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RESUMO

Neste trabalho procura-se analisar a pressao que o
estrangulamento econômico externo provocou no balanço de p~
gamentos do Brasil e verificar até que ponto a opção goveE
namental de buscar equilíbrio externo através de medidas au~
teras de controle do crédito doméstico constituiu-se numa
alternativa adequada.

O trabalho se desenvolve a partir de uma revisão dos
aspectos hist6rico-institucionais da política monetiria e
cambial do Brasil e de um estudo das teorias do balanço de
pagamentos.

A análise se baseia na versao de Girton e Ropper do
modelo monetário adaptada ao caso brasileiro, no período de
1961 a 1982.

Na reali zação dos testes foi utilizado o "Econometric
Software Package" - ESP -.

Nas explicitaç6es fin~is, considera-se que o modelo
ajus tou-se ao ob j etivo do trabalho, conseguindo explicar 'f~
tos relacionados ao balanço de pagamentos e à taxa de câm
bio.
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ABSTRACT

In this paper, the author tri~s to analyse the
pressure put on the Brazilian balance of payments by the
external economic bottleneck and to examine the extent to
which the government decision to search the external
equilibrium through severe measure to control the domestic
credit constitued an adequa te alternative.

The paper màkes a revision of the historical and
institucional aspects of the Brazilian monetary andexchange
policy and makes a study of the balance of payments theo r í es v-

The analysis is based upon the Girton and Ropper's
approach to the monetary model adapted for the Brazilian
case in1961-1982.

For the tests, it was used the ''EconometricSoftware
Package - ESP _li.

In the .final explanations. it is assumed that the
model met the aim oÍ the paper, thus explaining the facts
related to balance of payments, exchange rate.
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o principal objetivo da política econômica brasilei
ra, nas décadas de 60 e 70, era combater os desequilíbrios
internos e externos sem prejudicar o desenvolvimento do país
que o governo procurava viabilizar complementando a poupan
ça interna com a externa, estratégia que, entretanto, levou
o país ao endividamento.

O esforço de exportar surgiu então como opção para
amenizar esta depend~ncia e foi, essencialmente, graças i
performance das exportações, aliada a uma política monetã
ria adequada e ã maior entrada de capital estrangeiro que,
de 1968 a 1973, o Brasil cresceu à taxa de 11,2% apresentan
do superávits no balanço de pagamentos.

Esse equilíbrio foi, porém, rompido, em 1974, com a
crise internacional do petróleo, que elevou o preço do bar
ril de 3 para' 10 dólares. Receiando que a si tuação se agr!
vasse, principálmente em vista do confli to do Oriente Médio,
o governo deliberou aumentar as reservas do país, tanto de
petróleo como de outras matérias primas, e o resultado foi
um déficit de 4.690 milhões de dólares na balança comerci
aI, como se pode ver no quadro 3.

Nos anos seguintes, até 1978, o preço do petr6leo
permaneceu a um nível de 12 dólares o barril e a economia
tentou absorver os efeitos da crise, acelerando, a partir'
de 1974, as minidesvalorizações do cruzeiro. Alcançou-se
assim uma situação de estabilidade, até 1979, quando o Cu!
to do petr6leo começou novamente a aumentar. Inicialmente o
barril passou a valer 17 dólares, evoluindo no ano seguinte
para 29 d6lares e, finalmente, para 34 dólares, em 1981. O
balanço de pagamentos registrou, em 1979, um déficit de 3 215
milhões de d61ares.

A despeito dessa segunda crise o país continou ado

1
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tando uma política monetária liberal, suplantada apenas p~
Ia adotada em 1964/65, quando os meios de pagamentos cresc~
ram 81,6% e 79,5%, respectivamente, contra 73,6t, em 1979,
como pode ser observado no quadro 1. Tal política, aliada
ao elevado preço do petróleo levou o governo a executar uma
maxidesvalorização do cruzeiro, ao final de 1979. Esta maxi
desvalorização foi, entretanto, totalmente diluida no decor
rer de 1980, pela prefixação da correção cambial e monetá
ria, agravando-se ainda mais a situação do país que atingiu,
ao final do ano, uma taxa de inflação de 110% e um déficit
de 3 471 milhões de dólares no balanço de pagamentos.

Em 1981, finalmente, face i dramitica conjuntura in
ternacional do período 1979/81 e ã elevação da taxa de ju
ros do mercado, o governo optou por uma política recessiva,
buscando alcançar o equilíbrio das contas externas através
de medidas austeras de controle ao crédito doméstico. Regi~
trou-se então uma taxa negativa de 1,9% na evolução da ren
da real.

Neste trabalho tenta-se analisar a pressao que o es
trangu1amento econômico externo provocou no balanço de paga
mentos e verificar até que ponto a opção governamental de
buscar o equilíbrio externo através de medidas austeras de
controle do crédito doméstico constitiu-se uma alternativa
adequada.

o modelo monetário é tomado como uma alternativa re .
novada de ajustamento do balanço de pagamentos. Assume-se
que os tradicionais mecanismos de preços relativos já es
tão desgastados, porque tratam das transações exteriores pe
los excedentes das exportações sobre as importações, sem le
var em conta as variiveis monetirias, e considera-se que a
literatura recente tem retornado i teoria clássica de David
Hume, fundamentada no pressuposto de que a moeda e o balan
ço de pagamentos se relacionam mediante os desequilíbrios
externos e o comportamento do mercado monetário.

O trabalho é desenvolvido em três capítulos:
No capítulo I são revistos os aspectos histórico
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institucionais da política monetiria e cambial.
No capítulo 11 são analisadas as teorias tradicio

nais do balanço de pagamentos e a teoria do enfoque monetá
rio, cujo principal argumento e o seguinte:

A visão monetiria do balanço de pagamentos tem como
ponto bisico o equilíbrio do mercado monetário. Por conse
guinte, numa economia aberta, o enfoque monetário supõe que
a oferta de moeda se ajusta ã demanda através do balanço de
pagamentos. Assim sendo, o controle do crédito doméstico
traz estabilidade para o balanço de pagamentos. Evocando
Polack e Argy (1977) pode-se dizer que "uma modificação no
balanço de pagamentos modifica a oferta de moeda, sem alte
rar o crédito e que, portanto, quando se pretende equilibrar
o balanço de pagamentos, deve-se fixar um teto para o crédi
to, e não para a oferta de moeda".

No capítulo 111 propõe-se para o caso brasileiro uma
versao do modelo monetário de Girton e Ropper (1977), coe
rente com as formulações de Cardoso e Dornbusch (1980). Na
tentativa de se conseguir uma avaliação fidedigna da pers
pectiva monetarista na e~onomia brasileira, procede-se a
uma averiguaçãG das duas equações· bisicas do modelo: a equa
ção da hipótese de estabilidade da demanda de moeda e a da
teoria da paridade do poder de compra que possibilita a es
colha do período. Através da equação final do modelo tenta-
se chegar ao objetivo do trabalho.

BeME - 13L10TEC



CAP!TULO I

ASPECTOS HISTORICO-INSTITUCIONAIS DA POLfTICA MONETÁRIA E
DA POLfTICA CAMBIAL

1 - ASPECTOS HISTORICO-INSTITUCIONAIS DA POL!TICA MONETÁRIA

1.1 - Aspecto Institucional

At~ 1945 a política monetiria no Brasil era exerci
da de forma desordenada, urna vez que nio existia no país um
organismo destinado ao controle da oferta de moeda. O Gover
no decidia sobre a programaçio orçamentiria, sem prever qual
quer forma de financiamento nio inflaclonirio dos d~ficits.
cobertos quase sempre por emissio de papel moeda; o Banco
do Brasil conduzia livremente as operações de emprástimo e
o Minist~rio da Fazenda se encarregava da política cambial.

Institufam-se corno autoridades monetirias: o Tes~u
ro Nacional, o Banco do Brasil e a Superintendência da Moe
da e do Crédito (SUMOC)~I) Ao Tesouro Nacional competia a
emissão de papel moeda, ao Banco do Brasil a funçio de age~
te financeiro e a SUMOC a de órgão sobretudo consultivo no
controle da política monetiria e bancária.

Com a criaçio da SUMOC foi dado o primeiro passo pa
ra o controle da oferta de moeda, implantado formalmente mui
to mais tarde, com a Reforma Banciria de 1964(2) que exti~
guiu a SUMOC e criou o Conselho Mon et à r í o Nacional - CMN - e
o Banco Central do Brasil. O Sistema Financeiro Nacional

(1) - Decreto-Lei n9 7 293, de 02.02.1945
(2) - Lei 4 595, de 3l.l2.1964~

4
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(SFN) , passou a ser constituído pelo Conselho Monetário Na
cional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., e de
mais instituiç6es p~blicas e privadas existentes no país.

o Conselho Monetário foi criado com a finalidade de
formular a política da moeda e do crédito, procurando ada~
tar o volume dos meios de pagamentos às reais necessidades
da economia nacional e regular o valor interno da moeda,
prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou defla
cionários de origem interna ou externa, as depress6es econô
micas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjun
turais.

o Banco Central do Brasil é encarregado de executar
as normas' expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, comp~
tindo-Ihe: se E -BIBLIOTECA'

- emitir moeda-papel e moeda metálica, nas condiç6es
e limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional;

- executar os serviços do meio circulante;
- receber os recolhimentos compuls6rios e os dep6si

tos voluntários das instituiç6es financeiras;
- realizar operaç6es de redesconto e empréstimo;
- exercer o controle do Crédito sob todas as suas

formas;
- efetuar o controle dos capitais estrangeiros;
- ser depositário das reservas oficiais de ouro, de

moeda estrangeira e de Direito Especiais de Saque (DES);
- exercer a fiscalização das instituiç6es financei

ras, e aplicar as penalidades previstas;
- conceder às instituiç6es financeiras autorização

de funcionamento no país e no exterior;
- efetuar as operaç6es de compra e venda de títulos

p~blicos federais;
- regular o mercado cambial, procurando a estabili

dade relativa da taxa e do balanço de pagamentos;
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- com autorização do Conselho Monetário Nacional ins
talar delegacias nas diferentes regiões geo-econômicas do
país, tendo em vista a descentralização administrativa para
a distribuição e o recolhimento da moeda e para o cumprimen
to das decisões adotadas pelo mesmo Conselho ou prescritas
em lei;

- operar exclusivamente com instituições financei
ras públicas e privadas - proibidas as operações de quai~
quer natureza, com outras pessoas de direito público ou pri
vado, salvo as expressamente autorizadas por lei.

O Banco do Brasil acumula as funções de banco comer
cial e de autoridade monetária. Na qualidade de Agente Fi
nanceir~ do Tesouro Nacional, sob a supervisão do Conselho
Monetário, tem as seguintes atribuições:

- receber, a crédito do Tesouro Nacional, as impor
tâncias provenientes da arrecadação de tributos ou rendas
federais; BCME-B1BLlOTEC~

- realizar, com autorização do Ministério da Fazen
da, os pagamentos e suprimentos necessários i execução do
Orçamento Geral da União e leis complementares;

- adquirir e financiar estoques de produção exporti
vel;

- Executar o serviço da dívida pública consolidada.
Como instrumento de execução da política creditícia

cabe-lhe:
- executar os serviços bancários de interesse do Go

verno Federal;
- arrecadar os depósitos voluntirios das

çoes financeiras;
ins titui

- executar os serviços de compensaçao de cheques e
outros papéis;

- realizar por conta própria e por conta do
Central, nas condições estabelecidas pelo Conselho
rio Nacional, operações de compra e venda de moeda

Banco
Moneti
estran
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geira;
- executar a política de comércio exterior;
- difundir e orientar o crédito, suplementando a a

çao da rede bancária no financiamento das atividades econô
micas, atendendo às necessidades creditícias das diferentes
regiões do país, e no financiamento das exportações e impo~
tações.

As instituições financeiras públicas, sao órgãos au
xiliares de execução da política de crédito do Governo. Suas
atividades são reguladas pelo Conselho Monetário.

A principal instituição financeira pública do Siste
ma Financeiro Nacional é o Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econ6mico - BNDE - criado .em 1952,(3) com a finalidade
de executar a política de investimento do Governo.

As instituições financeiras privadas, exceto as co
operativas de crédito, constituem-se sob a forma de socieda
des anônimas, sendo a totalidade do seu capital com direito
a voto representado por ações nominativas.

1.2 - Uma análise da política monetária de 1961 a 1982

Em 1962 começou um novo ciclo da economia brasi1ei
ra que se estendeu até 1967. Como pode ser visto no quadro
1 de 1962/64 o estoque de moeda e os preços atingiram ní
veis de elevação jamais registrados. O crescimento real do
produto interno bruto declinou para 1,8\, taxa esta inferi
or à expansão demográfica, donde resultou uma taxa negativa
do produto real per capita. Neste período, como se observa
no quadro 2, aumentaram os empréstimos bancários ao setor
privado e o déficit de Caixa do Tesouro Nacional atingiu a
maior cifra até então registrada.

A política econ6mica do governo instalado em março

(3) - Lei n9 1 628, de 16.6.1952
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de 1964, teve por prioridade o combate à inflação. Com este
objetivo procurou reduzir a expansão dos meios de pagamen
tos, estabelecendo um teto para os empréstimos oficiais, li
mitando os déficits públicos e selecionando os créditos por
prioridades. O Plano de Ação Econômica do Governo - PAEG -
previu para aquele ano urna taxa de aumento dos meios de pa
gamento, de apenas 70% sobre o nível anterior e o percentu
aI atingido, na realidade foi de 81,6%. A inflação foi de
91,9% contra 81,3% em 1963 (quadro 1).

O Sistema Financeiro Nacional sofreu então urna sé
rle de reformu1ações que dinamizaram o mercado monetário e
creditício, induzindo-o a urna maior 1iquidez.

BC~I!E _BI3L! . TEC-
De 1968 a 1973, a economia atravessou urna fase de

excepcional desempenho, caracteri zada corno a de "o milagre,
brasileiro". Como mostra o quadro 1, a taxa de inflação de
c1inou gradativamente de 25,5%, em 1968, para 15,5%, em 1973,
ao mesmo tempo em que o país cresceu em termos reais a ta
xas superiores a 9%. O estoque de moeda aumentou para fazer
face não só aos empréstimos do Banco do Brasil e dos bancos
comerciais ao setor privado (quadro 2), estimulados pelo de
senvolvimento da atividade econômica do país e pela de1ibe
ração do governo de folgar o crédito, corno também a compra
de reservas internacionais e a outras operações cambiais-
reflexos de um balanço de pagamentos superavitário.

