externa.  Contudo, estruturalmente, a vulnerabilidade externa da economia brasileira 

ainda se mostra preocupante, tendo em vista que nos dois períodos evidenciamos 

resultados ruins.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação buscou observar a vulnerabilidade externa da economia 

brasileira sob a ótica da Posição de Investimento Internacional (PII) durante o período 

2001T4-2015T4, dando ênfase principal à influência da taxa ak sobre a PII e também 

analisando a vulnerabilidade externa da economia brasileira tanto por um ângulo 

conjuntural quanto estrutural.  

Evidenciamos em estudos sobre essa temática lacunas acerca de uma análise que 

englobe aspectos importantes da vulnerabilidade externa. Desta forma, buscamos 

levantar os seguintes problemas: Quais são as consequências das descobertas dessa nova 

literatura - o processo de “desdolarização”- para a análise da vulnerabilidade externa da 

economia brasileira? Como os indicadores tradicionais de vulnerabilidade devem ser 

interpretados, à luz desses novos aspectos?  

A hipótese aqui adotada foi que esse processo de “desdolarização” da economia 

brasileira trouxe consigo uma redução da vulnerabilidade externa na ótica da Posição de 

Investimento Internacional. Esta exige a reinterpretação e reconstrução de alguns 

índices tradicionais de vulnerabilidade externa, no sentido de procurar separar efeitos 

estruturais (associados a deficits em transações correntes) de aspectos conjunturais 

(associados a mudanças nos valores relativos dos ativos e passivos que compõem a PII).  

Nos resultados alcançados nesta pesquisa, evidenciamos a influência majoritária 

dos preços dos ativos e passivos (taxa Ak) no movimento da Posição de Investimento 

Internacional. Observamos ainda que em momentos de turbulência econômica a PII 

sofre um efeito estabilizador via variação cambial e variação das ações no mercado 

doméstico promovendo uma redução da vulnerabilidade externa. Analisamos diversos 

índices de vulnerabilidade externa, no qual constatamos bons resultados em relação ao 

âmbito de liquidez externa, refletindo uma melhora na vulnerabilidade externa sobre a 

questão conjuntural. Contudo, observando os índices de vulnerabilidade externa pelo 

âmbito da solvência externa evidenciando resultados ruins, caracterizando uma piora na 

vulnerabilidade estrutural na economia brasileira. Os resultados alcançados elevaram o 

grau de confiança na hipótese proposta por esta dissertação.  

No capítulo 2 foram expostos os aspectos teóricos desta pesquisa. 

Primeiramente, evidenciamos a importância da apresentação das diversas linhas teóricas 

sobre o tema, possibilitando captar diversos aspectos da vulnerabilidade externa da 

economia brasileira, sendo primordiais na análise do capitulo 3 e 4 desta pesquisa. As 
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linhas discutidas se caracterizaram por uma abordagem ortodoxa, no qual abordamos 

sobre os três pontos de vulnerabilidade externa - a intolerância à dívida, o “pecado 

original” e o descasamento de moedas – tendo a superação desses pontos, de acordo 

com essa abordagem, pela adoção de políticas macroeconômicas sustentáveis e por 

criação de instituições robustas. Apresentamos também a linha de abordagem 

caracterizada como heterodoxa conjuntural acerca da vulnerabilidade externa, no qual 

descreve sobre a limitação da análise ortodoxa, enfatizando que a melhora dos 

indicadores macroeconômicos nos países periféricos, embora importante, por si só não é 

capaz de levar essas economias à superação da vulnerabilidade externa. Expomos 

também acerca da abordagem heterodoxa caracterizada como vulnerabilidade externa 

estrutural, onde debatemos que a elevada elasticidade renda das importações vis-à-vis a 

das exportações, resultante da relação centro–periferia descrita pela Cepal, gera uma 

restrição ao crescimento oriunda do balanço de pagamentos. A tendência ao aumento da 

vulnerabilidade externa das economias periféricas se manifestaria sempre que estas 

tentassem acelerar seu crescimento para além desse limite sem alterar sua estrutura 

produtiva. Discutimos ainda acerca da questão da denominação monetária dos 

compromissos externos brasileiros que se caracterizou pelo processo de 

“desdolarização” do passivo externo. Este processo se caracteriza por um movimento de 

aumento do passivo externo denominado na moeda doméstica que tem gerado efeitos 

importantes para a medição adequada da vulnerabilidade externa. Esta abordagem 

também observou uma forte correlação entre os movimentos da taxa de câmbio nominal 

e do índice Ibovespa com a dinâmica da Posição de Investimento Internacional. 

