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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo principal analisar empiricamente, 

por meio das estimativas das elasticidades preço e renda, o comportamento do 

saldo da balança comercial entre Brasil e EUA, entre janeiro de 1990 e de 

outubro 2011. As abordagens teóricas das Elasticidades e da Absorção 

fornecem as relações teóricas para os determinantes do saldo comercial, 

permitindo a construção de uma estrutura funcional para a investigação 

empírica. Os trabalhos empíricos sobre o assunto demonstram que, 

recentemente, a forma de agregação dos dados e o desenvolvimento de novos 

métodos econométricos, considerados por muitos pesquisadores mais 

apropriados para variáveis em que não se tem certeza sobre a sua 

exogeneidade, impulsionaram o surgimento de novos trabalhos sobre o saldo 

da balança comercial. A metodologia utilizada é a técnica de cointegração 

multivariada de Johansen e os modelos de vetores autorregressivos (VAR) e 

de vetores de correção de erros (VEC). Concluiu-se que as variáveis câmbio 

real, renda brasileira, renda americana e saldo comercial bilateral Brasil-EUA 

mantêm uma relação de longo prazo e sinais esperados, como postula a teoria 

econômica, e as elasticidades rendas, sobretudo a americana, são elásticas e 

mais importantes do que a elasticidade do câmbio real (inelástico) para explicar 

o saldo comercial no longo prazo entre esses dois países. Isso indica que, para 

que haja uma reversão do padrão de saldos deficitários dos últimos três anos, 

a redução do ritmo de crescimento da renda brasileira e/ou a retomada do 

crescimento da renda americana é mais importante do que uma desvalorização 

cambial.  Não obstante, a condição Marshall-Lerner foi satisfeita e o fenômeno 

da Curva J não.  

 

 

Palavras-Chaves: Saldo comercial. Elasticidades preço e renda. 

Abordagens das Elasticidades e da Absorção. Cointegração.  Metodologia 

VAR e VEC. 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims at analyzing empirically, by means of estimates of 

price and income elasticities, the behavior of the trade balance between Brazil 

and the USA, between january 1990 and october 2011. The theoretical 

approaches of Elasticities and Absorption provide the theoretical relations for 

determinants of trade balance, allowing the construction of a workable structure 

for empirical research. Empirical studies on the subject shows that, recently, the 

form of data aggregation and development of new econometric methods, 

considered by many researchers more appropriate for variables that are not 

sure about its exogeneity, drove the emergence of new work on the trade 

balance. The methodology used is the technique of Johansen’s multivariate 

cointegration and vector autoregressive models (VAR) and vector error 

correction (VEC). It was concluded that the real exchange variables, brazilian 

income, income  U.S., trade balance bilateral Brazil-United States has a long 

term relationship and expected signs, as economic theory postules, and income 

elasticities, especially in the U.S, are elastic and more important than the 

elasticity of the real exchange (inelastic) to explain the trade balance in the long 

run between the two countries. This indicates that to occur a reversal in the 

pattern of deficit trade balances of the last three years, the slowdown in income 

growth in Brazil and / or the resumption of US income growth is more important 

than a devaluation. Nevertheless, the Marshall-Lerner condition is satisfied and 

the J curve phenomenon not. 

 

 

Keywords: Balance of trade. Price and income elasticities. Approaches of 

Elasticities and Absorption. Cointegration. Methodology VAR and VEC. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Os efeitos das variações no saldo da balança comercial podem provocar 

impactos importantes no balanço de pagamentos de um país. Assim, vários 

estudos teóricos e empíricos foram dedicados a esse assunto. No campo 

teórico, o desenvolvimento das teorias de ajustamento da balança comercial 

desenvolvidas inicialmente no início do século XX, como as Abordagens das 

Elasticidades e da Absorção, fornecem as relações teóricas para analisar as 

variáveis determinantes de exportações, importações e do saldo comercial. 

Essas abordagens consideraram como determinantes deste saldo, 

inicialmente, três variáveis: taxa de câmbio real entre as duas economias 

envolvidas, doméstica e estrangeira; crescimento econômico interno e 

crescimento econômico externo, sendo que as duas primeiras variáveis se 

inter-relacionam na forma de causalidades recíprocas e sofrem o efeito do 

crescimento da economia mundial, a ser tomada como exógena.  

 A ideia de ajustamento contida nessas abordagens permitiu, após os 

anos de 1950, que se construísse uma estrutura funcional que sustentasse 

teoricamente uma avaliação empírica sobre o comportamento do saldo 

comercial de um país, baseada nas estimativas das elasticidades das variáveis 

consideradas determinantes. Esta estrutura teórica funcional é formada pelas 

equações de demanda e oferta de importações e exportações. Este conjunto 

de equações é chamado na literatura empírica de equações estruturais. 

 Tomando como base as equações estruturais, para saber se uma 

mudança nas variáveis câmbio e/ou renda teria efeitos favoráveis na balança 

comercial, era necessário conhecer as elasticidades destas variáveis. Para 

isso, os pesquisadores passaram a estimá-las por meio de métodos 

econométricos como mínimos quadrados ordinários (OLS), mínimos quadrados 

ordinários em dois estágios (2SLS) ou variáveis instrumentais. 

 Contudo, esses métodos econométricos não levam em conta a 

existência de um feedback entre as variáveis como defende a teoria, ou seja, 

que elas são mutuamente influenciadas umas pelas outras. Como forma de 

resolver este problema de retroalimentação entre as variáveis, alguns trabalhos 

passaram a utilizar o método econométrico de equações simultâneas. No 
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entanto, esse método tem o inconveniente de necessitar que se pré-determine 

claramente quais são as variáveis exógenas e endógenas do modelo. 

  Foi só a partir do trabalho de Sims (1980) que surgiu uma nova forma 

alternativa para resolver estes problemas relacionados às ferramentas 

econométricas. Sims (1980) crítica estes métodos econométricos citados, 

indagando se as suposições feitas por eles estão de acordo com a teoria 

econômica. E passa a propor um novo modelo onde todas as variáveis são 

tratadas simetricamente como endógenas, permitindo que as suas trajetórias 

temporais possam ser afetadas por realizações presentes e passadas de 

outras variáveis quando não se tem certeza de sua exogeneidade.  

 Esse novo método econométrico desenvolvido por Sims (1980), que 

recebeu o nome de vetores autorregressivos (VAR), passou a ser considerado 

por muitos pesquisadores como o método mais apropriado para aqueles 

modelos em que algumas variáveis são explicadas por variáveis que elas 

costumam determinar (efeito feedback). O VAR também permite ao 

pesquisador trabalhar com a forma reduzida das equações, ao invés da forma 

estrutural. No caso relacionado às quatro equações estruturais da balança 

comercial, elas podem ser reduzidas a uma única equação1. 

 Com o método VAR superando algumas limitações dos métodos 

anteriores, outra crítica que passou a ganhar consistência nos anos de 1980 foi 

de que é preciso levar em conta  a possível não-estacionariedade das séries 

econômicas, pois a utilização de séries de dados não estacionários pode levar 

a  resultados que podem ser inválidos e por isso não se pode considerar como 

coerentes às inferências feitas sobre seus parâmetros estimados. Essa crítica 

feita aos trabalhos anteriores à década de 1980, que não levam em conta este 

possível problema, também se aplica ao método VAR. 

 Posteriormente, os trabalhos de Engle-Granger (1987), que introduziram 

o teste de cointegração e o modelo de correção de erros, e os de Johansen e 

Juselius (1990) e Johansen (1991), que desenvolveram os testes de 

cointegração multivariado para os modelos VAR, permitiram aos pesquisadores 

estimarem as relações das variáveis no curto e no longo prazo para dados de 

                                                           
1
 A grande maioria dos trabalhos empíricos quando trabalham com as equações estruturais, faz 

algum tipo de hipótese sobre as elasticidades de uma ou mais equações para que não seja 
necessário estimar as elasticidades das variáveis de todas as equações.  
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séries temporais não-estacionários quando as variáveis são cointegradas, 

nesse caso tem-se o modelo de vetores de correção de erros (VEC).  A saber, 

duas ou mais variáveis são cointegradas quando há alguma relação de longo 

prazo entre elas, de modo que, se essas variáveis divergirem, com o passar do 

tempo elas voltarão para sua trajetória comum de equilíbrio de longo prazo. 

 Assim, o desenvolvimento desses novos métodos e testes 

econométricos impulsionou o surgimento de novos trabalhos empíricos sobre a 

balança comercial durante os anos de 1990, e principalmente após 2000. É 

com eles, e baseado teoricamente no consenso relativo entre as abordagens 

das Elasticidades e da Absorção, que essa dissertação procura analisar a 

dinâmica do saldo da balança comercial bilateral entre Brasil e EUA nas últimas 

duas décadas.  Nesse período, final do século XX e início do século XXI, houve 

grandes mudanças na política macroeconômica brasileira com grande impacto 

na taxa de câmbio e na renda, que por sua vez influenciaram o saldo comercial 

bilateral. 

O interesse pelos EUA reside no fato de que o saldo bilateral com os 

norte-americanos, historicamente, sempre representou uma significativa 

parcela do saldo total brasileiro2 - inclusive em alguns anos determinou o seu 

sinal, ou seja, o saldo bilateral foi maior do que saldo total brasileiro com todos 

os outros países. No entanto, nos últimos anos, os EUA vêm perdendo essa 

importância. Esse fato reforça ainda mais a necessidade de se saber como e 

em qual direção as mudanças na renda e na taxa de câmbio podem influenciar 

o saldo entre estes dois países. Além do mais, estudos empíricos sobre o saldo 

comercial entre eles são escassos e desatualizados. 

Desta forma, a presente dissertação trata do tema do ajustamento da 

balança comercial baseado nas relações entre taxa de câmbio real, renda 

interna e renda externa. O objetivo principal é verificar empiricamente, por meio 

dos métodos econométricos VAR e VEC, como essas relações teóricas 

defendidas pelas Abordagens das Elasticidades e da Absorção explicam o 

saldo da balança comercial entre Brasil e EUA, considerado no agregado, entre  

janeiro de 1990 e outubro de 2011. Como forma de encontrar os efeitos entre 

estas variáveis, se estimará a equação do saldo comercial na sua forma 

                                                           
2
  Ver gráfico 11, no anexo desta dissertação.  
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reduzida para obter as suas respectivas elasticidades. O objetivo de tais 

elasticidades é fazer inferências econômicas como, por exemplo, acerca da 

condição Marshall-Lerner e do fenômeno da Curva J, que são apresentados no 

capítulo 1, além de verificar se há consistência e assimetria entre as 

elasticidades obtidas, como indicaram os trabalhos empíricos revisados no 

capítulo 2.  

Para tanto, a dissertação está dividida em três capítulos, além desta 

introdução e uma conclusão. O primeiro capítulo trata do arcabouço teórico da 

dissertação. Nele são apresentadas as duas abordagens consideradas na 

literatura econômica como integrantes das teorias de ajustamento da balança 

comercial. Ambas as abordagens se destacaram entre os anos de 1950 e 1970 

e foram objetos de um acalorado debate por defenderem métodos alternativos 

para o reequilíbrio. Por um lado, a abordagem das Elasticidades destacava a 

importância das elasticidades-preço diante da desvalorização cambial como 

principal fator determinante para se reequilibrar o saldo da balança comercial. 

Por outro, a abordagem da Absorção destacava o papel da renda como fator 

principal para explicar as variações desse saldo. No entanto, após mais de uma 

década de discussão na academia sobre a superioridade de cada abordagem, 

desenvolveu-se um consenso relativo de que, para se obter o efeito total de 

uma variação no câmbio e na renda no saldo comercial, é preciso utilizar as 

ferramentas das duas abordagens.  

É importante destacar que o interesse recente da literatura empírica 

atual em revisitar esse arcabouço teórico foi proporcionado pelo aprimoramento 

e surgimento de novos métodos econométricos. Assim, no segundo capítulo é 

feito uma revisão de trabalhos empíricos que tratam do ajustamento da balança 

comercial por meio das estimativas econométricas. A finalidade desse capítulo 

é saber como é feito o tratamento empírico pelos autores das variáveis 

defendidas pelas abordagens teóricas discutidas no capítulo 1. Procurou-se 

destacar três aspectos presentes nos trabalhos: a forma funcional das 

equações a serem estimadas, a forma de agregação dos dados e a 

metodologia econométrica. No que se refere à forma funcional, os trabalhos 

procuram estimar a função de exportação e importação para, a partir delas, 

analisar o saldo comercial, ou, então, estimam uma única equação para o saldo 

da balança comercial.  
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No terceiro capítulo são expostos os resultados e a metodologia 

utilizada. Apresenta-se o teste de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado 

(ADF) e de Zivot e Andrews, para determinar se as variáveis são ou não 

estacionárias. Em seguida estima-se um modelo VAR para realizar o teste de 

cointegração multivariado Johansen, a fim de saber se existe uma relação de 

longo prazo entre as variáveis. Quando as variáveis são não estacionárias em 

nível, mas são cointegradas, utiliza-se um mecanismo de correção de erros, e 

nesse caso o  modelo mais apropriado é o modelo de vetores de correção de 

erros (VEC) que permite obter as elasticidades de curto e longo prazo.  

Por fim, no último capítulo conclui-se o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPÍTULO 1 – Taxa de câmbio, renda e balança comercial: uma  

abordagem  teórica. 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

 A balança comercial pode ser afetada por diversos fatores. Dentre eles, 

os mais importantes apresentados na literatura são os preços relativos, a taxa 

de câmbio real, a renda nacional, a renda estrangeira, as tarifas e os subsídios 

praticados internamente e no estrangeiro, a capacidade instalada nacional, a 

fase do ciclo econômico pela qual uma economia está passando (expansão ou 

recessão), as condições climáticas, as restrições ao comércio causadas por 

guerras, situações de crise financeira, investimento em pesquisa e 

desenvolvimento  e muitos outros. 

Neste capítulo, busca-se apresentar o referencial teórico para a análise 

da balança comercial com base nas relações entre câmbio, renda e saldo da 

balança comercial. Entre as diversas abordagens econômicas que utilizam 

estas variáveis para explicar o comportamento do saldo da balança comercial3, 

as que serão utilizadas no presente trabalho são as abordagens das 

Elasticidades e da Absorção. Esse arcabouço teórico utilizado é de equilíbrio 

parcial, e sua justificativa encontra-se no fato de que no comércio internacional 

os contratos de exportações e importações geralmente são contratos de longo-

prazo, sendo assim existe uma certa rigidez que permite isolar algumas 

variáveis. Além disso, quando há variações de preços é necessário um 

determinado tempo para identificar novos mercados de exportação, novos 

fornecedores de produtos importados, ou mesmo para ajustar a capacidade 

produtiva.  

A seção 1.2 deste capítulo partirá de um modelo estático de equilíbrio 

parcial baseado no papel do câmbio (preço) no processo de ajustamento da 

balança comercial, que foi inicialmente tratado pela teoria clássica, e 

posteriormente, aperfeiçoado por alguns economistas que passaram a enfocar 

a importância das elasticidades-preço diante da desvalorização cambial no 

                                                           
3
 Por exemplo: Monetarista, o Multiplicador Keynesiano em economia aberta, o Modelo 

Australiano, Mecanismo Fluxo-espécie-preço de David Hume, Teoria Ricardiana, Abordagens 
das Elasticidades e Absorção. 



18 
 

saldo da balança comercial e de pagamentos. Essa visão ficou conhecida 

como a Abordagem das Elasticidades e tem como núcleo a chamada condição 

Marshall-Lerner. Ainda nesta seção, passaremos a discutir e aprofundar o 

papel das elasticidades-preço na análise das trocas e do equilíbrio da balança 

comercial. Aqui, a tendência ao equilíbrio dependerá das elasticidades-preços 

e não simplesmente da influência do efeito-preço, como defendiam os clássicos 

e outros neoclássicos4. Outra diferença importante entre a teoria clássica e a 

abordagem das elasticidades é que esta última considera o processo de ajuste 

como sendo induzido por meio de políticas econômicas em vez de automático. 

Mais adiante, na seção 1.3, mostraremos que com o desenvolvimento da 

teoria keynesiana e dos modelos de macroeconomia aberta, as exportações e 

importações também passaram a ser consideradas como variáveis que 

influenciam o nível da renda de equilíbrio no mercado de bens e serviços, que 

por sua vez, influenciam as exportações e importações. Esse modelo de 

equilíbrio parcial ficou conhecido na literatura como o Enfoque da Absorção do 

Multiplicador Keynesiano. Nele a renda passou a ser a principal variável para 

explicar as variações no saldo da balança comercial. 

 Na seção 1.4 discorremos sobre as principais discussões entre os 

autores  sobre a superioridade de cada abordagem e, como  consequência 

desses debates,  a incorporação no trabalho de Alexander (1959), considerado 

o principal autor da abordagem da Absorção, das ferramentas desenvolvidas 

pela abordagem das Elasticidades. 

 Por fim, na seção 1.5 se demonstrará que, após o artigo de Alexander 

(1959), desenvolveu-se um consenso relativo de que, quando há variação no 

câmbio (preço) ou na renda, para que se determine o efeito total no saldo da 

balança comercial, é necessário utilizar as ferramentas desenvolvidas pelas 

duas abordagens.  

Em linhas gerais, a finalidade deste capítulo é desenvolver, no plano 

teórico, como as mudanças nas variáveis renda e câmbio afetam o saldo da 

balança comercial, de modo a embasar o estudo empírico da balança 

comercial entre Brasil e EUA, realizado no quarto capítulo.  

 

                                                           
4
 Ver Medeiros (1996,p. 477-478). 
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1.2 A abordagem das Elasticidades 

 

 Inicialmente desenvolvida por Alfred Marshall e, posteriormente, pelos 

economistas Abba Lerner, Joan Robinson, Machlup e Haberler, o 

desenvolvimento da abordagem das elasticidades-preço veio reconsiderar, e 

não repudiar, as contribuições clássicas de equilíbrio automático5 da balança 

comercial6 sob a influência do efeito-preço, argumentando que estas 

contribuições tinham entendimento limitado sobre o fenômeno (MEDEIROS, 

1996, p.479). 

 Segundo esta abordagem, que tem como objetivo de estudo o equilíbrio 

da balança comercial e fundamenta-se sobre os aspectos microeconômicos, 

mesmo que a elevação (desvalorização) da taxa de câmbio afete os preços 

relativos da economia, particularmente os termos de troca, ocasionando um 

efeito substituição entre os produtos domésticos e externos, favorecendo os 

primeiros em detrimento dos últimos. Ainda assim, para saber o efeito da 

desvalorização no saldo comercial, é necessário analisar o comportamento dos 

efeitos preços e volumes, sendo necessário, para a melhora do saldo 

comercial, que o efeito volume se sobreponha ao efeito preço. Desta forma, o 

estudo das elasticidades7 das exportações e importações permite assegurar 

que este processo se concretize. 

 Para que se atendam alguns requisitos relacionados às elasticidades da 

demanda e oferta das exportações e importações, a abordagem das 

elasticidades está baseada na hipótese de que as funções de oferta e de 

demanda de moeda são estáveis, e de que o nível de preços da economia é 

determinado pelo nível da renda monetária doméstica. Desta forma, dado o 

                                                           
5
 A teoria do equilíbrio automático defende a ideia que dado um desequilíbrio inicial na balança 

comercial, o ajustamento se daria pelo movimento de ouro e divisas provocado pelo próprio 
desequilíbrio. Devido a  David Hume, em sua obra Of the Balance of Trade de 1752, ter sido o 
primeiro a formular a teoria do equilíbrio automático pela via preços, essa teoria ficou 
conhecida como Mecanismo do Fluxo do Preço em Espécie de David Hume (KRUGMAN e 
OBSTFELD, 2001,p. 550-553 ; GANDOLFO, 1995,p.187). 
6
 É importante lembrar que nesse período a balança comercial poderia ser considerada 

sinônima de Balança de Pagamentos, já que o movimento de capitais ainda não era 
significativo. 
7
 “A elasticidade mede quanto uma variável pode afetar a outra. Mais especificamente, trata-se 

de um número que nos informa a variação percentual que ocorrerá em uma variável como 
reação a um aumento de um ponto percentual em outra variável”(PINDYCK e RUBINFELD, 
2005,p.28).  
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nível da renda monetária, os preços podem ser tomados como dados. Portanto, 

isto implica que as variações na taxa de câmbio nominal são totalmente 

transmitidas para a taxa de câmbio real. Em outras palavras, a abordagem das 

elasticidades assume como hipóteses a renda e nível geral de preços 

constantes e a variação dos preços relativos como função da variação do 

câmbio. 

 Na abordagem das Elasticidades é necessário analisar as funções de 

oferta e demanda de exportações e importações. O caso geral procura 

investigar os efeitos da desvalorização sobre o saldo da balança comercial 

considerando as interações entre as elasticidades contidas em todas essas 

funções (GANDOLFO, 1995, p.113). Contudo, a impossibilidade de se 

determinar com certa exatidão as condições da oferta de exportações e 

importações tornou esse modelo inaplicável na prática, a não ser que fortes 

pressupostos sejam assumidos, o que pode ocasionar sérios problemas nas 

estimativas dos parâmetros dessas funções.    

 Posto isto, a literatura considera, normalmente, três casos. O primeiro é 

de um país pequeno e por isso pode-se assumir a hipótese que considera a 

oferta das importações e demanda das exportações como infinitamente 

elásticas. Em outras palavras, como o país é pequeno em relação ao mercado 

mundial, pode-se considerar que toda a quantidade que ele desejar consumir 

será ofertado pelo mercado mundial, e toda produção por ele ofertada no 

mercado mundial também será vendida. Desta forma, ao se adotar essa 

hipótese assegura-se que quaisquer quantidades demandadas de mercadorias 

exportadas ou importadas serão atendidas sem que isto ocasione a mudança 

de seus preços. Assim, se a balança comercial estiver inicialmente em 

equilíbrio, para se obter o melhor saldo com a desvalorização cambial, basta 

que a soma das elasticidades de oferta de exportações e da elasticidade da 

demanda de importação sejam positiva. Em suma esse modelo de país 

pequeno considera o resto do mundo como exógeno, nesse sentido o que 

acontece nele tem influência insignificante para alterar as variáveis do comércio 

mundial (GANDOLFO, 1995, p.75). 

 O segundo caso seria o exemplo de um país grande e desenvolvido. 

Neste exemplo, a elasticidade da oferta de importações, assim como no 

primeiro caso, é considerada infinitamente elástica, pois se pode assumir que 
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toda a quantidade de bens que este país desejar consumir será ofertado pelos 

produtores mundiais. Mas, ao contrário do primeiro caso, as elasticidades da 

demanda de exportações não são mais consideradas infinitamente elásticas, já 

que não se pode assegurar que o mercado mundial irá absorver toda a sua 

produção. Neste caso, considerando um país grande, é a elasticidade da oferta 

de exportação que passa a ser considerada infinitamente elástica, ou seja, para 

um país grande pressupõe-se que ele tenha a capacidade de ofertar o quanto o 

mercado desejar.  

