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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar a influência da restrição externa sobre o 

crescimento econômico brasileiro no período de 1991 a 2010. Com este intuito, são 

apresentados alguns dos principais modelos keynesianos de crescimento restringido pela 

balança de pagamentos, inspirados por Thirlwall (1979) e Kaldor (1970), os quais são 

sustentados por importantes pontos em comum, como a adesão ao princípio da demanda 

efetiva. Tendo em vista que, no âmbito desta linha teórica, não há consenso sobre a 

modelagem que melhor explique a taxa de crescimento permitida pela restrição externa, são 

apresentados os resultados encontrados por parte representativa da literatura empírica que 

trata do tema, que se faz necessário para um melhor entendimento do caso brasileiro. A partir 

da estimação da elasticidade-renda das importações (0,85) através de vetores autorregressivos 

com correção de erros (VEC), foram calculadas cinco taxas de crescimento da renda, 

conforme previsto pelos modelos de Thirlwall (1979), Thirlwall e Hussain (1982), Moreno-

Brid (1998; 2003) e Lourenço et al. (2011) e comparou-as com a taxa de crescimento efetiva. 

A análise empírica permitiu verificar que: não se pode rejeitar a presença de restrição externa 

na economia brasileira; há forte similaridade nas taxas de crescimento previstas pelos 

diferentes modelagens que propõem o crescimento com restrição externa. Além disso, ao se 

utilizar séries trimestrais para o período pós-1990, não existem fatores capazes de provocar 

instabilidade nos parâmetros da função de importação (elasticidade-renda e elasticidade-preço 

das importações) dentro do período, o que indica que a quebra estrutural amplamente 

associada ao ano de 1994 não foi confirmada para o período de análise deste estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Crescimento econômico; Restrição no balanço de pagamentos; 

Brasil; Séries temporais. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to investigate the influence of the balance of payments constrained on 

economic growth in Brazil from 1991 to 2010. With this order, are shown some of the 

Keynesian balance of payments constrained growth models, inspired by Thirlwall (1979) and 

Kaldor (1970), which are supported by important points in common, such as adherence to the 

principle of effective demand. Given that within this theoretical perspective, there is no 

consensus about the best model to explain the growth rate allowed by the balance of payments 

constraint, the results are presented by the representative of the empirical literature that 

addresses the topic, which are necessary for understand the Brazilian case. From the 

estimation of the income elasticity of imports (0.85) via autoregressive vectors with error 

correction (VEC), it was calculated five growth rates of income, as predicted by the models of 

Thirlwall (1979), Thirlwall and Hussain (1982), Moreno-Brid (1998, 2003) and Lourenço et 

al. (2011) and compared with the actual growth rate. The empirical analysis has shown that: it 

can not reject the presence of external constraint in the Brazilian economy, there is a strong 

similarity in growth rates provided by different modeling suggest that growth with external 

constraint. In addition, when using data in quarterly for the period after 1990 there are no 

factors that could cause instability in the parameters of the import function (income elasticity 

and price elasticity of imports) within the period, which indicates that the structural break 

widely associated with the year 1994 was not confirmed by this study. 

 

 

KEYWORDS: Economic growth; Balance of payments constraint; Brazil; Time series.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A economia brasileira presenciou uma grande perda de dinamismo em sua trajetória de 

crescimento a partir da década de 1980. O desempenho da taxa de crescimento média anual é 

insatisfatório tanto ao se comparar com o período 1932-1980 quanto em comparação com o 

próprio período pós 1980 de outros países em desenvolvimento que tiveram um desempenho 

bem superior ao brasileiro, tais como: Chile, Índia, Irlanda, Malásia e Vietnã (LIMA e 

CARVALHO, 2008; CARNEIRO, 2007; UNCTAD, 2003). 

Na década de 1970, devido ao excesso de liquidez internacional e à queda nas taxas de 

juros reais no período, a atratividade dos empréstimos estrangeiros contribuiu para que a 

dívida externa brasileira se expandisse significativamente. Elevadas taxas de crescimento 

eram financiadas pelo capital estrangeiro, contudo a herança de dívidas deixada para a década 

de 1980 seguida do aumento da taxa de juros americana já em 1981 e de recessão no comércio 

mundial tiveram grandes impactos na economia brasileira, a saber: queda no investimento e 

no crescimento do PIB, e aumentos em déficit público, dívida interna e externa, e inflação 

(FREITAS; CAVALCANTI FILHO, 2007). 

Após a estagnação econômica acompanhada de restrição ao financiamento externo e 

de altas taxas de inflação da década de 1980, a década de 1990 foi marcada por diversas 

transformações econômicas estruturais, dentre as quais cabem destaque para: o intenso 

processo de abertura comercial e liberalização financeira; os programas de privatizações; e a 

forte desregulamentação da economia (CARVALHO, 2007). 

Mesmo com o sucesso obtido em estabilizar a inflação a partir de 1994 com o Plano 

Real, a trajetória de crescimento não foi retomada, e o desempenho do crescimento 

econômico continuou modesto. Ao impor duas críticas ao Plano Real, Freitas e Cavalcanti 

Filho (2007) defendem que a apreciação cambial estimulou o aumento das importações, 

provocando déficit na balança comercial; e aumentou a fragilidade externa do país, já que a 

entrada de capitais ficou concentrada em compromissos de curto prazo, necessitando de 

esforço constante na busca de financiamento para pagar a dívida externa. 

Para Carneiro (2003), a dinâmica de crescimento da economia brasileira pós-90 é 

marcado por ausência de mudanças significativas na estrutura produtiva (com inadequada 

composição), caracterizando-se por especialização regressiva e infraestrutura precária. 

A tabela 1 indica o perfil da política econômica liberal, de forma que no início da 

década de 1990 o peso da proteção tarifária nas importações se reduziu sensivelmente, 

ficando próximo a 10% a partir de 2001. 
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  Tabela 1 – Proteção tarifária nas importações 

Ano 
Importações – 

tarifa nominal 
Ano 

Importações – 

tarifa nominal 
Ano 

Importações – 

tarifa nominal 

1981 23,09 1991 15,62 2001 10,81 

1982 22,38 1992 13,86 2002 9,35 

1983 21,8 1993 11,59 2003 8,98 

1984 22,05 1994 12,74 2004 8,24 

1985 20,01 1995 14,92 2005 8,45 

1986 30,81 1996 13,6 2006 8,38 

1987 27,4 1997 13,8 2007 8,57 

1988 26,39 1998 16,74 2008 8,64 

1989 22,53 1999 10,65 2009 9,74 

1990 18,61 2000 12,68 2010 10,04 
Fonte: IPEADATA, apud UNCTAD. 

 

Durante a década de 1980 as proteções tarifárias representavam entre 20,01% e 

30,81% das importações, reduzindo para valores entre 10,65% e 18,61% na década de 1990. 

A partir de 2000, as tarifas nominais representaram entre 8,24% e 12,68% das importações 

brasileiras. 

Por outro lado, ao se verificar o crescimento da renda, observa-se que em nenhum dos 

três quadriênios do período 1991 a 2002 o crescimento econômico brasileiro superou a média 

de 3% ao ano, apresentando suave incremento nos períodos 2003-2006 (3,48% ao ano) e 

2007-2010 (4,57% ao ano). Ainda assim, o desempenho do crescimento econômico 

permaneceu insatisfatório durante as duas décadas, com taxa de crescimento anual de 3,05% 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Taxa de crescimento ao ano do PIB, exportações e importações - Brasil - 

Média geométrica (em %) 

Período PIBpm Exportações Importações 

1991-1994 2,61 6,54 15,38 

1995-1998 2,48 3,25 12,12 

1999-2002 2,12 8,98 -4,20 

2003-2006 3,48 9,95 9,39 

2007-2010 4,57 2,00 14,78 

1991-2000 2,49 5,74 10,17 

2001-2010 3,61 6,46 8,16 

1991-2010 3,05 6,10 9,25 
Fonte: IPEADATA; IBGE/SCN. 
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Pelo lado da balança comercial, nos anos de 1998 a 2005, o crescimento das 

exportações superou o das importações, enquanto no restante do período, o crescimento 

superior das importações em relação às exportações respondeu significativamente pela piora 

na balança comercial das duas décadas em questão. 

Com a preocupação em explicar o desempenho econômico dos países, de forma a se 

identificar as amarras ao crescimento, parte da literatura que trata do tema atribuiu a trajetória 

de crescimento à sustentabilidade das contas externas. No caso brasileiro, as contribuições 

mais recentes na área apoiaram-se fortemente nos trabalhos de Kaldor (1970) e Thirlwall 

(1979). 

Este estudo pretende examinar a relação entre o crescimento econômico brasileiro e 

suas possíveis manifestações de restrição externa no período pós 1990, a partir da abordagem 

keynesiana com base no modelo original de Thirlwall (1979), assim como em versões 

modificadas deste modelo. Adicionalmente, serão apresentas as principais evidências 

empíricas desta modelagem, com ênfase no caso brasileiro. 

 Além disso, almeja-se verificar se as mudanças na economia brasileira durante o 

período são suficientes para provocar uma quebra estrutural, de forma que se possa identificar 

se os testes empíricos para a hipótese de partida são corroborados durante todo o período. 

Justifica-se a realização deste trabalho pelas divergências tanto nas hipóteses de 

sustentação quanto nos resultados dos experimentos empíricos referentes à validação ou não 

dos modelos que utilizam a abordagem keynesiana de crescimento com restrição externa. 

Logo, é esperado que o estudo permita ampliar a confiança nos argumentos favoráveis ou 

contrários à generalização dos modelos em questão. 

Metodologicamente, o trabalho utilizará uma perspectiva essencialmente quantitativa, 

em que se pretende fazer uma avaliação empírica dos modelos supracitados. Os dados 

utilizados consistem em séries trimestrais de variáveis macroeconômicas para o Brasil no 

período 1991 a 2010. Os dados serão obtidos de forma secundária pela base de dados do 

IPEDATA.
1
 

O período escolhido compreende diversas transformações na economia brasileira, com 

destaque para a abertura comercial e a implantação do Plano Real na década de 1990, e na 

manutenção da política macroeconômica durante os anos 2000, caracterizada, de acordo com 

Serrano e Summa (2011), por um tripé entre meta de inflação explícita, regime de câmbio 

flutuante “muito sujo” e elevadas metas para o superávit primário. 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br>.  
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Diante dessas considerações, cabem as seguintes indagações: será que o crescimento 

econômico do Brasil é limitado por restrições externas durante o período 1991-2010? Os 

testes empíricos podem ser interpretados no período como um todo ou há uma quebra 

estrutural que implique em diferenciação no resultado proposto? 

Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar se o crescimento econômico 

brasileiro foi limitado por restrições externas no período de 1991 a 2010. Com isso, espera-se 

que possa ser indicado o peso de diferentes fatores externos no moderado desempenho da 

economia brasileira durante este período. 

A hipótese de partida deste trabalho é que não se deve rejeitar a presença de restrição 

externa para a economia brasileira no período pós-1990. 

Cabe ressaltar que rejeitar a hipótese de partida implica em um posicionamento 

adverso à metodologia adotada e/ou aos argumentos contidos nos modelos teóricos utilizados 

neste estudo, de forma a se atribuir maior responsabilidade a outros fatores na explicação do 

crescimento econômico brasileiro, que não a restrição externa, tais como a demanda 

doméstica ou fatores de oferta. 

Além desta introdução, esta dissertação contém mais seis seções. O segundo capítulo 

discorre sobre os modelos de crescimento com restrição externa, mais especificamente da 

base teórica referente à discussão em torno do crescimento com restrição de divisas sob o 

enfoque keynesiano, dos quais são apresentados os fundamentos básicos dos modelos de 

Thirlwall (1979), Thirlwall e Hussain (1982), Moreno-Brid (1998; 2003) e Lourenço et al. 

(2011). 

O terceiro capítulo se refere aos estudos empíricos que tratam de restrição externa, 

com foco no caso brasileiro, ou técnicas que possam contribuir as evidências empíricas deste 

estudo. Inicialmente faz-se um resgate das principais metodologias para os testes empíricos, e 

na segunda seção, são apresentadas as evidências empíricas para o caso brasileiro. 

O quarto capítulo apresenta os procedimentos metodológicos. São apresentados: a 

base dados necessária para a realização deste estudo; e a metodologia de séries temporais 

utilizada. 

No quinto capítulo, foram efetuadas as análises empíricas, através de testes de raiz 

unitária para as variáveis da função de importação e testes de cointegração. Em seguida, foi 

estimada a elasticidade-renda e elasticidade-preço das importações através de vetores 

autorregressivos com correção de erros e foram calculadas as taxas de crescimento previstas 

por modelos de crescimento com restrição externa, comparando-as com a taxa de crescimento 

efetiva brasileira. 
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Ainda no capítulo 5, foram efetuados testes de quebra estrutural para a função de 

importação a partir de: i) terceiro trimestre de 1994, por compreender o ano de implementação 

do plano real; e ii) 1999, por consistir no ano da mudança no regime cambial. 