Objetivando alterar as reservas bancárias e, deste
modo, o fluxo do crédito, instituíram-se as Letras do Tesou
no Nacional (4) - LTN - e implementaram-se as operações do
mercado aberto. Anteriormente a estas operações, o controle
do nível de 1iquidez era feito pelos depósitos compulsórios
e os redescontos. Os encaixes compulsórios eram utilizados
no controle quantitativo do crédito e as operações de rede~
conto, na diferenciação das taxas de juros. As operações de
mercado aberto passaram então a se constituir no mais efici
ente instrumento da política monetária, enquanto o redeseo~

(4) - Dec.Lei n ? 1.079, de 29.01.70 e Res. n9 150, de 22.07.70,
do Banco Central.
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to e os encaixes compulsórios passaram a desempenhar a fun
ção de se1etores do crédito para as atividades prioritárias
do governo. O lançamento das LTN e o desenvolvimento das ope
rações de mercado aberto, possibilitaram a formação de re
servas remuneradas de segunda linha e a constituição de um
mercado de troca de fundos entre os bancos, otimizando a u
tilização das reservas voluntárias da rede bancária. O meca
nismo do redes conto seria acionado somente quando esgotadas
estas possibilidades. O financiamento do déficit federal,
que anteriormente era um elemento inflacionário, agiu, nes
ta ocasião, como fator de controle dos meios de pagamento,
através da venda dos titu10s pfib1icos.

A, crise do petróleo, iniciada em outubro de 1973, re
percutiu desfavoravelmente nas contas externas do pais, 1e
vando o governo a tomar as seguintes medidas, com a fina1i
da de de manter as reservas internacionais a niveis elevados,
para poder fazer face aos gastos com a importação daquele
produto: suspender a retenção de 40% do contravalor em cru
zeiros sobre os empréstimos em moeda estrangeira e reduzir
para cinco anos o prazo minimo de permanência de recursos
externos no pais(5); reduzir de 25% para 5% o imposto de
renda incidente sobre juros, comissões e despesas resultan
tes de empréstimo em moeda(6). Apesar da conjuntura interna
ciona1 adversa, o pais cresceu a uma taxa de 9,5%. A infla
ção, entretando, tornou a aumentar, atingindo a cifra de
34,5% (quadro 1).

O que caracterizou o biênio 1974/75 foram os gra~
des déficits do balanço de pagamentos; da ordem de US$ 936
milhões e de US$ 950 milhões (quadro 3), respectivamente,
provocando queda nas reservas internacionais e, conseqtient~
mente, na oferta monetária.

De 1974 a 1979, o governo optou por uma
procurava absorver os efeitos da crise mundial
como meta.prioritária o reequi1ibrio das contas

politica que
e que tinha
externas.Os

(5) - Resolução 273, de 07.02.74, do Banco Central.
(6) - Resolução 305, de 24.10.74, do Banco Central.
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r esu It ado s foram satí sf at ô r i.o s já que o crescimento médio a
nual dos meios de pagamento situou-se em 45%(7), aproximadamente~

Recuperava-se assim o pais da primeira crise do p!
t r ô leo quando adveio uma nova elevação dos preços daquela ma
téria prima, em 1979 e 1980,que, juntamente com o .aumen t.o das
taxas de juros internacionais, tornou a agravar a si tuação !
conômica do pais, o que levou o governo a prever para 1980 uma
taxa de inflação entre 50% a 60%. Para viabilizar tal previsão
a correção monetária foi fixada em 45% e a desvalori zação ca~
bial, em 40%, estabelecendo-se ainda a meta de 50% para expan
são dos meios de pagamento. Na realidade a inflação atingiu
110,2% e os meios de pagamento cresceram de 70,2%.

Dentre os fatores que mais contribuiram para o pro-
cesso inflacionário dos Gltimos anos o que mais interessa'
aos objetivos deste trabalho é o aumento do déficit pGblico,
ligado ao crescimento dos ativos financeiros não monetário~

QUADRO 4 Principais Ativos Financeiros
(participação relativa)

Discriminação 1964 1968 1973 1979 1982·
Ativos monetários 92,0 67,0 43,1 32,5 17,6

Papel moeda em poder
do pGblico 21,0 12,8 7,9 6,5 4,1
Depósito à vista 71,0 54,2 35,2 26,0 13,5

Ativos não monetários 8,0 33,0 56,9 67,5 82,4
Depósito de poupança 1,0 6,7 20,3 23,3
Depósito a prazo fixo 2,5 4,5 12,6 15,9 14,7
Letras de câmbio 4,2 14,3 16,9 7,2 7,4
Letras imobiliárias 2,0 3,0 0,5 0,2
Títulos da divida pú-
blica federal (ORTN
LTN e outros) 1,3 11,1 17,7 20,3 32,S
Títulos da divida pú-
blica Estadual e MUni
cipa1 3,3 4,3

Total 100 100 100 ]00 100
Fonte: Relatórios do Banco Central do Brasil

(7) - Dado calculado a partir do quadro 1.
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No quadro 4, que mostra os principais ativos finan
ceiros de 1964 a 1982, observa-se que a participaçio dos a
tivos monetários declinou de 92%, em 1964, para 17,6%, em
1982, enquanto que os ativos não monetários se expandiram
de 8%, em 1964, para 82,4%, em 1982. Esta situação consti
tuiu-se no principal empecilho do combate ã inflaçio atra
vês da política monetária ortodoxa aplicada pelo governo.

o aumento dos ativos financeiros nio monetários foi
fruto da mudança estrutural do mercado financeiro e um dos
determinantes do aumento da velocidade renda da moeda, que
se manteve praticamente estável atê 1968, apesar das altas
taxas de inflaçio e que, a partir de entio, começou a acom
panhar a expectativa inflacionária. Observou-se que, a velo
cidade passou de 6,2, em 1956, para 7,2, em 1968 e 18,2,
em 1982, refletindo o rápido ajustamento da demanda aos ní
veis mais elevados da taxa esperada de inflaçio.

No capítulo rrr deste trabalho será testada a hipó
tese da maior sensibilidade da velocidade renda da moeda à
taxa esperada de inflaçio.



2 - ASPECTOS HISTORICO-INSTITUICIONAIS DA POLITICA CM1BIAL

Na segunda metade da década de 50 o Brasil entrou
num processo acelerado de desenvolvimento, exigindo uma am
pliação das importações de equipamentos e de "know how" ,
que ultrapassava as disponibilidades da balança comercial.
O mercado internacional não era favorável a uma ampliação
das exportações, tendo em vista a baixa do preço de matéria
prima, decorrente da guerra da Coréia. Esta,situação provo
cava continuados déficits no balanço de pagamentos; precari
edade agravada pela diminuição da entrada de capital estran
geiro, conseqUencia da instabilidade política reinante no
país e da depressão em que se encontrava a economia nacio
nal. CME _SI8L\OTECA

postas em prática, visando ao
o exterior.

Várias medidas foram
equilíbrio das transações com

Em março de 1961 a SUMOC implantou uma reforma cam
bial que modificava quase todas as decisões até então adota
das: as importações parcialmente restringidas desde 1946,
passaram, com raras excessoes, para o mercado livre e unifi
cação das taxas de câmbio foi, em conseqUência, praticamen
te alcançada. Além disso foram eliminados os subsídios con
cedidos, desde 1957, às compras de petróleo, trigo e papel
de imprensa. Tais alterações tiveram, entretanto, pouca du
ração, já que não proporcionaram os resultados previstos. A
política da taxa unificada foi um desestímulo às exportações
que começaram a declinar, acarretando a escassez de divisas.
Para consegui-Ias os importadores pagavam aos exportadores
um adicional "boneco" além da taxa oficial; este ágio era
reajustado de tempos em tempos, de acordo com a política a~
ministrativa, sendo em fevereiro de 1964 incorporado à taxa
de câmbio, por instrução da SUMOC.

Em janeiro de 1962 as importações de petróleo e de

12
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trigo voltaram a ser subsidiadas e as taxas de câmbio a se
rem fixadas, adotando-se desta vez, o sistema de Bretton
Woods que estabelecia taxas fixas por longos períodos. Toda
via, tal sistema só pôde ser mantido até agosto de 1968, em
virtude do alto nível inflacionário, agravado pelas grandes
e esparsas desvalorizaçôes do cruzeiro, dando margem a for"
tes movimentos especulativos de capitais, por parte dos in
ves tidores. Haj a vis to que, no período de de z/64 a agosto/õê,
a taxa de câmbio sofreu apenas três desvalorizações a inter
valos de 323, 454 e 325 dias.

o governo instalado em março de 1964 proporcionou
ao país maior credibilidade internacional e a liberação de
uma maior parcela de recursos externos que vieram atenuar ~
déficits do balanço de pagamentos.

O maior problema relacionado ã taxa de câmbio em pai.
ses com inflação crônica, como o Brasil, é a evasão das re
servas externas, provocada pela sobrevalorização da moeda.
Com o intui to de eliminar o risco cambial e os movimentos'
especulativos decorrentes das grandes desvalorizações, foi
adotado, a partir de agosto de 1968, o sistema de frequentes
minidesvalorizações que, como mostra o gráfico n9 1, da pa
ridade do poder de compra, ajustou-se rnelhoraos níveis de
inflação interna e externa. Os ajustamentos cambiais foram
previstos com base nos seguintes elementos: diferença entre
os preços internos dos países com os quais o comércio é mant í,

do: diferença entre a taxa de juros do país e dos principais mer
cados internacionais; situação do balanço de pagamentos; to
tal das reservas internas acumuladas e, finalmente, posição
da dívida externa. Esta política cambial consolidou o interes
se de abertura do mercado externo e alcançou resultados van
tajosos de 1968 a 1973, que corresponde ao período do "milagre
econômico brasileiro", no qual observou-se excepcional aumen
to das reservas internacionais que, de US$ 257 milhõ~s, em
31.12.68,evoluiram para US$ 6 416 milhões. em 31 ~12. 73 (8) .E~

(8) - Branco, Marta Caste1lo - ANPEC. "IX Encontro Nacional de
Economia". Olinda, dez/198l. VoI. 4 e p . 1468.
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ta situação teve, entretanto, duração efêmera,já que as aI
tas taxas inflacionárias, e a crescente divida externa, con
tinuam sendo, até nos dias de hoje, os maiores problemas da
economia brasileira.

A crise do petróleo, elevando seu preço, e a reces
sao do comércio exterior dos paIses industrializados, em
1974 e 1975, causaram continuados déficits na conta de tran
sações correntes a Entretanto, apesar desta situação de dese
quilfbrio, o governo do Presidente Geisel, de 1974,a 1978,
decidiu, para não prejudicar sua meta prioritária de manter
o curso de crescimento da economia, não eliminar totalmente
a diferença entre as inflações externa e interna através
dos ajustes da taxa de câmbio nominal, que continuou assim
no mesmo ri tmo de desvalorização. BCME _BIBLlOTEC

A equipe econ6mica do Presidente Figueiredo, in5ta
lada em março de 1979, comandada pelo Ministro do Planeja
mento Mário Henrique Simonsen, executou uma política de de
saquecimento das atividades, como estratégia para aliviar a
pressão inflacionária interna e os déficits, já cr6nicos,
das transações correntes. Uma das medidas adotadas foi a de
contensão das importações pela desvalorização cambial, para
compensar a retirada gradual dos incentivos fiscais às ex
portações. Em agosto do mesmo ano o Ministro Simonsen foi
substituIdo por Delfim Netto que se propos a combater a in
fIação, principalmente com o aumento da produção agrícola,
e aplicou medidas antiinflacionárias em todos os setores da
economia, inclusive no setor cambial. Modificou-se a políti
ca adotada até então, que visava sobretudo ao crescimento
da produção, da renda e do emprego, sem se preocupar com o
desequilíbrio das contas externas.

A situação evoluiu de tal forma que, em dezembro de
1979, o governo efetuou uma drástica desvalorização de 30%
na taxa cambial, em relação ao dólar, com o objetivo de au
mentar a competitividade dos produtos brasileiros. Esta brus
ca desvalorização acabou gerando incerteza sobre a evolução
da taxa de câmbio e intensificando a pressão inflacionária,
o que levou o governo a pré-fixar a desvalorização do cru
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zeiro em 401 e a correçao monetiria em 451, para o ano de
1980. Desta forma o governo dava ao tomador de recursos e!
ternos uma garantia quanto ao seu custo efetivo e dissimul~
va as expectativas inflacionirias. Tal política foi mantida
até o mês de novembro e provocou um "atraso" cambial que
culminou numa sobrevalorização do cruzeiro, com reflexos ne
gativos na balança comercial.

No caso·de uma taxa de câmbio valorizada, a quanti
da de de moeda local equivalente a uma unidade de moeda ~~
trangeira é inferior à julgada normal. A valorização cmOOi~
reflete, portanto, no balanço de pagamentos pelos seguintes
motivos: estimula as importaç5es - ji que as aquisiç5e~ de
bens no exterior apresentam custos mais favoriveis; estirou
Ia a saída de capital - porque o dalar esti cotado abaixo
do seu valor real; estimula o turismo no exterior; desest~
mula as exportaç6es e a entrada de capitais de risco. A mo~
da valorizada produz o aumento da procura e a retração da
oferta de moedas estrangeiras, desequilibrando o mercado de
divisas e o balanço de pagamentos.

Conforme dados divulgados pelo Banco Central, a des
valorização percentual do cruzeiro em relação às principais
moedas, em 31.12.80 - 31.12.79, indicam que o cruzeiro era
ainda sobrevalorizado, frente ao yen japonês (83,0%), i li
bra esterlina (65,3%), ao d6lar americano (54,0%), ao d6lar
canadense (52,2%), e, ainda mais, em relação a outras moe
das como o escudo português (44,9%), franco suiço (39,3%),·
xelim austríaco (38,7%), marco alemão (36,4%), lira italia
na (33,9%) peseta espanhola (28,6%). Parte desta sobrev~lo
rização foi compensada por incentivos à exportação de m~nu
~aturados, enquanto as importaç6es, inclusive de petr6leo,
trigo e alguns outros produtos, foram gravadas por uma ali
quota de imposto sobre operações financeiras (IOF), de até
25%. Com o desenvolvimento de uma política mais realista de
câmbio, foi prevista a retirada gradativa dos subsídios: em
01.01.82, o crédito prêmio para a exportação de manufatu~a
dos passou de uma alÍquota de 15% para uma de 9% que foi ~e
duzida para 3%, em 01.01.83, e eliminada em julho do mesmo
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se !iE _S'SLlOTE:C '
ano.