  Segundo Caves, Frankel e Jones (2001,p.300), neste caso a 

desvalorização cambial ajuda a melhorar o saldo da balança comercial, porque 

reduz as quantidades importadas, reduz também o montante de divisas gastos 

com importações, devido ao preço dos produtos importados em moeda 

estrangeira permanecer fixo nominalmente, e permite o aumento das 

quantidades exportadas. Por outro lado, como o preço nominal dos bens 

exportados permanece fixo em termos de moeda doméstica, qualquer 

quantidade dada de exportações passa a gerar um montante de divisas menor 

do que aquele recebido antes da desvalorização, gerando um efeito adverso 

sobre o saldo da balança comercial. 

 Ainda segundo os autores, o efeito líquido sobre a receita de divisas com 

as exportações pode ser maior ou menor, dependendo da elasticidade da 

demanda por exportações. Se ela for menor do que 1, as receitas diminuirão. 

Porém, mesmo que isto ocorra, o valor da redução nas importações poderia 

superar a redução da entrada de divisas, de tal forma que o saldo da balança 

comercial ainda melhoraria. No entanto, se a resposta da demanda por 

importações for suficientemente pequena, o saldo da balança comercial, de 

fato, sofrerá uma deterioração, ou seja, a oferta líquida de divisas diminuirá.      

 O resultado final da desvalorização sobre o saldo da balança comercial 

dependerá, portanto, de como se comportam os efeitos volume e preço. Via de 

regra, o primeiro efeito deve necessariamente sobrepor-se ao segundo para 

que a desvalorização possa ter efeitos positivos sobre a balança comercial. 

Assim, considerando um equilíbrio inicial na balança comercial, a condição 

necessária e suficiente para que uma desvalorização da moeda afete seu saldo 

positivamente é que a soma das elasticidades da demanda de importações e 
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de exportações seja maior que 1. Essa é a denominada condição Marshall-

Lerner8. 

 O terceiro caso apontado é conhecido na literatura por “Curva J”. Esse 

fenômeno defende que, quando as elasticidades da demanda das exportações 

e importações tendem a ser inelásticas (isto acontece geralmente no curto 

prazo), uma desvalorização da taxa de câmbio piora o saldo da balança 

comercial. Com isso, o retorno ao equilíbrio da balança comercial, mesmo que 

assegurado pela condição Marshall-Lerner, pode exigir prazos significativos. 

 Em suma, a abordagem das Elasticidades considera o ajuste da balança 

comercial como uma política induzida pelo governo por meio da variação do 

câmbio nominal - transmitido integralmente para o câmbio real, dado que os 

preços são considerados constantes - de forma que os preços relativos da 

economia são alterados. Desta forma, o saldo da balança comercial de um país 

dependerá das elasticidades de oferta e demanda de importação e exportação, 

sendo que quanto menor forem as elasticidades da demanda de exportação e 

importação, menor será o efeito de uma desvalorização cambial neste saldo. 

Contudo, a condição Marshall-Lerner afirma que, se as elasticidades de 

demanda e oferta de exportação e importação forem inelásticas, a condição 

necessária para que o saldo comercial melhore com a desvalorização é que a 

soma das elasticidades da demanda de importação e exportação em módulo 

seja maior que 1. No entanto, é destacado que no curto-prazo pode existir um 

hiato entre o efeito competitividade em relação ao efeito termos de troca, de 

maneira que o saldo comercial se deteriore de forma transitória (Curva J), 

neste caso, a condição Marshall-Lerner ainda valeria, mas para um médio e 

longo prazo.  

 Geralmente, os motivos apontados para a rigidez das elasticidades da 

demanda das exportações e importações no curto prazo se dão pela crescente 

abertura externa, onde as economias têm um grau de dependência mútua de 

fornecimentos, a não disponibilidade no país de produtos substitutos, por isso 

continua a importar a mesma quantidadee, e também devido à competitividade 

estrutural que torna o produto importado diferenciado. 

                                                           
8
 Segundo Gandolfo (2002. p.96), a participação de Marshall no desenvolvimento da teoria das 

Elasticidades é questionável, cabendo a ele apenas o desenvolvimento da teoria pura do 
comércio internacional. Na verdade, segundo o autor, o mérito pela condição Marshall-Lerner é 
apenas de Abba Lerner.  
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 As críticas que surgiram a essa abordagem apontam pelo fato dela não 

considerar o impacto de uma desvalorização cambial sobre a demanda 

agregada que, por sua vez, influencia as importações, o efeito da 

desvalorização cambial sobre o saldo comercial é considerado estático. Ou 

seja, para a abordagem das Elasticidades a renda é considerada constante. 

Assim, na próxima seção será visto que a Abordagem da Absorção surgiu 

inicialmente como uma crítica a abordagem das Elasticidades, utilizando como 

principal variável para explicar o saldo comercial a renda doméstica. Embora os 

primeiros modelos considerassem os preços constantes e apenas a renda 

variando, após diversas críticas e debates esses modelos passaram a 

considerar um contexto de equilíbrio parcial dinâmico onde preços e renda 

variam. 

  

1.3  A Abordagem da Absorção 

 

Até aproximadamente os anos 30 do século XX, os estudos da balança 

comercial concentravam-se nas variações dos preços e da taxa de câmbio. A 

partir da publicação, em 1936, da “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda” de John Manyard Keynes, surge à possibilidade de explicar os 

ajustamentos da balança comercial pelas variações do rendimento e das 

despesas agregadas. Embora Keynes, em sua obra, tivesse trabalhado com o 

pressuposto de economia fechada, a ideia do multiplicador foi logo aplicada à 

balança comercial - economia aberta – por outros economistas como Roy 

Harrod e Fritz Machulp (MEDEIROS, 1996, p.476-481). 

 A partir de Keynes, surge, então, uma nova via teórica com diversos 

modelos alternativos que buscam explicar o equilíbrio da balança comercial 

fundamentalmente pela relação entre a renda e o dispêndio agregado 

(absorção)9 da economia. Estes modelos ficaram conhecidos como Abordagem 

da Absorção. 

 A Abordagem da Absorção, segundo Silva (2007,p.44-45), parte de três 

princípios básicos. O primeiro é que a absorção da economia responde 

positivamente a aumentos na renda. Nesse caso, se a propensão marginal a 

                                                           
9
   Absorção= Consumo+Investimento+Gasto do governo. 
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absorver (Pmga) for menor do que 1, a variação da balança comercial 

responderá positivamente a um aumento da renda. Porém, se a Pmga for 

superior a 1, a absorção será superior ao crescimento da renda ocasionando 

um déficit comercial. 

 O segundo princípio considera que a demanda de importações é função 

positiva da renda interna e que, por isso, uma queda na renda interna reduz as 

importações e melhora o saldo da balança comercial. Por fim, o terceiro 

princípio parte do pressuposto que os indivíduos têm uma cesta de bens 

composta por bens domésticos e importados e que, dada uma restrição 

orçamentária, eles buscam maximizar sua função utilidade. Esse princípio 

permite dizer que uma redução da renda agregada pode ser considerada um 

aumento da restrição orçamentária, que ocasiona uma realocação na cesta de 

consumo dos residentes. Desta forma, a participação dos bens importados em 

relação aos bens domésticos é reduzida, e isso favoreceria o saldo da balança 

comercial. 

 Nesse sentido, a Abordagem da Absorção, sob o ponto de vista 

keynesiano10, pode ser considerada a partir das seguintes relações: 

 

 Y= C + I + G + (X-M)                  sendo:  

 Y= A + TB         Y= produto 

           TB= Y - A               C=consumo 

            I=investimento 

            G=gastos do governo 

            X=exportações 

            M=importações 

                                                                      Absorção (A) = C + I + G  

                                                                      Saldo Comercial (TB) = X-M  

            

            

                                                           
10

 Nessa dissertação a Abordagem da Absorção será tratada sob o enfoque keynesiano em que 
a análise está no curto prazo, observando a demanda. Optou-se por desconsiderar o enfoque 
do ponto de vista neoclássico tendo, em vista que o trabalho focaliza os ajustamentos ocorridos 
do lado real da economia (oferta e demanda de bens). No enfoque neoclássico a abordagem 
da absorção pode ser vista sob a ótica da poupança-investimento, observando as condições de 
oferta de longo prazo. 
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 Essas relações expressam que os desequilíbrios externos são 

basicamente provenientes da desigualdade entre a renda e a absorção. Assim, 

considerando que a renda seja igual ao produto11, para que o saldo da balança 

comercial seja superavitário é preciso que o país: aumente sua produção total, 

ou diminua sua absorção, ou, ainda, realize uma combinação de ambas. A 

ideia que está por trás desta equação é que, em situações em que o nível de 

renda é superior a absorção, o excedente do produto é necessariamente 

direcionado ao mercado externo, permitindo um superávit comercial. Por outro 

lado, em situações que o nível de absorção é superior ao nível da renda, é 

preciso aumentar a oferta interna de produtos, o que é feito com o aumento de 

importações, que por sua vez gera um déficit comercial.  

                                                                                                                                                          

1.4 As abordagens das Elasticidades  e da Absorção  

 

O primeiro trabalho que deu origem ao que ficou conhecido como  a 

abordagem da Absorção, foi  o artigo de Sidney Alexander, “Effects of a 

Devaluation on a Trade Balance12”, publicado em 1952. Nele o autor fez duras 

críticas à abordagem das Elasticidades, pelo fato dela considerar apenas os 

efeitos diretos da desvalorização cambial sobre o saldo comercial e não 

considerar os efeitos da mudança dos preços relativos sobre a renda, e desta 

sobre o saldo comercial.  

 Em resposta, Machlup13 (1955) escreveu um artigo em que examina 

este primeiro modelo de Alexander e a suposta superioridade da Abordagem 

da Absorção defendida por ele. Neste artigo ele defende que o uso da análise 

dos preços-relativos e suas elasticidades não podem ser descartados quando 

se examina os efeitos de uma desvalorização cambial. E que apenas a 

absorção e as propensões marginais a absorver também não são suficientes 

                                                           
11

 No mercado de bens em equilíbrio, o produto e renda são idênticos. Isso não acontece por 
acaso, pois há duas formas de examinar o PIB: uma pela ótica da renda e outra pela ótica do 
produto (BLANCHARD,2001,p.52). 
12

 Embora outros modelos considerados como integrantes da abordagem da Absorção, como 
por exemplo, o do multiplicador keynesiano, tenha sido desenvolvidos anteriormente,  foi 
“Nesse artigo, [que] Alexander chama pela primeira vez  a  Abordagem dos Preços Relativos e 
a Abordagem do Gasto Agregado, respectivamente de Abordagem das Elasticidades e 
Abordagem da Absorção. Do ponto de vista da doutrina histórica, as duas abordagens também 
eram conhecidas como Abordagem Marshalliana e Abordagem Keynesiana, respectivamente” 
(MACHLUP, 1955, p.255-256).    
13

 O autor foi professor de Economia Política na Universidade de  Johns Hopkins. 
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para explicar as variações no saldo comercial. Machlup conclui o artigo 

defendendo que as duas abordagens são necessárias para análise da 

desvalorização  sobre o saldo comercial e destaca, ainda de forma sutil,  que 

as novas ferramentas desenvolvidas por Alexander não podem prescindir das 

velhas ferramentas de análise, mas podem, após algumas mudanças 

substanciais, aumentar o poder dessas velhas ferramentas desenvolvidas pela  

abordagem das Elasticidades. Embora Machlup tenha considerado e 

destacado a importância do artigo inicial de Alexander para o desenvolvimento 

da teoria do comércio internacional, segundo o autor, a maneira como 

Alexander (1952) apresentou seu artigo, uma nova abordagem como substituta 

para a velha, apenas serviu para confundir os leitores. 

 Assim, no artigo de 1959, Alexander reformula seu modelo inicial e 

propõe a Abordagem das Elasticidades como uma forma de obter os resultados 

iniciais (efeito primário) da desvalorização, e que junto com o multiplicador14, 

calculado a partir da propensão marginal a importar e a consumir, deve ser 

aplicado para obter o resultado final da desvalorização. Para tanto, Alexander 

(1959) partindo da seguinte  identidade, 

 

TB = Y – A                                                                           (1) 

Sendo: 

TB = Saldo Comercial  

           A = Absorção                                                                         

  Y = Produto  

 

E, expressando sua variação total em termos de uma variação15 da taxa 

de câmbio (E): 

 

                        
TB Y A

E E E

  
 

  
                                                    (2) 

                                                           
14

 Para Alexander (1952), baseado no modelo do multiplicador keynesiano, o aumento das 

exportações aumenta a renda nacional,  e como as importações são funções positiva da renda, 
esse aumento das exportações também implica em um efeito indireto que resultará em 
elevação das importações. Dessa forma, as variações no saldo  da balança comercial 
dependerá das magnitudes do multiplicador e da propensão marginal a absorver.  
15

 O uso do símbolo  ao invés do  é porque a equação se refere a dados discretos e não 

contínuos. 
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 Demonstra que na equação 2 uma desvalorização cambial implicará em 

superávit comercial  se: 

1)  Ocasionar uma elevação da renda para um dado nível de absorção 

constante; 

2) Ocasionar uma queda na absorção para um dado nível de renda; 

3) Ocasionar uma elevação em ambos, a renda e a absorção, sendo que o 

crescimento da renda deverá ser maior que o crescimento da absorção;  

4) Ocasionar uma queda em ambos, a renda e a absorção, sendo que a 

queda da absorção deverá ser maior que a da renda. 

 

Posto isto, Alexander (1959) procurou investigar os efeitos da 

desvalorização cambial sobre a renda e a absorção. Na verdade, ele estava 

interessado em saber como a desvalorização cambial afeta a renda, como uma 

mudança na renda afeta a absorção, e como a desvalorização cambial afeta a 

absorção diretamente. 

Para tal análise, o autor demonstra que a absorção pode ser dividida em 

duas partes. Uma  constitui a mudança induzida na absorção por variações na 

renda decorrente da desvalorização (αΔY). A outra, representada por ΔAd,  

caracteriza o impacto direto de uma desvalorização sobre a absorção. Assim, 

podemos representar a variação da absorção do seguinte modo:  

 
                             ΔA = ΔAd +α ΔY                                                        (3)  
 

 Lembrando que a variação do saldo comercial pode ser expressa pela 

seguinte equação: 

 
                                       ΔTB = ΔY – ΔA                                                           (4)  
 

E, substituindo a equação (3) na equação (4), temos: 
 

                                      ΔTB = ΔY – (ΔAd +α ΔY)                                             (5) 
 
 Depois de feitas algumas simplificações algébricas, podemos reescrevê-

la dessa forma: 

 
                                      ΔTB = (1- α) ΔY – ΔAd                                                (6)       
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 A equação (6), que é uma identidade contábil, mas que foi tomada por 

Alexander como uma relação casual, sugere que para melhorar o saldo 

comercial de um país, a Pmga16 (α) tem que ser menor do que 1. Observe que, 

matematicamente, para um país que apresenta déficit comercial onde a Pmga 

(α) é maior que 1, não é possível combater o déficit externo com crescimento 

do produto, pois a absorção sempre crescerá mais que proporcionalmente ao 

crescimento do produto, acentuando o déficit externo. 

Sendo assim, ele vai dividir sua análise sobre os efeitos indiretos e diretos 

da desvalorização cambial no saldo da balança comercial, demonstrando que 

para melhorar a situação de um país que se encontra com déficits externo é 

necessário que se reduza a absorção por meio dos efeitos indiretos, ou diretos, 

ou ambos17. 

 

1.4.1  Efeitos indiretos da desvalorização da taxa de câmbio. 

 

Os principais efeitos indiretos considerados de uma desvalorização da 

taxa de câmbio sobre o saldo comercial de um país são: efeito recursos 

ociosos e efeito termos de troca. Esses efeitos se dão por meio da alteração da 

renda real. 

O primeiro efeito citado considera que a desvalorização cambial permite 

que um país com capacidade ociosa possa aumentar suas exportações 

rapidamente, e isso sem ocasionar pressões inflacionárias. Por sua vez, este 

aumento da oferta de exportações gera um aumenta da renda. Como as 

importações são função positiva da renda, elas também aumentam. Em função 

disto, a desvalorização tem dois efeitos sobre o saldo externo, um positivo e 

outro negativo. No entanto, se a condição Marshall-Lerner, que foi apresentada 

na seção 2, for satisfeita, a desvalorização cambial terá efeitos favoráveis 

sobre o saldo da balança comercial. 

 O segundo efeito (termos de troca) significa que uma desvalorização 

cambial causa uma deterioração dos preços relativos entre exportações e 

importações, medidos em termos de uma mesma moeda. Isso teria, de um 

                                                           
16

 Propensão marginal a absorver. 
17

 Esses efeitos diretos e indiretos da desvalorização cambial sobre o saldo da balança 
comercial foram bem detalhados em Alexander (1952) e Machlup (1955, p.260-265). Gandolfo 
(1995, p. 160-161) também os apresenta de forma mais resumida.  
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lado, um efeito negativo sobre o saldo externo e a renda nacional, pois para 

uma quantidade constante exportada a receita de exportação seria menor, 

enquanto que para uma mesma quantidade importada as despesas seriam 

maiores. Porém, por outro lado, a redução da renda real induziria a redução da 

absorção e geraria um efeito positivo no saldo externo. De fato, levando em 

conta os dois efeitos, o resultado final sobre o saldo da balança comercial seria 

ambíguo. 

 Sumarizando, os efeitos indiretos de uma desvalorização cambial sobre 

o saldo da balança comercial dependerão das interações entre os Efeitos 

Recursos Ociosos e  Termos de Troca.  

 

1.4.2  Efeitos diretos da desvalorização da taxa de câmbio.  

 

 Segundo Machlup (1955, p.262-264), Alexander procurou investigar 

como uma variação do câmbio influenciaria a absorção doméstica de forma 

direta sem alterar a renda. Isso era importante para sua análise, já que o efeito 

do câmbio sobre a absorção presumidamente negativos é uma condição 

necessária para que o saldo comercial responda positivamente à 

desvalorização cambial. Sendo assim, os principais efeitos diretos apontados 

por Alexander são o efeito monetário, o efeito distributivo e o efeito ilusão 

monetária.  

 O efeito monetário considera que a desvalorização cambial aumenta o 

nível geral dos preços da economia por aumentar a pressão sobre os preços 

dos insumos necessários para a produção das mercadorias potencialmente 

exportáveis, dos produtos substitutos das importações, e também por 

aumentar, de forma direta, os preços dos produtos importados. Esse aumento 

da inflação reduz a oferta monetária real, eleva os juros e, com isso, reduz a 

absorção. 

 Já o efeito distributivo também é consequência do aumento da inflação, 

já que a inflação reduz o salário real dos trabalhadores diminuindo, assim, a 

sua participação relativa na renda nacional. Esta redistribuição de renda entre 

assalariados e capitalistas na renda nacional reduz a absorção porque a 

propensão marginal a poupar dos capitalistas é maior do que a dos 

trabalhadores, o que implica em uma redução do consumo agregado. 
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 O terceiro efeito apontado é a possível ilusão monetária por parte dos 

agentes econômicos, que podem observar as variáveis nominais ao invés das 

reais. Assim, quando há aumento dos preços, mesmo que a renda real 

aumente ou permaneça constante, os agentes podem reduzir o consumo e, 

com isso levar, a uma redução da absorção. 

 Outros possíveis efeitos diretos sobre a absorção, quando há uma 

desvalorização cambial, poderiam estar associados à redução de importação 

de máquinas, pois o custo do investimento se torna maior, e ao aumento das 

importações por antecipação, já que os agentes, prevendo um aumento dos 

preços dos produtos importados, antecipam suas importações, nesse último 

caso, o efeito seria um aumento inicial da absorção (ALEXANDER, 1952 apud 

MACHLUP, 1955, p.264). 

 Sintetizando, abordagem da Absorção baseada no modelo de Alexander 

(1959)  passou a considerar o papel da renda interna no saldo da balança 

comercial de um país, destacando que só uma variação positiva na renda 

maior que uma variação na absorção, ou uma variação negativa da renda 

menor do que uma variação negativa na absorção, permite uma melhora no 

saldo comercial. Assim, para saber se uma desvalorização cambial terá efeitos 

positivos sobre a balança comercial é preciso considerar os efeitos diretos e 

indiretos que essa ação pode ocasionar na renda e na absorção interna, que 

por sua vez depende das elasticidades de demanda e oferta de exportação e 

importação.   

 

1.5 O desenvolvimento de um consenso relativo  

 

As principais discussões entre Alexander (1952; 1959) e Machlup (1955; 

1956)  sobre os méritos das duas abordagens para determinar os efeitos de 

uma desvalorização se estenderam a outros autores por toda a década de 

1950. Após o artigo de Alexander (1959) em que ele incorpora as contribuições 

feitas pela  Abordagem das Elasticidades, as duas abordagens passaram a ser 

tratadas por vários autores, a partir da década de 1960, como definitivamente 

complementares. Contudo, há se destacar que, ainda na década de 1950, 

alguns autores já defendiam essa complementaridade entre as duas 

abordagens, mas não de forma sistematizada.  
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Um dos primeiros artigos, que defendeu o uso de ambas as abordagens 

na análise do saldo da balança comercial, foi o de Brems (1957). Inspirado 

principalmente pelas críticas de outros autores à Abordagem da Absorção, o 

autor tenta dar um passo em direção à união entre as duas abordagens. Sendo 

assim, Brems demonstra que se a desvalorização cambial implicar em um 

efeito substituição grande e um efeito renda pequeno, e também se a economia 

doméstica estiver muito estimulada, pode haver aumento dos preços e com 

isso a finalidade da desvalorização pode não ser atingida. 

Michaely (1960) também publica um artigo em que defende uma 

reconciliação parcial entre as duas abordagens. Nesse artigo, o autor 

demonstra que se o mesmo conjunto de hipóteses é usado, as duas 

abordagens devem chegar às mesmas conclusões. O raciocínio é o seguinte: 

após a desvalorização, os preços de exportações e os preços de importações 

aumentam relativamente aos preços domésticos, assim, espera-se com isso 

que a balança comercial melhore. Isto significa que enquanto a quantidade de 

mercadoria destinada à absorção doméstica é menor do que antes da 

desvalorização (desde que assumido que a produção e os termos de troca não 

mudaram com a desvalorização), a demanda da absorção doméstica não 

muda. Desta forma (assumindo uma posição inicial de equilíbrio), há agora um 

excesso de demanda agregada pelas mercadorias acima da oferta agregada, e 

isso tende a elevar o nível de preços. O excesso de demanda e a tendência de 

elevação do nível geral dos preços prevalecerão até enquanto o nível geral de 

preços não aumentarem o suficiente para compensar a desvalorização. 

Quando isto acontecer, o saldo da balança comercial retornará ao nível 

anterior, mas em uma nova posição de equilíbrio.  