Por fim, a última seção apresenta as considerações finais, efetuada com base na análise 

da temática abordada e dos resultados obtidos através das evidências empíricas deste trabalho. 
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CCaappííttuulloo  22  

MODELOS DE CRESCIMENTO COM RESTRIÇÃO EXTERNA 

 

2.1. Introdução 

 

 Com o intuito de entender as divergências nas taxas de crescimento de diversos países 

e insatisfeito com a explicação fornecida pela teoria neoclássica, que aponta o lado da oferta 

como responsável pelo processo de crescimento dos países, Thirlwall (1979) desenvolve um 

modelo em que o crescimento é restringido pelo balanço de pagamentos. O autor se baseia na 

abordagem keynesiana de que a demanda “conduz” o sistema econômico e a oferta apenas se 

adapta aos movimentos da demanda. A partir de então, seu modelo original se difundiu por 

adeptos da escola pós-keynesiana e resultou em diversas versões expandidas do modelo, 

passando a ser extensamente utilizado em experimentos empíricos de diversos países. 

 Este capítulo pretende apresentar e discutir o modelo original proposto por Thirlwall 

(1979), assim como algumas das variações deste modelo, que incluem outras variáveis, a 

saber: conta de capitais (THIRLWALL; HUSSAIN, 1982); problema do endividamento no 

balanço de pagamentos (MORENO-BRID, 1998; 2003). Além disso, é apresentada a 

modelagem alternativa de restrição externa proposta por Lourenço et al. (2011) e de forma 

complementar, feita uma breve discussão sobre modelagens com sustentabilidade da dívida 

externa (BARBOSA FILHO, 2001) e a inclusão de indicador de fragilidade financeira 

(FREITAS; CAVALCANTI FILHO, 2007). 

 

2.2. Modelo 1: versão original de Thirlwall 

 

 No modelo proposto por Thirlwall (1979), a sustentabilidade no balanço de 

pagamentos indica a possibilidade de o país manter um bom desempenho de crescimento. 

Nesta concepção, o fato de o país encontrar dificuldade na balança de pagamentos ao crescer 

é crucial no desenvolvimento de seus argumentos.  
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 Caso o país não encontre dificuldade na balança de pagamentos ao expandir sua 

demanda até o limite de sua capacidade produtiva, a ampliação da demanda acarretará em 

pressões para ampliar ainda mais sua capacidade produtiva.
2
 

 Mas se o país encontrar dificuldade no balanço de pagamentos antes de utilizar 

completamente sua capacidade produtiva no curto prazo, sua demanda deverá ser contida; e 

haverá um círculo vicioso no sentido de que a capacidade produtiva será reprimida com o 

desestímulo da demanda agregada restringida e isso piorará ainda mais a situação do balanço 

de pagamentos. 

 Thirlwall (1979) argumenta ainda que as diferenças nas taxas de crescimento entre 

países são explicadas, em grande parte, pelas taxas de crescimento das exportações. O autor 

destaca também a influência da taxa de crescimento das importações como razão da taxa de 

crescimento econômico do país, já que essa razão afeta diretamente a situação do balanço de 

pagamentos. Com isso, Thirlwall defende que partindo de um equilíbrio no balanço de 

pagamentos, a taxa de crescimento de um país deve se aproximar da razão entre o crescimento 

das exportações e a elasticidade-renda das importações, conforme é mostrado nas equações 

seguintes. 

 O equilíbrio no balanço de pagamentos no modelo é determinado por: 

 

   d fP X P M E         (2.1)  

 

no qual dP  é o preço das exportações em moeda nacional, X  é a quantidade das exportações, 

fP  
é o preço das importações em moeda estrangeira, M  é a quantidade das importações e E  é 

a taxa de câmbio nominal. 

 Pela condição de equilíbrio externo demonstrado na equação acima, admite-se, no 

modelo básico, a exclusão da conta de capital no balanço de pagamentos. Por simplificação, a 

condição de equilíbrio no balanço de pagamentos é equivalente a do equilíbrio na balança 

comercial. 

 Transformando a equação (2.1), obtém-se a mesma em termos de taxas de 

crescimento: 

                                                           
2
 Para Thirlwall (1979, p. 46), os mecanismos que fazem com que esta situação ocorra podem estar relacionados 

a diversos fatores, tais como: encorajamento do investimento, que aumenta o estoque de capital e progresso 

tecnológico; ampliação da oferta de trabalho; ganhos de produtividade; e disponibilidade de divisas para 

importar recursos mais produtivos que os recursos disponíveis internamente. 
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 d fp x p m e     (2.2) 

 

em que as letras minúsculas referem-se à taxa de variação das variáveis
3
. 

 Para determinar a função da quantidade de importações, M , é especificada a equação 

da seguinte forma: 

 

 ( )fM P E Pd Y       (2.3) 

 

onde,   é a elasticidade-preço das importações (  < 0 );   é a elasticidade-preço cruzada 

das importações (  > 0 ); Y  é a renda interna; e   é a elasticidade-renda das importações (  

> 0 ). 

 Levando em consideração a taxa de crescimento das importações: 

 

      ( )f dm p e p y       (2.4) 

 

 Para a função da quantidade de exportações, X , é especificada da seguinte maneira: 

 

 
d

f

p
X P Z

E



  
   
 

 (2.5) 

 

em que   é a elasticidade-preço interno das exportações ( 0  );   é a elasticidade-preço 

cruzada das exportações ( 0  ); Z  é a renda externa; e   é a elasticidade-renda das 

exportações (    ). 

 Para a taxa de crescimento das exportações, têm-se: 

 

                                                           
3
 Em termos de variação, as séries temporais podem ser expressas através de taxas logarítmicas de crescimento, 

em que 1 1ln( / ) ln lnt t t tx X X X X    . De agora em diante, as variáveis relacionadas à taxa de 

variação/crescimento estão representadas por letras minúsculas. Logo, o produto da equação (2.1) pode ser 

expresso, em termos de variação, pela soma das taxas de crescimento das séries envolvidas, conforme equação 

(2.2). As demais equações com taxas de variações utilizadas neste trabalho serão obtidas de forma semelhante. 
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  d fx p e p z          (2.6) 

 

 Especificadas as taxas de crescimento das importações e das exportações, pode-se 

substituí-las na condição de equilíbrio externo, ou seja, substituir as equações (2.4) e (2.6) na 

equação (2.2).  

 

 
      ( )d d f f f dp p e p z p p e p y e                

 (2.7)
 

 

ao resolver (2.7) para y , obtém-se a equação da taxa de crescimento compatível com o 

equilíbrio na balança de pagamentos, de agora em diante denominada yb 4
: 

 

 

     1 1 1   



           


d fp p e z
yb  (2.8) 

 

 Em geral é atribuída uma hipótese para a equação (2.8), conforme feito implicitamente 

pelo próprio Thirlwall (2005) ao apresentar este modelo, de forma que admitindo    ; e 

   , chega-se a seguinte equação: 

 

 

   1 d fp p e z
yb

 



      
  (2.9) 

  

 Para calcular yb , Thirlwall (1979) assume a paridade no poder de compra no longo 

prazo ( 0d fp p e   ); além disso, Thirlwall postula que, no longo prazo, yb  é compatível 

com y . Com isso, a equação (2.9) se reduz a: 

 

                                                           
4
 Enquanto a taxa de crescimento, y , consiste no crescimento efetivo da renda na economia; a taxa de 

crescimento compatível com equilíbrio no balanço de pagamentos, by , é uma taxa teórica de crescimento da 

renda, obtida pelo modelo através da situação de equilíbrio da balança de pagamentos. 



22 
 

 



 


  

z x
yt yb  (2.10) 

 

 Ao defender a hipótese de que a taxa de crescimento de um país deve se aproximar da 

razão entre crescimento das exportações e elasticidade-renda das importações, Thirlwall 

(1979) sugeriu a equação (2.10), que ficou conhecida na literatura especializada como a Lei 

de Thirlwall e deu origem a uma série de trabalhos empíricos em diversos países. A partir de 

então, surgiram várias expansões deste modelo que permitem captar efeitos de outras 

variáveis relevantes. Algumas destas extensões serão apresentadas a seguir. 

 

2.3. Modelo 2: Versão expandida - a inclusão da conta de capital 

 

 Nos casos de países com elevados superávits persistentes no balanço de pagamentos, 

ou grandes déficits financiados por entradas de capitais, os resultados empíricos do modelo 

original podem não ser confirmados (THIRLWALL, 2005). 

 Com isso, Thirlwall e Hussain (1982) propõem um modelo que incorpora a conta de 

capital, de forma que o equilíbrio inicial no balanço de pagamentos deixa de ter a hipótese 

simplificadora de se igualar ao equilíbrio da balança comercial do modelo simplificado. Com 

isso, o equilíbrio no balanço de pagamentos passa a ser determinado por: 

 

 d fP X C P M E      (2.11) 

 

em que C  representa o valor dos fluxos de capital ( 0C indica entrada líquida de capital; e 

0C  saída de líquida de capital). Em termos de taxa de variação: 

 

      1        d fp x c p m e  (2.12) 

de forma que   indica a participação das exportações, e  1   os fluxos de capitais como 

proporção das receitas totais do exterior. 

A equação (2.12) apresenta as variáveis em termos de taxa de variação. Além disso,   

representa o peso das exportações e  1   do fluxo de capitais em relação ao total de receitas 

do exterior. Ao fazer a substituição de (2.4) e (2.6) em (2.12) e admitindo    ; e    , 
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obtém-se a taxa de crescimento da renda compatível com o equilíbrio do balanço de 

pagamentos: 

 

 

       
*

(1 )    



              


d f d f dp p e p p e z c p
yb  (2.13) 

 

em que 
*yb  representa a taxa de crescimento da renda compatível com o equilíbrio no total 

da balança de pagamentos
5
, e c  é o crescimento do fluxo de capital. 

 O primeiro termo da equação (2.13) indica o efeito do volume das alterações dos 

preços relativos. O segundo termo fornece o efeito puro dos termos de troca sobre o 

crescimento da renda real. O efeito das mudanças exógenas no crescimento da renda no 

exterior é mostrado pelo terceiro termo. O quarto termo indica o efeito do crescimento das 

entradas reais de capital que financiam o crescimento que ultrapassa a taxa de crescimento 

compatível com o equilíbrio da conta corrente (THIRLWALL; HUSSAIN, 1982; 

THIRLWALL, 2005). 

 Se for admitida a hipótese de que os preços relativos medidos em moeda comum não 

se alteram no longo prazo  0d fp p e   , a equação (2.13) se reduz para: 

 

 
 *

(1 ) 



    


dx c p
yb  (2.14) 

  

 O crescimento neste modelo é a razão entre a soma ponderada do crescimento das 

exportações e dos fluxos de capital em relação à elasticidade-renda das importações. Ao 

comparar o resultado obtido na equação (2.14) com o resultado do modelo original, expresso 

na equação (2.10), Thirlwall e Hussain (1982) expressam que o modelo sem a inclusão da 

conta de capital é um caso particular do modelo que inclui a conta de capital. Sem fluxo de 

capital, 1  , de forma que a equação (2.14) se reduz à (2.10). 

 

                                                           
5
 Enquanto o yb  do modelo original é obtido a partir de um equilíbrio no balanço de pagamentos equivalente ao 

equilíbrio das contas correntes; no 
*yb da equação (2.13), o equilíbrio do balanço de pagamentos considera 

também a conta de capitais, o que permite um desequilíbrio na balança comercial. 
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2.4. Modelo 3: Versão expandida - a inclusão do problema do endividamento no balanço 

de pagamentos 

 

 Moreno-Brid (1998) estendeu o modelo de crescimento restringido pela balança de 

pagamentos adicionando uma restrição ao crescimento referente ao endividamento sustentável 

no longo prazo. No Brasil, este novo elemento incorporado ao modelo original de Thirlwall 

tornou-se relevante no contexto de graves problemas com endividamento externo a partir da 

década de 1980. 

 A restrição imposta por Moreno-Brid (1998) impossibilita uma acumulação de dívidas 

externas persistentes no longo prazo. Para tal, utiliza um indicador de sustentabilidade da 

dívida, compreendido pela razão do déficit em conta corrente em relação ao PIB, conforme 

mostrado na seguinte equação (Adotando uma taxa de câmbio nominal constante e igual a 1): 

 

 

 f d

d

P M P X M X
B

P Y Y

   
 


 (2.15) 

 

em que B  representa a proporção do déficit em conta corrente em relação ao PIB. 

O equilíbrio de longo prazo no balanço de pagamentos é obtido diferenciando ambos 

os lados da equação (2.15) e igualando a expressão obtida à zero. Com isso, obtém-se a 

equação (2.16)
6
: 

 

 

 
 

 
   

0

1

f d

d f

M XM X M
dB m x y p p

Y Y Y Y

M X
m x p p y

Y
  

      
              

      

 
             

 

 (2.16) 

 

em que 1   é definido como a relação entre importações e déficit em transações correntes e 

pode ser expressa por: 

 

                                                           
6
  As diferenciais das variáveis estão apresentadas por letras minúsculas. 
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f

f d

P M

P M P X


 
  
    

 (2.17) 

  

Quando 0B  , ambos os lados de (2.16) devem ser divididos por 
 M X

B
Y


  e depois da 

simplificação, obtém-se a seguinte equação: 

 

    0 1 d f

dB
m x p p y

B
            
   (2.18) 

 

Substituindo as funções importações e exportações em termos de taxa de crescimento 

(2.4), (2.6) e também (2.17) em (2.18) e resolvendo para y , obtém-se o equilíbrio compatível 

com o balanço de pagamentos desta extensão do modelo que é obtido através da razão entre 

déficit em conta corrente e renda interna, ao qual Moreno-Brid chamou de CAy , e é expresso 

pela equação (2.19). 