No capítulo 3 observamos a vulnerabilidade externa da economia brasileira sob a 

ótica da Posição de Investimento Internacional durante o período 2001T4 – 2015T4, no 

qual evidenciamos a fase negativa decrescente da PII no período analisado, refletindo a 

situação devedora da economia brasileira. Contudo, constatamos a influência da 

variação dos preços dos ativos e passivos (taxa Ak) na dinâmica da Posição de 

Investimento Internacional, divergindo com estudos anteriores que davam maior ênfase 

aos fatores de fluxos (Saldo em Transações Correntes) como principal influência da 

dinâmica da PII. Outra constatação importante foi em relação às variáveis que possuem 

influência na taxa Ak, por uma análise econométrica pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários (MQO), foi revelado que o movimento da Posição de 

Investimento Internacional está associado a variações cambiais e a variações nos preços 

das ações no mercado acionário. 
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 Em termos gerais, o recente processo de “desdolarização” da economia brasileira 

possibilitou um efeito estabilizador na Posição de Investimento Internacional em 

períodos turbulentos. O fato é que a influência da variação do dólar e da variação do 

índice Ibovespa no movimento da PII trouxe consigo um efeito estabilizador, reduzindo 

os preços dos passivos (taxa Ak), aumentando a PII e reduzindo a vulnerabilidade 

externa. Os resultados alcançados neste capítulo foram similares aos encontrados por 

Noije (2014), Lara (2015) e Rosa & Biancarelli (2015).  

Desta forma, no capítulo 4 buscamos captar de forma mais incisiva diferentes 

aspectos da vulnerabilidade externa da economia brasileira. Analisando índices de 

vulnerabilidade em dois períodos distintos (1995 – 2002 e 2003 – 2006), percebemos no 

período 1995 – 2002 que os índices de vulnerabilidade apresentaram resultados ruins 

tanto na questão da solvência como no da liquidez externa. Em relação aos índices no 

período 2003 – 2006 observamos resultados melhores em relação à liquidez externa. 

Entretanto, na questão da solvência externa, a fim de tentar captar melhor aspectos 

estruturais nos índices de vulnerabilidade externa, fizemos o ajustamento da Posição de 

Investimento Internacional, através do qual evidenciamos uma tímida melhora dos 

índices na questão da liquidez externa e da solvência no período 2003 – 2016 quando 

comparados com o período 1995 – 2002.  No capítulo 3 verificamos ainda a trajetória 

da conta financeira e seus itens. Constatamos que no período 1995 - 2002 a conta 

financeira da economia brasileira se demonstrou instável, as turbulências externas e os 

fundamentos macroeconômicos adversos da economia neste período e justificam esse 

período instável da conta financeira. No período 2003 – 2006 observamos uma maior 

entrada de capitais externos na conta financeira brasileira, justificada pelos ciclos de 

liquidez externa favorável e pela melhoria nos fundamentos. 

Por fim, ressaltamos algumas limitações desta pesquisa. Esta dissertação buscou 

analisar a vulnerabilidade externa da economia brasileira pela ótica da Posição de 

Investimento Internacional agregando nesta análise aspectos conjunturais e estruturais 

da vulnerabilidade externa da economia brasileira. Contudo, nos limitamos em analisar 

a questão estrutural por meio de índices de vulnerabilidade, não englobando nesta 

pesquisa também questões relacionadas às características das pautas de exportação do 

setor produtivo brasileiro que seriam importantes para esclarecer a vulnerabilidade 

crônica pelo âmbito estrutural.  