Em suma, Michaely conclui que se a desvalorização aumenta os preços 

de exportações e importações em termos de moeda nacional relativo aos 

preços domésticos, ela também reduz a absorção; ou, reciprocamente, se a 

desvalorização não resulta em redução da absorção, então também não há um 

aumento relativo dos preços de exportações e importações. Ou seja, 

assumindo que os termos de trocas podem variar, e que a economia está em 

seu pleno emprego, ambas as abordagens devem conduzir as mesmas 

conclusões.  
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Outro artigo de grande importância na época foi o de Tsiang (1961); 

nele, o autor defende que não pode haver dicotomia no efeito final da 

desvalorização, uma consistente com a solução das elasticidades e outra 

consistente com a solução do multiplicador (absorção). Para ele, uma análise 

ampla inclui uma análise dos efeitos da desvalorização sobre a renda e os 

gastos, e para isso é necessário o que está implícito na abordagem das 

Elasticidades. Assim, o efeito total de uma desvalorização deve considerar um 

sistema no qual mudanças na renda, nos preços e na produção devem ser 

levadas em consideração. Em seu artigo, ele vai além da defesa de uma 

síntese entre as duas abordagens ao dizer que muito antes outros autores - 

como Herberger (1950), Laursen e Metzler (1950), Meade (1951) e Stuvel 

(1951), apud Tsiang (1961) - fizeram diversas tentativas para analisar o efeito 

da desvalorização como um sistema matemático abrangente que permitisse a 

variável renda e preço variar.   

Após a década de 1960, os partidários das duas abordagens passaram 

cada vez mais a convergirem para um consenso, em que a utilização das duas 

abordagens se tornava complementar. Em seu manual de economia 

internacional, Kindleberger (1966,p.238), afirma que  quando o método das “[...] 

elasticidades for generalizado de modo a incluir as variações nas despesas, ou 

o método da renda para incluir as variações dos preços, eles se fundirão um no 

outro”. No entanto, nos manuais posteriores, nas seções que tratam de 

ajustamento da balança comercial via variações no câmbio e renda, alguns 

autores, como Gandolfo (1995), costumam  dividir esse tipo de estudo em três 

partes: quando os preços variam e a renda é constante, quando os preços são 

fixos e a renda varia, e quando preços e renda variam. Mas não são todos os 

autores que tratam essa questão assim. Geralmente eles18 costumam 

apresentar apenas o primeiro e o terceiro casos. 

Como pode ser notado, o desenvolvimento de um consenso relativo para 

a análise do saldo comercial que considerasse a utilização das Abordagens 

das Elasticidades e da Absorção em conjunto se apoiou mais em uma análise 

do lado da demanda. De fato, esse consenso relativo argumenta que uma 

desvalorização cambial, por tornar os produtos importados mais caros em 

                                                           
18

 Ver, por exemplo, Baumann, Canuto e Gonçalves  (2004 ); Carbaugh (2004); Medeiros 
(1996). 
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relação aos domésticos, estimularia a demanda interna e externa pelos 

produtos nacionais. Assim, em uma economia com capacidade ociosa isso 

elevaria o produto. No entanto, em uma economia que está em equilíbrio, isso 

poderia refletir em aumento de preços. Desta forma, as variações do saldo da 

balança comercial dependerão das condições das elasticidades e de como a 

renda e a absorção reagem  à desvalorização cambial.  

Portanto, por meio do desenvolvimento teórico das teorias de 

ajustamento da balança comercial, com base no que foi visto, é possível 

construir uma estrutura funcional no qual quatro variáveis podem ser 

inicialmente definidas: saldo da balança comercial; câmbio real entre as duas 

economias envolvidas, doméstica e estrangeira; crescimento econômico 

interno; e crescimento econômico externo. Contudo, as equações 

representativas dessas relações, assim como a composição dessas variáveis, 

são tarefas dos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 2 – O tratamento empírico do saldo comercial 

 

2.1 Considerações iniciais 

 

 Os primeiros trabalhos empíricos sobre o saldo da balança comercial 

buscavam estimar as elasticidades-preços, utilizando geralmente como proxy o 

câmbio nominal ou real. Esses trabalhos, geralmente, eram baseados na 

abordagem das Elasticidades e concentravam-se, principalmente, na  condição 

Marshall-Lerner (ML), como já visto no capítulo 1. Segundo essa abordagem, a 

condição ML provê as condições necessárias e suficientes para uma melhora 

do saldo da balança comercial.  

A partir do trabalho de Houthakker e Magee (1969), considerado um 

marco no estudo da balança comercial, houve um processo de evolução dos 

estudos empíricos sobre o assunto. A sua importância se deu, sobretudo, 

porque esse trabalho foi um dos primeiros que destacou a importância de se 

levar em conta, nas estimações das elasticidades, também a variável renda, 

pois, até então, a maioria dos estudos empíricos apenas estimavam a 

elasticidade-preço para analisar a balança comercial. O trabalho desses 

autores demonstra que, quando se considera a variável renda, as elasticidades 

preço obtidas costumam ser menores19. Assim, após a sua publicação, os 

estudos sobre ajustamento da balança comercial passaram a considerar o 

efeito dos preços relativos, geralmente representado pela taxa câmbio, e da 

renda, geralmente representada pelo PIB, para saber como o saldo da balança 

comercial reagiria às variações em tais variáveis.    

 No entanto, posteriormente, muitos estudos empíricos demonstram que, 

mesmo levando em conta o efeito da variável renda e a condição ML sendo 

satisfeita, ainda assim o saldo comercial continuou a deteriorar-se, pelo menos 

temporariamente. Devido a tais resultados, o foco dos estudos do 

comportamento da balança comercial foi deslocado para a dinâmica de curto 

prazo no período pós-desvalorização. Esse comportamento – a piora do saldo 

comercial transitoriamente após a desvalorização - ficou conhecido como 

                                                           
19

 Ver sobre a abordagem da absorção no capítulo 1. 
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“Curva J”20. Junz e Rhomberg (1973), Magee (1973) realizaram os primeiros 

trabalhos, chamando a atenção para o fato que, devido aos consumidores e 

produtores levarem tempo para se adaptarem às mudanças nos preços 

relativos, a deterioração da balança comercial no curto prazo é consistente com 

sua melhoria no longo prazo. Porém, o tempo necessário para esse processo 

teoricamente é inconclusivo, podendo, até mesmo, nem ocorrer tal fenômeno. 

Outros autores importantes seguiram analisando esse fenômeno, como Miles 

(1979), Bahmani-Oskooee (1985), Meade (1988), Marwah e Klein (1996).  

Durante as décadas de 1980 e 1990 os estudos sobre ajustamento da 

balança comercial passaram a sofrer as críticas direcionadas, sobretudo, aos 

métodos econométricos utilizados, sendo as críticas mais importantes 

relacionadas à endogeneidade, à defasagem temporal e a estacionariedade21 

das séries. Outro problema que também passou a ser alvo de críticas se refere 

à agregação dos dados que, segundo alguns autores, pode levar a resultados 

viesados.  

Na busca por resolver tais problemas e obter resultados mais 

consistentes, além do interesse em atualizar os resultados, houve um impulso, 

nos últimos anos, de um grande número de trabalhos que tratam sobre o 

ajustamento da balança comercial por meio das estimativas das elasticidades 

preço e renda utilizando novos métodos econométricos que, como 

consequência, permitiram uma mudança na forma funcional das equações a 

serem estimadas, e  desagregando os dados por parceiros comerciais ou por 

classe de produtos, para evitar o problema de viés de agregação dos dados. 

A seguir, este capítulo está dividido em três seções, abordando, 

respectivamente, a forma funcional das equações estimadas, o viés de 

                                                           
20

 Os estudos sobre a “curva J” se deram devido ao colapso do sistema de Bretton Woods de 
taxa de câmbio fixo no início dos anos de 1970, que permitiu grandes flutuações das moedas 
(BAHMANI-OSKOOEE E HEGERTY, 2010, p. 580). O caso inicialmente estudado foi o dos 
EUA, onde a desvalorização do dólar em 1971 levou a uma deterioração da balança comercial 
em 1972. Devido a tais fatos, vários autores passaram a distinguir os efeitos da mudança da 
taxa de câmbio real no curto e no longo prazo.  
21

 Uma série é dita estacionária se sua média e variância não mudam com o tempo, e a 
covariância entre os valores defasados da série dependem apenas de sua defasagem, ou seja, 
da sua distância temporal. Em outras palavras, numa série estacionária os choques não são 
capazes de alterar o nível durante longos períodos de tempo. Quando os choques alteram 
significativamente ou permanentemente o nível de uma série, essa é dita não estacionária. No 
primeiro caso, os choques são chamados de transitórios e no segundo de choques 
permanentes (ENDERS, 2004, p. 48-99) 
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agregação dos dados e o desenvolvimento de novos métodos econométricos 

aplicados no estudo do saldo da balança comercial. 

 

2.2  A forma funcional das equações estimadas 

 

Na literatura empírica as formas funcionais das equações estimadas são 

baseadas nas teorias econômicas do consumidor e da firma, sendo que a 

primeira afeta as equações de demanda, e a segunda as equações de oferta. 

Diante destas relações, as diferenças quanto à forma funcional utilizada pelos 

autores para analisar o saldo comercial, diz respeito aos trabalhos que, 

partindo da forma estrutural, fazem pressupostos que permitem reduzi-lo. A 

saber, a forma estrutural é formada por quatro equações: demanda de 

exportação e importação, e oferta de exportação e importação.  

Tais pressupostos baseiam-se em dois modelos: o modelo de economia 

pequena e o modelo competitivo de dois países. No primeiro modelo, como o 

país é considerado pequeno em relação ao comércio mundial, ele é 

considerado incapaz de afetar os preços externos; logo, toda a produção por 

ele ofertada será vendida e toda a quantidade por ele consumida será ofertada. 

Assim, pressupõe-se que as importações e exportações do país doméstico 

dependam apenas das condições interna dele mesmo. Isso tudo permite 

assumir que as equações de demanda de exportações e oferta de importações 

são infinitamente elásticas. Dessa forma, as quatro equações estruturais são 

reduzidas apenas a duas, sendo uma equação de demanda de importações e 

outra equação de oferta de exportações. São com base nessas duas equações 

que se estimam as elasticidades. 

Já no modelo competitivo de dois países, no qual um dos países agrega 

todos os outros parceiros comerciais, existem duas formas para modelar o 

comércio. Uma forma é a que considera as elasticidades finitas em todas as 

equações, e por isso utiliza a forma estrutural (as quatro equações). Neste 

modelo, as elasticidades são determinadas simultaneamente pela interação 

das equações de oferta e demanda. Para estimar um modelo assim, é 

necessário utilizar um método de equações simultâneas. A outra forma 

considera as elasticidades das equações de demanda finita e as elasticidades 

das funções de oferta infinitamente elásticas, e por isso estima-se apenas as 
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elasticidades das equações de demanda de importações e exportações. Neste 

caso, para saber se uma desvalorização cambial tem impactos positivos no 

saldo da balança comercial (condição Marshall-Lerner), é necessário que a 

soma em módulo das elasticidades estimadas dos preços-relativos da equação 

de demanda de exportação e importação seja maior do que 1. 

Com o desenvolvimento de novas técnicas econométricas, após os anos 

de 1980, como a cointegração, vetores autorregressivos (VAR) e vetores de 

correção de erros (VEC), tornou-se possível, quando se quer analisar o saldo 

da balança comercial, reduzir as quatro funções estruturais a uma única 

equação, sem a necessidade de assumir hipóteses como a de um modelo de 

país pequeno ou um modelo de economia competitiva de dois países. No caso 

do modelo VAR, estimam-se as elasticidades a partir da sua forma reduzida 

equacional para depois recuperar os seus parâmetros originais. Nesta nova 

forma funcional (uniequacional), para que se verifique a existência da condição 

Marshall-Lerner, basta que as elasticidades estimadas da variável preço-

relativo sejam positivas22.  Caso elas sejam negativas para os primeiros 

períodos e positiva para períodos seguintes, significa que  variações nos 

preços-relativos têm impacto negativo inicial na balança comercial, mas que 

posteriormente se torna positivo, indicando a presença da curva J. Essa nova 

forma uniequacional é recente na literatura empírica, e mais comum na 

literatura internacional.  

Contudo, há ainda que se considerar no modelo escolhido quais são os 

tipos de bens domésticos e bens comercializados no mercado internacional. 

Segundo Goldstein e Khan (1985, p. 1044-1050) existem duas formas: a 

hipótese de bens substitutos perfeitos e hipótese de bens substitutos 

imperfeitos. No modelo em que é assumida a hipótese de bens substitutos 

perfeitos23 admite-se o equilíbrio de preços nos diversos mercados, enquanto 

que no modelo que considera a hipótese de bens substitutos imperfeitos, a 

condição de equilíbrio se dá nas quantidades ofertadas e demandadas nos 

mercados de importação e exportação. Geralmente os trabalhos empíricos24 

sobre balança comercial utilizam esta segunda hipótese, pois em mercados em 

                                                           
22

 Essa nova forma funcional não distingue entre efeito preço e volume quando se tem uma 
desvalorização cambial.   
23

 Esse modelo é mais apropriado para bens homogêneos, por exemplo, commodities.  
24

 Singh (2002), Sapienza (2007),  Uz (2010) e Sonaglio, Scalco e Campos (2010). 
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concorrência perfeita, com custos marginais constantes, a suposição de 

substituição perfeita entre o produto doméstico e importado implicaria 

dominância de um dos mercados e elasticidade-preço infinita (ZINI JR. , 1988, 

p. 620). Ou seja, prevaleceria no mercado aquele país cujos produtos fossem 

ofertados pelo menor preço, fazendo desaparecer seus concorrentes. 

A seguir é apresentada uma tabela com os trabalhos aqui revisados e a 

suas respectivas formas funcionais reduzidas. 

 

Tabela 1 - Forma funcional reduzida das equações adotada pelos trabalhos 

empíricos 

Autor/Ano Duas equações Uniequacional 

  (Exportação e Importação) (Saldo) 

Houthakker e Magee (1969) x   

Warner e Kreinin (1983) x   

Wilson e Tacks (1979)  x  

Castro e Cavalcanti (1997) x  

Bahmani-Oskooee e Niroomand (1998) x   

Singh (2002)   x 

Hatemi-J e Irandoust (2005) x   

Moura e Silva (2005)   x 

Álvarez-Ude e Gómez (2007)   x 

Sapienza (2007) x   

Hsing (2008)   x 

Marçal, Monteiro e Nishijima (2009)   x 

Bahmani-Oskooee e Cheema  (2009)    x 

Uz (2010) x  

Sonaglio, Scalco e Campos (2010)    x 

Fonte: elaboração própria     

 

 

2.3  Agregação dos dados 

 

Uma questão muito levantada na literatura empírica mais recente refere-

se ao nível de agregação dos dados. Segundo alguns autores25 a agregação 

dos dados pode criar um viés de agregação gerando resultados ambíguos ou 

conflitantes. Considere, por exemplo, as estimativas obtidas para um 

                                                           
25

 Gandolfo (1995), Hatemi-J e Irandoust (2005), Hsing (2008), Bahmani-Oskooee e Cheema 
(2009) e Uz (2010). 
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determinado país de forma desagregada para cada um dos seus principais 

parceiros comerciais. As elasticidades obtidas na equação do saldo comercial 

com cada um desses parceiros podem ser completamente diferentes um do 

outro, de tal modo que se as elasticidades são obtidas com os dados 

agregados (de todos os parceiros comerciais juntos), um efeito pode cancelar o 

outro, levando a resultados insignificantes. 

Uma maneira de resolver esse problema é por meio do uso de dados 

desagregados por classe de produtos e/ou de forma bilateral por país. O 

trabalho de Castro e Cavalcanti (1997), Sapienza (2007) e Sonaglio, Scalco e 

Campos (2010), utilizam dados desagregados por classe de produtos para 

estimar as elasticidades preço e renda. Os resultados demonstraram grande 

discrepância entre as elasticidades. Enquanto alguns produtos eram altamente 

elásticos, como a renda e ao câmbio, outros eram inelásticos. Em alguns 

casos, como no trabalho do Sonaglio, Scalco e Campos (2010), os sinais das 

elasticidades obtidas até foram contrários entre algumas classes de produtos. 

Os trabalhos de Hatemi-J e Irandoust (2005), Hising (2008), Bahmani-

Oskooee e Cheema (2009) e Uz (2010) desagregam a balança comercial por 

parceiro comercial e obtém elasticidades bem diferentes para cada parceiro. 

Os autores geralmente argumentam que, devido à natureza da pauta de 

importações e exportações de um país ser diferente com cada um dos seus 

parceiros comerciais, isso faz com que a balança comercial tenha respostas 

diferentes à variação da taxa de câmbio. O viés de agregação também pode 

ocorrer devido às proxies utilizadas. Por exemplo, alguns autores, quando 

trabalham com dados agregados, utilizam como proxy para a renda mundialo 

PIB americano ou as importações mundiais. Porém, o crescimento da renda e 

as elasticidades renda de cada parceiro comercial podem ser, e provavelmente 

são, bem diferentes de um para outro.  

Enfim, embora ainda não seja muito comum na literatura empírica 

nacional utilizar os dados desagregados por parceiro comercial, na literatura 

internacional isso já está se tornando bem comum nos últimos anos. O que se 

nota na literatura nacional é a crescente utilização dos dados desagregados 

por classes de produtos.  

Neste trabalho o problema de viés de agregação será em grande parte 

minimizado, já que o foco é apenas a balança comercial entre Brasil e EUA. 
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Mesmo assim, poderia, como forma de dar mais robustez aos resultados, 

estimar as elasticidades entre esses dois países por classes de produtos. 

Entretanto, as séries disponíveis sobre esses dados são anuais e começam 

apenas em 1989, de tal forma que temos poucas observações para um modelo 

que exige muitos graus de liberdade, como o método VAR/VEC utilizado nesse 

trabalho. 

 

2.4  Métodos Econométricos  

 

No que se refere à metodologia econométrica empregada nos trabalhos 

mais antigos sobre a balança comercial, observa-se que geralmente eles 

utilizam métodos econométricos como mínimos quadrados ordinários (OLS), 

mínimos quadrados em dois estágios (2SLS) ou variáveis instrumentais (IV), 

métodos que necessitam que as variáveis do lado direito da equação sejam 

exógenas. Embora a teoria sobre ajustamento da balança comercial alertasse 

para o fato de que há um feedback (retroalimentação) entre as variáveis saldo 

comercial, câmbio e renda, essas técnicas econométricas, não capazes de lidar 

de forma adequada com esses problemas, eram utilizadas rotineiramente.  

Uma tentativa utilizada por alguns autores para lidar com o problema do 

feedback entre as variáveis foi estimar as equações de comércio por meio do 

método de equações simultâneas. No entanto, esse método também tem o 

inconveniente de necessitar que se pré-determine quais são as variáveis 

exógenas e endógenas do modelo.  

Outra característica comum aos trabalhos empíricos mais antigos, o que 

ocasionou pesadas críticas, é de não levarem em conta a possível não 

estacionariedade das séries econômicas. Devido a todos esses métodos 

econométricos (OLS, 2SLS, IV e variáveis simultâneas) só terem as suas 

propriedades garantidas quando todas as variáveis neles contidas são 

estacionárias, estes trabalhos costumam ser acusados de apresentarem 

resultados inválidos, não podendo considerar como coerentes as inferências 

feitas sobre seus parâmetros estimados.  

 Até aproximadamente meados dos anos de 1980, os problemas 

causados pelas não estacionariedade das variáveis econômicas haviam sido 
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ignorados26. Uma maneira de resolver esse problema até a publicação do  

trabalho de Engle e Granger (1987) era remover a raiz unitária da série não 

estacionária por meio da diferenciação d vezes, até que ela se torne 

estacionária. Nesse caso a variável diferenciada d vezes é chamada integrada 

de ordem d e representada pela forma I(d)27. Porém, tal procedimento leva a 

perda de informações de longo prazo presente nas séries28(ENDERS, 2004, 

p.358). 

Foi Phillips (1986) quem demonstrou pela primeira vez que quando duas 

variáveis não-estacionárias e integradas da mesma ordem I(d) possuem 

alguma relação de longo prazo, possuindo tendências estocásticas comuns, as 

séries podem ser estimadas em nível. Nesse caso, se diz que as variáveis são 

cointegradas. Mas foram Engle e Granger (1987) que desenvolveram um 

mecanismo de correção de erros (MCE) que popularizou o conceito de 

variáveis cointegradas.  O MCE desenvolvido por eles corrige gradualmente os 

desequilíbrios de curto prazo até alcançar a relação de longo prazo entre as 

variáveis. Assim, além de não haver relação espúria entre as variáveis, não há 

perda de informações de longo prazo29, e nesse caso, o método OLS é válido. 

O artigo de Murray (1994) ilustra bem o que é o conceito de 

cointegração. Ele utiliza o conceito da estatística chamado de random-walk 

(passeio aleatório) para descrever o comportamento de uma variável. Esse 

conceito também é conhecido como o “passo do bêbado”. A ideia por trás 

dessa ilustração é a de que o caminho que um bêbado percorreu não ajuda em 

nada a prever em que direção ele dará o próximo passo. O melhor previsor 
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 Phillips (1986) demonstra que em métodos tradicionais como OLS a utilização de séries não-
estacionárias produz estimativas enviesadas para os parâmetros e os testes estatísticos, como 
a estatística t e F, se tornam inválidos. Este trabalho retomou o artigo de Yule (1926) que foi 
um dos primeiros, senão o primeiro, dos autores a levantar o problema de regressões espúrias 
(sem sentido). 
27

 O procedimento de diferenciação da série elimina as relações espúrias. A ordem de 
integração é dada pelo  número de vezes que é feita a diferenciação, sua representação é I(d), 
onde “d” é o número de vezes que a série foi diferenciada. Embora seja menos comum em 
séries econômicas, quando a fonte de não-estacionariedade da série está apenas na média, 
apresentando uma tendência determinística, o processo correto para torná-la estacionária é 
remover apenas a tendência, ou dito de outra forma, é destrendar a série (ENDERS, p.164-
167, 2004).  
28

 Muitos autores consideram tal procedimento como “jogar a água da banheira com o bebê 
dentro”. 
29

 Para saber como testar se duas variáveis são cointegradas, consultar Enders (2004 ,p. 335-
339). 
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para o próximo passo dele é o seu último passo mais um choque aleatório30. 

Murray (1994) diz que, assim como o passo do bêbado é um passeio aleatório, 

a trajetória de um cachorro também é. Nunca se sabe ao certo em qual direção 

será o próximo passo do cachorro. Entretanto, ele se pergunta: e se o cachorro 

for do bêbado? Ora, nesse caso, o autor diz que embora a trajetória dos dois 

(bêbado e cachorro) seja um passeio aleatório, existe certo mecanismo que 

permite que, sempre que um deles se desviar da trajetória um do outro no curto 

prazo, no longo prazo eles voltam a caminhar juntos. Nesse caso, sempre que 

o bêbado ou o cachorro se afastarem muito um do outro, ou o cão latirá ou o 

bêbado chamará pelo nome do cachorro. Em síntese e de forma ilustrativa, 

essas duas formas deles se comunicarem funcionam como uma espécie de 

mecanismo de erros que permite que eles caminhem sempre juntos no longo 

prazo.   