Foi em face desse panorama que o governo resolveu,
após a frustrada maxidesvalorização de 30%, eliminar o atra
so cambial, através de uma política de maior realismo da ta
xa de câmbio, a partir do início de 1981. Assim, o cruzeiro
sofreu, ao longo do ano, 35 desvalorizações em relação ao
dólar americano, ficando mais ou menos no mesmo nível do tn
dice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI). A
vigência das taxas de câmbio foi, em média, de dez dias. Em
1982, foram feitas 39 desvalorizações de aproximadamente
1,7%"

A semelhança do que ocorreu nos anos 50, a década
de 80 pode ser caracterizada pela escassez de divisas, con
trastando com a década de 70 na qual o país usufruiu dere
lativa abundância graças, principalmente, aos empréstimos
externos. Esta escassez pode ter sido provocada, em grande
parte, pelas altas taxas de juros internacionais e pelo s~r
viço da dívida externa herdado dos anos setenta, aliados ao
fraco desempenho do comércio internacional que tem se expa~
dido a taxas muito abaixo do custo da dívida.

Dessa conjuntura adversa resultou uma crise de ~i
quidez que dificultou as importações mesmo dos bens ess~n
ciais. O Banco Central tornou-se incapaz de garantir uma ~e
gra fixa de desvalorização o que desencadeou um processo de
especulação cambial, induzindo ao sub-faturamento das expor
tações, ao super-faturamento das importações e ao ganho com
as altas taxas de juros reais resultantes das aplicações em
títulos (ORTN) com cláusula cambial" As autoridades ficaram
sem saber que indicador de taxa de juros utilizar, se a de
correção monetária ou se a de correção cambial, e se fixa
vam ora numa ora noutra, causando, esta incerteza,prejuízos
no balanço de pagamentos.

~ mister ressaltar que a velocidade de retorno ã
realidade cambial estava, e ainda permanece, condicionada ã
necessidade de captação de recursos externos para o fecha
mento do balanço de pagamentos, pois, ao contratar novos ~m
préstimos estrangeiros, a expectativa de desvalorização da
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moeda é o componente mais importante na previsão dos custos
totais destes empréstimos, na medida em que, uma taxa muito
desvalorizada, ter-se-á que gerar mais cruzeiros para o pa-
gamento da dívida. Outrossim, a taxa cambial no Brasil visa
não só ao equilíbrio do balanço de pagamentos, como também
ao crescimento econômico e à redução gradual da taxa de in
fIação doméstica.

No próximo capítulo será feito um estudo das te6ri
as de análise do balanço de pagamentos, com ênfase na do en
foque nometário que será utilizada no caso brasileiro, tra
balhado no último capítulo.



CAPITULO rr

CONTRIBUIÇOES TECRICAS E EMPIRICAS À ANÁLISE DO BALANÇO DE
PAGAMENTOS

1 - CONTRIBUIÇOES TECRICAS

A" crise econômica norte americana, iniciada em 1929,
propagou-se internacionalmente, atingindo nio s6 as economi
as industriais capitalistas, como tamb~m aquelas pouco de
senvolvidas. A produção das naç6es capitalistas"baixou a nf
veis jamais registrados e assim permaneceu por mais de uma
d~cada. Paralelamente à redução das atividades internas de
cada país, retraiu-se o comércio internacional. Os "proble
mas de equilíbrio do balanço de pagamentos que emergiram
desta situação, começaram a ser estudados sob virios en~o
ques que deram origem a modelos cada vez mais aperfeiçoados~
ficando consagrados na literatura econômica o modelo das e
lasticidades, o da absorção e o monetirio, cada um tentando
explicar, dentro de sua visão própria, os efeitos das varia
ç6es na taxa de câmbio sobre o balanço de pagamentos. Estes
modelos serão estudados a seguir. O das elasticidades e o
da absorção, serão tratados superficialmente, enquanto que
o modelo monetirio, tomado como objeto deste trabalho, será
analisado em maiores detalhes.

1.1 - O Modelo Tradicional das Elasticidad~s

O modelo das elasticidades preconizado por Robinson
(1950), analisa o comportamento do balanço de pagamentos a

18
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través da balança comercial, definida como a diferença en
tre importação e exportação. O volume exportado é função,
tanto do nível de preços dos exportáveis, quanto da renda
externa, da mesma forma que o volume importado depende dos
preços internos dos bens importados e da renda interna. Este
enfoque considera, portanto, o balanço de pagamentos como
equivalente a balança comercial, visto que não leva em con
ta os movimentos de capital.

A variação da balança comercial, expressa em termos
de elasticidade de demanda de importação e oferta de expo!,
tação, pode ser definida da seguinte forma:

Bf = K '[ Vfx

BCME-BIBLlOTECA>

ex (nx - 1) + Vfm nm(em + 1) ]
nm + em (1 - K) ~ex + nx (1 ., K)

sendo,
~Bf = variação da balança comercial em termos de moeda exter

na;
K = queda na taxa de câmbio;
Vfx = valor das exportaçõest em dólares;
Vfm = valor das importações, em dólares;
ex = ~X/X/~phx/phx

portações;
= - ~X/X/~pfx/pfx

exportações;
= ~M/M/~pfm/pfm

po r t açô e s ;

= - ~M/M/~pm/pm
portações.

elasticidade interna da oferta de ~x

x elasticidade externa da demanda de

em elasticidade externa da oferta deim

m elasticidade externa da demanda de im

Consideram-se todas as elasticidades como positivas
em valor absoluto. Uma desvalorização cambial melhora o ba
lanço de pagamentos quando a elasticidade de oferta e dema~
da de moeda externa for maior que zero. De forma simplific!
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da, assumindo-se equilíbrio inicial na balança comercial e
elasticidade infinita de oferta dos produtos de exportação
interna ou externa, o balanço melhora, ou piora, depende~
do, de acordo com a condição proposta por Marsha11-Lerner
(1924 e 1944) de a soma das elasticidades de demanda externa
por exportação e interna por importação, exceder ou nao à
unidade. Deduz-se que, em face de uma desvalorização cambi
aI, quanto maior for a soma das elasticidades, tanto maior
será o efeito sobre o balanço de pagamentos. No entanto, as
elasticidades altas nem sempre traduzem a realidade, visto
que existem países capazes de influenciar nos preços, bem
como grandes grupos impondo seus interesses, a16m de meca
nismos tais como imposição de quotas e tarifas, desti~ados
a reduzir as elasticidades da demanda por produtos importa
dos. BCME _BIBLIOTECA:

Os preços relativos das exportações e das import!
çoes t~m papel significativo neste modelo, já que podemin
duzir ã demanda por produtos domésticos ou importados.

E importante observar que, no tratamento das elasti
cidades, o crescimento da renda externa e a desvalorização
da moeda em épocas de desemprego, afetam o balanço de pag!
mentos positivamente, enquanto que a elevação da renda in
terna o faz negativamente.

Este modelo sofre restrições por nao consid~rar as
conseqti~ncias macroeconômicas de uma desvalorização cambiaL
Realmente, a taxa de câmbio, a taxa de juros, o "nível de de
manda efetiva e o nível de salários nominais, reagem uns "so
bre os outros, de tal forma que nenhum se determina sem que
os outros sejam levados em conta.

Segundo Lerena, (1976) alguns teóricos consideram
que este enfoque foi satisfatório nos anos 30, 6poca da gran
de depressão econômica, quando o desemprego em massa levava
a pensar que a oferta de produtos era perfeitamente e1i~ti
ca, significando que os agentes produtivos estavam disponí
veis para serem acionados a qualquer momento em que a deman
da fosse ativada. Nestas circunstâncias, o mecanismo de des
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valorização funcionaria como um estímulo ã economia. Após a
Segunda Guerra Mundial, o panorama economlCO internacional
modificou-se e as desvalorizações foram então praticadas em
situação de pleno emprego, fazendo emergir os problemas des
cuidados por esses teóricos das elasticidades.

o pensamento de Lerena é compartilhado por Bo Sodersten
(1979) para quem as elasticidades da oferta são maiores quan
do existe capacidade ociosa, permitindo que a produção pos
sa expandir-se a qualquer momento, o que não é viável em é
poca de pleno emprego.

Para Kindleberger, (1974) o modelo das elasticida
des, antes rejeitado por muitos economistas, passou a, ser
aceito ap6s a Segunda Guerra, quando as condições econBmi
cas mundiais começaram a se recuperar da grande depressão
dos anos 30. Para este autor, as elasticidades dependem de
fatores tais como: quantidade de vendedores e porte de cada
um em relação ao mercado, produção e consumo internos, varia
ção de preços, expectativas do mercado e alternativas de co
mércio. Com relação a essas alternativas, nos períodos de
recessão econBmica, em que as elasticidades de demanda e o
ferta são baixas, as medidas de desvalorização cambial nao
t~m razão de ser e as desvalorizações podem prejudicar a ba
lança comercial, diminuindo ainda mais a procura. 56 nos pe
ríodos de prosperidade, em que as elasticidades de oferta e
demanda são altas, caberia a desvalorização cambial como aI
ternativa de incentivo ao mercado~ .

o desenvolvimento acadêmico da economia e as limita
çoes atribuídas ao modelo das elasticidades, deram origem a
novos estudos que, baseados em enfoques mais amplos,levaram
ã formulação de modelos mais evoluídos.

1.2 - O Modelo da Absorção

As restrições feitas ao modelo das elasticidades de
ram origem ao enfoque da absorção que surgiu basicamente eo
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mo um método complementar ao das elasticidades, na presupo
slçao de que uma desvalorização cambial sozinha seria inca
paz de corrigir o déficit no balanço de pagamentos, numa e
conomia plenamente empregadaL

Este modelo oferece uma visio de anilise macroeconS
mica. Explicita as relações das variações da renda e os de
sequilibrios do balanço de pagamentos, levando em conta os
problemas da oferta monetiria, os saldos reais e a ilusio
monetária. Entretanto, não considera os movimentos interna
cionais de capital, estudando o balanço de pagamentos atra
vés da balança em transação corrente.

o modelo da absorção pode ser expresso pela segui~
te identidade:

y = C + I + G + X - M BCt\I!E - BIBLIOTECA'

sendo,
Y = renda nacional,
C = consumo doméstico, incluindo importações,
I = investimento doméstico,
G = gastos do governo com mercadorias e serviços,
X = exportação de bens e serviços;
M = importação de bens e serviços,
A = absorção, total de gastos domésticos (C+I+G),
X - M = balança comercial,
então,

B := Y - A

A identidade, medida em moeda nacional, significa
que a balança em transação corrente é igual à diferença en
tre a renda e a absorção. De acordo com Alexander, (1968)
uma desvalorização afeta o balanço em transação corrente de
duas formas: a) indiretamente, através do efeito que a des
valorização provoca na renda e que a variação desta provoca
na absorção., b) diretamente, através do efeito da desvalo
rização sobre a absorção.

o modelo da absorção conclui que o efeito de uma
desvalorização numa economia plenamente empregada, depende,
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nao das elasticidades, mas do resultado da inflação causada
pela desvalorização sobre o nível de dispêndio relativo à
capadidade produtiva da economia.

De acordo com este modelo, uma desvalorização exer
ce efeito positivo na renda e no nível de emprego, desde que
haja recursos disponíveis na economia. Isto se verifica nu
ma economia com capacidade ociosa pois, uma desvalorização
acarretará aumento nas exportações e, consequentemente, via
processo rnultiplicador na renda nacional. Assim sendo, a ~u
dança na absorção, produzida por uma variação na renda, po
de ser de magnitude maior ou menor, refletindo-se sobre a
balança em transação corrente o resultado desta variação.

Alexander (1968) aponta três efeitos importantes
que se dão sobre a absorção: o efeito da redistribuição da
renda, o efeito da ilusão monetária e o efeito de caixa.

o efeito da redistribuição de renda diz que, devido
ã baixa propensão a absorver, do setor pGblico em compar~
çao com o privado, e considerando-se um nível constante de
vendas, uma desvalorização provoca uma alta nos preços e,
conseqUentemente, uma redistribuição de renda do setor p~!
vado para o setor do governo, tanto mais intensa quanto ~ai
or for a estrutura de impostos. A melhoria da balança em
transação corrente é conseqUência, portanto, da redução da
absorção.

O argumento da ilusão monetária advém da interpreta
çao quanto ao poder de compra nominal. Mesmo tendo em vista
que o aumento da renda será proporcional ou não aos au~en
tos dos preços, os consumidores poderão restringir seus ga~
tos. No caso de redução de gastos, a absorção vai diminuir
e a balança em transação corrente melhorará.

A melhoria da balança em transação corrente via efei
to direto de caixa é possível mesmo a pleno emprego, se a
oferta monetária permanecer constante e se os portadores de
dinheiro preferirem manter algum disponível a um valor real.
Assim, se os preços subirem eles terão que diminuir as des
pesas, isto é, diminuir a absorção. Quando se verifica uma
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alta nos preços e conseqUente baixa dos saldos monetários
reais, os indivíduos vendem seus ativos para adquirir di
nheiro. A oferta de ativos implica na sua queda de preços,
enquanto a taxa de juros se eleva. Os investimentos tornam-
se então reduzidos, reduz-se o consumo e cai,conseqtlenteme~
te, a absorção. Haverá um novo equilíbrio e um nível mais
baixo de absorção.

O efeito provocado pela variação na renda e o efei
to da isulão monetária, afetam o balanço de pagamentos posi
tivamente quando há redução nos saldos monetários e, nega ti
vam~nte, quando se verifica uma redistribuição dos salários
para os lucros, o que pode provocar um estímulo ao investi
mento. Desta forma, os efeitos negativos sobre a absorção
poderão ser parcial ou completamente compensados, d~~nden
do da propensão a inves tir. BCME -BIBLlOT A-

Machlup (1955) fez várias críticas ao modelo da 'ab
sorção. As principais se referem ã alguns aspectos dos pre
ços relativos, da equação fundamental do modelo e do resUl
tado real da balança em transação corrente, aspectos estes
negligenciados no enfoque. Machlup observa que o modelo da
absorção não considera a influência dos preços relativos na
melhoria do emprego das forças produtoras e no efeito subs
tituição, com conseqtlente aumento da renda real. Ob serva tam
bêm que a equação fundamental do modelo supõe ser a renda
real igual ã produção de bens e serviços, em termos monetá
rios, o que não é válido para uma economia aberta. Conside
ra, finalmente, que a balança em transação corrente, em ter
mos reais, pode expressar resultados diferentes em.moeda in
terna, ou externa, o que não é previsto no modelo. Para con
cluir, Machlup aceita o modelo da absorção como complemento
ao modelo das elasticidades e não como um método exclusivo
de análise.