 

 
     1 1

1

d f

CA

z p p
Y

    

 

         


 
 (2.19) 

 

Fazendo o produto de 
1


no numerador e no denominador e utilizando 

1

1




 
  

 
, 

para   d

f

P X

P M
 a equação (2.19) se transforma em: 

  

 

  
 

1

1

  

 

     


 

d f

CA

x p p
Y  (2.20) 

 

Carvalho (2007) mostra que se for feita a suposição que o ajuste na renda não ocorre 

via variações nos preços relativos, a equação (2.20) se reduz à (2.21): 
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  1



 




 
CA

x
Y  (2.21) 

 

O resultado obtido por este modelo permite que haja uma balança comercial não 

equilibrada, de forma que a balança comercial esteja em desequilíbrio no instante inicial da 

análise, sem prejuízo para a determinação da taxa de crescimento (MORENO-BRID, 1998; 

CARVALHO, 2007). Esta situação é interessante para a análise do caso brasileiro mais 

recente em que a balança comercial não permanece equilibrada durante algum período, pois 

não limita o período analisado. Se 1   , ocorre a restrição externa, ou seja, ao crescer o 

país piora a situação do balanço de pagamentos. 

 

2.5. Modelo 4: Versão expandida – Problema do endividamento e pagamento de juros no 

balanço de pagamentos 

 

 Com a finalidade de considerar o problema do endividamento e explicitar o pagamento 

de juros no balanço de pagamentos, Moreno-Brid (2003) parte das funções de importação e 

exportação, similares às equações (2.4) e (2.6). 

 Além disso, Moreno-Brid (2003) utiliza as seguintes razões mensuradas no começo do 

período da análise: 

 

 

 1



 

Pd X
Q

Pf E M
 (2.22) 

 

*
2




 

Pd R
Q

Pf E M
 (2.22)’ 

 

em que *R  consiste no pagamento dos juros líquido. Aplicando estas razões no equilíbrio do 

BP e utilizando restrição no endividamento sustentável, têm-se a taxa de crescimento prevista 

pelo modelo: 

 

 

  
 2

1 2 1 1

1 1 2





        


  

d f

CA

Q x Q r Q p e p
Y

Q Q
 (2.23) 
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Ao considerar 0  pd pf e , é obtido que: 

 

  
 2

1 2

1 1 2

  


  
CA

Q x Q r
Y

Q Q
 (2.24) 

 

 A equação (2.24), apresenta resultado diferente de (2.20), o que sugere que a inclusão 

do pagamento dos juros, ainda que com a mesma restrição do endividamento sustentável, 

pode implicar diferenciação significativa nas taxa previstas pelos modelos de Moreno-Brid 

(1998 e 2003). 

 

2.6. Modelo 5: Versão Lourenço et al. (2011) - Sustentabilidade do Passivo Externo 

Líquido  

 

 Lourenço et al. (2011, p.4) utilizam a proposta de Thirlwall de que o crescimento 

efetivo do PIB real ( y ) é determinado pela taxa mais baixa entre a taxa de crescimento da 

demanda agregada ( dy ) e a taxa de crescimento máxima do PIB doméstico compatível com a 

restrição externa ( BPy ). Com isso: 

 

 

min{ , } d BPy y y  (2.25) 

 

 O presente trabalho utilizará a modelagem desenvolvida para o cenário de crescimento 

restringido pela balança de pagamentos em que   BP dy y y .
7
 A restrição externa é obtida 

a partir de definições contábeis do balanço de pagamentos, conforme apresentado a seguir: 

 

 
1 t t tPEL PEL STC  (2.26) 

 

em que PEL é o passivo externo líquido e STC é o saldo em transações correntes, que é 

determinado pela seguinte definição: 

 

                                                           
7
 Para os casos de crescimento restringido pelos componentes da demanda agregada, em que  d BPy y y , 

ver Lourenço et al. (2011).
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   t t t tSTC X M RLE
 (2.27) 

 

RLE consiste na renda líquida enviada ao exterior e é admitido que: 

 

 1*  t tRLE r PEL
 (2.28) 

 

em que r* é o custo (em percentual) da manutenção pelos residentes dos seus passivos 

externos líquidos. Apresentadas estas definições contábeis, pode-se substituir (2.28) em (2.27) 

e (2.27) em (2.26), obtendo a seguinte equação: 

 

 1 1*     t t t t tPEL PEL X M r PEL
 (2.29) 

 
 

Ao dividir ambos os lados por 1tPEL , obtém-se: 

 

 
1 1 1

1 *
  

   t t t

t t t

PEL X M
r

PEL PEL PEL  (2.30) 

 

São utilizados os conceitos de taxa de crescimento das exportações e importações 

seguintes: 

 

 
1

1

(1 )

(1 )

t t

t t

X X x

M M m





  

  
 (2.31) 

  

 Substituindo (2.31) em (2.30), obtém-se: 

 

  
1 1

1 1 1

1 (1 ) (1 ) * 

  

   
          

   

t t t

t t t

PEL X M
x m r

PEL PEL PEL
 (2.32) 

 

São utilizadas variáveis auxiliares para as seguintes expressões: 
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1

1

1

1

*

*

t

t

t

t

X
X

PEL

M
M

PEL













 (2.33) 

 

Aplicando (2.33) em (2.32), chega-se a: 

 

    
1

1 * (1 ) * (1 ) *


       t

t

PEL
X x M m r

PEL
 

(2.34) 

 

Substituindo (2.4) e (2.6) em (2.34), e realizando os desenvolvimentos necessários, é 

obtido: 

 

   
1

1 * (1 ) * * ( ) * * *  


                t
f d

t

PEL
X z X M e p p X X y r

PEL  (2.35) 

 

Resolvendo para y, obtém: 

 

   
1

1 * (1 ) * * ( ) * *

*

 





 
              

 


t
f d

t

PEL
X z X M e p p X r

PEL
y

M
 (2.36) 

 

Lourenço et al. (2011) utilizam a hipótese de que o crescimento do passivo externo 

líquido é sustentável quando sua participação na renda
8
 mundial permanece estável, ou seja, 

 BPy y  quando: 

 

 1

1


 
  

 

t

t

PEL
z

PEL
 (2.37) 

                                                           
8
  Lourenço et al. (2011) utilizam o termo ‘riqueza’. Contudo será utilizada para este trabalho a variável de fluxo 

‘renda mundial’ em substituição da variável de estoque ‘riqueza’. 
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Substituindo z  em (2.36), obtém-se: 

 

   * (1 ) * * ( ) * *

*

 



            




f d

BP

z X z X M e p p M r
y

M
 (2.38) 

 

 Considerando a paridade de poder de compra no longo prazo, a equação (2.38) se 

reduz a: 

 

 

 * (1 ) * *

* 

    



BP

z X x M r
y

M
 (2.39)

 

 

Desta forma, o resultado deste modelo se diferencia do padrão que vinha sendo 

utilizado nas extensões do modelo original com introdução do fluxo de capital, à medida que 

mantém o foco na sustentabilidade do passivo externo líquido para determinar a taxa de 

crescimento no cenário com restrição externa.  

 

2.7. Síntese dos modelos teóricos de crescimento com restrição externa 

 

O principal elemento comum entre os cinco modelos utilizados, caracterizando-os 

como de linha heterodoxa é a aceitação da demanda como força indutora principal, ou seja, 

está garantida a aceitação ao princípio da demanda efetiva no curto e longo prazo. O Quadro 1 

sintetiza as equações fundamentais dos cinco modelos apresentados neste estudo.  

 

Quadro 1 - Equações básicas para as taxas de crescimento restritas pelo BP 

Mode

lo 

Texto 

Base 
PPC Equação básica 

1 
Thirlwall 

(1979) 

Não 
   1 



     


d fp p e x
yb  

Sim 



x

yb  

2 

Thirlwall; 

Hussain 

(1982) 

Não 

       
*

(1 )   



             


d f d f dp p e p p e x c p
yb
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Sim 
 *

(1 ) 



    


dx c p
yb  

3 

Moreno-

Brid 

(1998) 

Não 
  

 

1

1

  

 

     


 

d f

CA

x p p
Y  

Sim 
 1



 




 
CA

x
Y  

4 

Moreno-

Brid 

(2003) 

Sim 

 2

1 2

1 1 2

  


  
CA

Q x Q r
Y

Q Q
 

5 

Lourenço 

et al. 

(2011) 

Não 
   * (1 ) * * ( ) * *

*





           




f d

BP

z X x X M e p p M r
y

M
 

Sim 
 * (1 ) * *

* 

    



BP

z X x M r
y

M
 

Fonte: elaboração própria, com base nos autores citados no próprio quadro. 

Nota: PPC - Paridade do Poder de Compra. 

 

Pode ser observado que de forma geral, quanto maior for os seguintes fatores, menor 

será a restrição externa, elevando com isso as taxas de crescimento previstas pelos modelos: 

 Taxa de crescimento das exportações; 

 Elasticidade-renda da demanda por exportações; 

 Taxa de variação da taxa real de câmbio (satisfeita a condição de Marshal-Lerner, caso 

contrário, o efeito se inverte); 

 Taxa de crescimento da renda externa. 

Por outro lado, a elasticidade-renda das importações é inversamente relacionada com 

as taxas de crescimento previstas pelos modelos, ou seja, quando for mais elevada, as taxas de 

crescimento previstas pelos modelos serão menores. 

Além dos cinco modelos indicados até aqui, existem uma diversidades de extensões de 

modelos a partir do que foi proposto por Thirlwall (1979) e estão sintetizados em Thirlwall 

(2011). Sem a pretensão de esgotá-los, a partir de agora serão apresentadas algumas destas 

discussões, com a finalidade de permitir uma expansão na contribuição analítica, ainda que 

não sejam objetos de investigação empírica deste trabalho. 

Com o intuito de permitir a acumulação sustentável da dívida nos modelos de 

crescimento com restrição no balanço de pagamentos, Barbosa Filho (2001) defende que a 

modelagem de Moreno-Brid (1998) apresenta um potencial de instabilidade, de forma que a 

correção para um modelo estável e com hipóteses mais realistas passa por assumir que o 

equilíbrio no balanço de pagamentos deve apresentar uma relação estável de exportações e 

importações sobre a renda. 
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Em seguida, Barbosa Filho (2001) propõe uma metodologia em que haja relação entre 

PIB, câmbio e preços. De forma que, em sua modelagem, o crescimento com restrição externa 

permite uma análise das flutuações de curto prazo. 

Outra contribuição relevante para as modelagens de crescimento econômico 

restringido pelo equilíbrio no balanço de pagamentos é efetuada a partir de uma abordagem 

alternativa com uma modelagem multi-setorial. 

A partir de um arcabouço macrodinâmico multi-setorial, Araújo e Lima (2007) 

propõem que o crescimento da renda per capita é diretamente proporcional ao crescimento 

das exportações e inversamente relacionado aos das elasticidades-renda setoriais das 

importações. 

A modelagem multi-setorial é feita a partir das ponderações de cada setor no total da 

economia, de forma que pode ser diagnosticado o efeito dos diversos setores econômicos. 

Com isso, uma reestruturação produtiva ou alterações na composição das exportações são 

consideradas para efeito das participações ponderadas de cada setor nas importações e 

exportações (ARAÚJO; LIMA, 2007). 

Alguns autores se esforçaram em combinar as contribuições de crescimento 

restringido pela balança de pagamentos de Thirlwall com as contribuições de fragilidade 

financeira de Minsky (PORCILE; CURADO; BAHRY, 2003; FREITAS, 2007; FREITAS; 

CAVALCANTI FILHO, 2007). 

 Na versão desenvolvida por Freitas e Cavalcanti Filho (2007), o equilíbrio no balanço 

de pagamentos inclui um indicador de fragilidade financeira ( ), o qual foi definido pela 

equação (2.22): 

 

 1
R

D
    (2.22) 

 

em que R  é o nível de reservas internacionais e D  consiste na dívida externa total da 

economia. O indicador igual a 1 representa a postura ponzi, enquanto que valores não-

positivos representa a postura hedger. Entre zero e um, a postura do agente é especulativa.
9
 

                                                           
9
  Na concepção Minskyana, os agentes são classificados conforme o grau de fragilidade financeira: i) hedger é 

aquele com a maior solvência e liquidez; ii) especulativo é o que acredita que terá o valor presente do ativo 

maior que o valor presente do passivo; e iii) ponzi, é o insolvente e ilíquido (FREITAS, 2007). 
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 Definido o indicador de fragilidade financeira, Freitas e Cavalcanti Filho (2007) 

partem da condição de equilíbrio no balanço de pagamentos com fluxo de capital (C ), como 

mostrado na equação (2.11). Contudo, o fluxo de capital passa a ser afetado pelo indicador de 

fragilidade financeira, de modo que: 

 

 
    d fP X C P M E  (2.23) 

 

 Em termos de taxa de crescimento, a equação (2.23) pode ser expressa pela seguinte 

equação: 

      1          d fp x c p m e
 (2.24)

 

  

 Substituindo as equações (2.4) e (2.6) em (2.24), e resolvendo para y , definido como 

THMy , obtém-se a taxa de crescimento compatível com equilíbrio no balanço de pagamentos 

considerando o indicador de fragilidade financeira, conforme mostrado na equação seguinte: 

  

 
     1  



     


d

THM

x c p
y  (2.25) 

  

Em relação ao resultado pelo modelo de Thirlwall e Hussain (1982), o resultado obtido 

pela equação (2.25) difere pelo fluxo de capital líquido que passa a ser reajustado por um 

indicador de fragilidade financeira. 