O MCE desenvolvido por Engle e Granger (1987), embora tenha 

desenvolvido novas ferramentas para trabalhar com séries não estacionárias, 

não resolveu outros dois problemas de vital importância comum nas séries 

econômicas, principalmente quando o assunto é saldo da balança comercial. 

Primeiro, porque ele não resolve o problema de endogeneidade entre as 

variáveis, o que invalida os resultados obtidos com métodos tradicionais. Nele, 

é preciso indicar qual é a variável dependente e independente do modelo. 

Segundo, porque esse método (MCE) não é capaz de identificar o número de 

vetores de cointegração, não podendo, assim, estimar de forma adequada os 

parâmetros quando o número de variáveis é maior que 2.  

O primeiro problema, de endogeneidade entre as variáveis, levou  Sims 

(1980)31 a propor uma estratégia de estimação não estrutural.  Segundo o 

autor, quando não se tem confiança sobre a exogeneidade das variáveis, deve-

se tratá-las simetricamente, ou seja, deve-se considerá-las todas como 

endógenas, permitindo que realizações presentes e passadas  das variáveis 

influenciem umas às outras. Desta forma, as variáveis são tomadas uma a uma 

e representadas por equações nas quais cada variável é explicada pelas outras 

nos seus valores correntes e defasados e pelos seus próprios valores 
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 Sobre este conceito ver Gujarati (2000, p. 739). 
31

 O modelo proposto por Sims (1980) procurava não impor restrições de natureza keynesiana 
ou monetarista para fazer o estudo de uma representação da economia. Logo passou a sofrer  
críticas por ser considerado  modelo a-teórico.  
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defasados. Esse método ficou conhecido como  vetores autorregressivos 

(VAR) (ENDERS, p. 264, 2004). 

Posteriormente, o segundo problema, referente à questão de 

cointegração multivariada, foi resolvida por Johansen e Juselius (1990) e 

Johansen (1991), que desenvolveram os testes de cointegração multivariados 

para os modelos VAR baseados no método de estimação de máxima 

verossimilhança, o qual permite o efeito dinâmico entre as variáveis.  

Todo esse desenvolvimento de novas técnicas econométricas permitiu 

que, quando se trabalha com variáveis consideradas endógenas e 

estacionárias, utilize-se um modelo VAR em nível32.  E se as variáveis forem 

endógenas, não estacionárias e não cointegradas, utiliza-se um modelo VAR 

em primeira diferença. Porém, neste último caso, se existir cointegração entre 

as variáveis, o procedimento correto passa a ser a estimação de um modelo de 

vetores de correção de erros (VEC), que nada mais é do que um modelo VAR 

junto com um mecanismo de correção de erros (ENDERS, 2004, p. 330)33. 

Todos esses avanços das técnicas econométricas para análise de séries 

de tempo logo impulsionaram o surgimento de novos trabalhos empíricos sobre 

a balança comercial durante os anos de 1990, e principalmente após  2000, 

pois grande parte da literatura empírica sobre balança comercial trabalha com 

dados de séries de tempo não estacionárias e com variáveis consideradas 

endógenas, de modo que os métodos econométricos dinâmicos como o VAR e 

VEC passaram a ser preferidos aos métodos da econometria clássica.  

Assim, os estudos sobre balança comercial que consideram a 

elasticidade do efeito preço e renda podem ser divididos em duas principais 

categorias quanto aos métodos econométricos:  aquele que leva em conta a 

possível endogeneidade e não estacionariedade das variáveis utilizadas, e 

aqueles que não a consideram. Com exceção de trabalho de Hatemi-J e 

Irandoust (2005), todos os trabalhos aqui revisados que consideram a não  

estacionariedade das séries utilizam também métodos que permitem o 
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  Alguns poucos autores afirmam que coeficientes consistentes podem ser obtidos mesmo 
quando as variáveis do VAR são não estacionárias (SIMS, STOCK e  WATSON, 1990).  
33

 Estimar um modelo VAR em primeira diferença quando as variáveis são não estacionárias, 
mas cointegradas, resulta em um modelo mal especificado, onde todos os coeficientes 
estimados, teste t, teste F, impulso resposta e decomposição da variância,  são resultados  não 
representativos do processo verdadeiro (ENDERS, 2004, p. 358).  
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feedback entre as variáveis. E todos aqueles que não consideram a não- 

estacionariedade das séries utilizam métodos estáticos. 

 

2.5  Síntese da literatura empírica 

 

Houthakker e Magee (1969) consideram as funções de oferta de 

exportação e oferta de importação dos países analisados como infinitamente 

elásticas e estimaram apenas as funções de demanda de importação e 

demanda de exportação, em volume, para o período entre 1951 e 1966.  Os 

resultados para o Japão, EUA e Reino Unido demonstraram que as 

elasticidades  renda estimadas foram mais importante para explicar o saldo 

comercial do que as elasticidades preço. Os autores destacam o caso 

americano, onde a elasticidade renda da demanda internacional por seus 

produtos exportados (demanda de exportação) foi bem menor do que a 

elasticidade renda por produtos importados (demanda de importação). Para 

entender  porque  a elasticidade renda de importação americana é bem mais 

alta do que as encontradas para os demais países industrializados, os autores 

estimaram as equações em seguida por classes de produtos, e concluíram que 

os produtos manufaturados são os principais responsáveis, ou seja, os EUA 

eram um importador líquido desta classe de produtos. Para o caso brasileiro, 

devido aos problemas com os dados, os autores estimaram apenas a função 

de demanda de exportação. Ao contrário dos outros países, a elasticidade 

preço foi maior do que a elasticidade renda. Os autores utilizaram o método de 

mínimos quadrados (OLS), mas destacaram que pelo fato deste método 

econométrico ser estático, os resultados estariam sujeitos a algum viés, e que 

devido à amostra ser pequena, a significância dos parâmetros foi afetado.   

Wilson e Tacks (1979) também estimam as elasticidades preço e renda 

das equações de demanda de importação e de oferta de exportação, em 

volume, para os maiores países industriais da época (EUA, Canadá, Alemanha, 

Japão, Reino Unido, etc). Eles justificaram a forma utilizada dizendo que é 

familiar a outros trabalhos. Seu objetivo era saber a influência da taxa de 

câmbio e do nível de preços da economia no fluxo comercial. Os resultados 

concluíram que a resposta do fluxo de comércio à mudança da taxa de câmbio 

tende a ser maior do que o impacto no nível de preços da economia. As 
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variáveis utilizadas são: renda interna (atividade do país doméstico), preços 

externos da mercadoria importada, preços dos produtos substitutos de 

importação, mais a variável ciclo e tendência. O método econométrico 

empregado foi o OLS. 

Warner e Kreinin (1983) estimam a equação reduzida para as 

exportações e importações em volume, utilizando as variáveis convencionais 

renda (PIB) e preços relativos (câmbio) para 19 países industrializados. Eles 

dividem o período analisado em regime de taxa de câmbio flutuante (1972-

1980), e regime de taxa de câmbio fixo (1957-1970). A intenção é comparar 

esses dois períodos. O método também é o OLS. 

Na época em que esses três trabalhos citados anteriormente foram 

publicados, ainda não se tinha conhecimento de que as estimativas, usando 

variáveis em forma de séries tempo, poderiam ser não estacionárias e, por isso 

conter relações espúrias, de tal modo que os resultados obtidos podem ser 

enganosos e comprometidos para se fazer inferência. 

Muitos outros trabalhos realizados, principalmente até o começo da 

década de 1980, apresentam o problema de não considerar a possível não 

estacionariedade das séries utilizadas. Entretanto, todos os trabalhos 

comentados a seguir estavam atentos para essa questão, e por isso o primeiro 

passo tomado pelos seus autores foi a realização dos testes de raiz unitária 

para determinar a ordem de integração das séries. Como veremos, na grande 

maioria dos trabalhos revisados nessa seção, os testes indicaram que as séries 

utilizadas não são estacionárias em nível, mas sim em primeira diferença.  

Desta forma, o segundo passo tomado pelos autores foi verificar se as 

variáveis utilizadas são cointegradas.   

Castro e Cavalcanti (1997) são um dos primeiros autores brasileiros que 

empregam a metodologia econométrica atenta para a não-estacionariedade 

das variáveis sob análise. Após terem detectado que as séries são I(1) pelo 

teste de Dickey-Fuller Aumentado, partiram para o  teste de cointegração 

multivariado de  Johansen e Juselius (1990), com o qual foi constatada a 

existência de cointegração. Assim, com as variáveis sendo cointegradas, foi 

possível representar as séries por meio de um processo de vetores 

autorregressivo (VAR) e de vetores de correção de erros (VEC). Neste 

trabalho, os autores estimam para o Brasil as equações de exportação e 
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importações totais, por fator agregado e categoria de uso, a partir de dados 

anuais, para o período entre 1955 a 1995. O objetivo era utilizá-las para 

previsões da evolução dessas variáveis. Ele apresenta significativa diferença 

em relação à maioria dos estudos brasileiros anteriores, pois as séries de 

exportação e importação são representadas em dólares, enquanto que na 

literatura, até então, procurava-se trabalhar com índices de preços e quantum. 

Os autores argumentam que, embora o uso de tais índices seja preferível do 

ponto de vista teórico, a opção pelos dados em valor tem a vantagem de 

fornecer resultados aplicáveis diretamente à balança comercial. As variáveis 

utilizadas são: preços relativos (câmbio real), renda mundial (importações 

mundiais) e um indicador do nível da atividade doméstica (PIB/PIB potencial) 

para a equação de exportação; nível de atividade doméstica (PIB) e preços 

relativos (câmbio real) para a equação de importação. Essas especificações 

não diferem, segundo Castro e Cavalcanti (1997), dos trabalhos até então 

publicados e analisados por eles, como Dib (1985), Zini Jr (1988), Fachada 

(1990), Portugal (1992), Zagury (1994) e Pastore e Pinotti (1996). Porém, 

concluem que o objetivo principal (estimação das equações de exportação e 

importação) foi alcançado e que os coeficientes estimados foram significativos, 

teoricamente aceitáveis e robustos do ponto de vista estatístico. 

Bahmani-Oskooee e Niroomand (1998) estimam as elasticidades preço 

e renda, em volume, da equação de demanda de importação e de oferta de 

exportação para 30 países, entre o período de 1960 e 1992. Os autores 

utilizam as variáveis preços relativos e renda como variáveis explicativas. Para 

a proxy dos preços relativos e renda na equação de importação, utilizam, 

respectivamente, os preços dos produtos importados dividido pelo nível de 

preços domésticos, e o PIB doméstico. Para a equação das exportações, as 

proxys são os preços dos produtos exportados dividido pelo nível de preços 

mundial dos produtos exportados, e a renda mundial. Os dados utilizados são 

não estacionários, e todas as variáveis pelo teste de Dickey-Fuller 

apresentaram não estacionariedade em nível, exceto para as importações da 

Mauritânia e Nova Zelândia, exportações de Marrocos e Nova Zelândia, preços 

relativos de exportação da Austrália e Marrocos, e para renda do Marrocos. 

Essas variáveis em nível foram consideradas estacionárias I(0). Assim, 

considerando a não estacionariedade das séries, os autores utilizam a análise 
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de cointegração multivariada Johansen e Juselius (1990). Para a equação de 

importação foram encontrado vetores de cointegração para todos os países, 

sendo que 18 deles apresentaram somente um vetor e 12 deles apresentaram 

dois vetores. Para a equação de exportação, 12 países apresentaram dois 

vetores de cointegração e 14 países apresentaram somente um vetor. A 

representação foi feita por um processo VEC com o objetivo apenas de obter 

as  estimativas das elasticidades de longo prazo. Os autores concluem o artigo 

relatando que os resultados sugerem que, para metade dos países analisados 

no trabalho, as elasticidades preço confirmam a condição Marshall-Lerner e 

que  as elasticidades renda também foram altas para a maioria dos países. 

Singh (2002) estima a equação do saldo comercial indiano na forma 

reduzida uniequacional, com dados que vão de 1960 a 1995. As variáveis 

dependentes são: renda interna e externa e preços relativos, e seus 

coeficientes estimados são as suas respectivas elasticidades. As proxies 

utilizadas para essas variáveis são, respectivamente, PIB  indiano, PIB mundial 

e a taxa de câmbio real efetiva. O autor aplicou o teste de Dickey-Fuller e 

verificou que todas as séries são não estacionárias em nível I(1) e 

estacionárias em primeira diferença I(0). Em seguida, aplicando o teste de 

cointegração proposto por Johansen (1991), não encontrou vetores de 

cointegração entre as variáveis do modelo (câmbio nominal, PIB indiano e PIB 

mundial). Mas, quando substituiu a variável taxa de câmbio nominal pela 

variável taxa de câmbio real, o teste indicou que as variáveis são cointegradas. 

Assim, representou o processo por um modelo VAR e VEC para captar os 

efeitos de longo prazo e obter as elasticidades das variáveis. Os resultados 

demonstraram que a renda mundial foi a única que não foi significante para 

explicar o saldo comercial indiano. O autor também chama a atenção para o 

fato de que, quando se trabalhou com a variável câmbio efetivo nominal como 

proxy para os preços relativos, os resultados não foram satisfatórios. A 

explicação para isso é que a variação no câmbio nominal tem que ser 

transmitida para o câmbio real  para que haja impacto na balança comercial. 

Assim, ele sugere que políticas de ajustamento comercial via desvalorização do 

câmbio têm que ser acompanhadas de políticas de estabilização dos preços 

domésticos. 
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Hatemi-J e Irandoust (2005) estimam as elasticidades da equação 

exportação e de importação (em valores) na foram reduzida entre  a Suécia  e 

seus seis principais parceiros comerciais (Dinamarca, França, Alemanha, 

Noruega, Reino Unido e EUA), no período de 1960 a 1999. Foi aplicado o teste 

de raiz unitária de Dickey e Fuller para dados em painel  para detectar a ordem 

de integração das séries e encontrou-se que todas elas são integradas de 

primeira ordem I(1). Levando em conta que as séries não são estacionárias em 

nível, os autores verificaram pelo teste de Pedroni (1995, 1997, 1999)34 apud 

Hatemi-J e Irandoust (2005), que elas são cointegradas. Confirmado a 

cointegração entre as variáveis, a estimação  das elasticidades foi feita pelo 

método OLS, método que  não considera o possível efeito feedback entre as 

variáveis. As estimativas demonstram que as elasticidades são mais sensíveis 

à renda do que a flutuações da taxa de câmbio real. As elasticidades obtidas 

demonstraram também que apenas para a Alemanha a condição Marshall-

Lerner é satisfeita. Para a equação de exportação, as variáveis utilizadas para 

estimação foram renda externa e preços relativos, cuja proxies para elas foram 

renda real do parceiro comercial e câmbio real bilateral. Para a equação de 

importação, as variáveis foram renda doméstica e preços relativos, medidos 

respectivamente pelas proxies renda real sueca e câmbio real bilateral. 

Moura e Silva (2005) estimam as elasticidades preço e renda na forma 

uniequacional para o Brasil com dados agregados dos seus 16 principais 

parceiros comerciais, no período de 1990 a 2003, com dados mensais. As 

proxies para as variáveis preços relativos, renda doméstica e renda externa 

foram, respectivamente, taxa de câmbio real (ponderada pelos 16 principais 

parceiros comerciais), PIB brasileiro e importações mundiais. Os autores 

aplicaram os testes de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado. Porém, devido 

à presença de quebra estrutural para as séries do câmbio real e saldo 

comercial, os teste de raiz unitária podem ser distorcidos. Assim,  aplicaram o 

teste de raiz unitária de Perron que determina endogenamente as datas de 

quebra estrutural. Pelos dois testes as séries foram consideradas não 

estacionárias em nível e estacionárias em primeira diferença. Em seguida, 

estimaram um VAR para verificar as defasagens, e como pelo teste de 

                                                           
34

 O teste de Pedroni é um teste de cointegração para dados em painel. 
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cointegração de Johansen (1991) as variáveis foram cointegradas utilizaram 

um modelo VEC. Também aplicaram outro método chamado de modelo de 

mudança de regime markoviano. A justificativa foi que, devido à série conter 

muitas quebras estruturais, a não lineariedade dos dados pode estar presente. 

Pelos dois modelos aplicados os resultados indicaram que a condição ML é 

satisfeita e que não há evidência da curva J. Entretanto, o sinal esperado para 

a renda externa no modelo VEC foi o contrário do esperado.  

Álvarez-Ude e Gómez (2007) estimam as elasticidades renda e preços 

relativos para o saldo comercial argentino por meio da forma reduzida 

uniequacional. O período compreende os anos de 1962 a 2005, 1962 a 2000, 

1978 a 2005 e 1962 a 1990. As variáveis e suas respectivas proxies são: 

preços relativos (taxa de câmbio real argentina), renda doméstica (PIB 

argentino em índice), renda externa (PIB americano em índice). Todas elas 

foram consideradas integradas de primeira ordem I(1), exceto o saldo 

comercial, que foi estacionário I(0). Pelo teste de cointegração de Johansen e 

Juselius (1990) foi encontrado pelo menos um vetor de cointegração entre as 

variáveis. As elasticidades foram obtidas por meio da representação VAR, que 

fornece as elasticidades de curto prazo, e VEC, que fornece as elasticidades 

de longo prazo. Os resultados encontrados indicaram que a condição Marshall-

Lerner é válida para quase todos os períodos, inclusive para o período de 

regime de taxa de câmbio fixo. Já o fenômeno da Curva J não é observado, 

indicando que o saldo comercial argentino responde rapidamente às 

desvalorizações do câmbio. Assim, eles sugerem que a desvalorização da 

moeda em 2002 foi necessária para melhorar o saldo comercial argentino e 

colocar o país numa trajetória de crescimento sustentável. 

Sapienza (2007) também partiu da forma funcional reduzida para as 

equações do volume das exportações e importações brasileira totais, e 

desagregada para produtos básicos, semimanufaturados e manufaturados, no 

período de 1980 a 2006. As variáveis utilizadas para a equação das 

exportações foram os preços relativos (câmbio real), índice de preços 

internacionais das commodities, renda externa (exportação total mundial 

dividido pelo índice de preços de exportações mundiais). E para a equação das 

importações, preços relativos (câmbio real), renda doméstica (PIB brasileiro) e  

reservas internacionais. Os testes de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado 
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indicaram que todas as séries são não-estacionárias I(1).  Como o teste de 

Johansen e Juselius (1990) indicou que as variáveis são cointegradas, utilizou-

se um modelo VAR/VEC. Os resultados encontrados sugeriram que a 

expansão das exportações nos quatro últimos anos da amostra se dá, 

principalmente, pela expansão do comércio mundial e da elevação dos preços 

dos produtos exportados, que se sobrepuseram aos efeitos da apreciação 

cambial. Para a equação das importações, a renda foi o fator mais importante. 

Embora a variável reservas internacionais fosse estatisticamente significante e 

seu sinal correspondente ao esperado, as outras variáveis apresentaram sinais 

diferentes do esperado. Assim, o autor, suspeitando de um erro de 

especificação, reestimou a equação para as importações excluindo-a. Desta 

forma, os resultados foram corrigidos e apresentaram os sinais esperados. Por 

fim, o autor concluiu dizendo que a elasticidade renda foi maior do que a 

elasticidade dos preços. 

Hsing (2008) também parte da forma reduzida uniequacional do saldo 

comercial para investigar a presença da Curva J no comércio bilateral 

americano com sete países sul-americanos, entre eles o Brasil. Os dados são 

trimestrais, o período do início da amostra varia e o final da amostra 

compreende até o terceiro trimestre de 2007 para todos os países. O autor 

disse que todas as variáveis são integradas de primeira ordem I(1), mas não 

apresentou os resultados dos testes de raiz unitária e nem falou qual foi o 

teste. Para testar se as variáveis eram cointegradas utilizou o teste de 

Johansen (1991), demonstrando que existe mais de um vetor de cointegração. 

Para estimar as elasticidades utilizou um modelo VEC. Os resultados no caso 

brasileiro (primeiro trimestre de 1995 ao terceiro trimestre de 2009) indicaram 

que a balança comercial está associada positivamente à depreciação real da 

moeda e a renda real brasileira, e negativamente associada à renda real 

americana, resultado igualmente encontrado apenas para o Equador. O autor 

justifica a relação positiva da renda doméstica com o saldo comercial dizendo 

que, para estes dois países, o crescimento interno é devido ao crescimento da 

produção de produtos substitutos aos importados dos EUA, e que a relação 

negativa do saldo comercial com a renda americana é devido ao aumento da 

produção americana de produtos substitutos de importação. Os resultados para 
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a existência da Curva J indicaram que não existe esse fenômeno para o Brasil, 

Argentina, Peru e Colômbia, apenas para Chile, Equador e Uruguai.  

Marçal, Monteiro e Nishijima (2009) analisam a relação entre o saldo 

comercial brasileiro em relação à taxa de câmbio real. No entanto, quando 

formulam e estimam a equação do saldo comercial de forma uniequacional, os 

autores incluem as variáveis renda interna e externa. Para a variável renda 

interna foi utilizado o PIB brasileiro, para a renda externa o PIB americano, e o 

câmbio real foi construído  pela multiplicação do câmbio nominal pelo o índice 

de preço agregado dos principais parceiros comerciais brasileiros, ponderados 

pela participação de cada um deles no total do comércio brasileiro, e depois 

deflacionado pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA). O teste de 

cointegração de Johansen e Juselius (1990) e Johansen (1991) indicaram 

cointegração entre todas as variáveis. Porém o teste de exogeneidade fraca 

para o  , que multiplica o  vetor de cointegração, e para os s , que compõem 

o vetor de cointegração, indicaram que, embora o vetor de cointegração de 

longo prazo ajude a explicar os choques de curto prazo, a taxa de câmbio não 

é importante para explicar a relação de longo prazo do saldo comercial 

brasileiro.  Assim,  o método utilizado deixou de ser um VAR/VEC e passou a 

ser somente um MCE. O objetivo do trabalho não foi o de obter as 

elasticidades das variáveis, mas sim o de verificar como o saldo comercial 

responde às alterações no câmbio real, e se a relação entre essas duas 

variáveis foram alteradas ao longo de 1980 a 2004. A conclusão foi que o saldo 

comercial brasileiro responde positivamente a desvalorizações cambiais, como 

defende a literatura em geral, e que a relação entre elas se manteve estável 

durante o período analisado.  