1.3 - O Modelo Monetário
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1.3.1 - Exposição do modelo
Be J!~ -9!RLlOTECA'

Algumas idéias concernentes ã abordagem monetária
do balanço de pagamentos ji se encontrava nos escritos da
escola clássica. Ricardo (1951), por exemplo, observou que
os desequilíbrios externos são resultados de alterações no
mercado monetário. Para ele, "a exportação de moeda metal
pode ser, a qualquer momento e sem nenhum perigo, deixada
aos capríchos dos agentes econômicos C...) porque o dinheiro
vai como qualquer outra mercadoria, aonde mais alto estiver
seu valor, isto é, aonde mais baixo estiverem os preços."
Ainda na sua concepção, a importação de mercadorias tem re
flexos desfavoráveis na balança comercial e e conseqUência
do excesso de dinheiro na economia.

Entretanto, a rigor, o tratamento monetário tem ori
gem nos trabalhos de Hume (1974) sobre a análise do "preço-
fluxo-espécie" C"price-specie-flow") que considera ser a qua~
tidade de moeda de um país, ajustável automaticamente pela
demanda, através de déficits, ou superávits, no balanço de
pagamentos. Hume usa o seguinte exemplo para explicar sua
idéia:

"Supondo-se que o dinheiro da Grã-Bretanha se quin
tuplique em uma noite, os preços dos bens e da mão-de-obra
se elevariam de tal forma que as nações vizinhas nada lhe p~
deriam comprar. Por outro lado, os produtos desses países
seriam tão baratos, em comparação aos da Grã-Bretanha, que
... haveria fuga de capital, até que o equilíbrio de preços
fosse restabelecido e a Grã-Bretanha perdesse a superiorida
de de riquezas que lhe havia proporcionado tais desvanta-
gens."

Hume supunha que, provocada uma inflação interna;
os efeitos dos preços iriam repercutir desfavoravelmente no
balanço de pagamentos, enquanto que uma deflação de preços
lhe seria favorável. Portanto, se um país aumentasse seu su
primento de dinheiro com ouro, os preços subiriam e o bala~
ço de pagamentos seria deficitário. No caso contrário, isto
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~, se o país perdesse ouro, os preços cairiam e o balanço
de pagamentos melhoraria.

Foi com Mudell (1971) e Johnson (1967à 1976) cue oenfo. -
que monetirio se desenvolveu, tomou corpo te6rico e começou
a ser aplicado na análise empírica dos determinantes do n!
vel de reserva internacional. Tamb~m outros au:ores,como R.
Dornbusch, (1974/75), H.G. Grubel (1976), M. V. N. Whitman
(1975), D.S. Kemp (1975), A. K. Swoboda (1976) e M. Mussa
(1974 e 1976) contribuíram muito para o refinamento do tra
tamento monetário.

o modelo monetário representa uma nova ô t í ca de aju~
tamento do balanço de pagamentos. E uma alternativa repova
da diante.dos tradicionais mecanismos de preços relativos,
mecanismos estes já desgastados, porque tratam das transações
exteriores pelos excedentes das exportações sobre as impor
tações, sem considerar as variáveis monetárias. Esta nova
aborgadem analisa o balanço como um todo, refletindo o ex
cesso de oferta, ou a procura excedente, de moeda. Uma das
hip6teses assumidas pelo modelo ~ a de que dada a caracte
rística de longo prazo assumida na teoria do enfoque monetá
rio, existe perfeita mobilidade ~e capital e infinita el~s
ticidade de substituição entre bens. Assim, os preços e as
taxas de juros de todos os países, estarão atrelados uns aos
outros. A moeda pode ser importada, ou exportada, atrav~s
do balanço e sua oferta endogenamente determinada. Desta
forma, as autoridades monetárias controlam, não mais a ofer
ta total da moeda, mas a composição das reservas internaci~
nais e do cr~dito doméstico. A importância do modelo está
na sua simplicidade ao explicar os resultados do balanço de
pagamentos a partir da hip6tese fundamental do equilíbrio
do mercado monetário.

A mensagem básica do modelo monetário, enfatizada
por Johnson (1972),é de que o balanço de pagamentos ~ umfe
nomeno essencialmente monetário. Isto significa que os im
pactos do balanço - conseqtiências de medidas econômicas g~
vernamentais, ou de quaisquer distorções da economia, proV~
cadas pela oferta ou demanda de bens - devem ser analisados
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pelos efeitos sobre os saldos monetários disponíveis. Por
conseguinte, os déficits, ou superávits, regisLrados no ba
lanço, são resultados do processo de reajuste que equilibra
a oferta e a demanda de dinheiro. O excesso de demanda agre
gada, provocado pelo excesso de oferta de moeda, será satis
feita no exterior repercutindo desfavoravelmente no balanço
de pagamentos. O equilíbrio do mercado monetário será res
tabe1ecido na medida em que as autoridades venderem moeda
estrangeira, reduzindo a oferta interna. Por outro lado, um
excesso de demanda de moeda provocará um superávit no balan
ço de pagamentos. Isto se verifica porque os indivíduos,
procurando reconstituir seus saldos monetários, reduzirão
seus gastos abaixo da renda. Desde que permaneça constante
a componente doméstica do estoque de moeda, o excesso de de
manda será satisfeito através da entrada de divisas.

O modelo monetário original pressupõe um país pequ~
no de economia aberta e plenamente empregada, com taxa de
cimbio fixa e oferta de dinheiro ajustada i demanda supo~ta
mente estável - e ainda, a inexistência de políticas de ne~
tralização de reservas a longo prazo. Tal país é considera
do como tomador de preços e taxas de juros no mercado mun
dia1.

O modelo básico de Johnson é o seguinte:
Especifica-se a demanda por moeda como
Md = pf (y , i) (1)

onde,

Md = demanda nominal por moeda
p = nível de preços domésticos
i = taxa de juros
y = renda real

A oferta de moeda (M) é derivada dobalancete conso
lidado das autoridades monetárias e bancos comerciais, as
sim resumido:
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Ativo Passivo
R
OA

M

OL
onde,

= reservas internacionaisR

M
OA =

OL =

= meios de pagamentos
ativos domésticos
passivo não monetirio

Da identidade contábil deduz-se que:

M = R + (OA - OL), ou
D = (OA - OL)
M = R + D (2)

D = crédito doméstico

Assumindo-se equilíbrio no mercado monetirio:

M = Md (3)

Substituindo-se (3) em (2) tem-se:

Md = R + D

R = Md D (4)

Sendo g a taxa de crescimento por unidade de tempo

(gx = l/x dx/dt = x'/x)

Convertendo-se (4) em taxas, obtem-se:

gR = g (Md - D) (5)

mas,

gR = l/R dR/dt
ço de pagamentos

onde dR/dt = B(t) = balan

g (Md - D) = Md/Md-D gMd - D/~~-D gD

Substituindo-se em (5)
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l/R B(t) = Md/R gMd - D/R gD (6)

Como Md = pf (y, i)

gMd = gpf (y , i) = (gp + n Y gy + n i g í )

onde ny e ni representam as elasticidades, renda e juros
da demanda de moeda.

Define-se R/M = R/Md = r assim,

D = Md - R
D = Md 1- -
R R
D = 1 1-R r
D = 1 - r-
R r

Substituindo-se em (6), obtem-se a equaçao final:

gR = l/r (gp + n y gy + n i g i) - 1-r/r gD

Como p~de ser observado na equação final, o resulta
do global do balanço de pagamentos corresponde a variações
nas reservas internacionais, sendo que a taxa de crescimen
to destas reservas é positivamente relacionada ã taxa de
crescimento dos preços e da renda doméstica e negativamente
relacionada à taxa de expansão do crédito doméstico e ã ta
xa de juros.

Da equãção fundamental do enfoque monetirio (eq. 5)

deduz-se que o resultado do balanço de pagamentos é igual ã
diferença entre a demanda e a oferta de moeda, resultante
de alterações do crédito doméstico. Assim sendo, um déficit
é conseqUência de uma política de expansão do crédito domé!
tico, ou do desentesouramento· da moeda, ou de uma combina
çao destes dois fatores. Opostamente, um superivit será en
tão produzido pela restrição do crédito, ou pelo entesoura
mento da moeda, ou ainda, por estes dois elementos combina
dos.
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De acordo com Johnson, o descontrole monetirio nio
é a causa única dos desequilíbrios do balanço de pagamentos ,
tão pouco uma política monetiria adequada seria a única for
me de se combater estes desequilíbrios: fatores reais, nao
mone t âr í os . também afetam o resu Itado do balanço. Missa (1974)

tal como Johnson, define o balanço de pagamentos como um fa
to essencialmente, mas não exclusivamente, monetirio: racio
cínio este desenvolvido, igualmente por Swoboda (1976).

As hipóteses fundamentais do modelo monetirio pre~
supõem, pois, a existência de uma demanda de moeda estável
e o equilíbrio no mercado monetirio. Assim sendo, as varia
ções em fatores reais afetam o balanço quando provocam modi
ficações na oferta, ou na demanda de moeda & OTECA

BCME-BIBLI
·A rigor, este modelo apresenta as seguintes caracte

rísticas dis~intas das teorias anteriores: explica o balan
ço de pagamentos através do resultado global, sem formular
hipóteses sobre o comportamento das demais contas componen
tes; realiza uma anilise centralizada no equilíbrio do esto
que de moeda - ao contrário dos outros modelos que se ba
seiam no ajustamento dos fluxos; oferece um tratamento de
longo prazo aos desequilíbrios externos.

A característica mais importante do modelo monetâ
rio, é a relação que se estabelece entre o resultado do ba
lanço de pagamentos e as variações do crédito doméstico, o
que se constitui numa novidade, pois o relacionamento comas
variações da renda, da taxa de juros e do nível de preços,
já era postulado pel6 enfoque das elasticidades e da abs~r
ção. O enfoque monetário prevê que cada uma destas variiveis
(renda, taxa de juros e nível de preços) têm, sobre o balan
ço, um efeito contrário ao esperado nas teorias tradicio
nais, nas quais o resultado do balanço esti inversamente re
lacionado às variações da renda - visto que um aumento des
ta variável implica na expansão das importações apenas, e
não também das exportações - e ã taxa de inflação - consid~
rando que a elevação do nível de preços diminui a competi
vidade dos produtos domésticos -, e diretamente relacionado
à taxa de juros - porquanto o aumento desta taxa provoca uma
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convergência de capitais. Acreditavam as teorias tradicio
nais que, independente da contração, ou da expansão do crê
dito doméstico, o balanço de pagamentos pudesse apresentar
desequilíbrio permanente quando a economia interna estive~
se crescendo continuamente; quando os preços estivessem sem
pre em ascensão; ou ainda, quando a taxa de juros mudasse
constantemente. Tal raciocínio, com relação especificamente
ao crescimento econômico, encontra contradição considerando-
se o exemplo de países como a Alemanha, França, Itália, Au~
tria, Holanda e Peru, que, ap6s a 11 Guerra Mundial, conse
guiram obter superávits nas contas internacionais concomitan
temente com um acelerado ritmo de desenvolvimento.

Na abordagem monetária considera-se que qualquer de
sequilíbrio do balanço de pagamentos é de natureza transitª"
ria quando nao for causado por uma expansão do crédito domês
tico. Esta conclusão deriva da hip6tese de estabilidade do
mercado monetário, que integra a equação fundamental do mode
10. Assim, um desajuste gerado por um excesso de oferta, ou
de demanda de moeda, será passageiro, desde que tal excesso
nao seja realimentado.

O modelo monetário desenvolve uma teoria de ajuste
autoniático,preconizando que qualquer desequilíbrio no balan
ço, ou alteração no nível de trocas, resulta de modificação
temporária na quantidade desejada de moeda, em relação aos
saldos monetários reais. Ao tentar se desfazerem dos seus
disponíveis, as pessoas gastam além da renda, gerando um ex
cesso de oferta de moeda; inversamente, quando as pessoas
tentam reconstituir seus haveres, os gastos se reduzem abai
xo da renda, dando origem a um excesso de demanda de moeda.
Este mecanismo provoca, no balanço de pagamentos, situações
de déficits ou de superávits, que poderão ser transit6rias.
dependendo da política monetária.

1.3.2 - Efeitos das variáveis relevantes



32

a - Efeito da renda: BCME-BIBL OTECA

Para o enfoque monetário, o crescimento da economia
melhora o balanço de pagament6s, considerando-se que quando
a renda real sobe, o desejo de liquidez da comunidade aume~
ta, provocando a diminuição das despesas que vão se situar
num nível abaixo da renda. ConseqUentemente, as importações
caem e os excedentes exportáveis aumentam. Haverá, então,
a acumulação de ativos monetários, via balanço de pagamen
tos, desde que o Banco Central não adote uma política libe
ral de crédito. A acumulação de reservas estrangeiras provo
cará aumento na oferta de moeda e, assim, o equilíbrio e
restaurado.

b - Efeito do crédito doméstico:

Numa economia aberta, o enfoque monetário considera
que a oferta de moeda se ajuste i demanda através do balan
ço de pagamentos, ocorrendo este fato porque as autoridades
monetárias não t~m controle direto sobre a oferta nominal
de moeda, mas sim sobre o crédito doméstico e, conseqUente
te, sobre o balanço de pagamentos. Atuando através da poli
tica de crédito, as autoridades determinam "ex-ante" quanto
deve ser o montante de moeda interna e externa do país, en
quanto variando seus gastos relativamente ã renda, é o pú
blico quem determina a quantidade nominal "ex-post" de moe-
da. Uma expansão do crédito acima da demanda de moeda, afe
ta negativamente o balanço de pagamentos, ao passo que uma
expansão inferior i demanda, melhora o balanço.

A expansão do crédito doméstico eleva o estoque de
moeda, provocando maiores gastos e déficits no balanço de
pagamentos. As reser as internacionais cairão até que ° ni
vel desejado de moeda seja alcançado. Nesta linha de racio
cínio, uma redução do crédito doméstico levaria a uma acumu
lação de reservas estrangeiras.
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o Banco Central pode influenciar a demanda e a ofer'
ta de moeda através do crédito doméstico, mas jamais compe~
sar um déficit permanente do balanço de pagamentos, sob p~
na de exaurir as reservas internacionais. A longo prazo a
capacidade de se continuar esterilizando os déficits é limi
tada pelo estoque de moeda externa. Por outro lado, as auto
ridades monetárias para não esgotar o estoque de ativos do
mésticos na hipótese de um superávit constante no balanço
de pagamentos, terminariam por esterilizar o aumento de di
visas através da contração do crédito.

c - Efeito dos preços:

Num regime de cimbio fixo - supondo-se que a teoria
da paridade do poder de compra procede -, a elevação dos pre
ços internacionais provoca aumento nos preços internos e na
demanda de moeda. Os indivíduos reduzirão seus gastos, pro
curando recompor seus ativos e haverá superávit no balanço
de pagamentos. O acúmulo de moeda internacional expandirá
o estoque de moeda até restabelecer-se o equilíbrio.