Ainda que esta dissertação não tenha estendido sua análise para as questões 

relacionadas às características das pautas de exportação e importação do setor produtivo 
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brasileiro, já que não era esse seu objetivo, se deixa aberto o caminho para o 

aprofundamento da pesquisa sobre esta temática. Contudo, esta dissertação contribuiu 

para reflexões sobre esse tema, demonstrando que ainda existe um longo caminho para a 

superação da vulnerabilidade externa da economia brasileira.  
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APÊNDICE 

 

Tabela 1 - Impacto da variação dos preços em dólar dos ativos e passivos componentes 
da posição internacional de investimentos (Ak) a e variação da PII, Brasil, em US$ 
milhões. 
Ano/trimestre PII Var. PII 

Efetivo 
Var. PII 
virtual = 

STC 

Diferença 
var. PII 

Efetivo - 
Virtual 

Ak 

2001/4 -261837,67  -5780,95   
2002/1 -270299,07 -8461,39 -3247,50 -5213,89 1,99% 
2002/2 -246184,74 24114,32 -5145,81 29260,13 -10,83% 
2002/3 -208055,16 38129,58 996,90 37132,68 -11,44% 
2002/4 -227086,31 -19031,15 -240,22 -18790,93 7,99% 
2003/1 -233796,14 -6709,83 162,57 -6872,40 3,67% 
2003/2 -253790,76 -19994,62 434,99 -20429,60 10,41% 
2003/3 -255017,61 -1226,85 3315,20 -4542,05 1,79% 
2003/4 -267171,01 -12153,41 264,53 -12417,94 5,80% 
2004/1 -265212,97 1958,04 1637,53 320,51 -0,12% 
2004/2 -244996,21 20216,76 2741,17 17475,59 -6,59% 
2004/3 -262940,68 -17944,47 5292,42 -23236,89 9,48% 
2004/4 -281499,98 -18559,29 2008,12 -20567,41 7,82% 
2005/1 -281974,03 -474,06 2656,79 -3130,85 1,11% 
2005/2 -295961,69 -13987,66 2592,19 -16579,85 5,88% 
2005/3 -335462,82 -39501,12 5670,13 -45171,26 15,26% 
2005/4 -299224,90 36237,92 3065,54 33172,38 -9,89% 
2006/1 -335390,83 -36165,94 1624,56 -37790,50 12,63% 
2006/2 -323667,36 11723,47 1148,57 10574,90 -3,15% 
2006/3 -317737,50 5929,86 7501,71 -1571,85 0,49% 
2006/4 -349902,19 -32164,69 3367,76 -35532,45 11,18% 
2007/1 -359918,92 -10016,73 240,58 -10257,31 3,55% 
2007/2 -417680,75 -57761,84 2180,61 -59942,45 16,65% 
2007/3 -465156,50 -47475,74 1125,22 -48600,97 11,64% 
2007/4 -495517,68 -30361,18 -1995,68 -28365,50 6,10% 
2008/1 -478592,73 16924,95 -10260,30 27185,25 -5,49% 
2008/2 -576701,96 -98109,23 -6610,74 -91498,49 19,12% 
2008/3 -362145,33 214556,63 -6012,77 220569,40 -38,25% 
2008/4 -243156,01 118989,32 -5308,22 124297,54 -34,32% 
2009/1 -273118,13 -29962,11 -4937,62 -25024,49 10,29% 
2009/2 -395606,50 -122488,38 -2239,33 -120249,05 44,03% 
2009/3 -503136,17 -107529,67 -4884,18 -102645,49 25,95% 
2009/4 -559148,96 -56012,79 -12241,14 -43771,65 8,70% 
2010/1 -568142,41 -8993,45 -11916,97 2923,52 -0,52% 
2010/2 -543911,08 24231,33 -11903,25 36134,58 -6,36% 
2010/3 -665972,71 -122061,64 -11532,48 -110529,16 20,32% 
2010/4 -906392,13 -240419,42 -11920,39 -228499,02 34,31% 
2011/1 -977017,99 -70625,86 -14781,14 -55844,72 6,16% 
2011/2 -1001752,21 -24734,22 -11260,58 -13473,64 1,38% 
2011/3 -763388,98 238363,23 -10631,94 248995,17 -24,86% 
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2011/4 -821901,36 -58512,38 -15799,84 -42712,54 5,60% 
2012/1 -904941,47 -83040,11 -12064,13 -70975,98 8,64% 
2012/2 -741492,91 163448,56 -13185,97 176634,53 -19,52% 
2012/3 -779779,29 -38286,37 -8898,58 -29387,79 3,96% 
2012/4 -809137,61 -29358,32 -20100,10 -9258,22 1,19% 
2013/1 -850000,91 -40863,30 -24702,95 -16160,34 2,00% 
2013/2 -745274,15 104726,76 -18479,89 123206,65 -14,49% 
2013/3 -779198,52 -33924,37 -17099,84 -16824,53 2,26% 
2013/4 -747686,79 31511,73 -20826,42 52338,16 -6,72% 
2014/1 -811703,40 -64016,62 -25257,34 -38759,27 5,18% 
2014/2 -883525,80 -71822,39 -18379,56 -53442,83 6,58% 
2014/3 -842993,56 40532,24 -19473,60 60005,83 -6,79% 
2014/4 -792629,64 50363,92 -27837,90 78201,82 -9,28% 
2015/1 -669566,70 123062,93 -25099,22 148162,16 -18,69% 
2015/2 -726031,09 -56464,38 -12788,45 -43675,93 6,52% 
2015/3 -466994,36 259036,72 -11326,28 270363,00 -37,24% 