Os modelos de Thirlwall e Hussain (1982), Moreno-Brid (1998, 2003), Barbosa Filho 

(2001) e Freitas (2007) introduzem o elemento do movimento de capitais nas discussões, 

contudo Lourenço et al. (2011) advertem para possíveis problemas de tais modelagens, tanto 

por violar o caráter de longo prazo em que costumam se apoiar os modelos de crescimento 

econômico, quanto pelo tratamento inadequado do fluxo de capitais (como exógeno), tendo 

em vista que os déficits externos em transações correntes são financiados por capitais de alta 

mobilidade.  
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Ademais, cabe ressaltar que apesar da ampla diversidade de modelos nesta linha 

teórica
10

, espera-se que os textos utilizados neste estudo apresentem características que os 

tornem suficientes aos objetivos propostos. 

                                                           
10

 Para mais detalhes, vide Thirlwall (2011). 
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CCaappííttuulloo  33  

REVISÃO DA LITERATURA EMPÍRICA SOBRE MODELOS DE CRESCIMENTO 

COM RESTRIÇÃO EXTERNA 

 

 

3.1. Introdução 

 

 Em paralelo à evolução teórica dos modelos que adotam a abordagem keynesiana de 

crescimento restringido pelo balanço de pagamentos, surgiram diversos trabalhos com o 

intuito de testá-los empiricamente. Resenhas da literatura nesta área podem ser encontradas 

em Hernández (2005) e Carvalho (2007). Contudo, posteriormente às realizações destes 

trabalhos, diversos outros experimentos empíricos surgiram, o que torna necessário a 

realização de uma resenha de literatura que capte os resultados obtidos mais recentemente. 

 Carvalho (2007) agrupa os esforços da literatura em cinco grandes linhas de realização 

do teste empírico em modelos sobre a restrição externa.
11

 Entende-se que o agrupamento feito 

pela autora ainda pode ser seguido, devendo-se atualizar a discussão destacando os trabalhos 

posteriores ao ano de 2005.  

Com a ressalva de que mesmo em cada um desses cinco grandes grupos existem 

significativas diferenciações, pretende-se apresentá-los e em seguida mostrar a discussão em 

torno dos resultados obtidos pelos trabalhos que tenham como objeto a aplicação empírica dos 

modelos discutidos no segundo capítulo, tanto no Brasil quanto em outros países em que os 

trabalhos possam contribuir para o entendimento do caso brasileiro. 

 

3.2. Principais metodologias para teste empírico da lei de Thirlwall 

 

3.2.1. Testes não-paramétricos 

 

 O trabalho de Thirlwall (1979) utilizou um teste não paramétrico para validar 

empiricamente a teoria desenvolvida. Tal teste consiste em verificar se a taxa de crescimento 

                                                           
11

 As cinco grande linhas agrupadas pela autora são: i) testes não paramétricos; ii) teste econométrico; iii) 

comparação entre elasticidade hipotética e observada das importações; iv) estimação da Lei de Thirlwall; e v) 

análise de ajustamento da conta corrente. 
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econômico efetiva no longo prazo (y) se aproxima da taxa de crescimento prevista pelo 

equilíbrio no balanço de pagamento (yb), sendo esta calculada pela razão entre crescimento 

das exportações e elasticidade-renda das importações (yb = x/π). Para uma alta correlação 

entre y e yb, comprova-se a validação do modelo. 

Thirlwall (1979) chegou ao resultado que a taxa de crescimento real (y) se aproxima 

bastante da taxa prevista (yb). Utilizou a metodologia dos coeficientes de correlação de postos 

(rank) de Spearman, com uma amostra de trinta países desenvolvidos em dois períodos (1953-

1976 e 1951-1973).
 12

 O referido autor, encontrou uma alta correlação entre y e yb, a saber: 

0,764 e 0,891, respectivamente para o primeiro e o segundo período. Os resultados ratificaram 

a validação de seu modelo. 

 Outro teste não-paramétrico foi desenvolvido por Thirlwall e Hussain (1982). Consiste 

em verificar o desvio médio entre a taxa prevista (yb) pelo modelo utilizado (versão original 

do modelo e com a inclusão da conta de capital) e a taxa de crescimento real (y). A forma de 

avaliação do teste ocorre da seguinte forma: se a diferença média entre y e yb na amostra de 

países não for muito significativa, evidencia-se a validação do modelo. 

 Thirlwall e Hussain (1982) utilizaram uma amostra de 20 países em 

desenvolvimento
13

, incluindo o Brasil. Testam a hipótese que a inclusão da conta de capital 

no equilíbrio da balança de pagamentos em países em desenvolvimento dá uma previsão 

melhor do que no modelo original de Thirlwall. Seis países (incluindo o Brasil) obtiveram 

crescimento superior ao previsto pela Lei de Thirlwall original e a diferença média entre 

y e yb foi 1,38. Para o grupo com os outros 14 países, a diferença média foi de -2,41. 

Chegaram ao resultado que essa diferença pode ser explicada pelo fluxo de capitais e pelo 

efeito dos preços relativos. Com isso, concluíram que existe restrição externa ao crescimento 

nesse grupo de países; e defendem que o modelo com a presença de fluxo de capitais explica 

melhor a trajetória de crescimento em países em desenvolvimento. 

 

                                                           
12

 Para as variáveis crescimento do produto e crescimento das exportações, foram utilizados os dados de duas 

pesquisas diferentes, com base nos seguintes trabalhos: i) Para o período 1952-1976: D. KERN, “An intenational 

comparison of major economic trends 1953-1976”, National Westminster Bank Quarterly Review, May 1978; e 

ii) Para o período 1951-1973: J. CORNWALL, Modern capitalism: Its Growth and transformation, Martin 

Robertson, 1977. A elasticidade-renda das importações foi calculada com base em HOUTHAKKER, H.; 

MAGEE, S. Income and Price Elasticities in World Trade, Review of Economics and Statistics, May 1969. 

13
 6 países obtiveram taxa de crescimento efetivo maior do que previsto pelo modelo (

*by y
), foram: Brasil, 

Tunísia, Paquistão, Tailândia, Sri Lanka e Costa Rica. Para os outros 14 países, a taxa de crescimento prevista 

pelo modelo superou o crescimento efetivo ( *by y ), foram: Equador, México, Honduras, Colômbia, 

Marrocos, Jamaica, Sudão, Filipinas, Zaire, Portugal, Quênia, Índia, Turquia e Chipre. 
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3.2.2. Teste econométrico 

  

McGregor e Swales (1985) desenvolveram um teste utilizando regressão através de 

mínimos quadrados ordinários (MQO) para a taxa de crescimento da renda prevista pelo 

modelo original de Thirlwall, com base em duas equações. Na primeira, a taxa de crescimento 

efetiva da renda foi regredida sobre as exportações e a elasticidade-renda das importações, 

sendo todas as variáveis em logaritmos. Na segunda, a taxa efetiva da renda foi regredida 

sobre a taxa de crescimento prevista pelo modelo. A amostra foi idêntica a de Thirlwall 

(1979), sendo considerados os dados de 30 países, em dois períodos (1953-1976 e 1951-

1973). Com base em equação logarítmica, os autores estimaram inicialmente a seguinte 

equação: 

 

 0 1 2log log logy c c x c       (3.1) 

  

 Para comprovar a validação da lei de Thirlwall com base neste teste econométrico, os 

coeficientes deveriam apresentar os seguintes valores: 0 0c  , 1 1c   e 2 1c   . Através dos 

resultados estimados, McGregor e Swales (1985) mostraram que apesar de 0c  não ser 

estatisticamente diferente de zero ao nível de 5%, os valores de 1c  e 2c  não apresentaram os 

valores esperados ao nível de 5%. Os sinais dos coeficientes estão de acordo com o esperado, 

contudo o valor de 2c  foi - 0,499 para o período de 1953 a 1976 e -0,581 no período de 1951 a 

1973. A segunda equação estimada foi a seguinte: 

 

 3 4 by c c y    (3.2) 

  

 Para que a lei de Thirlwall fosse aceita, os valores de 3c  e 4c  deveriam ser, 

respectivamente, zero e um. Contudo 4c  foi significativamente menor que um e 3c diferente de 

zero. Com isso, McGregor e Swales (1985) rejeitaram a lei de Thirlwall, realizando críticas à 

hipótese de preços relativos constantes e à correspondência da taxa de crescimento efetiva 

com a taxa de crescimento prevista pelo equilíbrio no balanço de pagamentos. 

 Na visão de Thirlwall (2005), para que a estimação de McGregor e Swales fosse 

legítima, todas as economias do mundo deveriam ser incluídas, de forma que apenas com os 
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déficits e superávits de todas as economias do mundo, as divergências entre a taxa de 

crescimento efetiva e a taxa de crescimento prevista pelo modelo se anulariam mutuamente.  

 McCombie (1989) realiza outra crítica à metodologia empregada neste teste. Defende 

que há um problema nas variáveis utilizadas. Na visão do autor, não se deve regredir a taxa 

efetiva da renda sobre a taxa de crescimento prevista pelo modelo, pois a taxa teórica é obtida 

através de uma estimação da elasticidade, sendo uma variável estocástica. 

 

3.2.3. Comparação entre elasticidade hipotética e observada das importações 

 

 McCombie (1989) também desenvolve um teste formal para o modelo de Thirlwall. O 

teste é realizado ao se calcular uma elasticidade-renda hipotética da demanda de importações 

( ' ), que representa a razão entre a média da taxa de crescimento das exportações no período 

em relação à média da taxa de crescimento efetiva da renda. Deve-se verificar se a 

elasticidade hipotética das importações (π’) é estatisticamente não-diferente da elasticidade-

renda observada das importações π.
14

 O método utilizado consiste em calcular π’ e estimar π 

na função das importações, o que pode ser feito por procedimentos de séries temporais 

(mínimos quadrados em nível ou co-integração em diferenças). Deve ser aplicado para cada 

país individualmente, se π’ for estatisticamente não-diferente de π, não se pode refutar a 

validação do modelo, ou dito de outra forma, y  e by  
também não diferirão 

significativamente. 

 O teste realizado por McCombie (1989) foi feito para um grupo de países 

desenvolvidos, chegando ao resultado que o modelo é confirmado na vasta maioria dos casos. 

A metodologia empregada neste teste permite diferentes especificações da função demanda 

por importações. Contudo se os termos de troca forem relevantes no ajuste da função da 

demanda ou se as elasticidades-renda da demanda não refletirem a competição de 

produtividade, as elasticidades hipotética e observada da demanda diferirão, de forma que o 

modelo não será aceito. 

 

3.2.4. Estimação da lei de Thirlwall 

 

                                                           
14

 A elasticidade hipotética das importações é a taxa que iguala a taxa de crescimento efetiva com a taxa de 

crescimento prevista pelo modelo com restrição no balanço de pagamentos. 
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 Esse teste empírico consiste em estimar a função taxa de crescimento do produto 

utilizando técnicas de séries temporais através da equação: 

 

 
   1 d fp p e z

yb
 



      
  (3.3) 

 

A lei de Thirlwall (modelo original) seria validada nos casos em que os coeficientes 

dos termos de intercâmbio fossem insignificantes. O coeficiente de renda externa significante 

implica em ajustamento do balanço de pagamentos via renda no longo prazo (CARVALHO, 

2007). 

Atesoglu (1993/1994) utiliza esse método para o Canadá, incluindo a conta de capital 

no período 1961-1990. O autor realiza uma suavização em todas as séries utilizadas, com 

média móvel de 16 anos, assegurando a eliminação de flutuações cíclicas de curto prazo. 

Além disso, o autor identificou uma mudança estrutural no período 1961-1991, separando 

suas estimações em dois sub-períodos (1961-1976 e 1977-1991). Chegou ao resultado que o 

crescimento do fluxo de capital foi não-significativo para nenhum dos sub-períodos, enquanto 

o crescimento das exportações é significativo, determinante de crescimento econômico em 

ambos os períodos. Os preços relativos foram significativos apenas no sub-período 1977-

1991. 

 

3.2.5. Análise de ajustamento da conta corrente 

 

 O teste empírico pela análise de ajustamento da conta corrente consiste em estimar um 

sistema de equações e verificar se os desvios do equilíbrio da conta corrente são acomodados 

com variações de renda ou variações de preço, o que pode ser feito pelas duas equações 

seguintes: 

 

  1   d fy x m p p  (3.4) 

  2    d f d fp p x m p p  
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em que y  é a variação na renda em resposta às exportações líquidas  x m , somado ao 

preço interno ( dp ) e subtraído do preço externo ( fp ); enquanto d fp p  consiste na resposta 

dos preços relativos em relação à    d fx m p p . 

 Enquanto  está relacionado com o ajuste no balanço de pagamentos via renda, 2  

representa o ajuste no balanço de pagamentos via variação dos preços relativos. Com isso, a 

lei de Thirlwall é válida se  for significativamente diferente de zero. Para  não-

significante, parte menor do ajuste ocorre via variação dos preços relativos. 