Para investigar os efeitos da depreciação da moeda paquistanesa na 

balança comercial deste país com os seus 13 principais parceiros comerciais 

no período de 1980 a 2003, Bahmani-Oskooee e Cheema  (2009) utiliza a 

forma reduzida uniequacional para o saldo comercial. Foi estimada uma 

equação para cada um dos países, em que o saldo dependia da taxa de 

câmbio real, da renda real paquistanesa e da renda real do parceiro comercial. 

Os autores aplicaram o teste de raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado às 

séries,  o que indicou que as séries são integradas de primeira ordem I(1). O 
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teste de cointegração de Johansen e Juselius (1990) indicou que existe pelo 

menos um vetor de cointegração para todos os 13 países analisados, e que 

apenas para dois deles há evidência de mais do que um vetor de cointegração. 

As estimações das elasticidades de curto e longo prazo foram obtidas, 

respectivamente, pelos modelos VAR e VEC. A intenção dos autores foi 

verificar se houve evidência de que a desvalorização real da moeda impactou 

significativamente a balança comercial paquistanesa de forma diferente para 

cada um desses países, pois os estudos anteriores que utilizaram os dados 

agregados não forneceram evidência significante dessa relação. A hipótese é 

de que o uso de dados agregados leva a um viés de agregação. Porém, seus 

resultados foram inconclusivos, pois demonstraram que apenas para metade 

dos casos a taxa de câmbio real bilateral desempenhou um papel importante 

na determinação do saldo comercial bilateral. 

Sonaglio, Scalco e Campos (2010) investigam a presença da Curva J 

em 21 setores da balança comercial brasileira de manufaturados no período de 

1994 a 2007. A forma assumida para a equação a ser estimada do saldo 

comercial foi a forma reduzida uniequacional. As variáveis dependentes foram 

o PIB americano para a renda estrangeira, o PIB brasileiro para a renda 

doméstica, e o câmbio efetivo real para os preços relativos. Pelo teste de 

Dickey-Fuller Aumentado, todas as variáveis apresentaram não-

estacionariedade em nível I(1). O teste de cointegração feito foi o de Johansen 

(1991), e nele todas as variáveis apresentaram pelo menos um vetor de 

cointegração. As elasticidades das variáveis foram obtidas pelas estimações 

dos modelos VAR e VEC. Os resultados indicaram que em dez setores a 

desvalorização cambial impactou negativamente a balança comercial no curto 

prazo, mas com o passar do tempo o ajuste positivo do saldo foi ocorrendo, 

apresentando os primeiros sinais da Curva J. Porém, destes dez setores, 

apenas em dois deles houve superávit comercial após um determinado 

período, indicando de fato a presença do fenômeno da Curva J. Em seis 

setores o impacto da desvalorização foi positivo já no curto prazo.  

 Uz (2010) desagrega por parceiro comercial as exportações e 

importações da Turquia para  investigar se a variação do câmbio tem impacto 

significativo no comércio bilateral. Porém, a forma funcional das equações a 

serem estimadas é diferente. Uz (2010) usa duas equações, uma para 
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exportações e outra para as importações. As exportações em valores reais 

dependem da taxa de câmbio real e da renda real do parceiro comercial. As 

importações em valores reais dependem da renda doméstica real e da taxa de 

câmbio real. O período da amostra foi do segundo trimestre de 1982 ao quarto  

trimestre de 2007 para todos os países, exceto para a Rússia, que iniciou no 

primeiro trimestre de 1990, e  para a Suíça que iniciou no primeiro trimestre de 

1983. Os testes utilizados para testar a não estacionariedade das séries foram 

os teste Dickey Fuller, Dickey Fuller Aumentado, Phillips-Perron e KPSS. A 

grande maioria das variáveis foram, em todos os testes, não estacionárias em 

nível I(1). Para algumas variáveis os resultados dos diferentes testes foram 

conflitantes. No entanto, em todos os testes não houve nenhuma variável 

estacionária em nível I(0). Os testes para saber se as variáveis são 

cointegradas foram feitos por cinco técnicas diferentes e  demonstraram que 

para as exportações apenas o Japão e  Rússia não apresentaram vetores de 

cointegração, e que, para as importações, apenas nos EUA e Holanda  não 

houve cointegração. As estimações das elasticidades de longo prazo das 

variáveis também foram feitas por cinco diferentes técnicas de estimação. Os  

resultados sugeriram que no longo prazo o câmbio real tem um impacto 

limitado na balança comercial turca, pois ele é inelástico para as exportações 

(exceto para os EUA e Canadá), e inelástico para as importações (exceto para 

a Coreia). Desta forma, a condição Marshall-Lerner foi verificada apenas para 

os EUA, Canadá e Coreia.  Por outro lado, a renda se mostrou um 

determinante mais importante no comércio bilateral no longo prazo, as suas 

elasticidades foram muito maiores do que as elasticidades preço (câmbio real). 

A seguir os resultados da literatura empírica estão resumidos no quadro 

1.
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Quadro: 1: Síntese dos resultados dos trabalhos empíricos 
        Importações (M) Exportações (X) saldo              

Autores 
Período   

Frequência 
País Dados 

Renda 

Doméstica 

(y) 

Preço 

Renda 

Estrangeira 

(y*) 

Preço Preço 

Renda 

Doméstica 

(y) 

Renda 

Estrangeira 

(Y*) 

|Ey| > |Ep| |Ey*|>|Ep| 
Condição 

ML 

Curva 

J 
Método Principais resultados 

Houthakker e 

Magee 

(1969)* 

1951-1966                 

anual 

EUA agregado 2,28 -1,25 1,6 1,16 - - - sim sim Sim   

OLS 

Condição ML satisfeita e 

Ey > Ep para a grande 

maioria dos países 

Brasil agregado - - 0,34 0,39 - - - - não - - 

Argentina agregado - - 0,87 0,55 - - - - sim - - 

Reino Unido agregado 1,66 -0,22 0,86 0,44 - - - sim sim não - 

Japão agregado 1,23 -0,72 3,55 0,80 - - - sim sim sim - 

Castro e 

Cavalcanti 

(1997) 

1955-1992             

anual 
Brasil 

agregado 0,73 -2,23 0,93 0,61 - - - não  sim sim - 

VAR/VEC 

Os coeficientes 

estimados foram 

significativos, 

teoricamente aceitáveis e 

estatisticamente robustos. 

manufaturados - - 2,00 1,73 - - - - sim - - 

semi 

manufaturados 
- - 1,38 0,12 - - - - sim 

- - 

básicos - - 0,27 0,91 - - - - não - - 

Bens de  K 0,89 -2,4 - - - - - não  - - - 

Bens de 

consumo 
0,83 -1,64 - - - - - não  - 

- - 

Bens 

intermediários 
1,21 -1,96 - - - - - não  - 

- - 

Bahmani-

Oskooee e 

Niroomand 

(1998)* 

1960-1992             

anual 

EUA agregado 2,07 -0,34 0,72 1,6 - - - sim não sim - 

VAR/VEC 

Para metade dos 30 

países analisados a 

condição ML foi satisfeita 

e as  Ey >Ep 

Reino Unido agregado 1,76 -0,28 1,41 0,36 - - - sim sim não - 

Japão agregado 0,46 -0,97 1,22 0,49 - - - não  sim sim - 

Italia agregado 0,48 -4,81 1,78 0,24 - - - não  sim sim - 

Singh (2002) 
1960-1995            

anual 
Índia agregado - - - - 2,33 -1,87 0,35 não  não sim - VAR/VEC ** 

A elasticidade da variável 

y* além de ser inelástica 

e pequena não foi 

significante 

estatisticamente.  

Hatemi-J e 

Irandoust 

(2005) 

1960-1999          

anual 
Suécia 

Dinamarca 1,42 -0,74 1,33 0,03 - - - sim não não - 

Cointegração 

de Pedroni 

A cointegração entre as 

variáveis indica que os 

desequilíbrios de curto 

prazo são temporários e 

sustentáveis no longo 

prazo. E que as políticas 

macroeconômicas são 

pouco efetivas para 

alterar o saldo. 

França 1,42 0,79 1,21 0,26 - - - sim não sim - 

Alemanha 1,42 -0,91 1,29 0,59 - - - sim não sim - 

Noruega 1,42 -0,16 1,46 0,07 - - - sim não não - 

Reino Unido 1,42 -0,05 1,40 0,16 - - - sim não não - 

EUA 1,42 -0,51 1,35 0,24 - - - sim não 
não 

- 

(continua) 
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(Continuação) Quadro: 2: Síntese dos resultados dos trabalhos empíricos 
        Importações (M) Exportações (X) saldo              

Autores 
Período   

Frequência 
País Dados 

Renda Doméstica 

(y) 
Preço Renda Estrangeira (y*) Preço Preço 

Renda 

Doméstica 

(y) 

Renda 

Estrangeira 

(Y*) 

|Ey| > |Ep| |Ey*|>|Ep| 

Moura e silva 

(2005) 

1990-2003          

mensal 
Brasil 

agregados 

(apenas os 16 

maiores 

parceiros)  

- - -   1,81 -1,38 -1,16 não  não sim não VEC** 

Há evidência da condição 

ML e não evidência para 

a curva J. Embora o autor 

não tenha comentado, 

chama a atenção o sinal 

ao contrário do esperado 

para a renda externa. 

Sapienza 

(2007)* 

1980-2006          

trimestral 
Brasil 

agregado 1,6 -1,31 0,77 0,48 - - - sim sim - - 

VAR/VEC 

A expansão das 

exportações é explicada 

pela expansão do 

comércio mundial e pela 

elevação dos preços, 

sobrepondo-se aos 

efeitos da apreciação 

cambial. 

Básicos - - 1,00 0,58 - - - - - - - 

semi 

manufaturados 
- - 1,16 0,54 - - - - - 

- - 

manufaturados - - 0,70 0,66 - - - - - - - 

bens de k 2,01 -0,76 - - - - - - - - - 

bens de 

consumo não 

duráveis 

4,62 -1,80 - - - - - - - 

- - 

bens 

intermediários 
0,12 -0,74 - - - - - - - 

- - 

bens de 

consumo 

duráveis 

2,38 -2,46 - - - - - - - 

- - 

Álvarez-Ude e 

Gómez 

(2007) 

1962-1990        

anual 

Argentina agregado 

- - - - -0,03 -0,83 1,12 sim sim não sim 

VAR/MCE 

Antes do plano de 

convertibilidade da 

moeda (1991) o impacto 

de uma desvalorização 

era negativo no curto 

prazo, mas positivo no 

longo prazo. A 

desvalorização da moeda 

em 2002 foi  necessária 

para melhorar o saldo 

comercial e  colocar ao 

país numa trajetória de 

crescimento sustentável 

1962-2005        

anual 
- - - - 0,61 -0,34 0,33 não  não sim não 

 
(continua) 
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(Continuação) Quadro: 3: Síntese dos resultados dos trabalhos empíricos 
        Importações (M) Exportações (X) saldo              

Autores 
Período   

Frequência 
País Dados 

Renda Doméstica 

(y) 
Preço Renda Estrangeira (y*) Preço Preço 

Renda 

Doméstica 

(y) 

Renda 

Estrangeira 

(Y*) 

|Ey| > |Ep| |Ey*|>|Ep| 

 

Hsing (2008) 

1995-2007    

trimestral 
Brasil EUA - - - - 27,82 250,17 -236,84 sim sim sim não 

VEC 

O aumento da renda 

americana piora o saldo 

comercial brasileiro e 

equatoriano devido à 

produção americana de 

bens substitutos de 

importação. A renda 

brasileira e 

equatoriana melhora o 

saldo comercial desses 

dois países devido a 

produção de bens 

substitutos de importação. 

1994-2007       

trimestral 
Argentina EUA - - - - 0,51 -2,52 3,06 sim sim sim não 

1980-2007    

trimestral 
Chile EUA - - - - -1,06 -5,27 9,87 sim sim não sim 

1995-2007     

trimestral 
Colômbia EUA - - - - 0,13 -3,56 4,08 sim sim sim não 

1991-2007   

trimestral 
Equador EUA - - - - 0,98 5,13 -3,3 sim sim sim sim 

1992-2007     

trimestral 
Peru EUA - - - - -17,3 -21,84 39,4 sim sim não não 

1993-2007      

trimestral 
Uruguai agregado - - - - 1,66 -0,31 3,05 não  sim sim sim 

Bahmani-

Oskooee e 

Cheema 

(2009) 

1980-2003     

trimestral 
Paquistão 

China - - - - 2,90 -1,10 -0,99 não  não sim não 

VEC 

Evidência da condição ML 

para  um pouco mais da 

metade dos 13 principais 

parceiros comerciais. Não 

evidência da curva J. 

Sinais positivo para y se 

deve produção de bens 

substitutos de importação. 

E  sinal negativo para y* é 

devido a produção de 

bens substitutos de 

exportação. 

Japão - - - - 1,28 0,46 -0,90 não  não sim não 

EUA - - - - 0,99 -2,65 -0,65 sim não sim não 

França - - - - 0,11 -0,86 0,20 sim sim sim não 

Reino Unido - - - - -0,33 -1,30 1,16 sim sim não não 

Marçal, 

Monteiro e 

Nishijima 

(2009) 

1980-2004      

trimestral 
Brasil agregado - - - - 2,42 - - - - sim não VAR/VEC 

 Os resultados 

demonstraram que a 

desvalorização de 1999 

acelerou a correção dos 

desequilíbrios causados  

na balança comercial 

iniciado com a abertura 

comercial nos anos 90. A 

renda interna e externa 

não foram 

estatisticamente 

importantes no vetor de 

cointegração 

(continua) 
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(Continuação) Quadro: 4: Síntese dos resultados dos trabalhos empíricos 
        Importações (M) Exportações (X) saldo              

Autores 
Período   

Frequência 
País Dados 

Renda Doméstica 

(y) 
Preço Renda Estrangeira (y*) Preço Preço 

Renda 

Doméstica 

(y) 

Renda 

Estrangeira 

(Y*) 

|Ey| > |Ep| |Ey*|>|Ep| 

Uz (2010) 

1983-2007     

trimestral 

Turquia 

Suíça 3,26 0,01 2,59 -0,25 - - - sim sim não  

VAR/VEC** 

Embora a renda é 

elástica no longo prazo 

para todos os países, no 

curto ela foi inelástica. 
1982-2007     

trimestral 

Espanha 3,19 -0,34 6,36 -0,04 - - - sim sim não  

Alemanha 2,78 -0,46 3,91 0,60 - - - sim sim sim  

Itália 3,12 -0,15 3,68 0,33 - - - sim sim não  

Reino Unido 2,84 -1,73 4,89 0,72 - - - sim sim sim  

Sonaglio, 

Scalco e 

Campos 

(2010) 

1994-2007      

trimestral 
Brasil 

Celulose, papel 

e gráfica 
- - - - -1,86 -1,38 2,03 não  sim não não 

VAR/VEC 

Dos 21 setores de 

produtos manufaturados 

em apenas 6 houve 

cointegração entre todas 

as variáveis (são os que 

estão listados na coluna 

dados). Entre eles o  

setor de indústrias 

diversas foi o único que 

apresentou sinal 

esperado para câmbio 

real e sinal ao contrário 

do esperado para renda 

doméstica e externa. 

equipamentos 

eletrônicos 
- - - - -2,38 -1,44 1,9 não  não sim não 

Indústrias 

diversas 
- - - - 5,63 1,45 -1,37 não  não não sim 

madeira e 

mobiliério 
- - - - -16,2 -5,93 4,05 não  não sim não 

plásticos - - - - -2,60 -1,08 1,32 não  não não não 

veículos 

automotores 
- - - - -0,45 -1,94 6,55 sim sim não não 

Fonte: Elaboração prórpia 

* Importações e Exportações em volume.              

**Outros métodos também foram aplicados.              
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CAPÍTULO 3 – Análise Econométrica 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

 O objetivo desse capítulo é estimar as elasticidades preço e renda para 

o saldo comercial entre Brasil e EUA por meio da metodologia VAR/VEC.  Para 

isto, depois de apresentar a base de dados, será feito os testes de raiz unitária 

para cada uma das séries, isso é de vital importância para determinar o método 

mais adequado a ser utilizado, pois caso todas as séries sejam estacionárias o 

modelo adequado é o VAR, mas caso não sejam é necessário fazer o teste de 

cointegração multivariado para saber se as variáveis são cointegradas. Não 

havendo cointegração, utiliza-se o método VAR com as variáveis em diferença, 

mas havendo cointegração, o método correto é um VAR cointegrado, mais 

conhecido como VEC. Decidido o melhor método e estimadas as elasticidades, 

será feito diversos testes para que se possa fazer inferências a cerca dos 

coeficientes estimados.  

 Para isto, este capítulo está subdividido em 3 partes, além desta 

introdução. Na seção 3.2 são apresentados as variáveis utilizadass como proxy 

para o saldo da balança comercial, preços relativos, renda doméstica e  renda 

externa. Em seguida, na seção 3.3 é feita uma breve discussão sobre as 

características das séries temporais econômicas e os testes de raiz unitária. Na 

seção 3.4 trata da forma funcional a ser estimada, toda a metodologia 

multivariada empregada, a estimação, os testes e  a análise dos resultados. 

 

3.2  A base de dados 

 

 Os dados utilizados são mensais, com início em janeiro de 1990 e 

término em outubro de 2011, totalizando 262 observações35. As séries 

utilizadas para construir as séries das variáveis de interesse (saldo comercial 

entre Brasil e EUA, taxa de câmbio real, renda doméstica e renda estrangeira), 

                                                           
35

 O motivo para a escolha de se trabalhar com dados mensais é devido à série do saldo 
comercial bilateral entre Brasil e EUA ter seu início apenas em 1989, de tal modo que se 
utilizassem dados trimestrais haveria poucas observações para um modelo que necessita de 
muitos graus de liberdade, como o modelo VAR e VEC. O motivo para a escolha do intervalo 
do período é que a série do PIB mensal tem início apenas em 1990 e os dados referentes aos 
meses de  novembro e dezembro de 2011 ainda não estavam disponíveis.  
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são: as exportações e importações entre Brasil e EUA, a taxa de câmbio 

nominal, o Produto Interno Bruto brasileiro, o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (IPCA) e a Renda Pessoal americana.  

 A série do saldo comercial entre Brasil e EUA foi mensurada por meio da 

razão entre as séries em dólar das exportações e importações entre Brasil e 

EUA, calculada pela Secretaria de Comércio Exterior, e teve como fonte 

SECEX/MDIC (2011c). Essa metodologia é comumente utilizada em trabalhos 

empíricos36 por vários motivos. O primeiro é que este índice permite expressar 

a balança comercial em logaritmo37, de tal modo que a primeira diferença das 

variáveis reflete a taxa de crescimento destas. O segundo é que este índice é 

invariante a alterações nas unidades de medida e, por isso, não necessita de 

um deflator, podendo representar tanto o valor nominal quanto o real 

(BAHMANI-OSKOOEE, 2011 apud MOURA E SILVA, 2005, p.1)38      

Para a série dos preços relativos foi utilizada como proxy a taxa de 

câmbio real (R$/US$) que foi construída pela taxa de câmbio nominal, 

calculada pelo Banco Central do Brasil (BACEN, 2011c) e deflacionada pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, 2011) calculado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Para a proxy da renda doméstica foi utilizada a série do PIB  brasileiro 

em reais39 estimada pelo Banco Central do Brasil (BACEN, 2011b). Os dados 

foram, ainda, deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA,2011) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 Para a proxy da renda externa americana deveria ser utilizado o PIB 

dos EUA, porém ela não foi encontrada com periodicidade mensal. Desse 

modo, optou-se por utilizar a série da Personal Income americana 

dessazonalizada, que tem como fonte o Federal Reserve Economic Data 

                                                           
36

 Ver Moura e Silva (2005), Bahmani-Oskooee e Cheema (2009), Marçal, Monteiro e Nishijima 
(2009) e Sonaglio, Scalco e Campos (2010). 
37

 Dados negativos não podem ser colocados na forma de logaritmo.  
38

 Se o coeficiente encontrado for maior que 1, significa superávit. Se for menor do que 1, 
significa déficit. E se  for igual a 1, significa que o saldo foi zero. 
39

 Também utilizada por Moura e Silva (2005). Segundo Carvalho e Parente (1999), uma 
abordagem alternativa para obter a série do PIB mensal é mensalizar a série trimestral do PIB 
nacional por meio de um spline cúbico. No entanto, os autores alertam que o procedimento 
embora  aumente os graus de liberdade e também a potência dos testes de cointegração, pode 
causar algum viés nos estimadores.Tal procedimento está disponível no PROC EXPAND do 
pacote SAS.  
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(FRED, 2011), pois ela guarda forte correlação com o PIB americano40. Essa 

mudança não deve ter grande impacto nos resultados, já que a série utilizada 

também é uma medida da renda norte-americana (que desconsidera os gastos 

do governo). 

 Todas as séries utilizadas estão em logaritmo natural; isso permitirá a 

interpretação direta dos coeficientes estimados como elasticidades.  Cada uma 

das variáveis será denominada da seguinte forma: Saldo bilateral Brasil-EUA 

(TB); taxa de câmbio real (E); renda doméstica (Y) e renda externa (PI). 

 

3.3 As séries de tempo econômicas e os testes de raiz unitária 

  

Uma série de tempo pode ser definida como uma sequência de 

realizações observadas e ordenadas em intervalos regulares de tempo. A 

proposta de se analisar a série de tempo é estudar a dinâmica ou a estrutura 

temporal dos dados. Quando esta análise é feita em uma única sequência de 

dados é chamada de análise univariada, enquanto que se a análise for feita a 

partir de um conjunto de séries de tempo, observadas em um mesmo período, 

é chamada de análise multivariada (MADDALA, 1992, p. 525-526). 

Como a maioria das séries econômicas são não estacionárias, se 

utilizarmos as técnicas convencionais de estimação (como OLS, por exemplo), 

pode-se encontrar relações espúrias41 entre as variáveis e obter estatísticas de 

avaliação (t, F, R², etc) não confiáveis. Assim, quando se quer estimar uma 

série temporal o primeiro passo é verificar se uma série é estacionária ou não, 

e para isso aplicam-se às séries o teste de raiz unitária (BUENO, 2011, p. 16-

17; ENDERS, 2004, p. 171-174). 

Uma série é dita estacionária se apresentar média e variância 

constantes, e autocovariâncias que não dependam do tempo, mas apenas do 

                                                           
40

 Ver gráfico tla e tal do anexo  
41

 Uma regressão espúria tem R² elevado e t-estatísticos significativos, mas os resultados não 
têm qualquer significado econômico. Nesse caso, normalmente o R² observado decorre de 
uma tendência comum às variáveis e não de uma relação verdadeira entre elas. “ Um R²>d                
[estatística de Durbin-Watson] é uma boa regra prática para suspeitar que a regressão 
estimada sofra de regressão espúria” (Granger e Newbold, 1974, apud  Gujarati, 2000, p.730 ; 
Enders, 2004, p.171). 
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intervalo de tempo entre as observações42. Como geralmente os processos não 

estacionários apresentam tendência na média e/ou na variância, é possível 

detectar a possível fonte de não estacionariedade por meio do gráfico e do 

correlograma da variável testada contra o tempo. No entanto, vários autores 

alertam para o fato de que a inspeção visual pode levar a equívocos, pois é 

muito difícil distinguir se uma série apresenta tendência determinística ou 

tendência estocástica (BUENO, 2011, p.116 ; ENDERS, 2004, p.156). Desta 

forma, aplicaremos um teste muito utilizado pela literatura: o teste de Dickey-

Fuller Aumentado (ADF).  