Martone, (1974) tratando da teoria do balanço de pa
gamentos no enfoque monetário, observa que as políticas eco
nômicas se refletem no balanço através dos seguintes efei
tos: "efeito liquidez", provocado pelo ajustamento entre a
oferta e a demanda de moeda, sendo reflexo da política cre
ditícia; "efeito preço", que atua sobre a balança de comér
cio e resulta da diverg~ncia de preços internos e externos,
influenciad(),portanto, pela política cambial; "efeito ju-
ros", que atua sobre a balança de capital e é causado pelo
diferencial entre a taxa doméstica de juros e a taxa mundi
aI. O "efeito liquidez" configura a essência do enfoque mo
netário, agindo no sentido de regular o fluxo de reservas
ou o balanço de pagamentos como um todo~

Num regime de taxa fixa de cimbio, o enfoque monetã
rio considera que: a) o desequilíbrio do balanço de pagamen
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tos é provocado pela contração da demanda, ou da oferta de
moeda; b) uma política de expansão, ou de contração da ofeE
ta de moeda, através de ativos domésticos superiores às a!
terações da demanda, causa desequilíbrio externo; c) o des!
quilíbrio do balanço de pagamentos provocado pela expansão
contínua do crédito doméstico, não pode ser corrigido auto
máticamente.

SCMC" S''- - - ,BL10TECA

1.3.3 - A taxa de câmbio no modelo monetário

Muito embora o modelo básico de Johnson pressuponha
um regime 'cambial de taxa fixa, em alguns períodos esta ta
xa se torna inadequada, sendo necessirio alterar seus pata
mares. A análise do impacto das alterações cambiais sobre o
balanço de pagamentos é muito simples na visão do modelo mo
netário, uma vez que este enfatiza o valor real dos saldos
de caixa.

Ao estudar os efeitos das variações da taxa de cam
hio sobre o balanço de pagamentos, as teorias tradicionais
divergem do enfoque monetário, primeiro porque atribuem à
taxa de câmbio um preço relativo à produção domésti~a, ese
gundo, porque assumem que a taxa ê determinada no mercado
pelo fluxo de fundos. No enfoque monetário, acredita-se que
uma desvalorização cambial afeta os preços relativos, mas
que o seu impacto sobre o balanço de pagamentos ~ exercido
através da demanda de moeda. Admite-se que uma desvaloriza
ção cambial provoque a elevação dos preços internos e o au
mento da demanda de moeda, gerando um fluxo de reservas pa
ra o país. Neste caso, a melhoria do balanço de pagamentos
ê conseqUência, não da mudança dos preços relativos mas da
alteração que estes provocam na demanda de moeda: rompido o
equilíbrio monetário, a redução dos gastos, resultante do
aumento da demanda de moeda, melhora o balanço de pagame~
tos, acumulando reservas internacionais. conseqUentemente,
a oferta monetária aumenta. Assim sendo, a demanda e a ofer
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ta nominal de moeda vao se igualar a um nível mais alto. En
tretanto, o equilíbrio do mercado monetário real não se mo·
difica.

Supondo-se que a paridade do poder de compra se ma!
tem, uma desvalorização cambial acaba por provocar aumento
dos preços internos em relação aos preços externos. E evi
dente que, a preços mais altos, a demanda nominal de moeda
aumenta, desequilibrando o mercado monetário, o que resulta
numa redução de gastos e num superávit no balanço de pag~
mentos. Em termos reais~ uma elevação dos preços domésticos
diminui o estoque real de moeda em relação ã demanda. Dessa
forma a população se vê forçada a diminuir os dispêndios,
resultando daí a reconstituição do nível de moeda real. e,
conseqtientemente, um superávit no balanço de pagamentos. A
resultante acumulação de reservas irá aumentar o estoque de
moeda até que cesse o superávit do balanço de pagamentos.

No que concerne aos efeitos das modificações da ta
xa cambial, o modelo monetário considera o seguinte:

a) numà desvalorização cambial o nível de preços se
eleva, reduzindo, conseqtientemente. o poder aquisitivo da
quantidade de moeda existente. Como jâ foi observado no item
anterior, as pessoas, na procura de reconstituir seus dispo
níveis, reduzem os gastos em relação ã rendá real, ocasio
nando o aumento da demanda de moeda.

b) os efeitos reais da desvalorização
a longo prazo, posto que o superávit do balanço
tos provoca o aumento da oferta monetária.

desaparecem
de paga~en

c) a desvalorização cambial tendo como objetivoau
mentar o estoque de reservas do país, pode também financia~
temporariamente. um déficit público mediante a redistribui
ção de recursos privados para o setor público, como dec~r
rência de seus efeitos inflacionários~

Segundo fundell (1968), nos países em desenvolvimen
to, nos quais o ritmo de crescimento é alto, o aumento da
renda real gera o a ento da demanda de moeda. Se não hou
ver expansão do cré ito doméstico, o rápido crescimento da
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renda vai provocar um superávit no balanço de pagamentos,ou
um reajuste da taxa de câmbio, de modo que as flutuações da
renda afetam o balanço de pagamentos e a taxa de câmbio,des
de que modifiquem a demanda de moeda. Quando há um excesso
de demanda de moeda, resultante da expansão da renda real e
o governo não permite alteração nas reservas internacionais.
o equilíbrio terá que ser restabelecido com uma taxa de câm
bio valorizada ..

BCfv1E - BIBLIOTECA
1.3.4 - Críticas ao modelo monetário

Malan (1977) critica as hipóteses simplificadoras
do modelo monetário, baseando-se em Johnson que reconhece
a necessidade de que algumas das hipóteses do modelo sejam
relaxadas, para que ele se torne empíricamente mais relevan
te. Seu pensamento, tomado por Malan, é o seguinte:"Um mo de
10 mais realista e empíricamente mais relevante do meu po~
to de vista deveria envolver as hipóteses seguintes":

1 - "Considerar imperfeita a substituição dos bens
domesticos pelos estrangeiros, bem como dos bens domésticos
comercializáveis pelos não comercializâveis; sendo assim,
uma política relativamente inflacionária poderia levar ao
deslocamento de recursos dos bens comercializáveis para os
TIao comercializáveis.

2 - Consider~r imperfeita a substituição do crédi
to externo pelo crédito domestico; sendo assim, uma políti
ca monetária restritiva, tornaria difícil, ou impossível,
financiar a atividade domestica, resultando daí uma situa
ção de desemprego". (Johnson, 1972)

mentam. mais na

de Malan é dirigida ã aplicação do modelo
brasileiro, por ser o Brasil uma naçao s~
e caracterizada por mercados imperfeitos.
contudo, que os estudos de Malan se funda

balança comercial do que no balanço de p!
todo ..

A crítica
monetário no caso
miindustrializada
Deve-se observar,

gamentos como um
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Outro estudo que carece ser mencionado, foi desen
volvido por Martone (1978), que observa o seguinte: 1 - o m~
delo monetirio ~ insuficiente para analisar problemas a cu~
to prazo, do balanço de pagamentos, aqueles que têm origem
na variação de preços relativos; 2 - o enfoque monetirio
tem cometido o equívoco de afirmar que um desequilíbrio no
balanço de pagamentos envolve desequilibrio de estoque no mer
cado monetirio quando este desequilíbrio pode ser apenas de
fluxo; 3 - a abordagem monetiria oferece a visão do balanço
como um todo e, assim, omite o problema da composição do ba
lanço entre conta corrente e conta de capital, na medida em
que o resultado global não deixa transparecer os resultados
particularizados, o que pode levar a interpretações erradas
de uma situação insustentivel a longo prazo.

Tamb~m Lemgruber (1978) observa que o modelo moneti
rio, - adequado para anilise de longo prazo-, pode resul
tar nos seguintes paradoxos, quando aplicado na anilise de
curto prazo: contradizer a visão convencional do efeito de
renda real e de preços internos sobre a balança comercial;
desconhecer o efeito das altas taxas de juros na entrada de
capitais, al~m de desconsiderar o aperto do cr~dito no com-
bate i inflação. Com relação ao efeito transit6rio das des
valorizações, o enfoque monetarista não leva em conta asim
plicações dos modelos de com~rcio exterior, que dão ênfase
i elasticidade dos preços das exportações e importações.
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As análises empíricas dos determinantes da oferta
monetária sobre o balanço de pagamentos se desenvolveram a
partir dos estudos teóricos de Mundell e Johnson. Dentre os
trabalhos realizados destacam-se os seguintes, apresentando
todos os mesmos atributos básicos.

Guittian (1976) testou o modelo monetário na Espanha,
no período de 1955 e 1971, dividindo seu estudo em duas ~t!
pas: na primeira comparou a conta corrente do balanço de p!
gamentos e o balanço de pagamentos como um todo, com dez de
finições de expansio do cr~dito dom~stico; na segunda compa
rou o resultado do balanço de pagamentos com a taxa de cim
bio, os preços dom~sticos, a renda interna e as dez defini
çoes de expansio do crEdito dom~stico. Os testes procuravam
medir a importância do cr~dito nos resultados do balanço de
pagamentos.

Das dez. definições de crEdito domEstico utilizadas
por Guitfian, quatro sio associadas ao cr~dito do Banco Cen-
tral e seis a cr~ditos dos bancos comerciais.

No primeiro teste, das dez definições de cr~dito do
mê st í co , seis explicaram o resul tado da conta corrente do b.a
lanço de pagamentos, com o coeficiente de determinaçio,R2,
variando de 0,65 a 0,90; para o balanço total o R2 variou de
0,56 a 0,93. Os testes de Student (t) mostraram significân
cia dos coeficientes estimados a um nível de 5%. Em resumo,
os resultados destes testes apontaram forte relaçio entre
as contas externas e a expansio do cr~dito dom~stico do Ban
co Central e do crEdito líquido dos bancos comerciais •

.0 segundo teste, os melhores ajustes se verifica
ram ainda com relaçio ã expansio do cr~dito do Banco Central
e bancos comerciais. As outras variáveis nio explicaram ~a
tisfatoriamen e as con as externas.

38 '.
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Guittian concluiu que uma desvalorização cambial só
terá efeito permanente sobre o balanço de pagamentos quando
reforçada por uma política monetária. Os testes refletiram
a importância da componente interna da oferta de moeda na
determinação dos resultados do balanço de pagamentos. Do
ponto de vista de política econômicat como as autoridades
podem controlar esta variável, a constatação de Guittian ê
de extrema importância. Desse modo, uma política restritiva
ao crédito doméstico seria uma forma de se combater os dese
quilíbrios externos.

Zecher e Wilford (Mimeo) examinaram o efeito que o
excesso de demanda por moeda determinou no balanço de paga
mentos do México, no período de 1955 a 1974, baseados no mo
delo de Johnson. Os resultados demonstraram consist~ntia
com o modelo monetário do balanço de pagamentos.

Os autores observaram que o período de 1970-74 foi
de instabilidade econômica no México, com elevadas taxas de
inflação e movimentos na taxa de câmbio. Por esta razão, n~
ma segunda fase, dividem a série em dois subperíodos; 1954/
65 e 1966/74, e aplicam o teste de Chow. Os resultados obti
dos mostraram que nao houve rompimento na série.

Zecher (1976) em outro trabalho realizado na Austr~
lia, no período de 1950 e 1971, demonstrou que o fluxo de r~
servas é um importante fator na determinação do estoque de
moeda. As evid~ncias empíricas da sensibilidade deste fluxo,
com relação is variáveis renda, preços, taxa de juros e crê
dito doméstico, fora~ consistentes com o tratamento mon&ti
rio ao balanço de pagamentos.

Girton e Ropper (1977) aplicaram o modelo monetário
no Canadá, no período de 1952/74, sendo os pioneiros em ~e
laxar a hipótese da taxa fixa de câmbio, preconizada pelo mo
dela. Neste trabalho utilizaram a variável composta r_e(lT
que dá condição para que o modelo seja testado tanto em ea

(1) - onde "r" é a ariação percentual das reservas em rela
ção aos eios de pagamento e "e", a variação percentu
aI da taxa é ia anual de câmbio. -
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sos de taxa fixa como flexível. Girton e Ropper concluíram,
através deste trabalho, que qualquer acréscimo ao crédito
doméstico induz a uma igual redução de reservas ou a uma
igual depreciação cambial.

-Connoly e Silveira (1979) aplicaram a versao de
Girton e Ropper no Brasil, no período de 1955/i5, e chegaram
a id~ntica conclusão. Outro trabalho utilizando essa versão
foi realizado por Eliana Cardoso e Rudiger Dornburscn, no
Brasil, período de 1958/78. BCME _BI'::JLlOTECA

Bijan Aghevli e Mohsin Khan (1977) testaram o enfo
que monetário do balanço de pagamentos, através de uma "cross -
sectional" de 39 países em desenvolvimento. Na realização
dos testes, a demanda real de moeda foi definida em função
do nível de renda real interna, da taxa de juros interna e
da taxa de inflação, na hipótese de uma relação positiva en
tre a renda e a demanda de moeda, e negativa entre a taxa
de juros e a taxa de inflação. Os autores expressaram o re
sul tado do balanço de pagamentos em função dos seguintes el~
mentos: nível de preços, renda, taxa de juros, inflação,mu!
tiplicador monetário e crédito doméstico.

Os coeficientes estimados da equação do modelo apr~
sentaram o sinal esperado e, com exceção do multiplicador,
todos foram significantes a 5%. Os coeficientes positivos en
contrados para o aumento dos preços e do nível da renda,
confirmaram a posição do enfoque de que uma economia em
crescimento favorece o balanço.

Connoly e Taylor (1976) estudando os efeitos
desvalorizações ocorridas no período de 1959-70, em
em desenvolvimento e de economia aberta, verificaram
as pequenas desvalorizações, quando acompanhadas de
restrições do crédito, asseguravam uma melhoria no
de pagamentos e que afetavam mais o nível de preços
comercializá eis do que o nível de preços global da
mia.

de 18•.pa1ses
que

baixas
balanço
dos bens

econo

Genberg (19 4) comparou os três modelos - das elas
ticidades, da absorção e o monetário - analisando 17 des
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valorizações cambi~is ocorridas entre 1957-69, em países em
desenvolvimento. Usando o método ordinário dos mínimos qua
drados, observou que o modelo monetário, a partir das evi
dências empíricas, é o mais indicado para explicar os efei
tos das desvalorizações cambiais sobre o balanço de pagame~
tos. Sua forma deriva da simplificação encontrada através
das alterações da demanda de moeda, via aumento ou redução
dos preços, da renda e dos juros.

Com base nesse instrumental, estudar-se-á o caso ora
sileiro de 1961 a 1982, no pr6ximo capítulo.