 Alonso e Garcimartín (1998-1999) aplicaram o teste a um grupo de países 

desenvolvidos, chegando ao resultado que o equilíbrio no balanço de pagamentos ocorreu via 

renda e que a variação nos preços relativos foi insignificante, enfatizando a não rejeição às 

hipóteses do modelo de Thirlwall. 

 

3.3. Testes empíricos dos modelos de crescimento com restrição externa para o Brasil 

 

 A partir das cinco grandes linhas de testes empíricos em modelos de crescimento com 

restrição externa, significativa quantidade de trabalhos procurou explicar a trajetória de 

crescimento brasileira, especialmente com o intuito de captar os determinantes da trajetória de 

crescimento e compreender a perda de dinamismo que o Brasil sofreu a partir da década de 

1980. 

 Jayme Jr. (2003) verificou uma possível relação de longo prazo entre exportações e 

PIB (ambos tomados em logaritmo). O autor tomou como base as mesmas variáveis no 

período de 1955-1998. Ambas as variáveis foram integradas de ordem 1 - I(1) - com base nos 

testes Phillips-Perron e Dickey-Fuller aumentado (ADF) sem tendência de tempo. Para 

verificar a existência de co-integração utilizou o método de Johansen, admitindo duas 

defasagens. Chegou ao resultado que o crescimento das exportações e o crescimento do 

produto são co-integrados, o que dá suporte à existência de relação de longo prazo entre as 

variáveis, conforme adotado nos modelos de crescimento restringido pela balança de 

pagamentos.  

 Lima e Carvalho (2008) realizaram um estudo empírico analisando o comportamento 

da renda agregada e de variáveis relacionadas ao balanço de pagamentos no Brasil ao longo 

do período compreendido entre 1930 e 2004. De uma perspectiva de longo prazo, chegaram à 

conclusão que a renda nacional tem sido determinada essencialmente pela conta corrente, já 
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que o componente financeiro e os termos de troca não apresentaram papel relevante na 

relação de longo prazo. Além disso, chegaram ao resultado que a renda é a única variável que 

se ajusta no curto prazo para retornar ao equilíbrio de longo prazo, sendo as exportações, o 

componente financeiro e a taxa de câmbio real exógenas. 

 Martini (2008) verificou por meio da metodologia de dados em painel, com efeitos 

fixos, a relação entre o comércio internacional e o crescimento econômico da América Latina 

e do Caribe no período 1980-2005. Observou que embora a elasticidade-renda das 

importações tenha se comportado estavelmente nas últimas décadas, houve uma tendência 

autônoma de elevação da demanda por importações na região. Chegou à conclusão que o 

crescimento da América Latina e Caribe cresceu abaixo da taxa estimada pelo equilíbrio no 

balanço de pagamentos. 

 Britto e McCombie (2009) estimaram os determinantes de crescimento econômico 

brasileiro com base nos modelos de crescimento com restrição externa, no período 1951-

2006.  Utilizando o procedimento de co-integração de Johansen, mostraram que, no modelo 

original a elasticidade-renda hipotética (π’) das importações é estatisticamente diferente da 

elasticidade-renda efetiva das importações (π), o que implica em assumir que a taxa de 

crescimento prevista por Thirlwall (1979) não gera uma boa previsão para a dinâmica de 

crescimento brasileiro. Contudo, ao incorporar as extensões do modelo, com fluxos de 

capitais e problemas de endividamento externo, chegaram ao resultado que π’ é 

estatisticamente não diferente de π em ambos os modelos. 

Com isso, Britto e McCombie (2009) concluíram que o crescimento econômico 

brasileiro é restringido pelo balanço de pagamentos, e que isso reflete a interação entre 

estrutura econômica do país e a taxa de crescimento das exportações. 

Gouvêa e Lima (2010) aplicam a modelagem multi-setorial para uma amostra de 

países latino-americanos (Argentina, Brasil, Colômbia e México) e asiáticos (Coréia do Sul, 

Malásia, Filipinas e Singapura). A validade de restrição externa é rejeitada apenas para a 

Coréia do Sul, considerando a Lei de Thirlwall original. Ao considerar a Lei de Thirlwall 

multi-setorial, é válida a restrição externa para todos os países deste grupo. Com isso, os 

autores concluem que a composição setorial das importações e exportações importa para o 

crescimento econômico. 

Silveira, Romero e Britto (2010) investigaram a associação entre a taxa de crescimento 

da renda com a elaticidade-renda, atribuída, na visão dos autores, ao grau de maturidade do 

Sistema Nacional de inovações (SNI), de forma que para um SNI mais maduro implica maior 
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diversificação produtiva, favorecendo as exportações com maior conteúdo tecnológico, que 

apresentam alta elasticidade-renda e as importações de bens com menor elasticidade-renda.  

Silveira, Romero e Britto (2010) utilizaram a proxy patentes para mensurar o 

desenvolvimento do SNI brasileiro, confirmaram, através de através de funções de impulso-

resposta e decomposição dos erros de previsão, que uma maior proporção de patentes 

nacionais em relação às mundiais gera maior exportação de bens tecnológicos. Concluíram 

que o desenvolvimento do SNI pode suavizar a restrição externa, ao alterar as elasticidades-

renda das importações e exportações. 

Com base numa análise do período de 1951 a 2008, Alencar (2011) efetua diversos 

testes para verificar se o crescimento econômico brasileiro foi restringido pelo balanço de 

pagamentos. Estimou a função de importação com quatro taxas de câmbio diferentes, a partir 

de diferentes indicadores de preços domésticos. Verificou a ocorrência de restrição externa na 

economia brasileira, e encontrou quebra estrutural em 1994 ao utilizar dados anuais, o que 

não se confirmou quando utilizou dados trimestrais a partir do período de 1980. 

 

3.4. Conclusão 

 

Após a preparação fornecida pelos primeiro e segundo capítulos, com exposição de 

corpo teórico e revisão de literatura empírica, cabe aos próximos capítulos, expor os aspectos 

metodológicos e apresentar as evidências empíricas relacionadas à restrição externa na 

economia brasileira em período recente. 

Conforme mostrado neste capítulo, diversos autores utilizaram procedimentos 

empíricos para o caso brasileiro, contudo espera-se que os resultados a serem apresentados 

neste estudo tragam contribuições relevantes para a temática, expectativa que é reforçada por 

algumas características específicas do presente trabalho: i) afastar-se da discussão da perda de 

dinamismo econômico brasileiro da década de 1980, que permeia cerne da discussão na maior 

parte dos trabalhos relacionados, permitindo concentrar o foco na interpretação dos pontos-

chaves que influenciaram as décadas de 1990 e 2000; ii) utilização de séries trimestrais, a qual 

se diferencia de diversos trabalhos que utilizam séries anuais para o caso brasileiro, 

permitindo colocar em discussão uma alternativa para o período temporal das séries utilizadas 

nos exames de longo prazo; iii) submeter modelagem teórica mais recente (LOURENÇO et 

al., 2011) às evidências empíricas formais e compará-los aos resultados apresentados pelos 

demais modelos que tratam do tema. 
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Para análise empírica das modelagens teóricas abordadas no primeiro capítulo, e tendo 

em vista as mudanças na economia brasileira durante o período, devem-se adotar os seguintes 

procedimentos: i) estimar a elasticidade-renda da demanda a partir da função de importação
15

; 

ii) calcular os valores das taxas de crescimento previstas pelos modelos e compará-los com o 

crescimento efetivo da economia brasileira no período; iii) verificar se os resultados obtidos 

com as previsões dos modelos são divergentes entre si e com o crescimento brasileiro pós 

1990; e iv) efetuar teste de quebra estrutural na relação de cointegração da função de 

importação, com o intuito de verificar a existência de mudanças estruturais na função 

estimada da demanda por importações, que apresentam implicações significativas para a 

análise empírica proposta neste trabalho. 

Desta forma, o capítulo 4 tem a finalidade de apresentar os procedimentos 

metodológicos, tanto no que se refere aos dados utilizados, quanto aos procedimentos 

econométricos necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 A função importação pode ser estimada pela seguinte equação: ln ln ln Pt t RELM y     . 
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CCaappííttuulloo  44  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1. Introdução 

 

Este capítulo expõe os aspectos metodológicos utilizados neste trabalho. Inicialmente, 

é apresentada a base dos dados; e em seguida são mostrados os testes econométricos 

necessários para os experimentos empíricos a serem realizados. 

  

4.2. Base de dados 

 

 Os dados necessários para realização dos experimentos empíricos estão disponíveis na 

base de dados do IPEADATA. Todas as séries obtidas são trimestrais referentes ao período 

que vai do primeiro trimestre de 1991 ao último trimestre de 2010.  

 Para as séries relativas ao balanço de pagamentos, a fonte original é o Banco Central 

do Brasil; para a série do Produto Interno Bruto a preços de mercado, a fonte original é o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Sistema de Contas Nacionais; e o Crescimento 

da renda mundial tem como fonte o Banco Mundial, conforme o Quadro 2, que resume as 

variáveis que serão utilizadas para estimações ou base de cálculo neste estudo: 

 

Quadro 2 - Descrição das variáveis/parâmetros e fonte original 

VARIÁVEL/ 

PARÂMETRO 

DESCRIÇÃO FONTE ORIGINAL UNIDADE 

Y  
Produto Interno Bruto a 

preços de mercado 
IBGE/ SCN R$ de 2005 

LY Logaritmo natural de Y IBGE/ SCN - 

y  Taxa de variação de Y  IBGE/ SCN - 

M  Importações BCB/ Boletim – BP U$ de 2005 

LM Logaritmo natural de M BCB/ Boletim – BP - 

m  Taxa de variação de M BCB/ Boletim – BP - 

ER ou PREL ou Taxa de câmbio real 
Calculada pelo 

IPEADATA¹ 

Base 100 

em 2005 
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VARIÁVEL/ 

PARÂMETRO 

DESCRIÇÃO FONTE ORIGINAL UNIDADE 

f

d

P E

P

 
 
 

  

LER Logaritmo natural de ER 
Calculada pelo 

IPEADATA¹ 
- 

  
Elasticidade-renda das 

importações 
Parâmetro estimado - 

  
Elasticidade-preço das 

importações 
Parâmetro estimado - 

X Exportações BCB/ Boletim – BP R$ de 2005 

X 
Taxa de variação das 

exportações 
BCB/ Boletim – BP - 

  

Participações das 

exportações sobre receitas 

do exterior 

BCB/ Boletim – BP - 

 1   
Participação de capitais 

sobre receitas do exterior 
BCB/ Boletim – BP - 

C Variação do fluxo de capital BCB/ Boletim – BP - 

  

Razão entre exportações em 

moeda doméstica e 

importações em moeda 

estrangeira 

BCB/ Boletim – BP R$/U$ 

1Q  

 



 

Pd X

Pf E M
 Variável calculada - 

2Q :  
*

 

Pd R

Pf E M
 Variável calculada - 

E  Taxa de câmbio nominal BCB/ Boletim – BP R$/U$ 

R* Pagamento de juros líquido BCB/ Boletim – BP R$ 

Pd  IGP-DI IBGE - 

Pf  IPA-EUA FMI/IFS - 

Z 
Taxa de crescimento do PIB 

mundial 
Banco Mundial - 
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VARIÁVEL/ 

PARÂMETRO 

DESCRIÇÃO FONTE ORIGINAL UNIDADE 

*X  1+
1

1

t

t

X

PEL





 Variável calculada² - 

*M  1+
1

1

t

t

M

PEL





 Variável calculada² - 

PEL 

Passivo Externo líquido, 

calculado através dos dados 

da Posição Internacional de 

Investimentos 

BCB/ Boletim – BP R$ 

*r  RLE/PEL Variável calculada - 

RLE 
Renda líquida enviada ao 

exterior 
BCB/ Boletim – BP R$ 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota (1): A taxa de câmbio real foi calculada pelo IPEADATA com base na taxa de câmbio nominal dos 

16 maiores parceiros comerciais do Brasil, no IPA de cada país e do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC/IBGE) do Brasil, de forma que foram efetuadas ponderações com base nas 

participações da cada parceiro no total das exportações brasileiras referente ao ano de 2001. 

Nota (2): para as variáveis auxiliares *M  e *X , utilizou-se como proxy as variáveis acrescidas de uma 

unidade, no intuito de evitar valores explosivos nos resultados encontrados. 

 

4.3 Métodos econométricos 

  

 Tendo em vista a escolha em analisar especificamente o caso brasileiro e a 

característica de longo prazo do conjunto de modelos teóricos utilizado neste estudo, é natural 

que sejam empregadas técnicas de séries temporais para se testar as evidências empíricas 

propostas. 

 Por outro lado, existe uma variedade significativa de técnicas de séries temporais, que 

devem ser empregadas de acordo com as especificidades das séries e o objetivo da 

investigação. Quando se pretende identificar relacionamentos entre variáveis ao longo do 

tempo, é necessário inicialmente conhecer o comportamento isolado de cada uma das séries 

de dados das variáveis envolvidas. Em que pese a necessidade de utilizar o tratamento 

estatístico e econométrico mais adequado, torna-se imprescindível o uso de testes de raiz 

unitária para testar a estacionariedade e determinar a ordem de integração das séries 

envolvidas.
16

 

                                                           
16

 A ordem de integração está relacionada ao número de vezes em que a série é diferenciada. Uma série 

diferenciada d vezes é integrada de ordem d, ou I(d). 
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Se as séries não forem estacionárias em nível, a relação entre elas não pode ser 

investigada pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), pois haveria problema 

de regressão espúria. Contudo se as séries envolvidas se tornarem estacionárias ao serem 

diferenciadas, existe a possibilidade de cointegração, contanto que: 1) as variáveis sejam 

integradas de mesma ordem; e 2) mantenham relação de longo prazo entre si (ENDERS, 

2004). 