   

3.3.1  Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

  

 Uma questão muito relevante para a economia é saber se a série de 

tempo de uma determinada variável é estacionária, pois isso permite saber os 

efeitos adversos de um choque sobre essa mesma variável. Uma série de 

tempo, quando estacionária, significa que os choques sofridos por ela se 

dissipam ao longo do tempo, são temporários. Já séries não estacionárias, 

quando sofrem um choque, não revertem a sua média com o passar do tempo. 

Por isso, para estimações de relações econômicas que envolvam séries de 

tempo é necessária uma análise individual de cada série, pois o seu 

comportamento pode até determinar o método mais correto a ser utilizado. 

Devido a isso, a seguir será aplicado o teste de raiz unitária de Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF) a cada uma das séries para saber se elas são estacionárias 

ou não43. A saber, uma série é não estacionária quando apresenta tendência 

na média e/ou na variância.   

 O teste ADF teste foi desenvolvido como uma extensão do teste de 

Dickey-Fuller (DF), o qual está associado a um processo autorregressivo de 

primeira ordem como a seguir: 

 

1t t ty y                                                      (7)                                      

                                                           
42

 Na verdade este conceito também conhecido como covariância estacionária, é de 
estacionariedade fraca (ENDERS, 2004, p.53). Para definições de conceitos congêneres, tais 
como estacionariedade estrita e ergodicidade, consultar Maddala (1992, p.527-530). 
43 Outra forma, menos formal, é analisar o correlograma da série. Nesse caso, se a primeira 

autocorrelação é próxima de 1 e decai lentamente é bem possível que a série seja não 
estacionária.  
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 Onde t  é o termo estocástico que segue as hipóteses clássicas (média 

zero, variância constante e ausência de autocorrelação serial)44. Nessa 

equação se o   for estatisticamente igual a 1, então a variável y apresenta um 

caminho aleatório (random walk) e tem, pelo menos, uma raiz unitária. Se o   

for maior do que 1, a série é explosiva. E se  for estatisticamente menor do 

que 1, a série é estacionária. 

 Dickey e Fuller (1979) apud Enders (2004, p.181) reescrevem a equação 

anterior subtraindo Yt-1 de cada lado da equação. A forma equivalente então 

passa a ser:   

1t t ty y                                               (8) 

 Onde  =  -1. Assim, sob a hipótese nula (H0) de que a série y tem raiz 

unitária, testa-se a significância do parâmetro  =0 (equivalente a testar a 

hipótese  =1) versus a hipótese alternativa (Ha)  <0, de que não há presença 

de raiz unitária (equivalente a testar se  <1)45. Os autores ainda contemplam 

a possibilidade de a regressão apresentar um intercepto ou um intercepto e 

uma tendência. Com isso, consideram três modelos para testar a presença de 

raiz unitária: 

 

1t t ty y                                               (9) 

1t t ty y                                                        (10) 

1t t ty t y                                                    (11) 

 

 Nestes modelos devem-se avaliar as significâncias do intercepto e da 

tendência. Outro ponto a destacar é que as estatísticas t geradas não são 

adequadas, e por isso Dickey e Fuller apresentaram outra distribuição 

alternativa, que consiste em comparar as estatísticas t obtidas com os valores 

críticos gerados tabulados por eles (ENDERS, 2004, p.181). 

                                                           
44

 Conhecido como ruído branco. 
45 O teste ADF é um teste unicaudal à esquerda. Isso significa que, para as séries 

estacionárias, a estatística t, além de ser sempre negativa,deve-se encontrar na área de 

rejeição. Deste modo, para uma estatística t positiva significa que a série é explosiva.  
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 Como em muitos casos um modelo com apenas uma defasagem não 

capta toda a dinâmica da série, de forma que não considera a possibilidade de 

autocorrelação dos resíduos, as estimativas das equações (9), (10)  e (11) pelo 

método de mínimos quadrados ordinários pode não ser eficiente e, por isso, 

levar a uma conclusão equivocada a respeito da H0. Assim, Dickey e Fuller 

(1981) apresentaram uma solução simples para controlar a correlação serial da 

série chamado de teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Este teste consiste 

simplesmente em introduzir mais defasagens no modelo. Neste caso os três 

modelos serão escritos na seguinte forma:  

 

1 1

1

p

t t t t

i

y y y   



                                             (12) 

1 1

1

p

t t t t

i

y y y    



                                        (13) 

1 1

1

+
p

t t t t

i

y t y y     



                                  (14) 

 

 Segundo Bueno (2011, p.120-121), existem duas formas para a escolha 

das defasagens. Uma é acrescentar defasagens suficientes até que os 

resíduos não apresentem autocorrelação serial. Para isso aplica-se o teste de 

Ljung-Box aos resíduos. A outra é fixar uma defasagem relativamente alta e 

estimar todos os modelos com as defasagens intermediárias da maior para a 

menor46. Neste caso, o modelo escolhido será aquele que tem menor critério 

de informação47. Neste trabalho optou-se por escolher o número de defasagens 

de acordo com o critério de Schwarz, e caso os resíduos ainda apresentem 

correlação serial, acrescenta-se defasagens até sua remoção.   

 A seguir, antes de iniciar o teste de raiz unitária são apresentados os 

gráficos das séries em nível (gráfico 1) e em primeira diferença (gráfico 2). 

 
 

                                                           
46

 “Contudo, adverte-se para não executar o procedimento de modo inverso, pois experimentos 
de Monte Carlo resultam na escolha de uma defasagem menor que a ideal, quando se inicia o 
processo de escolha de um modelo mais parcimonioso para um mais extenso” (BUENO, 2011, 
p.121). 
47

 Alguns critérios de informação são: Hannan-Quinn, Schwarz ou Akaike. 
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Gráfico 1: Série em nível das variáveis saldo comercial Brasil-EUA (TB), câmbio real (E), PIB 

brasileiro real (Y) e Renda Pessoal americana real (PI). Todos em logaritmo natural.  
Fonte: elaboração própria com base nos dados de SECEX/MDIC (2011c), BACEN (2011b), 
BACEN (2011c), FRED (2011) e IPCA(2011). 
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Gráfico 2: Série em primeira diferença das variáveis saldo comercial Brasil-EUA (TB), câmbio 

real (E), PIB brasileiro real (Y) e Renda Pessoal americana real (PI). Todos em logaritmo 
natural.  
Fonte: elaboração própria com base nos dados de SECEX/MDIC (2011c), BACEN (2011b),  
BACEN (2011c), FRED (2011) e IPCA(2011). 

 

 

 A tabela 2 a seguir, demonstra que os resultados do teste ADF 

confirmam a não rejeição da hipótese nula (presença de raiz unitária) para 

todas as séries em nível, exceto para a série do TB, que apresentou não 

rejeição da hipótese nula somente a 1%. Em primeira todas as séries 

rejeitaram a hipótese nula, ou seja, elas são estacionárias. Logo, pode-se dizer 

que as séries são I(1). Esses resultados confirmam o que já era esperado pela 

análise visual dos gráficos, onde se observa que as séries Y e PI em nível 
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apresentam uma tendência estocástica48 visual clara, e em diferença tiveram 

suas respectivas tendências removidas49. As séries TB e E embora não 

apresentassem uma tendência estocástica visual clara, possuíam, de acordo 

com o teste ADF, uma raiz unitária, que também foi removida com a primeira 

diferença.   

 

Tabela 2: Teste de Raiz Unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

Variável Defasagem  Constate  Tendência ADF 

Valor  

crítico   

10% 

Valor  

crítico     

5% 

Valor  

crítico     

1% 

TB 2 não não  -2.065** -1.615 -1.942 -2.573 

E 1 sim não -0.873 -1.615 -1.942 -2.573 

Y 13 sim sim -2.073 -3.137 -3.428 -3.995 

PI 8 sim sim -1.930 -3.137 -3.427 -3.994 

DTB 1 não não  -26.633* -1.615 -1.942 -2.573 

DE 1 não não -15.821* -1.615 -1.942 -2.573 

DY 12 não não -5.419* -2.572 -2.872 -3.456 

DPI 8 não não -2.875*   -1.615 -1.942 -2.574 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados efetuados no pacote econométrico Eviews 5.0.                                                  

Rejeição da hipótese nula a: * 1%, **  5%, ***10%. 

 

3.3.2 Teste de raiz unitária para quebra estrutural 

 

Observando os gráficos das séries em nível (gráfico 2), há fortes motivos 

para suspeitar de quebras estruturais nas séries em questão e, por isso, os 

resultados da tabela 2 não devem ser tomados como definitivos. Quando os 

dados possuem uma quebra estrutural, os testes de raiz unitária convencionais, 

como o ADF, podem ter baixo poder de análise, assim, se o verdadeiro 

processo de geração dos dados é estacionário em torno de uma tendência 

linear, mas possui uma quebra estrutural, estes testes podem apontar a 

                                                           
48

 Uma série não estacionária na média pode ocorrer devido a uma tendência determinística ou 
estocástica. O tratamento para retirar a fonte de não estacionariedade é diferente para cada 
caso. No primeiro caso, retira-se apenas a tendência determinística, ou seja, destrenda a série. 
No segundo caso diferencia-se a série. Embora a grande maioria das séries econômicas 
apresente tendência estocástica, é preciso ter cuidado, pois caso a série apresente tendência 
determinística e para induzir estacionariedade aplica-se a diferença, ao invés de destrendá-la,  
estará se aumentando a sua variabilidade e a estrutura de autocorrelação, sendo assim uma 
transformação inadequada (ENDERS, 2004,p.164-170). Como aqui o objetivo é apenas saber 
a ordem de integração das séries, e não induzir estacionariedade,fica apenas o alerta. 
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presença de raiz unitária quando de fato não há, neste caso, a probabilidade de 

não rejeição da hipótese nula (presença de raiz unitária) estaria diretamente 

relacionada com a magnitude da mudança (PERRON, 1989 apud MADALLA e 

KIM, 2004, p. 389). 

Entre os diversos testes de raiz unitária para quebra estrutural, o que se 

utilizará aqui é o teste de Zivot e Andrews. Este teste, desenvolvido por estes 

dois autores, procura saber se uma série temporal é estacionária quando há 

uma quebra estrutural, sendo que o ponto de quebra é tratado como 

desconhecidos, de forma endógena50 (MADALLA e KIM, 2004, p. 391).  

 A hipótese nula é a de raiz unitária com intercepto, o que excluiria 

qualquer mudança estrutural. A hipótese alternativa permite uma quebra no 

processo estacionário em torno de uma tendência. O momento da quebra é 

definido como aquele que minimiza a estatística t do parâmetro 

autorregressivo, ou seja, o objetivo é estimar o ponto de quebra que maximize 

a possibilidade de se rejeitar a hipótese nula. A seguir, a tabela 3 reporta os 

resultados do teste de raiz unitária para quebra estrutural. 

 

Tabela 3 - Teste com quebra estrutural de Zivot e Andrews 

Variável 
Componentes da quebra 

Estatística 

t mínima 
Data da 

quebra 

Valores críticos 

Intercepto Inclinação 
Intercepto e 

inclinação 
1% 5% 

TB x   -3.53* 12/2000 -5.54 -4.93 

TB  x  -2.46* 05/2005 -4.80 -4.42 

TB   x -3.39* 12/2000 -5.57 -5.08 

E x   -3.04* 07/2002 -4.80 -4.42 

E  x  -3.04* 07/2002 -4.80 -4.42 

E   x -4.61* 01/1999 -5.57 -5.08 

Y x   -7.02 07/1994 -5.34 -4.93 

Y  x  -5.13 11/1995 -4.80 -4.42 

Y   x -7.00 06/1994 -5.57 -5.08 

PI x   -4.81* 06/2008 -5.34 -4.93 

PI  x  -3.63* 04.2006 -4.80 -4.42 

PI   x -3.75* 06/2008 -5.57 -5.08 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados reportados pelo software Eviews 7.0 
*não rejeição da hipótese nula de presença de raiz unitária 
 

                                                           
50

 Zivot e Andrews (1992) apud Bueno (2011, p. 149)  criticam o teste de Perron (1989) por não 
tratar o ponto de quebra estrutural como desconhecido, de forma que os resultados são 
viesados em direção da hipótese nula, assim, Zivot e Andrews (1992) transformam o teste de 
Perron, que é condicional a uma mudança estrutural em um ponto conhecido, em um teste de 
raiz unitária não condicional. 
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 Analisando a tabela 3, percebe-se que os resultados obtidos com o teste 

de Zivot e Andrews reforçam as conclusões apresentadas na tabela 2 para as 

séries das variáveis TB, E e PI (não estacionárias em nível), mas não sobre as 

conclusões obtidas para a série da variável Y que, no teste com quebra 

estrutural, apresentou-se estacionária quando se inclui intercepto e/ou 

inclinação. O ponto da quebra de intercepto e inclinação identificado para esta 

variável foi o mês de junho, e deve estar associado à conclusão da reforma 

monetária por meio da introdução da nova moeda, o Real. 

 

3.4 Análise multivariada 

 

 Como visto no capítulo anterior, pelos testes de raiz unitária, exceto para 

a série Y que se apresentou I(0) no teste com quebra estrutural, todas as séries 

foram consideradas não estacionárias em nível e estacionárias em primeira 

diferença, ou seja, todas elas são integradas de primeira ordem I(1). Dadas 

estas características, trabalhar com essas séries em nível pode levar a 

relações espúrias entre as variáveis, e os parâmetros estimados e os testes 

estatísticos podem ser inválidos. Uma aparente solução seria trabalhar com um 

VAR na primeira diferença, porém as informações de longo prazo entre as 

variáveis seriam perdidas. Desta forma, é necessário verificar se o conjunto de 

variáveis utilizadas no modelo são cointegradas. Caso haja cointegração entre 

todas as variáveis, o procedimento correto é estimar um modelo de vetores de 

correção de erros (VEC), que é nada mais que um VAR com um mecanismo de 

correção de erros. 

 A metodologia que nos permitirá verificar se há uma relação de longo 

prazo entre as variáveis será o método de cointegração multivariada de 

Johansen e Juselius (1990) e Johansen (1991), conhecido como teste de 

cointegração de Johansen. Esse método consiste em testes que levam à 

analise sobre a existência de cointegração entre as variáveis que compõem um 

modelo VAR. Desta forma, antes de se iniciar a análise empírica será 

apresentada a metodologia do VAR e de cointegração.  
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3.4.1 Metodologia VAR 

 

 O modelo VAR51 foi desenvolvido considerando todas as variáveis 

simetricamente52.  Dessa forma, não se faz hipóteses ex ante de quais 

variáveis são endógenas e quais são exógenas. No entanto, para evitar o 

problema dos choques contemporâneos entre as variáveis, o modelo VAR 

coloca restrições sobre os parâmetros, para que seja possível fazer a 

estimação e recuperar os parâmetros estruturais. Por isso ele é um modelo 

muito utilizado na economia, pois em muitos sistemas econômicos há a 

presença de efeito feedback entre as variáveis53.  

 No modelo VAR as variáveis são tomadas uma a uma e representadas 

por equações nas quais cada variável é explicada pelas outras, nos seus 

valores presentes e passados e pelos seus próprios valores passados. Na 

forma padrão, um VAR mais simples com duas variáveis y e z e uma 

defasagem pode ser representado da seguinte forma54 (ENDERS, 2004,p.264): 

 

10 12 11 1 12 1t t t t yty b b z y z e                                           (15) 

20 21 21 1 22 1t t t t ztz b b y y z e                                          (16) 

 

  Assume-se que: ty  e tz são estacionários; yte  e zte são ruídos brancos 

com desvio padrão y e z , respectivamente; { yte } e { zte } são erros não 

correlacionados, ruído branco. 

 Esse sistema (15) e (16) é chamado de primitivo, pois permite os efeitos 

feedback entre ty e tz ,ou seja, ty  tem efeito contemporâneo em tz e tz tem 

                                                           
51

 O modelo VAR é para o caso multivariado. Se o modelo fosse univariado a estimação 
poderia ser feita pela técnica Box-Jenkins. Sobre essa metodologia ver Enders (2004, p.76-99). 
52

 A despeito de ser um modelo “a-teórico”, o modelo proposto originalmente por Sims (1980) 
tem sofrido modificações, em face de críticas, permitindo a construção de VAR estruturais que 
consideram os fundamentos teóricos  que explicam a causa e os movimentos conjuntos de 
variáveis econômicas. 
53

  No caso do saldo comercial entre dois países, conforme apresentado no capítulo 1, as 
relações causais entre as variáveis podem ser resumidas da seguinte maneira: uma 
desvalorização cambial real altera os preços relativos dos dois parceiros comerciais e, 
consequentemente, o resultado do saldo comercial. Em seguida, a mudança comercial altera o 
nível da atividade econômica dos dois países e novamente os seus preços relativos, 
estabelecendo, assim, um novo ambiente para as trocas internacionais. Nesse contexto, a 
variável que causa em um primeiro momento  no seguinte torna-se efeito. 
54

 Por ter apenas uma defasagem esse VAR é de primeira ordem.  
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efeito contemporâneo em 
ty . Devido a esse efeito contemporâneo, o sistema 

não pode ser estimado diretamente, apenas se ele for rescrito na sua forma 

reduzida. Para isso, é necessário fazer uso de álgebra matricial55 para chegar 

ao seguinte sistema: 

 

10 11 1 12 1 1t t t ty a a y a z e                                                 (17) 

20 21 1 12 1 2t t t tz a a y a z e                                                 (18) 

 

 Nesse sistema, os termos de erros ( 1te  e 2te ) são compostos de 

choques, yte e zte . Mas, como são ruídos brancos, têm média zero, variância 

constante e são não serialmente correlacionados. O sistema (17) e (18)  é 

chamado de VAR padrão ou VAR na sua forma reduzida, e pode ser estimado 

pelo método OLS ou Máxima Verossimilhança56 . 

 Em suma, como o sistema (15) e (16), chamado de VAR estrutural, não  

pode determinar todos os seus parâmetros devido ao efeito contemporâneo 

entre as variáveis, primeiro estima-se um VAR padrão (forma reduzida) e 

posteriormente o VAR estrutural é obtido a partir do VAR padrão por meio de 

imposição de algumas restrições.   

  

3.4.2 Metodologia de cointegração: Definição de Engle e Granger 

  

 O objetivo principal da análise de cointegração é verificar se existe uma 

relação de longo prazo entre as variáveis, como postula a teoria econômica. 

Segundo Engle e Granger (1987) apud Enders (2004, p.322), um vetor TX  

(Nx1) é dito cointegrado de ordem (d,b), denotado por TX ~CI(d-b), se: 

1. Todos os componentes de  TX  são integrados  de mesma ordem d I(d). 

2. Existe um vetor 1, 2,...,( )n     tal que a combinação linear de 

1 1 2 2 ...t t t n ntx x x x        é integrada de ordem (d-b) onde b>0.  

                                                           
55

 Ver Enders (2004, p.265). 
56

 Quando as defasagens são as mesmas para todas as variáveis em cada equação, a 
estimação por OLS é igual a de Máxima Verossimilhança. Mas, quando as defasagens são 
diferentes, tem-se o modelo Quase-VAR, que pode ser estimado pelo método SUR. 
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 Enquanto a primeira condição diz que todas as variáveis têm que ser 

integradas de primeira ordem, a segunda condição diz que a combinação linear 

entre as variáveis tem que resultar numa série integrada de ordem inferior. Por 

exemplo: no caso em que todas as variáveis são I(1), significa que a 

combinação linear destas variáveis tem que ser I(0), ou seja, estacionária.  

 Pode-se dizer que, quando essas duas condições são satisfeitas, no 

longo prazo essas variáveis devem manter uma distância aproximadamente 

constante, movendo-se de forma sincronizada. 

 

 3.4.3 Metodologia de cointegração  de Johansen  

  

 A definição de Engle e Granger sobre cointegração não considera 

alguns importantes pontos. O primeiro é que o vetor de cointegração pode não 

ser único quando se trabalha com mais de duas variáveis.  Segundo, se um 

conjunto de variáveis são integradas de ordens diferentes, isto não significa 

que não há cointegração entre elas. Terceiro, a estimação é feita em dois 

estágios, e isso pode transferir o erro de estimação do primeiro passo para o 

segundo passo. Quarto, a estimação do vetor de cointegração no método de 

Engle e Granger necessita que se escolha uma variável como dependente e as 

outras como independentes, de tal forma que há casos onde as variáveis foram 

cointegradas e, quando se inverteu a ordem delas, não houve mais 

cointegração57. 

 O método proposto por Johansen e Juselius (1990) e Johansen(1991), 

que ficou conhecido como teste de cointegração de Johansen, ajudou a 

resolver esses problemas. Baseado no teorema de representação de Granger, 

esse método permite: verificar se existem múltiplos vetores de cointegração; 

testar a cointegração de variáveis de ordem diferentes; não necessita de dois 

estágios e nem de indicar qual variável é dependente e independente; além de 

possibilitar restringir os parâmetros do vetor(s) de cointegração (  ), do 

parâmetro(s) de velocidade do ajustamento ( ), para verificar se estão de 

acordo com a teoria (ENDERS, 2004,p.352). 

 O teste de Johansen é feito pelo método de estimação de máxima 

verossimilhança e busca identificar uma relação de cointegração entre as 
                                                           
57

 Sobre todos esses pontos ver Enders (2004, p. 322-323 e p. 347-348). 
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variáveis testando o posto da matriz  . Esta matriz por sua vez, é 

representada por   , onde  =(Nx1) representa a velocidade de 

ajustamento e  = (rxN) é a matriz que contém os possíveis vetores de 

cointegração. Se a matriz tem posto nulo, as variáveis não cointegram; nesse 

caso recomenda-se utilizar um modelo VAR em diferenças, pois não há vetores 

de cointegração entre as variáveis do modelo. Se a matriz tem posto completo, 

as variáveis são estacionárias. E se a matriz tem posto incompleto 

(0<Posto<n), então as variáveis cointegram, e nesse caso a matriz   pode 

ser decomposta em duas matrizes  e   , de tal modo que pode ser 

representada   (ENDERS, 2004,p.352-353). 

 Como o posto de uma matriz é o número de raízes características 

(autovalores) diferentes de zero, o teste de cointegração de Johansen ordena 

em forma decrescente os autovalores ( 1 2 ... n     ) da matriz     e testa se 

esses autovalores são ou não nulos. Para isso é utilizado dois testes 

estatísticos: teste do máximo autovalor e do traço, que são representados 

formalmente por: 

max 1( , 1) ln(1 )rr r T                                                   (19) 

1

ˆ( ) ln(1 . )
n

traço i

i r

r T 
 

                                                   (20) 

 

 Onde ˆ.i  são os valores estimados das raízes características 

(autovalores) obtidos da matriz  , e T é o número de observações utilizadas.  