CAPrTULO 111

o BALANÇO DE PAGAMENTOS DO BRASIL 1961-1982

1 - COMPORTAMENTO DO BALANÇO DE PAGAMENTOS DE 1961 a 1982
BCME -BIBLIOTECA

o modelo brasileiro de desenvolvimento econômico tem
tido como meta prioritária o crescimento da economia através
da expansão do mercado interno, beneficiado pelas tra~sações
internacionais. Tem-se baseado no conceito de que as impoE
tações propiciam a absorção de melhor tecnologia e as expor
tações a expansão da produção, pela conquista de novos mer
cados. Considera-se que as exportações elevam a capacidade
de importar e o nível de investimento do país e que o aumen,
to da produção beneficia a taxa de emprego e reduz os custos
dos produtos, melhorando sua competitividade no mercado.

A política econô~ica externa, visando a acelerar o
desenvolvimento mediante a absorção da poupança externa,tem
empregado es tra tégias que procuram incen tivar as exportações,
manter um nível adequado de reservas e administrar a dívida
externa. Dentro dessa linha tem sido da competência do Ban
co Central conduzir a política monetária de forma a que os
continuados superávits do balanço de pagamentos não venham
a prejudicar a consecução dos objetivos governamentais.

Uma análise do quadro 3 mostra que o balanço de p~
gamentos do Brasil teve um comportamento superavitário em
quase todo o período de 1961 a 1982, com excessão dos anos
marcados pela udança política do país e pelas crises ~co
nômicas inter acionais.

Os éfi" s registrados no biênio 1962/63 podem ser
atribuídos ã s"- a ao de instabilidade política e econômica
que o país a ra-es o aqueles anos, que culminou com a irts

42
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talação do governo de 1964, e do ano de 1967, ã baixa entra
da de capitais estrangeiros, não suficiente para cobrir o
resultado negativo da conta relativa a serviços.

o período de 1974/75 foi marcado pela crise do pe
tróleo. A Guerra do Oriente Médio, em outubro de 1973, e a
crise econômica internacional que a sucedeu, atingiram o Era
si1 no momento em que a política de abertura econômica para
o exterior se encontrava em fase de amadurecimento. Os efei
tos desses acontecimentos fizeram-se sentir diretamente no
balanço de pagamentos, em razão de um aumento de 232% no
custo médio das importações de petróleo, o correspondente
a uma elevação de preços de, aproximadamente, quatro vezes,
o que contribuiu, sobremaneira, para o substancial incremen
to nas importações (+104,2%); em 1974. O desenvolvimento
harmônico do setor externo da economia brasileira que vinha
sendo consolidado desde 1964, sofreu assim um brusco rompi
mento.

Uma nova crise provocada pelo aumento dos preços do
petróleo, pelo abandono da estrutura unificada de preços,
praticada pelos países membros da OPEP e pela situação fi-
nanceira internacional, adveio em 1979, interferindo signi
ficativamente no resultado deficitário daquele ano e do ano
seguinte. Em 1982 o déficit aumentou sobremaneira, em conse
qtlência da dificuldade de captação de recursos externos.

Analisando os itens do quadro n9 3 que compoem o
balanço de pagamentos, observa-se que a balança comercial
(item A) apresentou resultado positivo, de um modo geràl,
até 1970, e que a partir de 1974 registrou déficts, em con-
seqtlência da crise do petróleo e do aumento dos custos das
matérias primas essenciais ã manutenção do ritmo de desen
volvimento do país, e ainda, da valorização do dólar e das
baixas cotações dos "commoditties" no mercado internacional
ocorridas em 19 9/80. Os resultados positivos de 1981/82 re
fletem o esforço do governo em dinamizar as vendas para o
exterior, muitas ezes até em prejuízo do mercado inter-
no •.
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o item referente a transações correntes, resultante
das contas da balança comercial, dos serviços e das transfe
rências líquidas, apresenta-se quase sempre deficitário, em
decorrência, principalmente, da posição sempre negativa do
item relativo a serviços, aumentado sobremaneira pelo paga
mento de juros da dívida externa.

Com relação i entrada de capital do exterior (item
E), observa-se uma elevação gradativa a partir de 1968, até
1981, causada pela credibilidade a1cançada pelo país naqu!
le período. Estes recursos externos vêm dando cobertura aos
déficits das transações correntes e melhorando o resultado
do balanço de pagamentos.

1.2 - Os impactos dos choques extern~s

A seguir tentar-se-á, a partir de SUposlçoes simpl,!.
ficadoras, fazer uma avaliação quantitativa do impacto do
aumento do preço do petróleo na balança comercial, da dete-
rioração dos termos de troca e, finalmente, do endivida~en
to adicional do país, provocado pelo aumento das taxas .de
juros.

Como foi dito no início deste capítulo, os vultosos
deficits da balança comercial, registrados nos períodos de
1974/75 e 1979/80, resultaram, principalmente, dos aumentos
do preço do petróleo. Pode-se avaliar o impacto destes au
mentos indagando sobre os gastos brasileiros com as mesmas
quantidades do petróleo, se os preços tivessem apenas acom
panhado a inflação mundial. Esta hipótese e apresentada na
tabela n9 1:
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TABELA 1

IMPACTO DO PREÇO DO PETRCLEO SOBRE O DEFICIT DA
BALANÇA COMERCIAL

Anos
Import. de
Petróleo
Bruto
US$ milhões
(realizada)

(1)

.Taxade
inflação
mundial

Variação per
centual nos
preços de pe
tróleo bruto

5 = 1-4
Importa<ião
de petroleo
bruto *
(corrigida)

Diferença

(2) (3) . (4) (5)

1973
197.4

1979
1980

606
2558
6246
9372

9,6
15,1

14,3
13,0

27,3
232,1
33,7
67,4

524
887

5340
6326

82
1671

906
3046

* Valores que seriam obtidos se o preço do petróleo tivesse
acompanhado apenas a taxa de inflaçao mundial e se as quan
tidades compradas tivessem sido as mesmas.

Com se verifica, a crise do petróleo iniciada em
outubro de 1973, determinou, naquele ano, urna perda estima
da em US$ 82 milhões no balanço de pagamentos, conforme a co

. -
luna 5. Em 1974 o Brasil pagou aos pafses produtores de p~
tróleo um total de US$ 2558 milhões (coluna 1), em virtude
de os preços daquela matéria prima haverem quadruplicado. Cor
rigidos, os gastos seriam de US$ 887 milhões (coluna 4),pr~
piciando urna economia de US$ 1671 milhões (coluna 5). Nos a
nos seguintes houve um dispêndio adicional de US$ 906 milhões.
em 1979, e de US$ 3046 milhões, em 1980. Se os preços tiVe~
sem acompanhado os nfveis da inflação mundial, e se as qUa!!
tidades importadas fossem mantidas, os gastos teriam ficado
em nfveis bastante inferiores aos que foram regis~rados na
realidade, corno mostra a coluna 4.

Os perfodos de crise do petróleo e do mercado finan
ceiro internacional abalaram também os nfveis de relações de
troca da econo ia brasileira. Poder-se-â formular a seguin-.
te indagação C:Oi relaçãoà deterioração dos termos de intercâm
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bio do mercado, excluindo-se o petróleo: Quanto o país dei
xou de captar em divisas, em função da perda de competit!
vidade dos seus produtos de exportação com relação aos pr~
dutos de importação? A tabela n ? 2 apresentada a seguir, mos
tra estes valores registrados na coluna 4.

TABELA 2

DETERIOP~ÇÃO DOS TERMOS DE INTERCÂMBIO NO
MERCADO BRASILEIRO

Anos
Exportações Relações de Exportações Diferenças
realizadas trocas (exclu corrigidas* 4=3-1
US$ milhões sive petróleo US$ milhões US$ milhões

1973=100
(1) (2) (3) (4)

6199 100 6199 O
7951 95 8369 418
8670 93 9323 653

10128 104 9738 390
12120 122 9934 2186
12659 102 12411 248
15244 99 15398 154
20132 93 21647 1515
23293 87 26774 3481
20175 84 24018 3843

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

* Coluna 3 - Valores que seriam obtidos se os termos de in
tercâmbio não se tivessem deteriorado e se as
quantidades exportadas fossem as mesmas.

o país deixou assim de acumular divisas no montante
de US$ 418 milhões, em 1974, e de US$ 3843 milhões, em 1982.
Vale ressaltar que no tri~nio 1976/78, as relações de troca~
foram favoráveis.

o ~umento das taxas de juros no mercado internacio
na1 acarretou a ele ação da dívida externa. No período de
1979/82 a taxa a 'prime rate" atingiu, em média, 16%, sendo
que s6 no ano e 9 O alcançou o patamar de 21,5%.
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Supondo-se uma taxa de 10%, indaga-se qual foi o en
dividamento adicional do País, provocado por taxas acnna des
te limite. Esta suposição é apresentada na tabela a seguir:

TABELA 3 BCME -B!9L/OTECA

ENCARGO ADICIONAL SOBRE O ENDIVIDAMENTO EXTERNO DO BRASIL

US$ milhões
Dívida Dívida Serviço da Serviço da
corrente corrigida dívida - dívida - Diferença

Anos ã taxa de juros 1íqui juro~ 1íqu! 5=3-410% dos reais - dos a taxa
de 10%

(1) (2) (3) (4) (5)

1979 40215 39191 4186 3162 1024
1980 46934 43518 6311 3919 2392
1981 53904 45671 9169 4352 4817
1982 66204 51185 11353 4567 6786

A tabela n? 3 mostra que ~m 1979 o encargo adicional
foi de US$ 1024 milhões e, em 1982, de US$ 6786 mi1hões,ou
seja 562,7% a mais.

1.3 - Variações nas Reservas

1.3.1 - Apresentação do modelo de Girton e Ropper aplicado
ao caso brasileiro.

A presente versao é para analisar as variações nas
reservas internacionais e nas taxas de câmbio; será aplica
da uma versão adaptada do modelo de Girton e Ropper (1977),
coerente com as formulações- apresentadas por Cardoso e
Dornbusth (1980) para o caso brasileiro. Tal versio resulta
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dos seguintes pressupostos:
A ofer~a de moeda deriva da consolidação do balance

te das autoridades monetárias e bancos comerciais, cuja for
ma mais simples é:

Ativo Passivo
(R) Reservas Internacionais
(DI) Ativos Domésticos

(M) Monetário
(N) Nio Monetário

Da identidade contábil deriva-se que:
M = R + (DI - N) = R + D (1)

onde,
IY=DI.-N

BeME _BIBLIOTECA.

D representa o cr~dito doméstico do sistema bancário como
um todo e M repiesenta a ofert~ de moeda (moeda em poder
do pablico mais dep6sitos i vista nos bancos comerciais).

Na especificaçio da demanda monetária utiliza-se a
forma funcional abaixo , equivalente âque La proposta por Cagan
(1956 )

Md = aPY 13e a i . (2)

onde,
Md = demanda por moeda
P = nível de preços domésticos
Y = renda real
i = taxa esperada de inflação
a = elasticidade renda > O
a = coeficiente da taxa esperada de inflação > O
e = base dos logaritmos neperianos.

Considerando-se equilíbrio no mercado de moeda:

15 ::. td (3)

S bsti indo-se (I) e (2) em (3) tem-se:

+
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Supondo-se que a teoria da paridade do poder de com
pra é procedente, tem-se:

*P = E.P (5)

onde,
E = taxa de câmbio

* = nível de preçosP
P = nível de preços

externos
domésticos

SeNTE:-S!8lfOTE'C4

Substituindo-se (5) em (4) vem,

R + D = E. P * Y 8 e a i (6)

Logaritmizando-se (6) e derivando-se a expre~
sao resultante com relação ao tempo obtem-se:

* ""l/R+D dR/dt + l/R+D dD/dt = l/E dE/dt + l/P dP/dt + B l/Y dY/dt + a di/dt

Expressando-se este resultado na forma de variações
percentuais, tem-se:

*r+d=e+p + 8y+ap

onde,
r = l/R+D dR/dt = RI/R+D = RIM = variação nas reservas internacio

nais ou resultado do balanço de
pagamentos como uma proporção do
estoque de moeda;

d = l/R+D àD/dt = DI/R+D = DIM = variação no c r êdi to doméstico co
mo uma proporção do estoque de moe
da;

e = l/E dE/dt = EI/E = variação percentual na taxa de
câmbio;

= variação percentual no nível de
preços externos;

= variação percentual na renda real;
= variação na taxa esperada de in

fIação

* * * *1 *P = l/P dP /dt = P /P-

y = l/X dY/dt = Y'/Y
p = di/dt

fanipulando-se, chega-se a equação final corres
pondente a de Girton e Ropper:

*r - e = p + 8 y + a p -d (7)
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Dessa forma tem-se a seguinte equação de regressao
a ser testada:

*r - e = aO + alP + azy + a3P + a4d + u (8)

sendo por hipótese: "o = O; al=l; a2> o : "s < O; a4=-leuum
termo estoc âs t í.co de média zero e variança igual aG Z

Observe-se que a variável dependente, r -e,represen
ta a diferança entre a variação nas reservas internacionais
(resultado global do balanço de pagamentos) como uma propoE
ção do estoque de moeda e a variação percentual na taxa de
câmbio, refletindo por conseguinte o resultado líquido da
pressão do mercado cambial. Na hipótese, por exemplo, de in
fIação externa e crescimento do produto interno nulos e ex
pectativa inflacionária constante, o modelo preve que um
acréscimo no crédito doméstico, equivalente a 30 porcento
do estoque monetário, irá, em média, se refletir ou num de
créscimo das reservas internacionais, avaliadas em cruzei
ros, correspondente a 30 pOTcento do estoque de moeda, ou
numa desvalorização cambial de 30 porcento ou ainda numa com
binação dos dois casos dependendo obviamente da condução da
política cambial do país.

Vale destacar que, tratando-se essencialmente de um
modelo aplicável a análises de longo prazo, a equação de re
gressão (8) não tem o poder de captar problemas de curto pr~
zo do balanço de pagamentos como aqueles que tem origem na
variação dos preços relativos.

Embora em sua forma explícita este modelo coincida
com aquele tratado por Cardoso e Dornbusch (1980) o trata
mento dispensado ã sua aplicação no presente caso difere,
em vários aspectos, do tratamento dado por aqueles autores.
Seguindo-se a posição monetarista de que o teste do modelo
monetário ao balanço de pagamentos se consubstancia basica
mente no teste da estabilidade da demanda por moeda, proc~
rou-se verificar, até que ponto a proposição de estabilida
de da referida e anda era válida no período considerado
1961-82. Igua e" e procurou-se verificar a validade de ou
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tTa importante hip6tese assumida no modelo que S a da pari
dade do poder de compra. AlSm destes testes não realizados
pelos citados autores, o tratamento dado aqui ao modelo se
diferencia ainda no cálculo da taxa esperada de inflação .e
no período estudado.