 A literatura empírica apresentada no capítulo 3 revela que, em geral, as séries 

macroeconômicas empregadas neste estudo não são estacionárias em nível. O que torna 

necessário verificar o comportamento das séries em diferenças, além de se testar a presença de 

vetores de cointegração no longo prazo, a fim de eliminar interpretações equivocadas 

originadas de regressões espúrias. Se as variáveis apresentam relações de longo prazo, 

podem-se empregar metodologias específicas para interpretações dos fenômenos aos quais se 

pretende identificar com a evidência empírica. 

 Em seguida, serão apresentados aspectos conceituais e metodológicos relacionados aos 

testes de raiz unitária e à análise de cointegração. 

 

4.3.1 Testes de estacionariedade: Raiz Unitária 

 

Para verificar se as séries são estacionárias, serão utilizados os testes de raiz unitária, 

Dickey-Fuller aumentado (ADF) e Phillips-Perron (PP). De acordo com Enders (2004), há 

três diferentes especificações para se calcular o teste ADF: i) sem constante e sem tendência; 

ii) com constante e sem tendência; iii) com constante e com tendência, conforme equações 

abaixo: 

 

 

1

0 1

0 1 2

t t t

t t t

t t t

w w

w a w

w a w a t

 

 

 







  

   

    

  (4.1) 

 

 

em que tw  se refere à série que se pretende aplicar o teste; t  é o tempo ou variável de 

tendência; t  é o termo de erro (estacionário); 0a  é a constante; e 2a  é o parâmetro associado 

ao tempo. 
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O teste Dickey-Fuller aumentado (ADF) é calculado da seguinte maneira, de acordo 

com Enders (2004): 

 

 
0 1 1

2

p

t t i t t

i

w a w w   



       (4.2) 

onde: 

 

 
1

1

1
p

i

i

p

i j

j

a

a









 
   

 







 (4.3) 

 

de forma que p  representa a ordem de defasagem do modelo autorregressivo que descreve o 

comportamento de uma determinada série. 

O teste consiste em assumir a hipótese de que o parâmetro γ é zero. Tendo em vista 

que a distribuição do teste é   (tau)
17

, que os erros são independentes e a variância é 

constante, a série é estacionária em primeira diferença (contem uma raiz unitária) quando γ é 

igual a zero. 

Para selecionar o número de defasagens p  podem ser utilizados critérios de 

informação, tais como o de Schwarz (SC) e o de Hannan-Quinn (HQ), enquanto para o exame 

da autocorrelação nos resíduos pode ser utilizado o teste do Multiplicador de Lagrange (LM). 

Silva, Lima e Bezerra (2010, p.8), alertam para o fato de que “Uma série estacionária 

que apresenta quebra estrutural enviesa o resultado do teste ADF, que tende a acusar a 

presença de uma raiz unitária.” Com isto, a metodologia alternativa de Phillips e Perron 

(1989) elimina este problema, podendo ser descrita pela equação: 

 

0 1 2 1 1 2

1

k

t l p t i t i t

i

w a D D a w a t w    



          (4.4) 

 

de forma que são testadas três hipóteses: 

 

                                                           
17

 Os valores críticos para a distribuição   (tau) com as 3 especificações de (4.1) podem ser encontradas em 

Enders (2004) e Greene (2003). 
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0 2

1 2

: 0

: 0

H

H








 (4.5) 

 

0 1

1 1

: 1

: 1

H a

H a




 

 

Esse teste segue a distribuição t. A estacionariedade é identificada por meio da 

hipótese nula, que consiste na ausência de quebra estrutural e presença de raiz unitária. 

 

4.3.2 Análise de cointegração 

 

Cointegração consiste na combinação linear estacionária de duas ou mais variáveis 

integradas de mesma ordem, desde que haja um vetor de cointegração (ENDERS, 2004). Para 

verificar a presença de cointegração com duas ou mais variáveis, pode-se utilizar a 

metodologia de Johansen (1988). O teste de máxima verossimilhança proposto por Johansen 

se baseia nas seguintes equações: 

 

 1 1t t tx A x    (4.8) 

 

então: 

 

 1 1 1( )t t t t tx A I x x          (4.9) 

 

em que I, 1A e   são matrizes n x n, enquanto tx  e t  são vetores n x 1. Caso o posto de   

seja igual à zero, toda a sequência em tx  possuirá raiz unitária, indicando que as variáveis não 

são cointegradas. Contudo, caso o posto de   seja igual a n, com os autovalores da matriz 

maiores que 1 (um), a equação será estacionária, e as variáveis poderão ser cointegradas. 

 O teste de cointegração proposto por Johnasen (1988) verifica o número de raízes 

características que são significantemente diferentes de 1 (um); e pode ser feito utilizando a 

estatística de teste do traço ( traço ) e a estatística de teste do máximo autovalor ( max ) 
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1

ˆ( ) ln(1 )
n

traço i

i r

r T 
 

    (4.10) 

 max 1
ˆ( , 1) ln(1 )rr r T       (4.11) 

 

em que ˆ
i  são os valores estimados dos autovalores da matriz  , e T é o número de 

observações utilizáveis. 

 Ambas as estatísticas podem ser obtidas através da técnica de Monte Carlo. A hipótese 

nula para traço
é que o número de vetores de cointegração independentes é menor ou igual a 

r . A estatística max
 examina a existência de exatamente r  vetores de cointegração contra a 

hipótese alternativa de 1r   vetores de cointegração (ENDERS, 2004). 

 Silva, Lima e Bezerra (2010) advertem ainda para a importância em se observar se 

alguma das variáveis é considerada fracamente exógena com relação ao vetor de cointegração. 

Para isto, pode-se utilizar a estatística de máxima verossimilhança para a hipótese de que o 

parâmetro que representa a velocidade de ajustamento a desequilíbrios temporários na relação 

de longo prazo não é estatisticamente diferente de zero. 
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CCaappííttuulloo  55  

EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS PARA O BRASIL 

 

Conforme anunciado na introdução e no terceiro capítulo, este estudo pretende 

verificar se a trajetória brasileira de crescimento econômico sofreu restrição externa no 

período de 2001 a 2010 e ainda se as evidências empíricas apontam a presença de quebra 

estrutural. Desta forma, serão adotados os seguintes procedimentos: 

i) estimar os parâmetros da função de importação, a saber: elasticidade-renda das 

importações ( ) e elasticidade-preço das importações ( ), com a forma funcional: 

 

ln ln ln Pt t RELM y      

 

ii) efetuar teste de quebra estrutural na relação de cointegração da função de 

importação, através de dummies de inclinação para os parâmetros estimados   e  . 

iii) calcular os valores das taxas de crescimento previstas pelos modelos discutidos 

anteriormente e compará-los com o crescimento efetivo da economia brasileira no período; 

iv) efetuar teste de correlação entre as taxas de crescimento previstas e a efetiva, com 

intuito de verificar se os resultados obtidos com as previsões dos modelos são similares no 

contexto brasileiro para o período pós 1990; 

 

5.1 Estimação das elasticidades-renda e preço das importações 

  

5.1.1 Análise de raiz unitária e cointegração das séries da função de importação 

 

A partir da função de importação com todas as variáveis em logaritmo, foram 

efetuados os testes ADF e Phillips-Perron para examinar a presença de raiz unitária para as 

séries em nível e para as séries diferenciadas, a saber: Importações, PIB a preços de mercado, 

e taxa de câmbio real, calculadas com base na forma 

 

f

d

P E

P
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sendo calculada pelo IPEADATA com base em 16 países. 

A série das importações tem como fonte o Banco Central do Brasil e foi deflacionada 

para valores constantes de 2005 através do Índice de Preços no Atacado (IPA) dos EUA. A 

série do PIB a preços de mercado tem como fonte original o IBGE e foi deflacionada com 

base em valores constantes de 2005. A taxa de câmbio real foi calculada pelo IPEADATA 

com base na taxa de câmbio nominal dos 16 maiores parceiros comerciais do Brasil, no IPA 

de cada país e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) do Brasil, de forma 

que foram efetuadas ponderações com base nas participações da cada parceiro no total das 

exportações brasileiras referente ao ano de 2001. 

Conforme os APÊNDICES A e B, a hipótese nula de presença de raiz unitária não foi 

rejeitada ao nível de significância de 1% para todas as séries em nível. Por outro lado, nas 

séries em primeira diferença, rejeitou-se a hipótese de raiz unitária a 1 % de significância. Os 

testes foram corroborados pelas especificações da equação: i) apenas com constante, ii) com 

constante e tendência e iii) sem constante nem tendência, tanto no teste ADF quanto no 

Phillips-Perron. 

Portanto, todas as séries utilizadas são integradas de primeira ordem, I(1). Logo, para 

evitar o problema da regressão espúria, não se deve efetuar a estimação em nível. Contudo, a 

estimação da função de importação pode ser obtida através do método de cointegração, desde 

que seu procedimento seja adequado, o que foi verificado através do teste de cointegração de 

Johansen. 

Foi selecionada apenas uma defasagem do modelo VAR, conforme os critérios de 

informação de Schwarz (SC) e de Hannan-Quinn (HQ) ao nível de 5%, conforme 

demonstrado no APÊNDICE C. Vale ressaltar que uma defasagem para o modelo VAR 

corresponde a nenhuma defasagem no modelo VEC. 

 

5.1.2 Teste de cointegração de Johansen 

 

 A partir do teste de cointegração de Johansen, foi verificado se as séries utilizadas 

apresentam relação de longo prazo, a partir de equações com cinco especificações e termos 

determinísticos diferentes. 

 Conforme APÊNDICE D, a partir tanto da equação com constante e com tendência 

linear no vetor de cointegração e no intercepto quanto do modelo com a equação contendo 

tendência no vetor de cointegração e tendência quadrática no intercepto, foi identificado que 



53 
 

existe uma relação de longo prazo entre as séries utilizadas, pois foi possível identificar vetor 

de cointegração ao nível de 5%. 

 Porém para as especificações com os termos determinísticos sem intercepto ou sem 

tendência no intercepto, não foi possível identificar vetor de cointegração ao nível de 5%. Os 

testes foram confirmados pela estatística de traço e pela estatística do máximo autovalor. 

 Desta forma, optou-se pelo modelo com termos determinísticos com constante e com 

tendência linear no vetor de cointegração e no intercepto, conforme podem ser verificadas 

as estatísticas de traço e de estatística do máximo autovalor, nas Tabelas seguintes: 

 

Tabela 3 – Teste de cointegração de Johansen: Estatística do traço 

para a função de importação em logaritmo 

Rank = r Autovalor 
Estatística do 

Traço 

Valor 

crítico 
p – value 

r = 0 0.312 46.194* 42.915 0.023 

r ≤ 1 0.141 16.975 25.872 0.417 

r ≤ 2 0.063 5.109 12.518 0.581 
  Fonte: Elaboração Própria 

  Nota: * Rejeição da hipótese nula ao nível de 5% 

 

 De acordo com a Tabela 3, há um vetor de cointegração pela estatística de traço, de 

forma que a hipótese nula (número de vetores de cointegração independentes é menor ou 

igual a r) foi rejeitada ao nível de 5% para o rank igual a zero (r = 0) e não foi rejeitada para r 

= 1 e r = 2. 

 

Tabela 4 – Teste de cointegração de Johansen: Estatística do 

máximo autovalor para a função de importação em logaritmo 

Rank = r Autovalor 

Estatística do 

máximo 

autovalor 

Valor 

crítico 
p – value 

r = 0 0.312 29.219* 25.823 0.017 

r ≤ 1 0.141 11.866 19.287 0.428 

r ≤ 2 0.063 5.109 12.518 0.581 
  Fonte: Elaboração Própria 

  Nota: * Rejeição da hipótese nula ao nível de 5% 

 

 Para a estatística do máximo autovalor, o teste efetuado, e apresentado na Tabela 4, 

confirma a presença da relação de longo prazo através de pelo menos um vetor de 

cointegração ao nível de 5% (mais detalhes do teste de cointegração podem ser verificados no 

APÊNDICE E). 
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5.1.3 Estimação da função de importação através de VEC 

 

 Tendo em vista que a estimação pode ser prosseguida através de técnicas de 

cointegração, os parâmetros da função de importação foram estimados através da 

especificação 

 

ln ln ln P ln lnt t RELt t tM y y ER            

 

 A Tabela 5 apresenta os resultados da estimação. Apesar de o parâmetro de tendência 

ser significativo no longo prazo, apresenta valor próximo de zero (0.03). Os parâmetros 

estimados das elasticidades-renda e preço das importações são significativamente diferentes 

de zero e apresentam sinal esperado, de forma que tanto a taxa de câmbio quanto a renda 

influenciam as importações no longo prazo. 

 

  Tabela 5 – Estimação da função de importação através do VEC 

Equação de longo prazo 

 

Intercepto LY(-1) LER(-1) Tendência 

Valor estimado -4.64 -0.85 1.18 -0.03 

Erro-padrão - 0.49 0.23 0.00 

Estatística t - -1.74 5.05 -7.66 

     Equação de curto prazo 

 

D(LM) D(LY) D(LER) 

 Valor estimado -0.31 0.06 -0.13 

 Erro-padrão 0.11 0.05 0.07 

 Estatística t -2.76 1.29 -1.78   
  Fonte: Elaboração Própria 

  Nota: Incluído 77 observações após o ajuste. 
 