A estatística (19) testa a hipótese nula de que o número de vetores de 

cointegração é r contra a hipótese alternativa de r+1 vetores de cointegração. 

Se as estimativas dos autovalores forem próximas de zero, max será pequeno.  

A estatística (20) testa a hipótese de que o número de vetores cointegrados 

distintos é menor ou igual a r contra a hipótese alternativa geral. Quanto mais 

longe os autovalores estão de zero, maior é traço  (ENDERS, 2004, p. 353-354). 

  

3.4.4 Forma Funcional 

 

 Esta seção tem a função de subsidiar a seção seguinte no qual o modelo 

explicativo do saldo da balança comercial é estimado pelas metodologias VAR 
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e VEC. No capítulo 2 foi visto que as variáveis proxies utilizadas e a forma 

funcional dos trabalhos variaram de autores para autores. Entretanto, alguns 

utilizaram as mesmas variáveis proxies e a mesma forma funcional da equação 

a ser estimada. Assim, acompanhando a literatura empírica que para analisar o 

saldo comercial trabalha com a forma reduzida uniequacional, câmbio real para 

proxy dos preços relativos e PIB para a proxy da renda doméstica e 

estrangeira, o modelo escolhido é baseado em autores como  Singh (2002), 

Moura e Silva (2005), Alvarez-Ude e Gómez (2007), Hsing (2008), Oskoee e 

Cheema (2009), e Sonaglio, Scalco e Campos (2010). 

 Todos os autores consideraram um modelo explicativo da balança 

comercial com dois países e consideram os produtos domésticos e importados 

como produtos substitutos imperfeitos. Para eles, as funções de demanda e 

oferta de importação e exportação são modeladas como funções dos preços 

relativos e da renda. Especificamente, a demanda de importações doméstica 

depende da renda real doméstica e dos preços relativos das mercadorias 

importadas, enquanto que a demanda de importações estrangeira (demanda 

de exportação doméstica) depende da renda estrangeira e também dos preços 

relativos das mercadorias importadas pelo país estrangeiro. A função de oferta 

de exportação (oferta doméstica e estrangeira) é considerada apenas como 

função dos preços de exportação. Desta forma, os autores considerando as 

condições de equilíbrio de mercado para estas funções de oferta e demanda, 

obtêm a forma reduzida uniequacional para o saldo da balança comercial. 

A forma reduzida para o saldo da balança comercial (TB), então, pode 

ser expressa como função da taxa de câmbio real (E), da renda real doméstica 

(Y) e da renda real estrangeira (PI), na forma log-log, como segue: 

 

                             lnTB=    +  lnE +  lnY +  lnY + ɛt                                                  (21) 

 

Onde mede a elasticidade da balança comercial à taxa de câmbio 

real,  mede a elasticidade da balança comercial à renda doméstica, e 

representa a elasticidade da balança comercial à renda real americana,  é 
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a constante, e ɛt é o termo residual que significa que o saldo comercial também 

é afetado por outras variáveis não incluídas no modelo. 

Se a depreciação do câmbio real cria um efeito substituição entre 

produtos domésticos e estrangeiros, de forma que leve ao aumento das 

exportações e redução das importações, desde que melhore a balança 

comercial, espera-se que o sinal de seja positivo. Para é esperado um 

sinal negativo, pois um aumento da renda doméstica geralmente leva ao 

aumento das importações. Entretanto, um sinal positivo para  é possível se o 

aumento da renda doméstica refletir na expansão da produção de produtos 

substitutos de produtos importados. O sinal de é esperado positivo, pois o 

aumento da renda do parceiro comercial leva a maiores importações deste país 

(maiores exportações do país doméstico). Contudo, um sinal negativo é 

possível para se o aumento da renda do país estrangeiro for devida à 

expansão da produção de produtos substitutos de importações (produtos 

exportados pelo país doméstico)58. 

  

3.4.5 Aplicação da metodologia 

  

 Visto que todas as séries são integradas de primeira ordem (1), com 

exceção da série da variável Y que se apresentou I(0) no teste de raiz unitária 

com quebra estrutural, o próximo passo é verificar se existe algum vetor de 

cointegração entre as variáveis. Isso será feito pelo teste de cointegração de 

Johansen59, que permite obter os vetores de cointegração simultaneamente ao 

resultado do teste de cointegração, para em seguida estimar o modelo VAR 

cointegrado (VEC). Contudo, antes de iniciar tal procedimento, é necessário 

especificar o número de defasagens para o vetor autorregressivo (VAR), a 

partir do qual é realizada a análise de cointegração.  Assim, estima-se um VAR 

com as variáveis em nível e escolhe-se o modelo com o número de defasagem 

                                                           
58

 Hsing (2008, p.3) e Bahmani-oskooee e Cheema (2009, p.23). 
59

 Neste método não é obrigatório que todas as séries tenham a mesma ordem de  integração, 
porém é necessário que a quantidade de séries integradas de maior ordem sejam superior ao 
de séries estacionárias ou integradas de ordem inferior a elas. 
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mais adequado segundo os critérios de informação60. Estes critérios objetivam 

a parcimônia do modelo, impondo penalidades pelo número de regressores 

utilizados61. A tabela 4 reporta o número de defasagens ótimas segundo 

diversos critérios de informação. 

 

 Tabela 4 - Seleção do número de defasagens do modelo VAR 

Ordem do 
VAR 

LR FPE AIC SC HQ 

0 defasagem NA  3.94E-06 -1.09264 -0.64699 -0.91336 

1 defasagem 3370.626 3.99E-12 -14.8949 -14.2264 -14.6259 

2 defasagens 88.13862 3.13E-12 -15.1392  -14.24791*  -14.78065* 

3 defasagens 32.73451 3.09E-12 -15.1531 -14.039 -14.7049 

4 defasagens 28.19859 3.10E-12 -15.1497 -13.8128 -14.6119 

5 defasagens   29.80838*   3.09e-12*  -15.15564* -13.5959 -14.5282 

6 defasagens 13.37736 3.30E-12 -15.0899 -13.3073 -14.3728 

7 defasagens 14.37993 3.52E-12 -15.0299 -13.0245 -14.2231 

8 defasagens 17.3639 3.69E-12 -14.9851 -12.7568 -14.0887 

Fonte: Elaboração própria com dados reportados pelo software Eviews 5.0 

 

 Foram feitos vários testes de seleção de defasagens para o modelo 

VAR. No primeiro teste, a maioria dos critérios de informação (FPE, AIC e HQ) 

escolheram o melhor modelo aquele com duas defasagens. Porém quando 

investigados os resíduos, verificou-se que havia  presença de autocorrelação 

neles. Por isso, foram testados outros modelos com defasagens maiores (até 

12 defasagens), mas nenhum deles  eliminou por completo a autocorrelação 

dos resíduos. Como era bem provável que o motivo para a dificuldade em 

eliminar a autocorrelação serial dos resíduos fosse devido à sazonalidade 

presente nas séries mensais, optou-se por fazer novamente o teste com as 

dummies sazonais que se apresentaram significantes. Com base na análise 

visual dos gráficos e no teste de raiz unitária para quebras também foram 

inserida duas dummies de intervenção. Uma associada à renda brasileira para 

o mês julho de 1994, mês que se concluiu a reforma monetária brasileira por 

meio da introdução da nova moeda, o Real. E outra associada à renda 

americana para o mês de julho de 2008, início do trimestre em que a renda 

                                                           
60Para a seleção do melhor modelo utiliza-se 5  critérios, a saber,  o  teste de razão de 

verossimilhança (LR),  Erro de Predição Final (FPE),  Akaike (AIC), de Schwarz (SC) e de 
Hannan-Quinn (HQ). 
61

 Como cada critério impõe penalidades distintas, o modelo escolhido pode ser distinto.   
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americana sofreu forte retração. Ambas as dummies foram colocadas um 

período a frente do que o indicado no teste de raiz unitária com quebra 

estrutural. A introdução dessas dummies, entretanto, não impediram que a 

hipótese de normalidade dos dados conjuntamente fosse rejeitada. A 

introdução de outras variáveis dummies, inclusive de inclinação, não 

solucionou tal problema. O resultado do teste de seleção de defasagens com 

as dummies sazonais e de intervenção está reportado na tabela 3.  Embora o 

resultado do teste indicou pelos critérios de informação de  Schwarz e Hannan-

Quinn o modelo com duas defasagens, escolheu-se o modelo indicado pela 

maioria dos critérios de informação (LR, FPE e AIC)  com 5 defasagens. Esse 

modelo escolhido não apresentou autocorrelação serial. 

  Agora o próximo passo é estimar o VAR com as 562 defasagens para 

realizar o teste de cointegração de Johansen do maior autovalor e do traço.  

 

3.4.6 Teste de cointegração de Johansen 

 

 O teste de Johansen  é baseado no teste estatístico do maior autovalor e 

do traço. Para realizar esse teste, temos que reduzir uma defasagem em 

relação às defasagens ótimas, escolhida para o modelo VAR. Como a 

defasagem ótima escolhida para o VAR foi 5, o teste de cointegração será feito 

com 4 defasagens.  Existem cinco diferentes modelos para realizar esses 

testes de cointegração. O primeiro não há intercepto e tendência tanto no vetor 

de cointegração quanto no nível da série. O segundo há intercepto apenas no 

vetor de cointegração. O terceiro há intercepto no vetor de cointegração e 

tendência linear no nível das séries. O quarto há intercepto no vetor de 

cointegração e tendência linear no vetor de cointegração e no nível. O quinto 

há intercepto e tendência linear no vetor de cointegração e tendência 

quadrática no nível (Bueno, 2011, p. 257-258). 

  A escolha do melhor modelo foi feita com base na escolha automática 

do teste de cointegração presente no software Eviews, que indicou o modelo III 

e IV, e nas características das séries. Optou-se pelo modelo 3 devido à 

tendência linear dentro do vetor de cointegração do modelo 4 não ter 

apresentado significância estatística. Ao que tudo indica, nenhuma variável 

                                                           
62

 Ver  tabela 13 do anexo. 
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importante parece ter sido omitida, de tal forma que se justifique a presença de 

uma tendência linear dentro do vetor de cointegração para que haja 

cointegração entre todas as variáveis.  A seguir, a tabela 5 apresenta os 

resultados do teste de cointegração de Johansen do maior autovalor e do traço 

para o modelo 3  com quatro defasagens. 

 

Tabela 5 – Teste de Johansen para determinação do número de vetores de 
cointegração  

Hipótese nula Hipótese alternativa Estatística Valor crítico (0,05) P-Valor 

TESTE DO MAIOR AUTOVALOR 

r=0* 

r1 

r2 

r=1 

r=2 

r=3 

33.580 

9.630 

6.872 

27.584 

21.131 

14.264 

0.007** 

0.778** 

0.504** 

TESTE TRAÇO 

r=0*   r1  50.809 47.856 0.025** 

r1 r2 17.229 29.797 0.062** 

r2 r3 7.599 15.494 0.509** 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados fornecidos pelo Software Eviews 5.0 
 * Rejeição da hipótese nula ao nível de 5%. **Conforme valores extraídos de Mackinnon, Haug e                       
Michelis  (1999). 

 

 Neste teste, as hipóteses nula e alternativa são testadas usando as 

estatísticas do traço e maior autovalor. Dentre as quatro variáveis existem uma 

possibilidade de nenhum, um, dois ou três vetores de cointegração. Na 

estatística do maior autovalor, a hipótese nula de nenhum vetor de 

cointegração (r=0) é rejeitada em favor da hipótese alternativa de que há um 

vetor de cointegração (r=1). Já a próxima hipótese nula (r1)  não é rejeitada 

em favor da hipótese alternativa (r=2). O mesmo acontece com a próxima 

hipótese nula, que não é rejeitada em favor da hipótese alternativa. Assim, o 

teste do maior autovalor indica apenas um vetor de cointegração a um nível de 

5% de significância. No teste do traço, a hipótese nula de nenhum vetor de 

cointegração (r=0)  testada contra a hipótese alternativa de ao menos um vetor 

de cointegração (r1) é rejeitada também a um nível de 5% de significância. Já 

a hipótese nula de r1 testada contra a hipótese alternativa de existência de 
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ao menos dois vetores de cointegração (r2) não pode ser rejeitado. A próxima 

hipótese nula também não pode ser rejeitada em favor da hipótese alternativa. 

Em suma, os resultados reportados na tabela 5 indicam que tanto o teste do 

maior autovalor quanto o teste do traço demonstram que há ao menos um vetor 

de cointegração. Dessa forma, embora as variáveis sejam não estacionárias, a 

combinação linear delas é estacionária, de tal modo que elas não podem se 

distanciar muito ao longo do tempo. Assim, fica assegurada a existência de um 

modelo de vetores de correção de erros (VEC) que possa ser estimado para as 

variáveis TB, E, Y e PI. A tabela 6 apresenta as estimativas dos vetores de 

cointegração de longo prazo. 

 

Tabela 6 -  Estimativas de longo prazo dos vetores de cointegração 

normalizado para a variável TB 

Variável TB E Y PI 

Elasticidade 1 -0.59 3.38 -3.66 

Desvio Padrão - 0.177 0.637 0.66 

Estatísitica t - -3.35 5.30 -5.47 

Fonte: elaboração própria com base nos dados reportados pelo software Eviews 5.0 

  
 Este resultado (tabela 6) demonstra que o vetor de cointegração 

encontrado está normalizado para a variável TB, e é dado por: 

 
 =(1,-0.59, 3.38, -3.66 ,-7.73)                                    (22) 

  
 Esta relação de longo prazo demonstra a importância da taxa de câmbio 

real, da renda brasileira e renda americana para o saldo comercial entre Brasil. 

A equação que representa a relação de longo prazo entre as variáveis é:  
 
        TB= 7.73 + 0.59E - 3.38Y + 3,66PI                            (23) 
 

 Na tabela 7 estão os resultados apenas dos vetores de ajustamento ( ) 

que corrigem os desvios de curto prazo do equilíbrio de longo prazo e dos 

coeficientes do vetor de cointegração (  )  para cada um dos subsistemas do 

VEC63.  

                                                           
63

 Lembre-se que o modelo VEC considera todas as variáveis como endógenas, e por isso 
temos para cada uma das variáveis do modelo (TB, E, Y e PI) uma equação para a dinâmica 
de curto prazo.   
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Tabela 7- Estimativas dos vetores de ajustamento de curto prazo e dos vetores 

de  longo prazo do modelo de vetores de correção de erros (VEC) 

Variável  

Estimativas dos coeficientes 
de ajustamento de curto 

prazo ( ) 

Estimativas dos parâmetros 
de longo prazo normalizados 

(  ) 

TB -0.148  [-3.80] 1 

E -0.010 [-0.70] -0.59 [-3.35] 

Y -0.031[-3.75] 3.38 [5.30] 

PI* 0.001 [1.11] -3.66 [-5.47] 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados reportados pelo software Eviews 5.0 

Os valores entre [ ] significa valores da estatística t.  

 

 

 A tabela 7  apresenta os coeficientes de ajustamento de longo prazo ( ) 

para as variações no curto prazo das equações do saldo comercial (TB), 

câmbio real (E), renda doméstica (Y) e renda estrangeira (PI). Quanto maior o 

valor de  , mais rápido os desequilíbrios de curto prazo são corrigidos para o 

equilíbrio de longo prazo. Note que os s  da equação do câmbio real e da 

renda americana são muito pequenos, indicando que os desequilíbrios de curto 

prazo são corrigidos lentamente. O baixo valor da estatística t para essas duas 

variáveis também deixa em dúvida se o vetor de cointegração é importante 

para explicar a taxa de câmbio real e a renda americana no longo prazo.  

 A fim de confirmar em qual das equações do modelo VEC o vetor de 

cointegração de longo prazo realmente ajuda a explicar os desvios de curto 

prazo, é necessário realizar os testes de exogeneidade fraca para todos os 

coeficientes de ajustamento ( ) e também para os coeficientes do vetor de 

cointegração de longo prazo (  ).  

 

3.4.7 Testes de Exogeneidade Fraca  

  

 Com o intuito de confirmar se a relação de longo prazo (  ) ajuda 

realmente a explicar as variações no curto prazo do saldo da balança 

comercial, do câmbio real, da renda brasileira e da renda americana, será 

necessário primeiro testar a hipótese de exogeneidade fraca para os 
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coeficientes de ajustamento ( ) e depois para os coeficientes do vetor de 

cointegração (  ). O conceito de exogeneidade fraca é necessário para se 

obter inferências estatísticas eficientes. Outros conceitos como exogeneidade 

forte e super exogeneidade estão associados, respectivamente, à previsão e 

políticas públicas (CASTRO e CAVALCANTI, 1997, p.4). 

 O teste de exogeneidade fraca para os coeficientes de ajustamento do 

vetor de cointegração consiste em testar se  =0 (hipótese nula) ou se   0 

(hipótese alternativa) para cada uma das equações de interesse. Caso aceite a 

hipótese nula, significa que o   é estatisticamente igual à zero.  Logo o vetor 

de cointegração não entra na equação e, consequentemente, os desvios de 

curto prazo não são corrigidos pelo equilíbrio de longo prazo. Nesse caso, a 

variável em questão é considerada exógena fraca (ENDERS, 2004, p.368)64. A 

seguir, a tabela 8 reporta os resultados dos testes de exogeneidade fraca para 

os  s. 

 

Tabela 8 – Teste de exogeneidade sobre o coeficiente de ajustamento ( ) 

Variável  
  Estatística             

Qui-Quadrado 
Graus de liberdade Teste LR (p-valor) 

TB  12.9140 1 0.0003 

E  0.49243 1 0.4711* 

Y  13.0801 1 0.0003 

PI 1.18278 1 0.2767* 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados reportados pelo software Eviews 5.0 

* Não rejeição da hipótese nula ( =0) 

 

 
 Os resultados demonstram que para as equações do saldo comercial 

(TB ) e da renda doméstica (Y ), os seus respectivos vetores de ajustamento  

( ) são estatisticamente diferentes de zero. Logo, o vetor de cointegração 

ajuda a explicar as variações na equação do saldo comercial e da renda 

doméstica no curto prazo, e por isso elas não são exógenas fracas.  Ao 

contrário delas, as equações do câmbio real ( E ) e da renda externa (PI) são 

exógenas fracas ( =0), ou seja, o vetor de cointegração não ajuda a explicar 

                                                           
64

 Na prática quando a variável é exógena fraca não existe efeito feedback entre as variáveis; 
logo, não há a necessidade de usar um modelo VAR e pode-se usar o método OLS (ENDERS, 
2004 , p. 368).   
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as mudanças nessas variáveis no curto prazo. Neste caso, é necessário 

também testar se os coeficientes de ajustamento dessas duas variáveis são 

conjuntamente iguais à zero. 

 

 

 

Tabela 9 - Teste conjunto de exogeneidade fraca para os coeficientes de 

ajustamento ( ) do cambio real (E) e da renda externa (PI) 

Variável 
  Estatística             

Qui-Quadrado 
Graus de liberdade Teste LR (p-valor) 

E  e PI 1.7178 2 0.4236* 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados reportados pelo software Eviews 5.0 

* Não rejeição da hipótese nula ( E = *Y =0) 

 

 

  A tabela 9 reporta o resultado do teste conjunto para o  , e demonstra 

que os coeficientes, quando testados conjuntamente, não são estatisticamente 

diferentes de zero. Logo, o resultado confirma que o vetor de cointegração (  ) 

não entra na equação do câmbio real (E) da renda externa (PI). Esse resultado 

não causa surpresa, já que era esperado que as variações no câmbio real 

fossem um passeio aleatório, não tendo nenhuma trajetória de equilíbrio, e que 

a renda americana não fosse explicada pela trajetória de longo prazo da taxa 

de câmbio real (R$/US$), pelo saldo comercial bilateral Brasil-EUA e pela 

renda brasileira.   

 Também é necessário testar se os coeficientes do vetor de cointegração 

(  ) são estatisticamente significativos para o equilíbrio de longo prazo. Neste 

caso, o teste é efetuado já incluindo as restrições aceitas nos testes de 

exogeneidade fraca efetuado sobre os coeficientes de ajustamento do vetor de 

cointegração ( ). 
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Tabela 10 - Teste de exogeneidade fraca para os parâmetros do vetor de 

cointegração (  ) com restrição nos coeficientes de ajustamento ( E = *PI =0)   

Variável  
  Estatística             

Qui-Quadrado 
Graus de liberdade Teste LR (p-valor) 

TB  26.755 3 0.000 

E  11.109 3 0.011 

Y  14.697 3 0.002 

PI 15.614 3 0.001 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados reportados pelo software Eviews 5.0 

* Não rejeição da hipótese nula (  =0) 

  

 

 Os resultados da tabela 10 demonstram que a hipótese nula é rejeitada 

para todas as variáveis do vetor de cointegração. Isso confirma a importância 

de todas as variáveis do modelo para explicar a trajetória de equilíbrio de longo 

prazo. 

 

3.4.8 Estimação do modelo VEC com restrições 

 

 Depois de feitos os testes de restrições de exogeneidade fraca para os 

coeficientes de ajustamento ( ) e para os coeficientes do vetor de longo prazo 

(  ), o modelo VEC é estimado impondo as restrições encontradas nestes 

testes65. No entanto, tendo em vista que o objetivo do presente trabalho é 

modelar a equação do saldo da balança comercial (TB), de modo a fazer 

inferências sobre os parâmetros estimados, é conveniente restringir a análise 

do modelo estimado, com a imposição das restrições, a um subsistema 

condicional do VEC, em que apenas a variável TB seja modelada 

explicitamente.  Os resultados do subsistema de interesse do modelo VEC 

estimado, saldo da balança comercial, estão na tabela 11. 