Elaboração própria com dados do Bacen. 
 

Tabela 2 – Contribuição da STC (%) e do AK (%) na variação da PII, Brasil, 2001.4 a 
2015.4. 
Ano/trimestr
e 

contr 
STC 
p/Var 
PII 

contr 
Ak 
p/Var 
PII 

var PII 
abs 

contr 
STC abs 

contr Ak 
abs 

soma contr contr 
STC% 

contr 
Ak% 

2002/1 38,38% 61,6% 8461,4  3247,5  5213,89  8461,39  38,38% 61,62% 

2002/2 -21,3% 121% 24114,32  5145,81  29260,13  34405,94  14,96% 85,04% 

2002/3 2,61% 97,4% 38129.58   996,90  37132,68  38129,58  2,61% 97,39% 

2002/4 1,26% 98,7% 19031,15   240,22  18790,93  19031,15  1,26% 98,74% 

2003/1 -2,42% 102% 6709,83   162,57  6872,40  7034,96  2,31% 97,69% 

2003/2 -2,18% 102% 19994,62   434,99  20429,60  20864,59  2,08% 97,92% 

2003/3 -270% 370% 1226,85  3315,20  4542,05  7857,25  42,19% 57,81% 

2003/4 -2,18% 102% 12153,41   264,53  12417,9 12682,48  2,09% 97,91% 

2004/1 83,63% 16,4% 1958,04  1637,53   320,51  1958,04  83,63% 16,37% 

2004/2 13,56% 86,4% 20216,76  2741,17  17475,59  20216,76  13,56% 86,44% 

2004/3 -29,5% 129% 17944,47  5292,42  23236,89  28529,31  18,55% 81,45% 

2004/4 -10,8% 111% 18559,29  2008,12  20567,41  22575,53  8,90% 91,10 

2005/1 -560% 660%  474,06  2656,79  3130,85  5787,64  45,90% 54,10% 

2005/2 -18,5% 118% 13987,66  2592,19  16579,85  19172,05  13,52% 86,48% 

2005/3 -14,3% 114% 39501,12  5670,13  45171,26  50841,39  11,15% 88,85% 

2005/4 8,46% 91,5% 36237,92  3065,54  33172,38  36237,92  8,46% 91,54% 

2006/1 -4,49% 104% 36165,94  1624,56  37790,50  39415,06  4,12% 95,88% 

2006/2 9,80% 90,2% 11723,47  1148,57  10574,90  11723,47  9,80% 90,20% 

2006/3 126% -26,5% 5929,86  7501,71  1571,85  9073,56  82,68% 17,32% 

2006/4 -10,5% 110% 32164,69  3367,76  35532,45  38900,21  8,66% 91,34% 

2007/1 -2,40% 102% 10016,73   240,58  10257,31  10497,89  2,29% 97,71% 

2007/2 -3,78% 104% 57761,84  2180,61  59942,45  62123,06  3,51% 96,49% 

2007/3 -2,37% 102% 47475,74  1125,22  48600,97  49726,19  2,26% 97,74% 
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2007/4 6,57% 93% 30361,18  1995,68  28365,50  30361,18  6,57% 93,43% 