1.3.2 - Aplicação do modelo e análise dos resultados

Objetivando-se a uma estimativa tanto quanto possi
vel fidedigna da perspectiva monetarista, procedeu-se a uma
avaliação das hip6teses básicas do modelo atravfs dos testes
de suas equações básicas: demanda por moeda e paridade do
poder de compra. Observa-se que a equação 1 advfm da identi
dade contábil do balancete consolidado do sistema bancário,
tendo, por conseguinte, sua consistência já comprovada.

A equação 2 apresenta a forma funcional proposta p~
ra a demanda de moeda nominal, determinada pelo nível de
preços, pela renda real e pela taxa esperada de inflação,co
mo uma proxy da taxa de juros nominal. A proposição básica
S a de que os saldos reais desejados variam na mesma dire
çao da renda real e em direção oposta aos rendimentos deri
vados dos ativos não monetários. Estudando a demanda de moe
da em sete países com elevadas taxas inflacionárias, Cagan
observou que a expectativa de mudança nos preços S uma com
ponente importante na função; isso porque, pela falta de c~
nhecimento e dificuldade de acesso às instituições financei
ras, os indivíduos objetivando reter saldos reais adquirem
ativos reais. Tal conceito pode ser aplicado ao Brasil,país
tradicionalmente inflacionário. Na estimativa da demanda por
moeda questionou-se, de início, dois pontos fundamentais:
um o de como formar uma série de taxa esperada de inflação;
o outro decorrente da constatação empírica de que a veloci
dade renda de moeda até antes de 1968 não variou signific!
tivamente embora tenha se verificado altas taxas de infla
ção em 1963 e 196 .
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A taxa esperada de inflação "i" foi calculada pelo
metodo proposto por Cagan que permite a expressão da taxa
de inflação esperada no período atual (t), como urna media
móvel, de pesos geomé tricamen te decl inan tes, das taxas de in
fIação efeti vamen te verificadas no passado. Por julgar-seque
as taxas de inflação de um passado mui to distante teriam po!:!:.
ca influência na determinação da taxa esperada de inflação;
considerou-se apenas aquelas taxas correspondentes aos ein
co anos imediatamente anteriores ao ano considerado. Dessa
forma a serie de taxa esperada de inflação foi obtida a par
tir da seguinte expressão:

i = (1 - b)
t

BCME -BIBLIOTECA4 .
r bJ p

j"=0 t-j -1 (9)

onde,

it = taxa esperada de inflação para o período t

P' = taxas observadas no passadot-j-l
j = O, 1, 2, 3, 4 (cinco anos)
b. = 0,1

As taxas de inflação foram obtidas a partir do !ndi
ce Geral de Preços, d í spon í b í Lí dade e í n terna (IGP-DI), divU,!
gado em varios números da revista "Conjuntura Econômica",da
Fundação Getúlio Vargas. Como mostra o quadro 5,. em anexo,
as.taxas esperadas foram subes timadas em alguns anos, ficando
muito abaixo das observadas na realidade.

Para se levar em consideração o fato de que anteri
ormente a 1968 a velocidade. renda da moeda se apresentou m~
nos sensível ã taxa esperada de inflação do que no sub-p~
ríodo seguinte, introduziu-se urna variável "durnmy" fazendo~
se D = 1 para o período 1961-1967 e D = O para o restante,
conforme se descre e a seguir.

Da fo a funcional proposta para a demanda monetâ
ria e da hipó ese e equilíbrio no mercado de moeda tem-se:
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M = aPY a e Cli (10)

Observa-se que na medida em que a hip6tese da ela!
ticidade renda da demanda por moeda unitária for válida. is
to é. ~ = 1. o termo ae_Cli corresponde ao inverso da veloci
dade renda da moeda, de modo que, para captar uma maior ou
menor sensibilidade dessa velocidade em per!odos distirttos
tem-se apenas que se permi t í r que o parâmetro Classuma vaIo
res diferentes nos dois sub-períodos. Assim, a partir da di
visão da equação (10) por P e da logaritmização do resulta
do obtem-se:

ln m = ln a + a ln Y + a i (11)

de forma que, a estimativa da demanda real por moeda envo!
vendo o teste de maior sensibilidade da velocidade renda da
moeda com respeito ã taxa esperada de inflação, ap6s 1967,
pode ser feita através da seguinte equação de regressao~

.com ,

ao = ln a > O. aI ~ 1, a2 < O, a3> O e v sendo um ter

mo estocástico de média zero e variança constante.
A equação de regressão (12) foi estimada pelo méto

do dos mínimos quadrados, utilizando-se dados anuais do p~
ríodo 1961-1982. A variável renda real foi obtida a partir
da construção de um !ndice de médias m6veis (tr~s anosj do
produto interno bruto a preços constantes (1975=100), reti
rado de relatórios anuais do Banco Central do Brasil. Obte
ve-se a oferta real de moeda dividindo-se o estoque médio
anual de oe a (.11) pelo !ndice geral de preços-disponibili
dade inter a (: P-DI) da Fundação Getúlio Vargas(l) -

(1) - Conjuntura ca. vol. 31. n94. abr./77 e outros números.
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A variável i (taxa esperada de inflação) foi obtida
conforme já descrito acima enquanto a variável Di redundou
do produto de i pela variável dummy (D).

Os resultados da estimativa da equação (12) constam
da tabela seguinte:

TABELA 4: Resultados de Ajustamento da Equação da Demanda
por Moeda ao Período 1961-1982:
lnm = aO + ali + a2Di + a3lny + u OTe.C•

aCME-6\6L\ .

Parâmetros Estimados Outras Estatísticas

aO aI a2 a R2 F DW3

3,00 - 0,99 0,51 0,95 0,96 153,68 1,86
(10,13) (-9,85) (3,88) (13,34)

Nota: Os números entre parênteses correspondem às estatísti
cas t.R2 Coeficiente de Determinação; F = Estatístl
ca F; DW = Estatística Durbin-Watson.

Verifica-se que a ~orma funcional proposta para equa
ção de demanda monetária se ajustou muito bem aos dados. Os
~alores das estatísticas t, apresentados entre par~ntes~s,
indicam que todos os coeficientes estimados t~rn signifi~in
cia estatística enquanto o R2 igual a 0,96 dá ã equação um
expressivo poder expiicativo da demanda real por moeda.

A significância estatística dos coeficientes estim~
dos das variáveis i e Di suportam a suspeita de que a sen~i
bilidade da demanda monetária em relação a taxa esperada de
inflação, i. realmente era menor no período 1961-1967. Co o
a varla el "d y", D, assumiu valores unitários de 1961 a
1967 e a10res n 10s de 1968 a 1982 ê fácil se concluir, a
partir da e a ão estimada, que, para os anos anteriores a
1968 a eq a ã e e 'ante é dada por:

1 = -,00 - 0,48i + 0,95 1n y



55

e para o período 1968-1982 por:

ln m = 3,00 - 0,99i + 0,95 1n y

Assim, verifica-se que no decorrer do período 1961-
1982 houve uma certa instabilidade da demanda monetiria de
modo que a nao inclusão da var í âve I "dummy" levaria a se ter
estimadores imprecisos.

A hipótese de que a política cambial adotada a p·ar
tir de 1961, tornou a economia mais aberta é testada a par
tir da verificação da validade da paridade do poder de c~m
pra nos períodos 1956-1982 e 1961-1982. Tal verificaçio foi
feita através do teste de uma equaçao de regressão derivada
da equação 5 que define a paridade do poder de compra.

Como se pode observar, da equação (5] concluiu-seque:

*E = P/P ou e = p (13)

onde,

corresponde - percentual média de .-e = a variaçao na taxa cam
bio e
compreende . - percentual relação domésp = a varlaçao na preço
tico/preço externo.

Dessa forma, a verificação da paridade do poder de compra pode
ser feita através da seguinte equação de regressao:

(14)

onde u corresponde a um termo aleatório de média zero.
Observa-se que a validade da paridade do poder de

c~mpra prevê, para a equação de regressão (14) os seguintes
valores: aO = O e a1= 1.

Referida equação de regressio foi aplicada aos dois
períodos ci tados ~ 1956-1982 e 1961-1982. A va ri âve I e foi
obtida atra-és a -ariação percentual da taxa de câmbio mé
dia anual e -e ca extraída da revista Conjuntura Econômica
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vol. 31, n9 4, abril de 1975 e de diversos nGmeros de Bole
tins do Banco Central do Brasil. Obteve-se p atrav&s da
variação percentual na relação Indice de Preço por Atacado
no Brasil/Indice de Preço por Atacado nos EUA. Citados íridi
ces foram extraídos do International Financia1 Statistics,
"Yearbook", 1982, do Fundo Monetário Internacional.

Os resultados obtidos para os dois períodos constam
da tabela n? 5, a seguir:

TABELA 5 Resultados dos Ajustamentos da Equação da Parida
de do Poder de Compra:

1956-1982

ParâmetrosEstimados

aO aI

0,24 0,95
(0,44) (7,96)

-0,17 1,03
(-0,39) (11,60)

Outras. Estat.Ist ícas ...
Períodos

F DW

0,72 63,45 2,58

1961-1982 0,87 134~60 2,27

Nota: Os nGmeros em parênteses correspondem as estatísticas
t. R2 = Coeficiente de Determinação. F = Estatística F;
DW = Estatística Durbin-Watson.

Os resultados indicam que a paridade do poder de com
pra foi mais efetiva no período 1961-1982 em razão do melhor
ajustamento da equação de regressão (14). Veja-se por exem
pIo que o coeficiente de determinação, R2, atingiu a 0,87
neste período enquanto para o período 1956-1982 chegou ape
nas a O, 2. ~ais resultados, suportando a hipótese de me

~o a paridade do poder de compra apos 1961
o~s eraç~es feitas anteriormente de que a p~

a a na ~poca, propiciou uma maior abertu
rasileiro após aquele ano. Deve-se res

lhor ajusta e
confirmam as
lítica cam "a a

ra do setor ex er
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saltar que a validade da paridade do poder de compra ficou
mais consolidada a partir de agosto de 1968 quando foi intr~
duzido o regime de minedesva10rizações cambiais, urnavez que
tais desvalorizações acompanhou mais de perto o diferencial
inflaçao interna/inflação externa. Isto é evidenciado no grã
fico n9 1, em anexo.

Comprovadas as hip8teses levantadas sobre a .demanda
monetária e de validade da paridade do poder de compra para
o período 1961-1982, procedeu-se a estimativa da equação g~
ral do modelo (equação 8) pelo método dos mínimos quadrados,
utilizando-se o método .i t erat i.vo de Cochrane+Or cu t t para pe!.
mitir a correção de qualquer evid~ncia de correlação serial
de primeiro grau dos resíduos. A série correspondente a r
foi obtida multiplicando-se a taxa de câmbio média anual de
venda pelo resultado, em d8lar~s, do balanço de pagament6s,
e dividindo-se o produto resultante pelo estoque monetário
do ano anterior. Os dados da série h~st6rica do balanço de
pagamentos foram retirados do Boletim do Banco Central, vol~
12, n? 7, de jUlho/76 e de outros números de dezembro dos"
anos seguintes.

As variações percentuais do estoque de moeda deriva
ram da diferença entre o saldo médio do ano corrente e d6 a
no anterior, sobre o saldo médio anterior. A variação do
crédito doméstico corno urna proporção do estoque monetário
resultou da diferença da variação percentual dos meios de
pagamentos e da variável r (balanço de pagamentos em cruzei
ros corno urna porporção do estoque de moeda).

Em razão da varificação empírica de que a demanda
por moeda foi menos sensível a variações na taxa esperada de
inflação no período 1961-1967, introduziu-se no modelo ~x
presso pela equação (8) a correspondente variável "durnrny",
D, para captar as modificações no comportamento conjunto do
balanço de pagamentos e da taxa cambial. Assim, para o pri
meiro subperío o, 1961-1967, a "durnrny"tornou o valor 1 (hum),

enquanto pa a s período seguinte, 1968-1982, tornou o va
lor O (zer). essa forma a equação "de regressao t~stada"
foi:
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*r-e=aO+alP +a2y + a3p+a4Dp+aSd+u (15)

cem os seguintes valores previstos:

Os resultados correspondentes a estimativa da equ!
ção (15), ver tabela n9 6, em anexo, indicam um'alto poder
explicativo do modelo (R2 = 0,95) embora o~ coeficientes e!
timados, da taxa de inflação externa, da taxa de variação
da renda e da variivel Dp não tenham apresentado signifi
cância estatística. Comprovada igualmente a não significân
cia estatística do coeficiente estimado para o termo cons
tante, o que aliis ji era previsto pelo modelo regressou-se
a equação (l5) omitindo-se aqUele intercepto. Os resultados
desta fi1tima estimativa podem ser observados na tabela a Se

guir:

TABELA 7 Resultados do Ajustamento da Equação do Comporta
mento Conjunto do Balanço de Pagamentos e da Ta'
xa Cambial no período 1961-1982:'
r - e = alP*+ a2y + a3P + a4Dp + aSd + u

Parâmetros Estimados Outras Estimativas

F DW RHO

0,16 2,01 -0,62 0,16 -1,08 0,9S 7S,59 1,96 -0,36
(0,27) (3,36) (-2,14) (0,41) (-18,14)

Nota: Os numeros em parênteses correspondem às estatísticas
t. R2 = Coeficien te de Determinação; F = Es ta tística F;
Dl" = Estatística Durbin-Watson.

"o e-se que a exclusão do intercepto nao alterou de
forma signif" a i"a os resultados anteriores, visto que, o
coeficien e e e er inação. R2, permaneceu o mes~o, igual
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a 0,95, enquanto os coeficientes estimados, da taxa de in
fIação externa e da variável Dp continuaram sem significâ~
cia estatística., A não ser pela insignificância estatística
destes dois parâmetros estimados os resultados indicam, em
geral, que o modelo ajustou-se bem. O teste F (Snedecor) su
gere que a equação como um todo explica a variável composta
(r - e) com um poder explicativo de 95% como indica o valor
do coeficiente de determinação. Vale ainda assinalar que t2
dos os coeficientes estimados apresentaram os sinais espera
dos e que o coeficiente mais relevante, do ponto de vista da
perspectiva monetarista - o coeficiente das variações no cré
dito doméstico - não diferiu significativamente do valor u
nitário como era previsto pelo modelo.