 

                                                           
65

 A estimação completa do modelo VEC com as restrições impostas estão na tabela 14 do 

anexo. 
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Tabela 11 - Subsistema do modelo VEC com restrição 
E = PI =0 (Saldo da 

Balança Comercial Brasil-EUA) 

Variável dependente: TB 

Regressores Parâmetros estimados Desvio-padrão Estatistíca-t 

 (vetorde ajustamento) -0.15 0.038 -3.84 

Constante -0.14 0.01 -0.76 

1tTB   -0.44 0.068 -6.47 

2tTB   -0.17 0.07 -2.42 

3tTB   -0.16 0.07 -2.42 

4tTB   -0.08 0.06 -1.38 

1tE   0.11 0.17 0.67 

2tE   -0.28 0.17 -1.64 

3tE   0.28 0.17 -1.64 

4tE   0.05 0.17 1.63 

1tY   0.25 0.25 1.01 

2tY   0.48 0.22 2.17 

3tY   -0.14 0.21 -0.66 

4tY   0.14 0.21 0.64 

1tPI   2.30 1.64 1.39 

2tPI   0.88 1.60 0.55 

3tPI   0.48 1.61 0.29 

4tPI   -0.65 1.56 -0.41 

@seas(1) 0.001 0.04 0.03 

@seas(3) -0.006 0.04 0.03 

@seas(5) 

@seas(10) 

@seas(12) 

D94_7 

D08_7 

-0.011 

-0.088 

0.014 

-0.040 

0.0001 

0.04 

0.04 

0.03 

0.15 

0.14 

-0.27 

-0.27 

0.37 

-0.26 

0.0007 

Fonte:Elaboração própria com base nos dados reportados pelo software Eviews 5.0 
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 O vetor de cointegração, normalizado para a variável saldo comercial 

(TB), do modelo VEC é: 

 

TB= 7.54 + 0.62E - 3.26Y + 3.52PI                               (24) 

 

 Destas forma, a representação da forma funcional do modelo VEC para 

variações no saldo da balança comercial entre Brasil e EUA pode ser 

representada da seguinte forma: 

 
D(TB) =-0.15*( 1*TB(-1) - 0.62*E(-1) + 3.26*Y(-1) - 3.52*PI(-1) - 7.54 )  - 0.44*D(TB(-1)) - 

0.17*D(TB(-2)) - 0.16*D(TB(-3)) - 0.08*D(TB(-4)) + 0.11*D(E(-1)) + 0.28*D(E(-2)) + 0.28*D(E(-

3)) + 0.05*D(E(-4)) + 0.27*D(Y(-1)) + 0.48*D(Y(-2)) – 0.14*D(Y(-3)) + 0.14*D(Y(-4)) + 2.3*D(PI(-

1)) + 0.89*D(PI(-2)) + 0.48*D(PI(-3)) – 0.65*D(PI(-4)) – 0.014 + 0.001*@SEAS(1) – 

0.006*@SEAS(3) – 0.01*@SEAS(5) – 0.08*@SEAS(10) + 0.01*@SEAS(12) – 0.04*D94_7 + 

D08_7*0.0001 

 

 O valor do coeficiente  demonstra a velocidade de ajustamento em que 

os desequilíbrios de curto prazo na equação do saldo da balança comercial são 

corrigidos em direção ao equilíbrio de longo prazo, ou seja, ele representa a 

velocidade que os choques ocorridos no curto prazo tendem a se dissipar ao 

longo do tempo. Pela tabela 11 observa-se que o valor estimado do  é igual a 

-0.15, indicando que os desequilíbrios de curto prazo tendem a ser corrigidos 

em média 15% a cada mês.  

 Os sinais dos coeficientes estimados estão de acordo com a teoria. As 

elasticidades de longo prazo demonstram que uma variação positiva do câmbio 

real (E) e da renda americana (PI) impacta positivamente o saldo da balança 

comercial entre Brasil e EUA, enquanto que o crescimento da renda brasileira 

influência negativamente esse saldo.  As elasticidades estimadas também 

demonstram que o saldo comercial responde no longo prazo de forma elástica 

a variações na renda brasileira e norte-americana, e de forma inelástica com o 

câmbio real.  

 Em relação ao coeficiente estimado do câmbio real, pode-se dizer que 

uma desvalorização cambial real de 10%, ceteris paribus, aumenta o saldo 

comercial bilateral no longo prazo em 6,2%, na média. Isso indica que a 
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condição Marshall-Lerner no longo prazo é satisfeita para o Brasil em relação 

ao comércio com os EUA.  

 O sinal para renda doméstica (brasileira) e para externa (norte-

americana) é consistente com a abordagem da absorção, que prevê uma 

relação negativa entre saldo comercial e renda doméstica, e uma relação 

positiva entre o saldo comercial e renda externa. Chama atenção também a 

magnitude dos coeficientes estimados tanto para a renda interna quanto para a 

renda externa; eles foram muito maiores que o coeficiente estimado para o 

câmbio real. Isso reforça o que a abordagem da Absorção defende, que 

embora seja necessário levar em conta as elasticidades preço, a elasticidade 

renda é mais importante para explicar o saldo comercial. E demonstra também 

que para reverter o novo padrão de déficits comerciais do Brasil com os EUA, 

que está ocorrendo desde 2009 de forma crescente, uma desaceleração da 

renda brasileira e/ou retomada do crescimento econômico dos EUA têm maior 

impacto do que uma desvalorização cambial. 

 

3.4.9 Teste de Causalidade de Granger 

 

 O teste de causalidade de Granger procura testar se os parâmetros 

estimados do passado de uma variável são significativos para prever outra 

variável. Dessa forma, se o passado de y não ajuda a prever z, diz-se que y 

não Granger causa z. Um teste muito utilizado pela literatura é o teste de bloco-

causalidade66 (Block Exogeneity Wald Test). Nesse teste, estima-se o  modelo 

e utiliza o teste F para verificar a significância dos coeficientes (BUENO, 2011, 

p.224). Contudo, o teste de bloco-causalidade não testa se os termos de 

correção de erros ( s ) são significativos. Apenas testa a significância dos 

coeficientes das defasagens. Dessa maneira, para se realizar o teste de 

causalidade de Granger para o modelo VEC é necessário fazer o teste F para o 

modelo como um todo, inclusive para os coeficientes s  que se apresentaram 

diferentes de zero no teste de exogenidade fraca.  A forma encontrada é criar 

um sistema com todas as equações do modelo VEC67, estimar por OLS68 e 

                                                           
66

 Disponível no software Eviews.  
67

 Ver tabela 15 do anexo. 
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verificar as significâncias dos coeficientes individualmente e, depois, como será 

feito a seguir, conjuntamente pelo teste de Wald.  A tabela 12 reporta os 

resultados do teste de Causalidade de Granger conjuntamente. 

 

 Tabela 12 - Teste de Causalidade de Granger (teste Wald conjunto) 

Variável defasada Estatística Qui-Quadrado Graus de liberdade Prob. 

Variável dependente TB 

  18.231 1 0.00* 

D(E) 7.506 4 0.11 

D(Y) 10.066 4  0.04* 

D(PI) 3.424 4 0.48 

Todas 21.802 13  0.00* 

Variável dependente E 

D(TB) 2.354 4 0.67 

D(Y) 0.331 4 0.98 

D(PI) 1.652 4 0.79 

Todas 4.694 12 0.96 

Variável dependente Y 

  9.818 1  0.00* 

D(TB) 13.566 4  0.01* 

D(E) 6.423 4 0.16 

D(PI) 7.871 4 0.09 

Todas 38.383 13 0.00* 

Variável dependente PI 

D(TB) 28.287 4 0.00* 

D(E) 8.893 4 0.06 

D(Y) 3.315 4 0.05 

Todas 40.212 12 0.00* 

     Fonte: Elaboração própria com base nos dados reportados pelo software Eviews 5.0 
            *Rejeição da hipótese nula a 5% de que as variáveis conjuntamente são iguais a zero 

 

 Os resultados reportados na tabela 12 demonstram que 

conjuntamente todas as variáveis Granger causa o saldo comercial (TB), 

embora o passado das variáveis em diferença do câmbio real (D(E)) e da 

renda americana (D(PI)) individualmente não foram significativos. A renda 

brasileira (Y) e a renda americana (PI) também são Granger causadas por 

todas as variáveis do modelo conjuntamente, mesmo tendo individualmente 

algumas variáveis não significativas. Já em relação ao câmbio real,               

o passado de todas as variáveis, saldo comercial, renda brasileira e       

                                                                                                                                                                          
68No software Eviews, para fazer a estimação do sistema por OLS e verificar a significância dos 
parâmetros individualmente e depois conjuntamente, pelo teste Wald, é preciso renomear cada 
variável por C(n), onde n é a ordem em que cada variável entra no modelo. 
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renda americana, não ajudam a prever ele, ou seja, estas variáveis não 

Granger causa o câmbio real, assim, considerando que esta variável 

também é exógena fraca, como foi visto no teste de exogeneidade fraca, 

pode se dizer que o câmbio real é exógeno forte69 e, por isso, para fazer  a 

previsão dele, pode-se descartar o modelo marginal e considerar apenas o 

modelo condicional, pois neste caso não existe feedback entre as outras 

variáveis.  

 

 3.4.10 Função Impulso Resposta 

 

 Para interpretar os coeficientes de curto prazo estimados, será 

utilizada a função impulso resposta como forma de simular a resposta do 

saldo comercial a um choque específico70 em uma das variáveis do modelo. 

O horizonte será de 24 meses.   

 Os gráficos 3 e 4 são, respectivamente, a simulação da resposta 

acumulada e não cumulada do saldo comercial a um choque 

(desvalorização) de 10% no câmbio real. O gráfico 3 indica que o efeito 

acumulado é positivo no curto prazo, rejeitando a hipótese da Curva J para a 

balança comercial entre Brasil e EUA. Já o gráfico 4 indica que apenas no 

terceiro mês o impacto é negativo, mas logo isso é revertido. 

  

Gráfico 3: resposta acumulada de TB a um choque            

 de 10% no  E.  

Fonte: Elaboração própria com dados reportados  pelo 

software Eviews 5.0 

Gráfico 4: resposta não acumulada de TB a um 

choque de 10% no  E. 
Fonte: Elaboração própria com dados reportados  

pelo software Eviews 5.0  

                                                           
69

 Para a existência de exogenidade forte é necessário a condição de exogenidade fraca mais a 
não causalidade no sentido de Granger. Este conceito está associado a previsão. 
70

 Para a simulação de um choque específico foi necessário criar uma matriz  4x1 para se 
impor a magnitude desse choque, e para que o impacto inicial seja apenas sobre a variável de 
interesse.    
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   Os gráficos 5 e 6 demonstram, respectivamente, a simulação da 

resposta acumulada e não acumulada de um crescimento da renda brasileira 

de 4%. Ambos os gráficos indicam que um crescimento dessa ordem implica 

em redução do saldo comercial bilateral Brasil-EUA já a partir do primeiro 

mês. E que o impacto maior é entre o quarto e quinto mês (gráfico 6). A 

resposta negativa do saldo comercial a um crescimento da renda doméstica 

(brasileira) demonstra, também, que no curto prazo o resultado do modelo 

estimado está consistente com a abordagem da Absorção. 

 

 

 

 

Gráfico 5: resposta acumulada de TB a um choque            

 de 4% na  Y.  

Fonte: Elaboração própria com dados reportados  pelo 

software Eviews 5.0  

 

 

Gráfico 6: resposta não acumulada de TB a um 

choque de 4% na  Y. 
Fonte: Elaboração própria com dados reportados  pelo 

software Eviews 5.0  

  

 

 

 

                         

 Os gráficos 7 e 8 demonstram, respectivamente, a simulação da 

resposta acumulada e não acumulada do saldo comercial entre Brasil e EUA 

a um crescimento da renda americana de 4%. Os resultados, consistente 

com a abordagem da Absorção, indicam que esse choque melhora o saldo 

comercial brasileiro com os EUA. E que esse impacto se dá de forma rápida 

já no segundo mês. 
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Gráfico 7: resposta acumulada de TB a um choque            

 de 4% na  PI. 
Fonte: Elaboração própria com dados reportados  pelo 

software Eviews 5.0  

 

 

Gráfico 8: resposta não acumulada de TB a um 

choque de 4% na  PI  
Fonte: Elaboração própria com dados reportados  pelo 

software Eviews 5.0  

  

 No geral, os resultados da função impulso resposta demonstram que 

no curto prazo a balança comercial entre Brasil e EUA responde a choques 

nas variáveis preço (câmbio real) e renda (doméstica e estrangeira) de forma 

consistente com as abordagens das Elasticidades e da Absorção. Contudo, 

há de se destacar que no curto prazo o saldo comercial bilateral reponde de 

forma bem superior ao choque na renda americana em comparação a um  

choque da mesma proporção na renda brasileira.  Isso pode ser visualizado 

comparando os valores do eixo vertical dos gráficos referentes a essas duas 

variáveis.   

 

 

3.4.11  Análise dos resíduos. 

 

 Com o objetivo de analisar a adequação do modelo aos dados, são 

conduzidos três testes específicos para os resíduos: o teste de Portmanteau 

para a autocorrelação serial; o teste de White para a heterocedasticidade; e 

o teste de Jarque Bera para a normalidade71. Os resíduos não indicaram 

haver problemas de autocorrelação serial, mas rejeitou a hipótese nula 

conjunta de homocedasticidade e de normalidade dos resíduos. Foram 

tentadas várias dummies de quebra estrutural, de inclinação e de 

intervenção, além das duas de intervenção e as cinco de sazonalidade já 

                                                           
71

 As respectivas tabelas dos testes são 16, 17 e 18 do anexo. 
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inseridas no modelo, para tentar alcançar a não rejeição da hipótese nula de 

normalidade e de hocedasticidade dos dados. Embora algumas dummies de 

intervenção foram significativas, só ocorreu a melhora dos resultados com a 

introdução de muitas dummies, e mesmo assim a hipótese de normalidade 

ainda foi rejeitada. Dessa forma, optou-se por não introduzir mais nenhuma, 

além das duas já inseridas no modelo. O teste de normalidade utilizado, de 

Jarque Bera, é um teste baseado em outros dois testes, um para assimetria 

e outro para a curtose dos dados. Nele, para os dados deste trabalho,  

observa-se que o maior problema está associado à curtose, ou seja, está 

associado aos eventos extremos.  Isso se deve muito às características das 

séries econômicas, sobretudo as brasileiras, pois nos últimos anos o país 

sofreu diversos choques econômicos, sejam eles causados por fatores 

externos ou por fatores internos. Assim, talvez, resultados mais robustos 

podem ser alcançados usando outras variáveis no modelo, principalmente 

aquelas relacionadas à renda externa e ao câmbio real. Uma outra opção, 

dado que as séries apresentam quebras estruturais, é utilizar outras técnicas 

econométricas de modelos não lineares, como modelo de Markov-switching, 

utilizado em Moura e Silva (2005). De qualquer forma, a rejeição da hipótese 

nula de normalidade e de homocedasticidade, não invalida os resultados 

apenas alerta para cautela na sua interpretação.    
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo geral desta dissertação foi verificar empiricamente, por meio 

das estimativas das elasticidades preço (câmbio real), renda doméstica 

(brasileira) e renda estrangeira (americana), como as variações no saldo da 

balança comercial entre Brasil e EUA, entre o período de janeiro de 1990 a 

outubro de 2011, responde às mudanças nessas variáveis.  

As abordagens teóricas utilizadas, das Elasticidades e da Absorção, 

procuraram descrever as relações entre as variáveis, permitindo que se 

construísse uma estrutura funcional para a investigação empírica. 

Também foram revisados alguns trabalhos empíricos que tratam do 

ajustamento da balança comercial, evidenciando os modelos econométricos 

propostos e sua evolução ao longo do tempo, a forma funcional a ser estimada, 

o tipo de agregação dos dados e os resultados obtidos. No que se refere a 

trabalhos recentes que tratam diretamente do saldo comercial entre Brasil e 

EUA, eles foram extremamente escassos, sendo o único encontrado o trabalho 

de Hsing (2008). 

 Na abordagem empírica, primeiro foi feita uma análise univariada das 

séries utilizadas. Após descrevê-las, aplicaram-se os testes de raiz unitária de 

Dickey-Fuller Aumentado e de Zivot e Andrews, para saber se as séries são ou 

não estacionárias. Os resultados dos testes, com exceção do PIB brasileiro que 

pelo teste de Zivot e Andrews foi I(0), demonstraram que todas as variáveis são 

I(1), resultados igualmente encontrados para todas as séries das variáveis em 

todos os trabalhos empíricos aqui revisados. As exceções foram para a variável 

saldo comercial argentino em Álvarez-Ude e Gómez (2007), e para as variáveis 

importações da Mauritânia e Nova Zelândia, exportações da Austrália e 

Marrocos e renda do Marrocos em Bahmani-Oskooee e Niroomand (1998). 

Estas seis variáveis se apresentaram I(0).  

Depois de confirmadas pela análise univariada a ordem de integração 

das séries das variáveis, passou-se para a análise multivariada. Assim, 

realizou-se o teste de cointegração de Johansen, o qual confirmou apenas a 

existência de um vetor de cointegração entre todas as variáveis. Dado este 

resultado o modelo estimado foi um VEC, que nada mais é do que um modelo 

VAR junto com um mecanismo de correção de erros.  
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A constatação de cointegração entre as variáveis, além ser uma 

condição necessária para a estimação do modelo VEC, permite dizer que as 

relações teóricas entre as variáveis apresentadas no capítulo 1 são 

corroboradas no caso da balança comercial entre Brasil e EUA no período 

observado, e que a dinâmica dessa balança comercial também é explicada por 

respostas transitórias aos choques. 

Finalmente, os resultados obtidos demonstraram que os sinais das 

elasticidades estimadas de longo prazo foram positivos para o câmbio real e 

para a renda externa americana, indicando que quando há uma desvalorização 

da moeda nacional em relação ao dólar e/ou um crescimento da renda 

americana, a variação do saldo da balança comercial bilateral responde 

positivamente. O sinal da renda doméstica (brasileira) foi negativo, indicando 

que a variação do saldo comercial responde negativamente ao crescimento 

dela.  

Embora os sinais estejam de acordo com o arcabouço teórico defendido 

pelas abordagens das Elasticidades e da Absorção, e para grande maioria dos 

trabalhos empíricos, há que se ressaltar a diferença com Hsing (2008). Este 

autor, analisando também a balança comercial entre Brasil e EUA, mas entre 

os anos de 1995 e 2007, encontrou um sinal negativo para a variável renda 

externa americana. No nosso caso, este sinal foi positivo.  

Ainda em relação às elasticidades obtidas de longo prazo (TB = 7.56 + 

0.63E - 3.27Y + 3.53PI) para as variações no saldo da balança comercial 

bilateral entre Brasil e EUA, podemos dizer que, embora o câmbio real seja 

inelástico, o sinal positivo confirma a condição ML no longo prazo, como 

defende a abordagem das Elasticidades. Esse resultado também foi 

encontrado para a balança comercial brasileira com dados agregados, por  

Moura e Silva (2005), Marçal, Monteiro e Nishima  (2009), e por Hsing (2008), 

para a balança comercial entre Brasil e EUA.   

O sinal negativo para a elasticidade renda brasileira e positivo para a 

elasticidade renda americana é consistente com a abordagem da absorção. 

Contudo, o fato das elasticidades renda americana ser ligeiramente superior à 

elasticidade renda brasileira demonstra o quanto é importante à retomada do 

crescimento do PIB americano para que o Brasil volte a ter superávits 



92 
 

comerciais com esse país, sem que seja necessária uma desaceleração do PIB 

brasileiro e/ou uma forte desvalorização cambial real.  

O fato de o câmbio real ser inelástico, enquanto que a renda doméstica 

e estrangeira são elásticas e bem superiores a ele, indica a importância de se 

considerar o efeito da renda na análise do saldo comercial, como defende a 

abordagem da Absorção. Além do mais, os trabalhos empíricos, com exceção 

daqueles que utilizam dados desagregados por classe de produtos, 

demonstraram que obter elasticidades renda superior à elasticidade preço é 

bem comum. O trabalho de Hsing (2008) também confirma isso para o 

comércio bilateral Brasil-EUA, enquanto que o trabalho de Moura e Silva (2005) 

encontrou evidências contrárias para o comércio brasileiro no agregado. 

O coeficiente de ajustamento   obtido (-0.15), que multiplica o vetor de 

cointegração, demonstra que os desvios de curto prazo em relação ao 

equilíbrio de longo prazo tendem a ser corrigidos a uma velocidade aproximada 

de 15% ao mês. Hsing (2008) estava apenas preocupado com a relação de 

longo prazo, assim não foi possível obter o seu coeficiente    estimado para 

efeito de comparação.  

Para a análise da dinâmica de curto prazo foram utilizadas as funções 

de impulso resposta. Os resultados das simulações demonstraram que uma 

desvalorização de 10% no câmbio real tem efeitos positivos no saldo comercial 

bilateral. Logo, uma variação positiva do câmbio real não apresenta piora do 

saldo comercial transitoriamente, contradizendo a hipótese de curva J, aliás, 

resultado igualmente encontrado para os trabalhos revisados sobre a balança 

comercial brasileira com dados agregados e para a balança comercial bilateral 

Brasil-EUA em Hsing (2008). Um crescimento da renda brasileira de 5% tem 

um impacto negativo no saldo bilateral, enquanto que um crescimento de 5% 

da renda americana aumenta o saldo comercial bilateral, estes resultados 

estão de acordo com que defende a abordagem da Absorção. 

Em suma, os resultados do modelo VEC estimado demonstram que, 

para entender as variações no saldo da balança comercial entre Brasil e EUA, 

bem como para definir a sua trajetória, seja ela de deterioração ou elevação, há 

que se considerar os efeitos das variações da taxa de câmbio real, da renda 

brasileira e, principalmente, da renda americana, no curto e longo prazo. 

Entretanto, há também outras variáveis importantes que são excluídas desse 



93 
 

modelo como, por exemplo, tarifas e taxas de importações e exportações, 

preço internacional das commodities, entre outros, e que podem ser incluídos 

em estudos futuros. Outro ponto importante é o que diz respeito às estimativas 

das elasticidades por classe de produtos, como vários autores fizeram para a 

balança comercial brasileira e que estão reportados na revisão de literatura 

empírica no capítulo 2. Porém, devido à disponibilidade dos dados sobre esse 

período serem apenas anuais, haveria poucas observações, e para tipos de 

modelos, como o VAR e VEC, que necessitam de muitos graus de liberdade, 

isso poderia comprometer os resultados. Desta forma, esse tipo de análise não 

foi possível. 
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Gráfico 9: Série trimestral, em logaritmo, do PIB americano.  
Fonte: FMI (2011)           
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Gráfico 10: Série mensal, em logaritmo, da renda pessoal americana.
Fonte: FRED (2011).
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Tabela 13   - Modelo VAR com 5 defasagens mais as dummies sazonais e de  intervenção 

 

 
Fonte: Elaboração própria com dados reportados pelo software Eviews 5.0 
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Tabela 14- Modelo VEC com restrições sobre 
E = *Y =0 
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ontinuação. 

 

 
 

 
Fonte: Elaboração própria com dados reportados pelo software Eviews 5.0 
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Tabela 15 – Estimação do sistema para o teste individual de             

Causalidade de Granger.  

 

 

Continua 
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Continuação 

 

 Fonte: Elaboração própria com dados reportados pelo software Eviews 5.0 
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Tabela 16 – Teste para autocorrelação serial 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados reportados pelo software Eviews 5.0. 

 

Tabela 17 – Teste para heterocedasticidade 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados reportados pelo software Eviews 5.0. 
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Tabela 18 – Teste de normalidade   

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11: Saldo comercial Brasil – EUA e Total Brasileiro. 
Fonte: Elaboração própria com base em SECEX/MDIC (2011c e2011d) 