 Com isso, a elasticidade-renda das importações com valor de 0.85 indica que uma 

elevação na variação da renda real de 1% provoca um aumento das importações reais em 

0.85%; enquanto que a elasticidade-preço das importações (-1.18) indica que um aumento na 

taxa de câmbio real reflete numa redução das importações reais, conforme esperado, devido 

ao fato de as importações ficarem com preços mais elevados aos residentes brasileiros. 

 Na equação de curto prazo, foi identificado que a taxa de câmbio real exerce influência 

nas importações, contudo devido ao parâmetro da renda não ser significativamente diferente 
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de zero a 5%, pode-se deduzir que a renda não exerce influência nas importações na relação 

de curto prazo. 

 Deste modo, as variáveis que se ajustam no curto prazo para voltar à relação de longo 

prazo são as importações e o câmbio real. Apesar de o resultado ser inesperado, devido à 

expectativa que o ajuste ocorresse via renda, não invalida a elasticidade-renda das 

importações, calculada para a relação de longo prazo. 

 Na análise de impulso resposta, conforme Gráfico 1, é possível identificar que dado 

um choque na taxa de câmbio efetiva (uma depreciação), o valor das importações e renda 

reagem negativamente.  

 

Gráfico 1 – Função impulso-resposta: importações, renda e taxa de câmbio real 
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Fonte: Elaboração própria 
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 Contudo, os resultados na renda reduzem para próximo de zero, enquanto que nas 

importações não, sugerindo que um choque na taxa de câmbio real é incorporado nas 

importações, mas não na renda. 

 Por outro lado, dado um choque na renda, as importações e a taxa de câmbio efetiva 

aumentam, contudo a valores que decaem para próximo de zero na taxa de câmbio efetiva, o 

que indica que elevações no nível de renda são suavemente incorporadas pelo aumento das 

importações, sem alterar a taxa de câmbio efetiva. 

 Na análise do choque das importações, os resultados sugerem uma redução na renda a 

partir do segundo trimestre, porém os valores são recuperados a partir do sexto trimestre, 

enquanto que a taxa de câmbio efetiva é reduzida (apreciação). Como o valor não sobe 

novamente para próximo de zero, os resultados sugerem que choques nas importações são 

incorporados pela taxa de câmbio efetiva. 

  

5.2 Teste de quebra estrutural na função de importação 

 

 Uma vez estimados os parâmetros das elasticidades-renda e preço das importações, 

torna-se importante verificar se há quebra estrutural na função de importação que possa alterar 

completamente os cálculos efetuados até aqui. O peso da elasticidade-renda das importações é 

bastante relevante em todos os modelos utilizados. Caso se confirme a presença de quebra 

estrutural, deverá ser considerada a elasticidade-renda das importações em cada um dos 

períodos antes e depois da(s) quebra(s). 

 Para se verificar a presença de quebra estrutural, será utilizado o método dos Mínimos 

Quadrados Ordinário (MQO) a partir de regressões que utilizam variáveis dummies de 

inclinação para se verificar a estabilidade estrutural dos parâmetros da função de importação, 

logo a equação do teste é: 

 

ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( )      m y ER y DU ER DU  

 

em que: 

 

ln( )m  = Logaritmo da importação 

ln( ) y = Logaritmo da elasticidade-renda das importações 

ln( ) ER = Logaritmo da elasticidade-preço das importações 
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ln( ) y DU = Logaritmo da elasticidade-renda das importações com dummy 

ln( ) ER DU = Logaritmo da elasticidade-preço das importações com dummy 

 

 Deste modo, será efetuado o teste de quebra estrutural para os anos de: i) 1994, devido 

a compreender o ano de implementação do plano real;e  ii) 1999, devido a compreender o ano 

da mudança no regime cambial. 

 A Tabela 6 indica a ausência de quebra estrutural em 1994, devido aos coeficientes 

dummies não serem significativos ao nível de 5%. O resultado é contrário aos de outros 

trabalhos que utilizam séries anuais, tais como Carvalho (2007), Lima e Carvalho (2009), 

Alencar (2011). Contudo o resultado é corroborado pelo teste efetuado por Alencar (2011) 

utilizando dados trimestrais. 

 

Tabela 6 – Teste de quebra estrutural 1994 (3º trimestre) 

Variável dependente: Lm   

Método: Mínimos Quadrados   

período: 1991(2º trimestre)  2010 (1º trimestre)  

Número de observações: 79 

Dummy a partir do terceiro trimestre de 1994  

     
     Variáveis Coeficientes Desvio padrão Estatística t Prob.   

     
     

Ly 3.7945 0.3714 10.2161 0.0000 

LER 0.8733 1.2032 0.7258 0.4702 

Ly*DU1 0.1401 0.2044 0.6855 0.4951 

LER*DU1 -0.8038 1.2184 -0.6597 0.5114 

C -83.2060 8.4846 -9.8067 0.0000 

     
      Fonte: Elaboração própria. 

 

 Desta forma, fica constatada a relevância da contribuição adicional pelo uso séries 

trimestrais em identificar efeitos dentro de um período menor de análise, tendo em vista que a 

quebra estrutural no teste com as séries anuais podem ter sido provocadas por motivos 

ocasionados no período anterior ao ano de 1990. Alencar (2011) destaca que entre 1951 e 

1979 houve forte política cambial ativa e expressivo crescimento econômico. 

 A Tabela 7 apresenta o teste de quebra estrutural com base no terceiro trimestre de 

1999, com o intuito de verificar se a mudança no regime cambial provocou uma instabilidade 

estrutural dos parâmetros da função de importação. 
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Tabela 7 – Teste de quebra estrutural 1999 (1º trimestre) 

Variável dependente: Lm   

Método: Mínimos Quadrados   

período: 1991(2º trimestre)  2010 (1º trimestre)  

Número de observações: 79 

Dummy a partir do primeiro trimestre de 1999  

     
     Variáveis Coeficientes Desvio padrão Estatística t Prob.   

     
     

Ly 2.6446 0.3366 7.8570 0.0000 

LER -0.9856 0.5780 -1.7051 0.0923 

Ly*DU2 0.0952 0.0790 1.2059 0.2317 

LER*DU2 -0.4035 0.4887 -0.8256 0.4116 

C -44.0588 10.6907 -4.1212 0.0001 

     
      Fonte: Elaboração Própria 

 

 Para o primeiro trimestre de 1999, também foi constatada a ausência de quebra 

estrutural nos parâmetros da função de importação, o que indica não ter havido mudanças 

significativas na década de 1990 que comprometesse a estabilidade dos parâmetros estimados 

ao se considerar apenas o período de 1991 a 2010. 

 O teste de quebra estrutural indicou mais uma vez que não se pode assumir a presença 

de quebra estrutural, pois os parâmetros das variáveis dummies não apresentaram 

significância ao nível de 5%. 

 Desta forma, na análise dos resultados apenas dentro do período pós 1990,  não foi 

possível identificar mudanças capazes de afetar os parâmetros da função de importação, 

através do teste de quebra estrutural com base em dummies de declividade. Com isso, as 

elasticidades-renda e preço das importações estimadas podem ser utilizados para o cálculo das 

taxas de crescimento previstas pelos modelos. 

 

5.3 Taxas de crescimento previstas pelos modelos x taxa de crescimento efetiva 

 

 A partir das estimativas da elasticidade-renda e elasticidade-preço das importações e 

da ausência de quebra estrutural, é possível calcular o crescimento da renda previsto pelos 

modelos de crescimento com restrição externa, os quais serão feitos para as cinco modelagens 

indicadas no segundo capítulo, com base no Quadro 1 e considerando as versões em que se 

valida a Paridade no Poder de Compra no longo prazo. A Tabela 8 apresenta os resultados das 

taxas de crescimento previstas pelos modelos: 
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Tabela 8 – Taxas de crescimento prevista pelos Modelos e taxa de crescimento efetiva 

  y  yb  *yb  CAY  2CAY  BPy  

Média trimestral 1.14% 2.76% 0.92% 2.43% 2.38% 1.06% 

Teste t ( média) 

 

-0.65 0.06 -0.58 -0.57 0.03 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Ao se comparar a média das taxas de crescimento efetiva com as taxas previstas pelos 

modelos, de acordo com o teste de igualdade entre as médias das séries, a partir da estatística 

t, não se rejeita a hipótese nula de que a diferença entre as médias é nula. Logo, as taxas 

propostas em todos os modelos podem ser consideradas iguais à taxa de crescimento efetiva. 

 Com isso, fica evidente a presença de restrição externa no longo prazo para a 

economia brasileira. Os valores calculados que mais se aproximam do efetivo foram para os 

modelos do yBP e do yb*. O Gráfico 2 apresenta estas séries, enquanto o Gráfico 3 apresenta a 

taxa efetiva em relação às taxas previstas por yb, yCA e yCA2. 

 

Gráfico 2 – Taxa de crescimento efetiva x taxas de crescimento previstas por yb*, (YB2) e yBP 
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 Fonte: Elaboração própria. 

 

 O Gráfico 2 e o Gráfico 3 permitem verificar que não existem grandes variações entre 

as taxas de crescimento trimestrais, e ainda que a modelagem que ainda não havia sido testada 

(yBP) foi a que apresentou os resultados mais próximos da taxa efetiva, o que implica 

aumentar o peso nos argumentos da proposta teórica apontada por Lourenço et al. (2011). 

 Ademais, cabe ressaltar que taxas previstas por modelagens distintas, tais como em 

yb*e yBP, apresentam resultados muito próximos até mesmo em períodos mais curtos. A 

Tabela 9 apresenta a correlação entre as taxas de crescimento trimestrais. 
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Gráfico 3 – Taxa de crescimento efetiva x taxas de crescimento previstas por yb , yca e yca2 
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 Fonte: Elaboração própria. 

  

 Há forte correlação mesmo entre as séries com modelagens completamente distintas, 

porém a correlação entre a taxa de crescimento efetiva com as taxas de crescimento previstas 

pelos modelos foi menor (entre 0.16 e 0.27). 

 Cumpridos os testes empíricos propostos, não se pode rejeitar a presença de restrição 

externa na economia brasileira no período de 1991 a 2010. Além disso, ficou constatada a 

ausência de quebra estrutural nos parâmetros da função de importação, ou seja, nem a 

elasticidade-preço das importações nem a elasticidade-renda das importações sofreram 

alterações significativas durante o período supracitado. 

 No que diz respeito aos modelos teóricos utilizados, não foi possível identificar 

diferenciações significativas nem entre as taxas de crescimento previstas comparadas entre si 

nem com a taxa de crescimento efetiva. 

 

   Tabela 9 – Correlação entre as taxas de crescimento 

  Y Yb yb* Yca yca* yBP 

Y 1.00 

     Yb 0.26 1.00 

    yb* 0.16 0.69 1.00 

   Yca 0.26 1.00 0.69 1.00 

  yca* 0.26 1.00 0.69 1.00 1.00 

 yBP 0.27 0.99 0.69 0.99 0.99 1.00 
Fonte: Elaboração própria. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho teve o objetivo de verificar empiricamente a presença de restrição 

externa sobre o crescimento econômico brasileiro no período de 1991 a 2010. Para isso, 

utilizou da abordagem teórica keynesiana de crescimento restringido pelo equilíbrio no 

balanço de pagamentos com uma análise empírica a partir de técnicas de séries temporais. 

 Metodologicamente, utilizou-se de uma abordagem essencialmente quantitativa, em 

que foram apresentados capítulos de revisão da literatura tanto numa abordagem teórica, 

quanto empírica, além da metodologia a ser utilizada, com o intuito de dar suporte às 

evidências empíricas. 

 Foram utilizadas séries trimestrais para a análise do período de 1991 a 2010 e técnicas 

de séries temporais de raiz unitária, cointegração e modelos autorregressivos com correção de 

erros (VEC), para se calcular os parâmetros da função de importação, ao qual incluem a 

elasticidade-preço das importações e a elasticidade-renda das importações. Esta última é de 

fundamental importância para o cálculo das taxas de crescimento previstas por todos os 

modelos utilizados, pois indicam que uma menor elasticidade-renda das importações e uma 

maior elasticidade-renda das exportações permitem um crescimento da renda mais acelerada. 

 Desta forma, na abordagem de restrição externa, as diferenças nos valores das 

elasticidades-renda são, em grande parte, responsáveis pela trajetória de crescimento dos 

países, logo alterações na estrutura da demanda e na estrutura produtiva, podem suavizar a 

restrição externa, à medida que interferem na sensibilidade das importações e exportações às 

alterações de renda. 

 Com isso o primeiro capítulo apresentou as modelagens propostas por Thirlwall 

(1979), em que o crescimento é previsto pela relação entre a taxa de crescimento das 

exportações e a elasticidade-renda das importações; Thirlwall e Hussain (1982), numa 

abordagem em que se leva em consideração o fluxo de capitais; Moreno-Brid (1998; 2003) 

que acrescenta uma restrição ao endividamento externo e posteriormente incorporando a 

análise do pagamento dos juros; e Lourenço et al. (2011) que parte de uma abordagem 

alternativa focando a sustentabilidade no passivo externo líquido. 