'0 gráfico n9 2 compara os valores observados e os va
lares previstos para a variável composto, (r -e), a partir
da equação estimada da tabela n9 7. Vale destacar que as di~
crepâncias entre os valores observados e aqueles previstos
pelo modelo, mais acentuadas no período anterior a 1969, de
vem resultar s~bretudo do fato de que a validade da parid~
de do poder de compra se torna mais evidente após a adoção
do sistema de'minidesvalorizações (agosto de 1968). Isto ê
ilustrado no grafico n9 1, em anexo, onde se compara a vari
ação percentual da taxa de câmbio com o diferencial entre
as taxas de inflação doméstica e externa.
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Os resultados dos testes realizados confirmaram a
proposição do modelo monetário de que o crescimento da ren
da real, quando acompanhado do controle do cr~dito dom6sti
co, não prejudica a entrada de recursos externos, contrari
ando a visão tradicional de que o crescimento contínuo da
economia interna, causa desequilíbrio no balanço de pagamen
tos, independentemente da expansão ou da contração do crédi
to dom~stico.

De fato, foi possível observar-se ao longo da s~rie
examinada, que, com exceção dos últimos anos, as elevadas
taxas de crescimento econômico foram concomitantes com re
sultados favoráveis do balanço de pagamentos, ressalvando-
se os d~ficits registrados em 1963/64 que podem ser atribuí
dos à crise econômica do país e a mudança de governo e as
de 1974/75 e 1979/80, resultantes das crises do petr6leo e
do mercado financeiro internacional.

As s~ries hist6ricas mostraram que a política gover
namental de controle do crédito doméstico e a de ajustes ca~
biais cada vez mais realistas, procurando atender aos inte
resses internos e externos do país, proporcionaram resulta
dos favoráveis ao balanço de pagamentos.

Finalmente, com relação à validade do modelo, os r~
su1tados obtidos confirmarám as conclusões a que chegaram
outros autores. Deve-se ressaltar que a verificação indivi
dual das eq ações básicas, realizada neste trabalho, foi re
levante no sentido de mostrar quão adequadamente a equação
final conse iu explicar os fatos relacionados com o balan
ço de pag e os e com a taxa de câmbio.
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QUADRO: 1 Indicadores Agregados Básicos

Cr$ milhões
Anos Variações PercentuaisMeios de

Pagamentos Ml IGP-DI PIB-rea1
(M1)

1961 994 52,5 47,7 10,7
1962 1631 64,1 51,3 5,6
1963 2685 64,6 81,3 1,8
1964 4875 81,6 91,9 3,2
1965 8750 79,5 34,5 3,0
1966 9959 13,8 38,2 3,8
1967 14513 45,7 25,0 4,8
1968 20174 39,0 25,5 11,2
1969 26735 32,5 20,1 10,0
1970 33638 25,8 19,3 8,8
1971 44514 32,3 19,5 12,0
1972 61550 38,3 15,7 11-,1
1973 90490 47,0 15,5 14,0
1974 120788 33,5 34,5 9,5
1975 172433 42,8 29,4 5,6
1976 236506 37,2 46,3 9,7
1977 325243 37,5 38,8 .5~4
1978 462655 42,2 40,8 4.8
1979 803113 73,6 77 ,2 6,8
1980 1367017 70,2 110.2 7,9
1981 2388285 74,7 9S.2 -1,9
1982 4053201 .69,7 99,7 1,4
Fontes: Bole im do Banco Central do Brasil, vo1. 11, n9

9. set./ 6. A partir de 1976 comp1ementou-se a
série com outros números do boletim.

~ ra Econônúca, vol. 31, n9 4,abr./77,com
~tando com vários números (posição dez.).-
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QUADRO: 2 Empréstimos do Sistema Monetário ao Setor Privado e Saldo de Caixa do Tesouro Na

ciona1.

Sistema Banco do Bancos Resultado
Anos Monetário % Brasil· % Comerciais % de Caixa %~r$ mi1h. Cr$. mi1h. Cr$ mi1h. do Tesouro

Nacional
Cr$ mi1h.

1961 781 39,2 280 53,0 501 32,5 -137,5 n,
1962 1254 60,6 479 71,1 775 54,7 -280,9 1011,.1963 1945 55,1 735 53,4 1210 56,1 -504,7 79,71964 3507 80,3 1278 73,9 2229 84,2 -728,2 114 ,1965 5521 57,4 1582 23,8 3939 76,7 -592,9 -18,1966 7377 33,6 2482 56,9 4895 24,3 -586,6 - 1,11967 11495 55,8 3445 38,8 8050 64,5 -1224,7 108,81968 19985 73,9 6954 101,9 13031 61,9 -1226,7 O,1969 28927 44,7 i0813 55,5 18114 39,0 -755,8 -38,41970 39566 36,8 15279 41,3 24287 rD 34,1 -738,3 - 2,1971 57604 45,6 22469 47,1 35135 o 44,7 -672,3 - 8,(1972 81560 41,6 30277 34,8 51283 .~ 46,0 -516,1 -23,1973 119324 46,3· 45422 50,0 73902 /11 44,1 295,1 -157,21974 189663 58,9 80643 77 ,5 109020 I 47,5 3882,4 1215,61975 297278 56,7 132728 64,6 164550 (TI 50,9 73,4 -98,11976 461347 55,2 214115 61,3 247232 m 50,2 423,4 476,81977 695113 50,7 318446 48,7 376667 - 52,4 1043,5 146,51978 1029411 48,1 437896 37,5 591515 - 57,0 4872 366,9O1979 1730392 68,1 720726 64,6 1009666 -i 70,7 2296 -52,91980 2947545 70,3 1211180 68,0 1736365 rn 72, O 2035 -11,41981 5598433 89,9 2025289 67,2 3573144 ()105,8 3040 49,41982 10542630 88,3 3452114 70,5 7090516 • 98,4 6602 117,2

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil, diversos numeroso -
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t)tlAllflO: J OALA:'lÇO lHJ PAGA~fENTOS DO BMSIL 1961/82

111",C" I~II ~,\C;,\O l~ól 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1970 IU80 IU81 111M.
,\ - l"IL.u\~J, C\>'Ik!rc.:Hll 113 -89 112 344 655 438 213 26 318 232 -346 -241 7 -4690 -3540 -2255 97 -1024 -2840 -2823 J 10l 7110

1.\1'" l ••,ol~"(!\lU) 1·105 uis 1406 1430 1596 1141 1654 1881 2311 2739 2904 3991 6199 7951 8670 10128 12120 12659 15244 20132 20lUl lUII',
11I"1'1)'I.•.;ÕCS (HlB) -1292 -1304 -1294 -1086 -941 -1303 -1441 -1855 -1993 -2507 -3250 -4232 6192 12641 12210 12383 12023 13683 18084 22955 220~1 10"1',

1\ - :;.,.,1, •..•• -350 -339 -269 -259 -362 -463 -527 -556 -630 -815 -978 -1250 -1722 -2433 -3162 -3763 -4134 -6037 -7920 -10152 -13135 -I illH'

• 'fr.IJ15fcrências ir-
qu í das 15 39 43 55 75 79 77 22 31 21 JZ 5 27 1 2 1 O 71 18 168 198

O - Tr:.ms:l";õ(,s Cor rcn
te, (.I'U.C) -222 -389 -114 140 368 54 -237 -508 -281 -562 -1312 -1486 -1688 -7122 -6700 -6017 -'4037 -6990 -10742 -12807 -11735 -16110

E - Cap i tais 288 181 -54 82 ·:6 124 27 5n, 850 1015 1832 3492 3512 6254 6189 6594 5278 11891 7657 9679 12773 78~0

F - Erros e Crnlssôes 49 -138 -76 -218 -31 -25 -35 -1 -20 92 35 433 354 -68 -439 615 -611 -639 -130 -343 -41l -lI,8

Super1\"i t (.) ou ()éfici t
(-) (D·E.!') 115 -346 -244 4 331 153 245 32 549 545 555 2439 2178 -936 -950 1192 630 4262 -3215 -3471 625 -8828

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil. vol. 12. n' 7. do ju1/76. complcmcntando-se a série com outros números.



QU EFETI\ E ESPERADA DE I FLAÇÃO

SC""E-6IBLlO j EC~

Anos
Taxa Efetiva
de Inflação

Taxa Esperada
de Inflação

1952
1953
1954
1955
1956
1957.
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Fonte:

11,8
14,8
27,0
16,4
19,9
14,2
13,0
37,8
29,2
37,1
51,1
75,4
90,5
56,8
38,0
28,4
24,3
20,3
20,0
20,3
17,3
14,9
28,7
27,9
41,2
42,7
38,7.
53,9

100,2
109,9

95,4

17,4
19,7
14,7
13,2
35,3
29,8
36,3
50,1
72,8
88,7
60,0
40,2
29,5
24,8
20,8
20,0
20,3
17,6
15,2
27,3
27,8
39,9
42,4
39,1
52,4
95;5

108,5

......,. --"'- onômica, vo1. 31, n9 4. abr./77.
7 a série foi completada com

e:- s.( édia)
foi calculada através da fór

e- .-a:- ~ = -

.,. =-- --- j P . 1t-J-
=



QUADRO: 6 DADOS DE ENTRADA UTILIZADOS NAS EQUAÇOES

.._------
Indice de
Preços por
Atacado
em 12 meses
(Brasil
1975=100)

Meios de
Pagamentos

Anos Saldos (Cr$
milhões)
mSJla men-
sal

Taxa
Cambial
c-r/uss
média men-
sal (venda)

lndice Geral
de rreços
(IGI'-DI)

~ no ano
(1975-100)

TnJice de
Preços por
Atacado
em 12 meses
(EUA 1975=
100)

Taxa es-
perada de
i,nflação

Produto
Interno llruto
Taxa Re a 1 de
Vari;Jç5o \

média móvel
(3a.)

Produto
Interno llruto
(PIB 1975-IUO)

66

-_.--- .----1
Variável
"tlUOIlII)' "

1%\

1'1/,2

1'./1>

196~
1 !)()S

19(,6
1967
1968

1%9
1970
1971
1972

1973
1!I;"

1975
lYi6
1977
19i8
1979
19~0

1981
1982

782
1214
1927
35(,1
6533
88,13

12099
1708('

22598
29054

37905
49053
71954

IU[l927
134245
188872
2(,0187
365198
557130
979824

.160!).\80

2798950

0,272
0.388

0,575
1 ,253

1,899
2,220

2, (,63
3,396
4,074

4,594
5,288
5,934

6,126
6,790
8,127

10,673
14,144
18,078
26,&18
52,811
93,349

180,366

0,48
2,25

3,95
7,52

11 ,74
16,27

20,86
25,96
31,23

37,47
45,09

52,8R
60,77
78,20

.100,00
141,24
201,48
279,45
430, 15
861,32

1807,86
3527,13

1,51
2,33
4,05
7,75

11,72
16,02
20,09
24,92
29,94
36,62
43,94
S2 ,11

60,85
78,59

100,00
143,27
204,08

280,82
437,76
903,90

1881,70
3614,74

54,1
54,2
54,0
54,1
55,2
57,1
57,2
58,6
60,9
63,1
65,2
68,1
77,0
91 ,5

100,0
104,6
IlJ ,'O

119,7
134,7
153,6
167,5
171 ,I

29,8

36,3
50,1
72,8

88,'7

60,0
40,2
29,S
24,8
20,8

20,0
20,3
17,6
15,2

27,3
27,8

30,9
42,4

39,1
52,4
95,5

108,5

8,8
8,7

6,0
3,5
2,7
3.3
3,9
6 :6,
8,7

10,0
10,3
10.6
12,4

11,5
9,7
8,3
6,9
6,6
5,7

6,5
4,3
Z,5

35 ,O

3R,7
41, O
42,S
43,6
45, O
4u,S
49,9
54,2
59,6
65,8
72,7
81 ,7

91 ,2

100,0
108,3
115,7
123,4
130,4
138,9
144 ,8
148,4

1

I

I

1

I

1

I

O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

-F-olltes:-R(:"Cãt~'ri~~;:'a-i~'-cl;-B;~êoCentral"do Brasil, Boletim do lJanco Central, vol. 12, ,,9 7, julho/76 e outros números.
International Financial Statistics, Yearbook 1982 do Fundo Monetário Internaciona,l, Conjuntura Económica da fGV.
vol. 31, n9 4, abr/77 e outros números.
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QUADRO' - - - _-~ zs ESTL fADAS- - --- -

C =-- 5 O ECA

PIDS P P d (r - e)

1961 -
I - ,-

1962 3 0,54 0,00 0,72 0,06 -0,60
1963 ,-- 0,74 0,00 0,70 0,14 -0,60
1964 6 6 .) • J 0,91 0,00 0,85 0,23 -1,18
1965 6,32 3, - 0,52 0,48 0,02 0,66 0,16 -0,34,
1966 6,30 3,8 0,17 0,32 0,03 0,30 -0,29 -0,12
1967 6,36 3,85 0,20 0,25 0,00 0,44 -0,20 -0,27
1968 6,49 3,91 0,28 0,21 0,02 0,40 -0,11 -0,27
1969 6,58 3,99 0,20 0,16 0,04 0,19 -0,05 -{),07
1970 6,65 4,09 0,13 0,18 0,04 0,17 -0,04 -0,02
1971 6,73 4,19 0,15 0,16 0,03 0,21 -0,01 -0,06
1972 6,84 4,29 0,12 0,14 0,04 -0,07 0,00 0,26
1973 7,09 4,40 0,03 0,03 0,13 0,20 -0,03 0,24
1974 7,36 4,51 0,11 0,09 0,19 0,30 -0,02 ":'0,02
1975 7,20 '4,61 0,20 0,16 0,09 0,41 0,12 -0,27
1976 7,20 4',68 0,31 0,37 0,05 0,31 0,00 -{),22
1977 7,16 4,75 0,33 '0,34 0,06 0,33 0,12 ":"0,28
1978 7,18 4,82 0,28 0,28 0,08 0,11 0,02 '0,18
1979 7,17 4,87 0,48 0,39 0,13 0,76 -0,03 -0,72
1980 7,04 4,93 0,97 0,81 0,14 1,08 0,13 -1,30
1981 6,79 4,98 0,77 0,91 0,09 0,58 0,43 -0,71
1982 6,68 5,00 0,93 0,88 0,02 1,74 0,13 -194
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TABELA : 6

RESULTADOS DOS AJUSTAMENTOS DA EQUAÇAO DA PERSPECTIVA MONETARISTA - 1961/82
(conceito balanço de pagamentos)

Variável dependente
r - e

Consto Coefic. Coefic. Coefic. Coefic. Coefic. DW R2 SER F

*p y pe Dpe d SSR

0,14 0,41 0,56 -0,60 0,26 1,19 2,00 0,95 0,13 61,88
(1,13) (0,65) (0,40) (-2,07) (0,69) (-10,4) 0,24

Obs.: Estatística t entre parênteses. Não auto-correlação nos resíduos.
o
~rn

-to
í-O
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m
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