2008/1 -60,6% 161% 16924,95  
 

10260,3 27185,25  37445,55  27,40% 72,60% 

2008/2 6,74% 93,3% 98109,23  6610,74  91498,5  98109,23  6,74% 93,26% 

2008/3 -2,80% 103% 214556,6  6012,77  220569,4 226581,7  2,65% 97,35% 

2008/4 -4,46% 104% 118989,0  5,308 124,297 129,605 4,10% 95,90% 

2009/1 16,48% 83,5% 29962,11  4937,62  25024,49  29962,11  16,48% 83,52% 

2009/2 1,83% 98,2% 122488,4 2239,33  120249,0 122488,38  1,83% 98,17% 

2009/3 4,54% 95,5% 107529,7 4884,18  102645,5  107529,7 4,54% 95,46% 

2009/4 21,85% 78% 56012,79  12241,1 43771,65  56012,79  21,85% 78,15% 

2010/1 132% -32,5% 8993,45  11916,9  2923,52  14840,49  80,30% 19,70% 

2010/2 -49,1% 149% 24231,33  11903,2 36134,58  48037,84  24,78% 75,22% 

2010/3 9,45% 90,5% 122061,6 11532,5 110529,2 122061,64  9,45% 90,55% 

2010/4 4,96% 95% 240419,4 11920,4  228499,0 240419,4 4,96% 95,04% 

2011/1 20,93% 79,1% 70625,8 14781,1 55844,72  70625,86  20,93% 79,07% 

2011/2 45,53% 54,5% 24734,22  11260,58  13473,64  24734,22  45,53% 54,47% 

2011/3 -4,46% 104% 238363,2 10631,94  248995,2 259627,1 4,10% 95,90% 

2011/4 27,00% 73% 58512,38  15799,84  42712,54  58512,38  27,00% 73,00% 

2012/1 14,53% 85,5% 83040,11  12064,13  70975,98  83040,11  14,53% 85,47% 

2012/2 -8,07% 108% 163448,5 13185,97  176634,5 189820,5 6,95% 93,05% 

2012/3 23,24% 76,8% 38286,37  8898,58  29387,79  38286,4  23,24% 76,76% 

2012/4 68,46% 31,5% 29358,32  20100,10  9258,22  29358,32  68,46% 31,54% 

2013/1 60,45% 39,5% 40863,30  24702,95  16160,34  40863,30  60,45% 39,55% 

2013/2 -17.6% 118% 104726,7 18479,89  123206,6 141686,5 13,04% 86,96% 

2013/3 50,41% 49,6% 33924,37  17099,84  16824,53  33924,37  50,41% 49,59% 

2013/4 -66,1% 166% 31511,73  20826,42  52338,16  73164,58  28,47% 71,53% 

2014/1 39,45% 60,5% 64016,62  25257,34  38759,27  64016,62  39,45% 60,55% 

2014/2 25,59% 74,4% 71822,39  18379,56  53442,83  71822,39  25,59% 74,41% 

2014/3 -48% 148% 40532,24  19473,60  60005,83  79479,43  24,50% 75,50% 

2014/4 -55,3% 155% 50363,92  27837,90  78201,82  106039,7 26,25% 73,75% 

2015/1 -20,4% 120% 123062,9 25099,22  148162,2 173261,4 14,49% 85,51% 

2015/2 22,65% 77,3% 56464,38  12788,45  43675,93  56464,4  22,65% 77,35% 

2015/3 -4,37% 104% 259036,7  11326,28  270363,0 281689,3 4,02% 95,98% 

Média -7,44% 107% - - - - 20,99% 79,01% 

Fonte: Elaboração própria com dados do Bacen. 
 