 Através da literatura empírica, ficaram constatadas as diversas formas de verificar a 

validade da restrição externa, que em sua maioria associam o crescimento econômico 

brasileiro às restrições do equilíbrio da balança de pagamentos, em que pese o fato de a 
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elasticidade-renda das importações menor e a elasticidade-renda das importações maior, 

contribuírem para o relaxamento da restrição externa. 

 No que tange às mudanças na economia brasileira, observou-se através de testes de 

quebra estrutural de declividade nos parâmetros e teste de Chow da função de importação, que 

nem a elasticidade-renda nem a elasticidade-preço das importações apresentaram 

instabilidade. 

 Os resultados apontam que não houve mudanças suficientes dentro do período de 1991 

a 2010 para alterar as elasticidades das importações nos períodos antes e depois dos anos de: 

1994, em que houve a implementação do plano real; e 1999, em que houve mudança no 

regime cambial. 

 Diversos outros trabalhos apontam para uma quebra estrutural no ano de 1994, tais 

como Carvalho (2007), Lima e Carvalho (2009) e Alencar (2011). Contudo, estes trabalhos 

utilizam séries anuais e um período de análise bem maior do que o aqui proposto. Deste 

modo, pode-se atribuir que as quebras estruturais estão associadas às mudanças que ocorrem 

entre várias décadas, mas não dentro do período mais restrito de 1991 a 2010. 

 Ao utilizar dados trimestrais, Alencar (2011) também não identifica a quebra 

estrutural. O que dá suporte a interpretação de que, dentro do período analisado os parâmetros 

da função de importação são estáveis por não existirem mudanças suficientes para provocar 

alteração nos parâmetros em períodos distintos. 

 No que diz respeito à hipótese de partida de que não se deve rejeitar a restrição externa 

ao crescimento econômico brasileiro, os resultados empíricos confirmaram que os modelos de 

crescimento com restrição externa não podem ser rejeitados para o caso brasileiro recente. 

 Além disso, as taxas de crescimento previstas pelos modelos não divergiram 

substancialmente entre si. Isto indica que o cálculo efetuado por diversas abordagens distintas 

que incorporam princípios em comum, tal como o princípio da demanda efetiva, mas 

apresentam importantes hipóteses divergentes, apresentam resultados similares. 

 Logo, espera-se que as hipóteses em comum estejam superando as hipóteses 

divergentes entre os modelos propostos ao longo do tempo. 

 No que diz respeito aos modelos analisados, cabe ressaltar que os modelos de 

Thirlwall e Hussain (1982) e Lourenço et al. (2011) apresentaram os resultados previstos mais 

próximos da taxa efetiva de crescimento. O último não havia sido testado empiricamente 

ainda, o que reforça a importância dos resultados aqui apresentados. 

 Logo, espera-se que os próximos estudos procurem incorporar os testes empíricos para 

o modelo de Lourenço et al. (2011), o qual permite efetuar a aplicação empírica da 
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modelagem  de restrição externa para contextos regionais no Brasil, porém esta se torna mais 

difícil a medida que os dados necessários são mais escassos. 

 Além disso, havendo a possibilidade em se reverter as elasticidades-renda das 

importações e exportações brasileiras ao longo do tempo, bem como relaxar a hipótese da 

condição de restrição externa, propõem-se que sejam aperfeiçoadas modelagens da teoria de 

crescimento econômico que permitam combinar a análise empírica tanto de restrição externa 

quanto da restrição por componentes da demanda interna. 

 Estudos que tratem desta temática são fundamentais para a melhor compreensão de 

quando a restrição externa brasileira chegará ao fim; e como as modestas taxas de crescimento 

recentemente verificadas na economia brasileira podem ser revertidas através da melhora nas 

contas externas, com uma inserção no comércio internacional que amplie a elasticidade-renda 

das exportações frente à elasticidade-renda das importações, para que o Brasil possa, por fim, 

sair da situação em que seu crescimento é limitado pela situação desfavorável de transações 

entre seus residentes e o resto do mundo. 
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APÊNDICE A – Testes de raiz unitária Dickey Fuller Aumentado (ADF) 

 

Variável: Ln M (1990T1 a 2010T4) 

Teste ADF 
Defasagens 

(SIC) 

Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante 0 -0.65 -3.52 -2.90 -2.59 0.85 Não rejeita RU 

Constante e tendência 0 -2.16 -4.08 -3.47 -3.16 0.50 Não rejeita RU 

Nada 0 2.23 -2.59 -1.94 -1.61 0.99 Não rejeita RU 

 
Variável: D Ln M (1990T1 a 2010T4) 

Teste ADF 
Defasagens 

(SIC) 

Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante 4 -4.76 -3.52 -2.90 -2.59 0.00 Rejeita RU 

Constante e tendência 4 -4.72 -4.09 -3.47 -3.16 0.00 Rejeita RU 

Nada 0 -7.70 -2.59 -1.95 -1.61 0.00 Rejeita RU 

 
Variável: Ln Y (1990T1 a 2010T4) 

Teste ADF 
Defasagens 

(SIC) 

Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante 8 -0.66 -3.53 -2.90 -2.59 0.85 Não rejeita RU 

Constante e tendência 8 -2.12 -4.09 -3.47 -3.16 0.53 Não rejeita RU 

Nada 8 1.29 -2.60 -1.95 -1.61 0.95 Não rejeita RU 

 
Variável: D Ln Y (1990T1 a 2010T4) 

Teste ADF 
Defasagens 

(SIC) 

Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante 3 -4.18 -3.52 -2.90 -2.59 0.00 Rejeita RU 

Constante e tendência 3 -4.20 -4.09 -3.47 -3.16 0.01 Rejeita RU 

Nada 3 -3.86 -2.60 -1.95 -1.61 0.00 Rejeita RU 

 
Variável: Ln ER (1990T1 a 2010T4) 

Teste ADF 
Defasagens 

(SIC) 

Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante 0 -2.12 -3.52 -2.90 -2.59 0.24 Não rejeita RU 

Constante e tendência 0 -1.97 -4.08 -3.47 -3.16 0.61 Não rejeita RU 

Nada 0 -0.02 -2.59 -1.94 -1.61 0.67 Não rejeita RU 

 
Variável: D Ln ER (1990T1 a 2010T4) 

Teste ADF 
Defasagens 

(SIC) 

Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante 0 -8.27 -3.52 -2.90 -2.59 0.00 Rejeita RU 

Constante e tendência 0 -8.27 -4.08 -3.47 -3.16 0.00 Rejeita RU 

Nada 0 -8.32 -2.59 -1.95 -1.61 0.00 Rejeita RU 
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APÊNDICE B – Testes de raiz unitária Phillips-Perron (PP) 

 

Variável: Ln M (1990T1 a 2010T4) 

Teste PP 
Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante -0.65 -3.52 -2.90 -2.59 0.85 Não rejeita RU 

Constante e tendência -2.16 -4.08 -3.47 -3.16 0.50 Não rejeita RU 

Nada 2.23 -2.59 -1.94 -1.61 0.99 Não rejeita RU 

 

Variável: D Ln M (1990T1 a 2010T4) 

Teste PP 
Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante -4.76 -3.52 -2.90 -2.59 0.00 Rejeita RU 

Constante e tendência -4.72 -4.09 -3.47 -3.16 0.00 Rejeita RU 

Nada -7.70 -2.59 -1.95 -1.61 0.00 Rejeita RU 

 

Variável: Ln Y (1990T1 a 2010T4) 

Teste PP 
Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante -1.47 -3.52 -2.90 -2.59 0.54 Não rejeita RU 

Constante e tendência -3.34 -4.08 -3.47 -3.16 0.07 Não rejeita RU 

Nada 2.36 -2.59 -1.94 -1.61 0.99 Não rejeita RU 

 

Variável: D Ln Y (1990T1 a 2010T4) 

Teste PP 
Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante -14.39 -3.52 -2.90 -2.59 0.00 Rejeita RU 

Constante e tendência -14.75 -4.08 -3.47 -3.16 0.00 Rejeita RU 

Nada -12.79 -2.59 -1.95 -1.61 0.00 Rejeita RU 

 

Variável: Ln ER (1990T1 a 2010T4) 

Teste PP 
Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante -2.05 -3.52 -2.90 -2.59 0.27 Não rejeita RU 

Constante e tendência -1.87 -4.08 -3.47 -3.16 0.66 Não rejeita RU 

Nada 0.00 -2.59 -1.94 -1.61 0.68 Não rejeita RU 

       
Variável: D Ln ER (1990T1 a 2010T4) 

Teste PP 
Valor 

estimado 

Valor 

crítico 

(1%) 

Valor 

crítico 

(5%) 

Valor 

crítico 

(10%) 

Prob. 
Resultado a 

1% 

Com constante -8.33 -3.52 -2.90 -2.59 0.00 Rejeita RU 

Constante e tendência -8.35 -4.08 -3.47 -3.16 0.00 Rejeita RU 

Nada -8.40 -2.59 -1.95 -1.61 0.00 Rejeita RU 
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APÊNDICE C – Seleção da ordem de defasagem do modelo VAR 

 

 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LM LY LER 

Exogenous variables: C  

Sample: 1991Q1 2010Q4 

Included observations: 73 

   Lag SC HQ 

0 -0.819305 -0.875922 

1 -5.699087* -5.925554* 

2 -5.403953 -5.800269 

3 -5.216619 -5.782786 

4 -4.91936 -5.655377 

5 -4.719019 -5.624885 

6 -4.522176 -5.597892 

7 -4.174508 -5.420074 

    * indicates lag order selected by the criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

APÊNDICE D – Termos determinísticos 

 

Sample: 1991Q1 2010Q4 

    Included observations: 77 

Series: LM LY LER 

Lags interval: 1 to 1 

      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 

No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

 Selected (0.05 level*) Number of Cointegrating Relations by Model 

Trace 0 0 0 1 1 

Max-Eig 0 0 0 1 1 
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APÊNDICE E – Testes de cointegração 

 

Sample (adjusted): 1991Q3 2010Q4   

Included observations: 78 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: LM LY LER    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.312437  46.19359  42.91525  0.0227 

At most 1  0.141120  16.97468  25.87211  0.4169 

At most 2  0.063399  5.108830  12.51798  0.5808 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.312437  29.21892  25.82321  0.0172 

At most 1  0.141120  11.86585  19.38704  0.4277 

At most 2  0.063399  5.108830  12.51798  0.5808 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

     
     

LM LY LER 

@TREND(91

Q2)  

-5.163514 -3.387328 -9.475466  0.193547  

-3.514056  16.26863  0.117157 -0.000827  

-1.801234  0.435373  3.485597  0.049343  

     
          

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

     
     D(LM)  0.073935 -0.010329  0.009010  

D(LY)  0.015795 -0.017602 -0.005660  

D(LER)  0.008673  0.020241 -0.014768  

     
          

1 Cointegrating Log  265.4663  
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Equation(s):  likelihood 

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LM LY LER 

@TREND(91

Q2)  

 1.000000  0.656012  1.835081 -0.037484  

  (0.52853)  (0.25989)  (0.00378)  

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LM) -0.381766    

  (0.07168)    

D(LY) -0.081555    

  (0.03445)    

D(LER) -0.044784    

  (0.04876)    

     
          

2 Cointegrating 

Equation(s):  

Log 

likelihood  271.3992  

     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LM LY LER 

@TREND(91

Q2)  

 1.000000  0.000000  1.603185 -0.032802  

   (0.18761)  (0.00145)  

 0.000000  1.000000  0.353493 -0.007136  

   (0.10111)  (0.00078)  

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LM) -0.345468 -0.418487   

  (0.08637)  (0.22979)   

D(LY) -0.019700 -0.339866   

  (0.03964)  (0.10546)   

D(LER) -0.115913  0.299920   

  (0.05709)  (0.15189)   
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APÊNDICE F – Estimação dos parâmetros da função de importação através de VEC 

 

 Vector Error Correction Estimates  

 Sample (adjusted): 1991Q4 2010Q4  

 Included observations: 77 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   

    
    LM(-1)  1.000000   

    

LY(-1) -0.850153   

  (0.48765)   

 [-1.74337]   

    

LER (-1)  1.184670   

  (0.23453)   

 [ 5.05128]   

    

@TREND(91Q1) -0.026469   

  (0.00346)   

 [-7.65867]   

    

C -4.640033   

    
    Error Correction: D(LM) D(LY) D(LER) 

    
    CointEq1 -0.306502  0.062061 -0.126365 

  (0.11100)  (0.04799)  (0.07084) 

 [-2.76121] [ 1.29333] [-1.78374] 

    
     R-squared  0.267817  0.323459  0.102684 

 Adj. R-squared  0.193538  0.254824  0.011652 

 Sum sq. Resids  1.193497  0.223036  0.486120 

 S.E. equation  0.131518  0.056854  0.083936 

 F-statistic  3.605537  4.712768  1.127994 

 Log likelihood  51.16807  115.7445  85.74829 

 Akaike AIC -1.121249 -2.798558 -2.019436 

 Schwarz SC -0.877736 -2.555046 -1.775924 

 Mean dependent  0.034539  0.007085  0.000405 

 S.D. dependent  0.146452  0.065862  0.084429 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  2.74E-07  

 Determinant resid covariance  1.97E-07  

 Log likelihood  266.6561  

 Akaike information criterion -6.198859  

 Schwarz criterion -5.346566  

    
     

 


